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Toelichting:
Rond 1955-1970 vervaardigde wijlen Dhr. Ferdinand Smulders uit St.Michielsgestel een aantal
handgeschreven cahiers, waaronder een serie over Boxtel, Esch en Liempde (thans in kopie in
bewaring bij o.a. het BHIC Den Bosch) met aantekeningen uit de Bossche Protocollen en
enkele andere bronnen. Om het materiaal uit deze Bossche Protocollen voor een breder publiek
ter beschikking te stellen, besloten ondergetekenden een digitale versie te maken terzake van
die Bossche Protocollen in deze cahiers, de aantekeningen uit andere bronnen (leenboeken,
cijnsregisters, rentmeesterrekeningen etc.) hebben we daarbij onvermeld gelaten.
Het eerste deel van het nummer is het serienummer van totaal ca. 1400 samenvattingen, het
tweede deel is de verwijzing naar het nummer van de scan waar de akte begint. Soms loopt de
samenvatting door van de ene naar de andere scan, waar in dit digitale tekstbestand dus alleen
de verwijzing naar het begin van de akte is vermeld. De regesten die in 18 schriften zijn
gebundeld, hebben merendeels geen paginanummer in deze cahiers zelf, dus verwijzing
daarna had weinig zin. Dhr. Smulders maakte zijn uitwerkingen in een reeks van jaren, maar
werkte tegelijkertijd aan diverse projecten en bekommerde zich daarbij niet altijd om de
volgorde van de protocollen die hij ter hand nam, ook al hij werkte hij merendeels van de oudste
protocollen richting de jongere tijd. Het gevolg hiervan is dat we de aktes her en der hebben
moeten hergroeperen. De thans ontstane volgorde is dus die van de protocollen zelf en
daarbinnen de volgorde qua folios. De chronologie van de aktes in de protocollen zelf is niet
geheel volmaakt, aktes of delen ervan werden soms later ingevoegd, soms zijn katerns vooral
in de oudste periode tot ca. 1400 *verkeerd* ingebonden.

De samenstellers,
Jan Toirkens, Chili
Cees van de Ven, Venray Nederland

december 2016

-------------------------------------------------0001-3393----------------------------------28 dec 1367
Godevaert van de Molengrave verkoopt aan Willem Loyer een cijns van 1 pond uit 1 buunder beemd, die
6 vrachten hooi levert, in Wijchmansbroec in de parochie Bucstel tussen Lambrecht van Hoelt en Jan
Lambrechts. De beemd is belast met een cijns aan de heer van Bucstel.
R 1175 fol 1v
-------------------------------------------------0002-3393----------------------------------28 dec 1367
Gosewijn Mutsaert wonende in Halle, verkoopt 1/3 deel in huis, hof, en akker bij Herlaer in de parochie
Ghestel aan Willem van Beke en aan Rutger, broer van verkoper.
R 1175 fol 1v
-------------------------------------------------0003-3393----------------------------------1368 (geen nader detail, maar voor maandag na misericordia 1368)
land in "Lyemder gheweilde" tussen de gemeynt van Rode en land van de hertog van Brabant. (gheweilt=
geweld: rechtgebied)
R 1175 fol 9v
-------------------------------------------------0004-3706----------------------------------28-01-1368
Willem Neve krijgt bij een deling van de goederen van wijlen zijn broer heer Jan Neve, deken in Beke,
o.a. ´t goed " Eghelvoert".
R 1175 fol 10
-------------------------------------------------0005-3706----------------------------------10-03-1368
Gerit Steenwech heeft opgedragen aan Jan Proefst, t.b.v. hem en de andere ondergenoemde belovers,
behalve de heer en vrouwe, en t.bv. Jacop, koster der kerk van Bucstel, en Dirck van Gunterslaer, een
cijns van 55 pond payment, welke heer Dirck van Meerhem, heer van Bucstel en zijn gemalin vrouwe
Maria, vrouw van Bucstel en Jan Proefst, Gerit investiet der kerk van ... ake, nat. zoon van wijlen heer
Gerit, investiet der kerk van Bucstel, Henrick Jacopssn. van den Hezelaer, Mathijs die Moelneer en
Eelken Jansnn. van Zegheworpe beloofd hadden aan voornoemde Gerit Steenwech, te betalen half op St.
Jans en half op Kerstmis, uit al hun goederen.
R 1175 fol 16v
-------------------------------------------------0006-3393----------------------------------1368 maandag na misericordia (maandag na pasen, dus maandag 22 april)
Jacop Dunnecop, man van Elisabeth, dochter van Arnt Vos van Ghemonden, draagt op aan Willem Jansz
Wit van Ghemonden een cijns van 20 scillingen, welke Elisabeth, vrouw van Arnt Vos voornoemd, en
haar zoon verkregen hadden van Ermgart, weduwe van Jan Verbeelensoon en haar dochter Conegont, te
betalen op Lichtmis, uit huis, hostad en hof in Bucstel tussen de "Dommelen"en Senter Claes acker.
R 1175 fol 28
-------------------------------------------------0007-3394----------------------------------1368, dinsdag na St Jansgeboorte
Jan Mathijsz van den Molengrave draagt op aan Gerit van Berze ten behoeve van zijn zuster Mette van
den Molengrave, een huis en hof in Bucstel tussen Jan Gheben en de straat.
R 1175 fol 30
-------------------------------------------------0008-3394----------------------------------1368,-parochie Bucstel, ter plaatse Casterle

R 1175 fol 33
-------------------------------------------------0009-3394----------------------------------1367, vrijdag na St Servaas
Arnt Jan Diedericszoon van Mulsel verkoopt aan Rutgher van der Braken van Bucstel een huis, erf en
hof op Munsel, Bucstel, tussen Sophie Goeswijns van der Elsbroec en de gemeynt. ( last:een cijns aan de
heer van Bucstel).
Jan Cort vernadert dat huis, erf en hof en draagt het weer op aan Rutgher
R 1175 fol 35v
-------------------------------------------------0010-3707----------------------------------11-03-1367
Willem, zoon van wijlen Aelbrecht van Bucstel, schoonzoon van Jan van Woudrichem, belooft aan
Lijsbeth Dummekaets van Zonne 12 ½ mottoen te betalen op St. Jacop a.s.
R 1175 fol 38
-------------------------------------------------0011-3394----------------------------------1367, -Peter Ghevart Enghelensoon verpacht aan Rutgher van der Heyden , zoon van wijlen Goeswijn Mutsaert,
een erfenis genoemd "die Esscherbrake", vroeger van Ghevart Enghelen in Essche tussen de gemeynt aan
alle zijden met het hout daarop, voor 1 mud rog.
R 1175 fol 39v
-------------------------------------------------0012-3394----------------------------------1395 ??,-Jan Nerghant- na verkoopt aan Claes Rover de helft van een heiveld bij Lucel en Bucstel tussen verkoper
en Peter van de Loe. Jan kocht van Rutgher Bits en diens vrouw Elisabeth Arnts van Lucel.
R 1175 fol 43
-------------------------------------------------0013-3395----------------------------------1394 ??,-Groetlyemde, ter plaatse Vlassprey
R 1175 fol 52v
-------------------------------------------------0014-3707----------------------------------1367
Jan Brenthen zoon van wijlen Willem van Bucstel, man van Peternel Wouter van Oekel.
R 1175 fol 57
-------------------------------------------------0015-3395----------------------------------1367, -Liemde, bij de "Hamsvoert"
R 1175 fol 73
-------------------------------------------------0016-3710----------------------------------1368
Jan van Ranst zoon wijlen Henrick Henricks van Stiphout en zijn broer Henrick, Henrick Jan Bathensoen
als man van Truda dochter wijlen Henrick Henricks van Stiphout. Deling van goederen van wijlen
Wouter Henrick Henricks van Stiphout te Erp.
R 1175 fol 74v
-------------------------------------------------0017-3707-----------------------------------

16-06-1390
Arnt Backe zoon van wijlen Wouter geheten Groet Wouter van Berkel, en zijn broer Jacop en Wouter
Janssn. Glavyman en Wouter en Herman, zonen van wijlen Bertout zoon van wijlen Groet Wouter
voornoemd, doen t.b.v. jonkvrouw Margriet, weduwe van Jan Bye zoon van wijlen Groet Wauter
voornoemd, afstand van de helft van de helft van een buunder moer in Huysvenne in dat Aude moer. Ze
beloven Jan Glavyman en diens vrouw Enghelberen, ouders van Wauter voornoemd, afstand daarvan te
laten doen.
R 1175 fol 89
-------------------------------------------------0018-3707----------------------------------16-06-1390
Jonkvrouw Margriet voornoemd, doet t.b.v. de voornoemde Arnt Bac, Jacop, Wouter, Wouter en Herman
afstand van de andere helft van de helft van voornoemde buunder moer in Huysvenne.
R 1175 fol 89
-------------------------------------------------0019-3395----------------------------------1368, St Valentijn
Jan de Hoessche, wonende te Bucstel, verkoopt aan Laureyns Kersmaker een cijns van 20 schillingen uit
een huis en hof van verkoper in Bucstel tussen Wilhelm Voet en Gerit van Dusenborch. ( 't pand is belast
met 3 groeten en 3 ½ hoen)
R 1175 fol 94v
-------------------------------------------------0020-3707----------------------------------23-02-1368
Jan Willemssn. Cortroc en Joseph Boudewijns vanden Molengrave man van Aleit Willem Cortroc,
krijgen bij een deling ieder ¼ e deel der waterkorenmolens te Casterle en van een oliemolen aldaar en alle
erven, die zij al in bezit hebben.
R 1175 fol 97
-------------------------------------------------0021-3395----------------------------------1368, donderdag na Invocavit
Gerit Ringhewile van Essche verkoopt aan Wouter Herbrechts van de Bredeacker een pacht van ½ mud
rog uit uit de helft van een stuk land "Brekelen"in Essche tussen Katheleijn Gherijts en de gemeynt ( 't
hele pand is belast met 1 grote en 1 hoen). Gerit van de Bredeacker vernadert die pacht en draagt die
weer op aan Wouter.
R 1175 fol 99v
-------------------------------------------------0022-3395----------------------------------1368, -Lyemde : beemd "die Pranke"
R 1175 fol 104
-------------------------------------------------0023-3395----------------------------------1394, dinsdag na Hemelvaart ??
Gerit Jan Jan Baten soon draagt op aan zijn broer heer Ghijsbrecht Jan Jan Batensoon, pastoor van
Essche 20 pond uit 5 morgen land in 't land van Herpen in de parochie Heuselingen neven de Ossendonc,
uit 1 morgen land aldaar en uit ½ morgen land in de parochie Doerne (= Deursen) in dat Doernsche
Broec
R 1175 fol 111
-------------------------------------------------0024-3395----------------------------------1394, dinsdag na Hemelvaart ??

Gerit ( als boven: Gerit Jan Jan Batensoon) draagt op aan zijn broer heer Ghijsbrecht, pastoor van Essche,
een pacht van 1 ½ mud rog Bossche maat te vergelden op Kerstmis, welke pacht Gerit gekocht had van
zijn oom Lambrecht Jan Batensoon.
R 1175 fol 111
-------------------------------------------------0025-3396----------------------------------1394, octaaf van Hemelvaart
Arnt, Jan en Gertuyt, kinderen van wijlen Willem Berkelman, en Lambrecht vanden Acker, man van
Kathelijn, dochter van wijlen Jan van den Bredeacker, verkopen aan Claes Rover een stuk land in Essche
tussen de koper aan beide zijden
R 1175 fol 111v
-------------------------------------------------0026-3396----------------------------------1368, daags na Hemelvaart
Gerit Roefszoen, man van Heylwich Wouters van Ghinder- ouver, verkoopt aan Wouter van Audenhoven
een stuk erf in Essche tussen land "die Halsche Brake" en Henrick vander Bonsbeke. Wouter vanden
Bredeacker vernadert dat stuk.
R 1175 fol 120v
-------------------------------------------------0027-3396----------------------------------1368, daags donderdag na Kruisvinding
Godevaert, Arnt, Jan en Bertram, zonen van wijlen Arnt Hadewighen zoon; Hadewijch Arnt Hadwighen,
Jan Ponnenborch man van Aleyt Arnt Hadewighe en Willem Stoepe, man van Kathelijn Arnt
Hadewighen dragen op aan Margriet Arnt Hadewighen al hun recht in de beemd "Voertmansvenne" in
Essche neven Claes Roelofs. (die beemd rijdt tegen een erfenis van Jan Loze)
R 1175 fol 125v
-------------------------------------------------0028-3396----------------------------------1396, 7 januari ????
Peter Ghevarts van Essche draagt op aan Ludolph Ludolphszn van Boemel een pacht van 1 ½ mud rog uit
2 hoeven van Jan Peters vanden Stripe in Essche en in St.Peters-Vucht. ( Jan P. vande Stripe had die
pacht verkocht aan Peter Ghevarts)
R 1175 fol 142
-------------------------------------------------0029-3710----------------------------------1368?
Henrick van Ranst, Costijnssoen krijgt de helft van ... (valt weg in de rand)
R 1175 fol 144v
-------------------------------------------------0030-3396----------------------------------1395, donderdag na Laurentium ????
Floris vanden Velde, man van Elizabeth dochter van Jan Godevaerts soen, verkoopt aan Lambrecht
vander Eghelvoert een pacht van 1 mud rog uit land in Essche t.pl. Ghynder Ouver tussen Henrick
Godevaerts Dicbier en Pauwels Ghevaerts soen.
R 1175 fol 147
-------------------------------------------------0031-3714----------------------------------ca. 1393
Jan zoon wijlen Jan van Ranst, linnenwever, belooft aan Gerit Scaden Heijlwigensoen 44 3/4e enghels
nobel te betalen op aanmaning.
R 1175 fol 149
-------------------------------------------------0032-3397-----------------------------------

1394, -- (?)
Lyemde rogland, dat "Huffelt"
R 1175 fol 150
-------------------------------------------------0033-3397----------------------------------1395, --(?)
Essche land op gheen zessen zeel
R 1175 fol 152v
-------------------------------------------------0034-3714----------------------------------16-11-1396
Jan Janssn. Berwout verkoopt aan Jan Vuchts t.b.v. Henrick van Ranst, de helft in een morgen en een
hont land in die Overste Etpoelen in Kessel en de helft in een morgen land op die Hengmede bij de
Kesselse windmolen en land in die Cortheemde aldaar. Lasten : onderhoud van 1 ½ vadem maasdijk in
Maren en zeghediken, weteringen en sloten.
R 1175 fol 159
-------------------------------------------------0035-3397----------------------------------1396, daags na St. Hubert
Hubrecht Henrick Delien zoon belooft te geven aan Wouter Laureyns vander Bruggen van Baest een
pacht van 1 zester rog uit een stuk beemd "die Diebiersbeemt" in Essche tussen Jan Ghibensoen en de
gemeynte genoemd "die Wert".
R 1175 fol 159v
-------------------------------------------------0036-3397----------------------------------1396, daags na St Hubert
Jan Ghibensoen belooft aan Wouter Laureyns vander Bruggen van Baest een pacht van 1 zester rog uit
beemd "die Ochel"in Essche tussen Hubrecht Heiwich Delyensoen en Jan Aleytensoen. Datum als boven.
R 1175 fol 159v
-------------------------------------------------0037-3707----------------------------------07-03-1368
Jan Jacop Pauwels zoen van Hoesden man van Lijsbeth nat. dochter van heer Arnt van Bucstel, investiet
van Ghemonden en van Lijsbeth Zeelmakers, verkoopt aan Jan zoon van Henrick Bresser de akker "dat
Weerstuc", Tongheren, Bucstel.
R 1175 fol 161v
-------------------------------------------------0038-3397----------------------------------1368, donderdag na Pinksteren
Marcellis natuurlijke zoon van wijlen Marcellis Meyssen zoen van Hees, draagt op aan Jan Bernards van
Ouvermere een hoeve lands genaamd "des Wisseleersgoet". Lucel, Bucstel
R 1175 fol 163
-------------------------------------------------0039-3397----------------------------------1368 , -Esghe, die Vuchtervoert
R 1175 fol 165
-------------------------------------------------0040-3397----------------------------------1369 (?)
Godevaert Godevaerts vanden Molengrave draagt op aan Conraet Writer een huis en hof "Zaendersbrake"
in Bucstel bij Brukelen (belast met 24 schillingen).
R 1175 fol 167

-------------------------------------------------0041-3397----------------------------------1369 (?)
Gheerwijnt en Rutgher, zonen van wijlen Jan Burinc, geven 40 schilling te cijns aan Enbrecht Henrics
vanden Eijnde: een huis en hof in Essche tussen Arnt Wouters en de kinderen van Jan Burinc.
R 1175 fol 167v
-------------------------------------------------0042-3708----------------------------------23-01-1369
Jan Henrix van Achel krijgt bij een deling van de goederen van zijn ouders o.a. een hoeve in Cleynre
Lyemde, Bucstel en de helft van de hoeve "ten Ponten" Woensel met de dienst die zijn vader Henrick
had in Ghestel. en met alle cijnzen in Ghestel bij Herlaer.
R 1175 fol 168v
-------------------------------------------------0043-3397----------------------------------1367, donderdag na Judica
Ghobelijn vanden Berghe belooft aan Adam van Mierde ten behoeve van jonkvrouw Elizabeth natuurlijke
dochter van wijlen heer Willem van Bucstel, natuurlijke zuster van vrouwe Elizabeth, weduwe van heer
Jan Rover ridder en kamenier ( pedissequa) van voornoemde vrouwe Elisabeth, 44 mottoen te betalen op
Kerstmis e.k.
R 1175 fol 182
-------------------------------------------------0044-3398----------------------------------1370, donderdag na Driekoningen
............................................ op St Remeys te betalen in Den Bosch uit 5 lopense rogland in de parochie
Bucstel ter plaatse genoemd "Collenbergh" tussen Jan van Lyemde en Kathelijn weduwe van Henrick
Langhelbeenssoen. ( 't pand al belast met 4 penningen)
R 1175 tussen fol 182 en 219 (ontbrekende pagina of foto)
-------------------------------------------------0045-3398----------------------------------1370, begin maart
Gherit vander Haseldonc, schoonzoen van Gooswijn Pauwe, verkoopt aan Willem van Bucstel een akker
"die Herendonc” in Onrode, Bucstel tussen Willem van Bucstel aan beide zijden. ( last: ¼ meyverken).
Jan van Lucel vernadert die akker en draagt hem weer op aan Willem van Bucstel.
R 1175 fol 219v
-------------------------------------------------0046-3398----------------------------------1370, begin maart
Willem Vincke, Wouter van Oerle en Gerard natuurlijke zoon van heer Gerard van Bucstel beloven aan
Ghevart Stommeken ten behoeve van Rutgher Hernrick Kort 120 pond op Philippus en Jacobus te
betalen in Den Bosch. Willem van Bucstel zal hem schadeloos houden.
R 1175 fol 219v
-------------------------------------------------0047-3398----------------------------------1370, begin maart
Gherit vander Haseldonc belooft dat hij de 120 pond ( den vlieger gerekend op 12 penningen) welke
Willem van Bucstel hem gaf wegens 't kappen van die Herendonc,zal aanwenden tot het verkrijgen van
een erfenis ten behoeve van zijn ( Gerits) zoon Gerit die deze erfenis dan niet mag verkopen of
vervreemden. Als hij zonder kinderen sterft dan valt die erfenis terug aan zijn ouders Gerit vander
Haseldonc en Sophie.
R 1175 fol 219v
-------------------------------------------------0048-3708-----------------------------------

mei 1370
Henrick van Bucstel als man van Heylwich dochter wijlen Steven Witleerbereider, verkoopt land in
Empel.
R 1175 fol 224
-------------------------------------------------0049-3398----------------------------------1370, maandag na Petrus en Paulus
Arnt Buckinc draagt op aan heer Eligius vanden Aker, priester, ten behoeve van Enghelberen en Agnes,
dochters van Eligius een stuk land in Essche tussen een hof van Arnt en de straat.
R 1175 fol 230
-------------------------------------------------0050-3399----------------------------------1370, donderdag na Margriet
Jacob, koster (matricularius) der kerk van Bucstel, draagt op aan Tiel Peterssoen en aan Henrick
Gheerlincs van Overbeke een pacht van ½ mud rog, welke Gerit vanden Boeghaerde op Lichtmis moet
leveren aan Jacob uit erfenisse in Scijnle.
R 1175 fol 232
-------------------------------------------------0051-3399----------------------------------1370 (?)
land van wijlen heer Rutgher Meyssen te Ghemonde, pastoor van Bucstel
R 1175 fol 238v
-------------------------------------------------0052-3399----------------------------------1371 of 1372, zaterdag na Leonard
Mychiel die Langhe maakt bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Mathijs de
Mulder van Bucstel en diens zoon Jan met hun goederen.
R 1175 fol 244
-------------------------------------------------0053-3399----------------------------------1371, donderdag na St Maarten
Jan van Ghewanden, man van Hille Loeman verkoopt aan Henrick Godevaerts vanden Molengrave de
beemd "die Gruendonc" bij Lennenshoevel in Bucstel tussen de heer van Bucstel en Jan Peters. ( last een
cijns aan de heer van Bucstel)
R 1175 fol 244
-------------------------------------------------0054-3399----------------------------------1371, 5 december
Mr. Wolphart maakt bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Mathijs de Mulder
van Bucstel en diens zoon Jan met hun goederen.
R 1175 fol 246v
-------------------------------------------------0055-3399----------------------------------1371, -Groter Lyemde, bij de watermolen van Alsen.
R 1175 fol 248v
-------------------------------------------------0056-3399----------------------------------1372,-Lyemde, die Zeeltacker
R 1175 fol 251v
-------------------------------------------------0057-3400-----------------------------------

1372, vrijdag na Driekoningen
Joseph Boudewijns vanden Molengrave koopt ¼ van de waterkorenmolen van Casteren, van de
wateroliemolen van Casteren en van de watermolen van Autsel in Lyemde van Jan Buckinc (?)
R 1175 fol 252
-------------------------------------------------0058-3399----------------------------------1372, donderdag na Driekoningen
Jan Jansz van Amersfort, en zijn schoonbroers Diederick Steven Wierickszoon, man van Foyse Jan van
Amersfort en Henrick vanden Eynde, man van Elizabeth Jan van Amersfort, doen afstand van een huis en
een stuk land aan de "Strijpt" in Bucsel tussen Sophie van den Cloot en Diederick die Snijder (sartor)
strekkende van de "Strijpt"tot een stromend water ten behoeve van Jan van Vloten.
R 1175 fol 252v
-------------------------------------------------0059-3399----------------------------------1372, vrijdag na Driekoningen
Jan Proefts, heer Gerard, pastoor van Bucstel, Arnt broer van voornoemde Gerard, Mychiel van Hal en
Godevaert Boudewijns vanden Molengrave beloven aan heer Gerard Top, pastoor van Ghemonde, 25
mud rog Bossche maat, te leveren op St Jacob. e.k.
R 1175 fol 252v
-------------------------------------------------0060-3400----------------------------------1372, donderdag na Agnes (of op St Sebastiaen)
Heer Eligius, genaamd Loy, vanden Akeren, priester belooft aan Adam van Mierde ten behoeve van zijn
natuurlijke dochters Enghelberen, Agnes, Elisabeth en Gertruyt 200 mottoen aan ieder van hen op
aanmaning te betalen. Als zij zonder wettig kroost overlijden, komen die bedragen aan de natuurlijke
kinderen van Eligius gezamenlijk.
R 1175 fol 254
-------------------------------------------------0061-3400----------------------------------1372, -Hendrik van Beke en Wouter Bye doen afstand van 20 eikebomen die Conraet Writer mag uitkiezen uit
de bomen op de hoeve "tgoet Dair Ouver" in Essche, ten behoeve van Conraet. Conraet moet ze binnen 1
jaar opruimen.
R 1175 fol 264
-------------------------------------------------0062-3708----------------------------------1372
Lijsbeth weduwe van Aelbrecht geheiten Abe van Bucstel, zoon van wijlen de investiet van Ghemonden.
R 1175 fol 268
-------------------------------------------------0063-3400----------------------------------1372, donderdag na Petrus en Paulus
Willem vander Brugghen van Essche geeft voor 20 schilling, te betalen op Kerstmis te cijns aan zijn
schoonzoon Jan Ghijben Sceel een huis en hof bij Esschelaer in Essche tussen Wouter vander Brugghen
en Jan van Beke enerzijds en Aleyt ..... anderzijds zoals dat huis en die hof aldaar tussen een gracht zijn
gelegen.
R 1175 fol 276v
-------------------------------------------------0064-3400----------------------------------1372, St Denijs
Willem Bresser geeft voor 30 schilling, te betalen op Allerheiligen, te cijns aan Lodewijck, natuurlijke
zoon van wijlen Willem vanden Elsbroec, priester, een stuk land "die Brake" bij Bruekelen in Bucstel
tussen Jan vanden Molengrave en Willem Bresser, met de gebouwen daarop; de helft van een stuk land

"Manswercsbrake" aldaar tussen "die Brake" en de erfenis "die Worschenpoel"; een stukje land aldaar
tussen heer Willem van der Aa ridder en de gracht "die Molengrave" met een beemd daar aan gelegen.
Lasten: cijns aan de heer van Bucstel; cijns aan heer Willem vander Aa, pacht van 1 mud rog aan Willem
Bresser.
R 1175 fol 282v
-------------------------------------------------0065-3401----------------------------------1372 (of 1373), voorjaar
Jan Bresser verpacht voor 14 lopen rog aan Diederick van Ghunterslaer "des Hoesschen beemt" in
Bucstel achter de woning van de heer van Bucstel tussen de heer van Bucstel en Jan Zelander. Diederick
zet als pand: land in Brukelen
R 1175 fol 291
------------------------------------------------0066-3401------------------------------1376, -Essche, die vorste berck
R 1176 fol 6v
------------------------------------------------0067-3401----------------------------------1376, -Bucstel, Broeculen
R 1176 fol 7v
------------------------------------------------0068-3401----------------------------------1377, woensdag na Quasimodo
Willem, Henrick, Aleyt en Mechtelt, kinderen van wijlen Willem Bastert van Bucstel, dragen op aan Jan
van Eten, man van Sophie Willem Bastartsdochter, de helft van de hoeve "Neverbossche" welke hoeve
vroeger was van Willem Bastert bij Lutterleymde in Bucstel. Ook Henrica, weduwe van Willem Bastart
waarborgt deze opdracht.
R 1176 fol 24v
------------------------------------------------0069-3416----------------------------------1381, oktaaf van Sakramentsdag
Lambrecht vander Eghelvoert verkoopt aan Gerit Mesmaker, zoon van Henrick van Vessem, een cijns
van 51 schilling en 1 zwarte Toernooise penning, welke Diederick Bonincs soen van Hedel en zijn vrouw
Yda beloofd hadden aan Lambrecht op Kerstmis te betalen uit huis, hof en wei genaamd eeusel, in
Tongheren te Bucstel tussen Henrick van Tonghelaer en Gerit Arnt Ghenensoen.
R 1176 fol 24v
------------------------------------------------0070-3401----------------------------------1377 (?)
die Hamacker, achter Stapelen, Bucstel
R 1176 fol 26v
------------------------------------------------0071-3401----------------------------------1377, donderdag na St Gielis
Wouter Herbrechts vanden Bredeacker beloogt aan Willem Mynnemeer 31 ½ scilt (1 scilt = 12 placken)
te betalen op Pasen e.k.
R 1176 fol 32v
------------------------------------------------0072-3402----------------------------------1377, donderdag na St Gielis

Joseph Baudewijns vanden Molengrave belooft aan Willem Mijnnemeer 31 ½ scilt te betalen op Pasen
e.k.
R 1176 fol 32v
------------------------------------------------0073-3402----------------------------------1377, donderdag na St Gielis
Lodewijck, zoon van wijlen Mr. Hendrick metder Aex, belooft aan Willem Mijnnemeer 31 ½ scilt te
betalen op Pasen e.k.
R 1176 fol 32v
------------------------------------------------0074-3402----------------------------------1377, donderdag na St Gielis
Jan Kolman en Willem van Leemputten beloven aan Willem Mijnnemeer 31 ½ scilt te betalen op Pasen
e.k.
R 1176 fol 32v
------------------------------------------------0075-3402----------------------------------1378, eind januari of begin februari
Wouter Herbrechts vanden Bredeacker verkoopt aan Jan Rademaker van Halle een pacht van ½ mud rog
uit de helft van 't stuk land "Brekelen" in Essche tussen Kathelijn Gherijts en de gemeynt. (Wouter had
die pacht gekocht van Gerit Ringewille van Essche)
R 1176 fol 48
------------------------------------------------0076-3402----------------------------------1378, donderdag na Scolastica
Mychiel Moelner, zoon van wijlen Mychiel van Hoedonc, verkoopt aan Gerit Grolaer een pacht van 1
mud rog op Lichtmis te leveren in Den Bosch, uit huis en hof op Lennenshoevel in Bucstel tussen de
verkoper em de straat; en uit 4 lopense rogland aldaar tussen Elizabeth Coenen en Wandeleers kinderen. (
De panden zijn belast met een cijns aan de heer van Bucstel)
R 1176 fol 51
------------------------------------------------0077-3402------------------------------------1378, donderdag na Scolastica
Gerit Brugman van Bucstel verkoopt Gerit Henrics van Vessem een pacht van ½ mud rog op Kerstmis te
leveren in Den Bosch uit 4 lopense rogland in Mulsel te Bucstel tussen Willem Piecke en Dierick Snider;
uit 1 voeder hooi aldaar tussen Sophie vanden Cloet en Henrick vanden Elsbroec en uit huis en erf in
Bucstel tussen Bessela Nouden en die Dommel. (De panden zijn belast met een cijns aan de heer van
Bucstel, het huis is belast met een cijns van 20 schilling)
Diederick vander Zandvoert vernadert die pacht en draagt ze weer op aan Gerit Henrics van Vessem.
R 1176 fol 51
------------------------------------------------0078-3403----------------------------------1378, daags na Mathijs
Ghijbrecht Penninc verpacht aan Arnt vanden Ors de helft van een stuk land in Tongheren te Bucstel
tussen Gerit die Heirde en de Versackacker, voor een pacht van 9 zesteren rog en ½ lopen rog, op
Lichtmis te leveren in Den Bosch (en de lasten, cijns en pachten). Arnt zet als pand 't land "die
Hackenhoeve"neven 't vernoemde stuk.
R 1176 fol 52v
------------------------------------------------0079-3403----------------------------------1378, daags na Mathijs

Henrick Bastart van Bucstel, man van Kathelijn Henrick Bloys, draagt op aan zijn schoonzoon Wouter
van Oerle een goed in Blaerthem, dat vroeger was van Henrick Coman, zoon van Jonkvrouw Elizabeth
van Watermael.
R 1176 fol 53
------------------------------------------------0080-3403----------------------------------1378, donderdag na Invocacit
Jan van Padbroec draagt op aan Wouter vanden Leempoel, Claes van Lucel, Zebrecht genaamd Zib
vander Scueren en Jan Henrics van Lucel: ½ buunder moer in Huusveen, bij "die nuwe Leyde"; (Jan van
Padbroec dat stuk van Dierick Rover). Na de uitturving komt dat stuk weer terug aan Dierick Rover.
R 1176 fol 56
------------------------------------------------0081-3403----------------------------------1378,-die Donghelbeemt, bij Nerghenae, Bucstel
R 1176 fol 69
------------------------------------------------0082-3403----------------------------------1379, op St Servaas
Diederick, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, verkoopt aan Jan Wael en Jan Leman 60 roeden moer
in Huysven tussen Godevaert Jansz vanden Hezeacker en de gemeynt.
R 1176 fol 83
------------------------------------------------0083-3403----------------------------------1379, donderdag na Matheus
Arnt Reyner Lathouwer draagt op aan heer Eligius vanden Aker ten behoeve van Agnes, Elizabeth, Jan en
Truda, natuurlijke kinderen van Eligius, al de goederen geerfd van zijn groetmoeder Jutta Wolfs waar dan
ook gelegen binnen de parochie Essche
(lasten: cijnsen en pachten). Als een der kinderen sterft zonder wettig kroost, dan komen die goederen aan
de overlevende kinderen. Heer Eligius (er staat : Eligidius) zal die goederen tijdens zijn leven geheel
bezitten.
R 1176 fol 90v
------------------------------------------------0084-3404----------------------------------1379, woensdag na Leonard
Jutta , weduwe van Herman vanden Aker van Eysghe, geeft een aanmaning wegens driejarige
achterstalligheid van een cijns van 20 schilling te betalen op St Maarten, welke Herman voornoemd
gekocht had van gerit Gheerwijns van Oyen.
R 1176 fol 92
------------------------------------------------0085-3705----------------------------------17-11-1379
Jan Vos van Luyssel belooft aan Henrick Buckinc en Robbrecht Willem Gheerborgen soen twee cusber
pleyten zwarte turf te leveren op ´t water in Luyssel voor 1 oktober a.s.
R 1176 fol 93
------------------------------------------------0086-3404----------------------------------1380, 5 januari
Jan vander After belooft aan jonkvrouw Elizabeth, natuurlijke dochter van wijlen Willem van Bucstel,
ridder, 56 ½ hollands dobbel te betalen op Kerstmis e.k.
R 1176 fol 96v
------------------------------------------------0087-3405-----------------------------------

1380, donderdag na Petrus en Paulus (donderdag na 29 juni)
Jan Leman draagt de helft van 1/9 deel van 2 ½ buunder en 16 roeden moer in "Huusvenne" tussen Jacob
Avenssoen en Marten Monics enerzijds en "die Ley" anderzijds; en een stukje "muer" aldaar neven 't
genoemde stuk op aan Arnt Bac die Spilmaker. Wouter Herbrechtsoen draagt de andere helft van 1/9 deel
(etc) op aan Willem van Keerbracken.
R 1176 fol 97
------------------------------------------------0088-3404----------------------------------1380, 5 januari
Diederick Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, verkoopt aan Adam van Mierde 1/9 deel van 2
½ buunder en 16 roeden moer in "Huusvenne" tussen Jacob Avenssoen en Marten Monics enerzijds en
"die Ley" anderzijds; en een stukje "muer" aldaar neven 't genoemde stuk. Na de uitturving komt de
grond van die stukken weer terug aan Diederick Rover. De koper mag aldaar het water oversteken.
R 1176 fol 97
------------------------------------------------0089-3404----------------------------------1380, 5 januari
Diederick Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, verkoopt aan Diederick Jan Bathen 1/9 deel van
2 ½ buunder en 16 roeden moer in "Huusvenne" tussen Jacob Avenssoen en Marten Monics enerzijds en
"die Ley" anderzijds; en een stukje "muer" aldaar neven 't genoemde stuk. Na de uitturving komt de
grond van die stukken weer terug aan Diederick Rover. De koper mag aldaar het water oversteken. Ook
verkoopt hij
1/9 aan Gerit van Vladeracken
1/9 aan Otto Herbrechts soen van Houthem
de helft van 1/9 aan Wouter van Oekel,
de helft van 1/9 aan Henrick Steympel
1/9 aan Zibrecht vander Scueren en Jan Heester
1/9 aan Jan Leman en Wouter Herbrechtssoen
1/9 aan Henrick vander Bunsbeke
Jan Truden vernadert die stukken en draagt ze weer op aan de genoemde kopers.
R 1176 fol 97
------------------------------------------------0090-3405----------------------------------1380, donderdag na Driekoningen
Jan van Empel, man van Margriet Lambrechts vanden Eghelvoert van Bucstel, verkoopt aan Claes Rover
een pacht van 2 mud rog uit een pacht van 4 mud en 4 lopen rog, welke Lambrecht vander Eghelvoert op
Lichtmis beurde uit de hoeve "die Eghelvoert" in Bucstel tussen de gemeijnt aan beide zijden, en uit 4
lopense rogland "Rijsbreculen"in Essche tussen Henrick die Laet en Arnt vanden Akeren. (Lambrecht
vanden Eghelvoert had die hoeve en 4 lopense verpacht aan Willem Jan Neve voor 4 mud en 4 lopen rog
en de lasten: een cijns van 4 pond aan de erfgenamen van Roelof die Becker (pistor) en een cijns van 20
schilling aan het huis van Postel en een cijns van 13 schilling aan de Heer van Bucstel).
Henrick Zelen soen, mulder, vernadert die pacht van 2 mud rog en draagt die weer op aan Claes Rover.
Claes Rover belooft aan Jan van Empel 16 brabants dobbel (1 dobbel = 49 dordrechts placken) te betalen
op St. Jan e.k.
R 1176 fol 97
------------------------------------------------0091-3405----------------------------------1380, daags na Agatha
Bucstel, Lutterlyemde, beemd "die Beke"
Jan Henrics van Achel verpacht aan Truda Jan Ghevartssoendochter een omgraven huis "die Kemenade"
in Lutterlyemde te Bucstel (behalve 't Bouhuss" aldaar) en een half recht in de gemeynt van

Lutterlyemde, voor 1 mud rog op Lichtmis, ½ mud gerst en 1 lopen raapzaad of "papaver". (last: 1 aude
grote aan de heer van Perweys)
R 1176 fol 100
------------------------------------------------0092-3710----------------------------------1380?
Jonkvrouw Sophie, weduwe van Arnt Bau zoon van wijlen Gerit van den Eechoven en haar kinderen
Wauter en Arnt, beurden vroeger een cijns van 31 pond paijment uit de waag in Den Bosch. Daarna was
die chijns van heer Gielis van der Wagen (de Statera), priester, In 1380 van Ghijsbrecht nat. zoon van
wijlen heer Gielis voornoemd.
R 1176 fol 103
------------------------------------------------0093-3405----------------------------------1380, 2 maart
Jan van de Zande verkoopt aan Jutta vanden Aker een stuk land op de Meddel in Essche tussen Wouter
Herbrechtssoen en Jutta vanden Aker.
R 1176 fol 103v
------------------------------------------------0094-3406----------------------------------1380, donderdag na Letare
Arnt Warmbier, man van Yda, dochter van wijlen heer Arnt van Bucstel, pastoor van Ghemonde,
verkoopt aan Bessel, weduwe van Mathijs Moelner (multor) van Bucstel, de helft van alle beemden aen
die Roent bij die Voert, in Bucstel, en de andere helft daarvan aan Diederick Mathijs Moelners zoon van
Bucstel, ook voor diens broer Jan.
R 1176 fol 105
------------------------------------------------0095-3406----------------------------------1378, 9 december
Henrick van Tuyftheze, man van Elizabeth, natuurlijke dochter van wijlen heer Henrick van Bucstel,
ridder, weduwe van Peter Nennen soen, draagt op aan Henrick, zoon van Peter en Elizabeth, en aan Jan
vanden Velde den Riemslager, schoonzoon van Peter en Elizabeth, 't vruchtgebruik van Elizabeth in de
erfenissen van Peter Nennen soen.
R 1176 fol 114
------------------------------------------------0096-3406----------------------------------1379, -Lyemde, de plaatse "Laerscot"
R 1176 fol 116
------------------------------------------------0097-3406----------------------------------1379, woensdag na Palmzondag
Diederick, zoon van heer Jan Rover, draagt op aan Arnt Arnts Berwout ½ buunder "moer" in Huysven
tussen Jan Padbroec en Godevaert Jansz vanden Hezeacker.
R 1176 fol 119
------------------------------------------------0098-3406----------------------------------1379, woensdag na Palmzondag
Diederick, zoon van heer Jan Rover, draagt op aan Godevaert Jansz vanden Hezeacker 1 buunder
"moer"in Huysven tussen Arnt Arnts Berwout en de opdrager.
R 1176 fol 119
------------------------------------------------0099-3406----------------------------------1379, Witte Donderdag

Jan Vos van Luyzel en Gerit Drubbel beloven aan Wouter van Erp 1 last "bruyns torfs"en 2 last "vaeltorf"
tussen nu en St. Maarten e.k. in Lucel op het water te leveren en mee te helpen om die turven in een schip
te laden.
R 1176 fol 119v
------------------------------------------------0100-3406----------------------------------1379, donderdag na Jubilate (donderdag na de 3e zondag na Pasen)
Gerit Herman Bathen soen verkoopt aan Lambrecht van Hoelt 2 stukken land op de Hoelt in Bucstel
tussen Henrick vanden Laer en Lambrecht van Hoelt en 1/6 deel in de helft van een beemd Budelbroec
aan die Dommel in Ghestel.
R 1176 fol 126
------------------------------------------------0101-3407----------------------------------1379,-Gerit van Essche, smid, en Arnt vanden Kerchoeve delen samen dat Heynxstbroec in Essche. Gerit krijgt
de helft aan de kant van die Voert, Arnt krijgt de andere helft aan de zuidkant.
R 1176 fol 126v
------------------------------------------------0102-3407----------------------------------1379, woensdag na St. Jan (woensdag na 24 juni)
Gerit Rinxwiel verkoopt aan Jutte vanden Aker 1/3 deel in 2 voer hooi in Essche tussen Arnt Buckinc
enerzijds en Arnt vanden Aker en Claes Rover anderzijds, (last uit 1/3: een penning oude cijns)
R 1176 fol 133
------------------------------------------------0103-3407----------------------------------1379, donderdag na Petrus en Paulus (donderdag na 29 juni)
Willem Lambrechts vanden Hezellair draagt op aan Wouter vander Vlasvoert 't goed "t Engellen" in de
parochie Bucstel dat hem (Willem) vroeger opgedragen was door Arnt Stamelart vander Spanct.
R 1176 fol 136
------------------------------------------------0104-3407----------------------------------1379, donderdag na Petrus en Paulus (donderdag na 29 juni)
Henrich die Hoessche verpacht aan Wouter vander Vlasvoert een stuk land genaamd "die
Evenstoppelen"in Lutterlyemde, Bucstel, tussen Jan vanden Velde en de Dommel voor 6 zesteren rog en
5 zesteren gerst. (lasten:1 oude grote, 1 oude coelsche penning, 1 obool oude cijns) Als pand zet Wouter
een wei of "eeusel" bij voornoemd stuk.
R 1176 fol 136v
------------------------------------------------0105-3705----------------------------------1380
Katherijn en Boudeken, kinderen van Gerit heren Aelbrechtssn. van Bucstel.
R 1176 fol 140v
------------------------------------------------0106-3407----------------------------------1380, daags voor St Gielis (JT 31 augustus)
Gerit Coenrart Writer draagt op aan Claes van Berkel een pacht van 1 mud rog, (welke Henrick van
Berkel half en Rutgher, Henrick, Yda en Elizabeth, kinderen van wijlen Henrick Henrics Berwout, half
betalen moeten uit erfenissen die zij verkregen hebben bij een deling der goederen van Henric Berwout),
een pacht van 1 mud rog (welke Henrick Godevarts Dicbier aan Conrad Writer betalen moest uit
erfenissen, bij deling verkregen) namelijk uit een pacht van 3 mud rog, welke Conrart Writer verkregen
had van Arnt van Helvoert, schoenriemmaker, uit 't goed "te Kessel" in Essche; en een pacht van 7 lopen
rog, welke Jan Luyten soen, natuurlijke zoon van wijlen Henrick Berwout beloofde aan Conrart Writer uit

een stuk land in Essche tussen Jan Brenthens zoon van Willem van Bucstel en ....(onleesbaar). Daarna
draagt Kathelijn, weduwe van Conrart Writer, haar vruchtgebruik in die pachten op aan Claes van Berkel.
R 1176 fol 144)
NB van transcribent: (op foto 03410):
1. 't goed "te Kessel" is misschien 't goed/ kasteel "op de Ruitink".
2. Zie ook R1179- folio 300 hoeve van Henrick van Beke en Ida Henric Berwout op de Rudonc in
Hase
3. heer Willem van Kessel, ridder, heeft goederen in Esch in het begin van de 14e eeuw.
------------------------------------------------0107-3408----------------------------------1380, donderdag na Maria Geboorte (JT donderdag na 8 september)
Arnt van den Aker draagt op aan Wautgher van Boert, zoon van Engbrecht Trudensoon, man van
Gertruyt Arntsdochter vanden Aker en aan Arnt Bertrant zoon van Claes van Arle man van Agnes Arnts
vanden Aker, zijn vruchtgebruik in alle goederen en in de vissery te Essche waarin wijlen heer
Elig(id)ius, genaamd Loy vanden Aker priester overleden is, waar ook gelegen. Deze brief wordt
overhandigd aan de kinderen van heer Loye.
R 1176 fol 146v
------------------------------------------------0108-3408----------------------------------1380, Kruisverheffing (14 september)
Wautgher van Boert, zoon van Engbrecht Truden soen, man van Gertruyt Arnts vanden Aker, en Arnt
Bertrant zoon van Claes van Arle man van Agnes Arnts vanden Aker dragen op aan Henrick Machiels
soen en Jan Godevaerts van Broechoven, schoonzoons van wijlen heer Eligius, genaamd Loy van den
Aker, priester, ten behoeve van hen en van Elizabeth, Gertruyt en Jan, natuurlijke kinderen van wijlen
heer Eligius voornoemd, heel het gedeelte en al het recht, hoe dan ook toekomende aan Arnt vanden
Aker, Wautgher en Gertruyt, Arnt en Agnes in de visserij van voornoemde heer Eligius in de parochie
Essche en in alle goederen waar dan ook gelegen, waarin de heer Eligius overleden is. De verkrijgers
moeten de lasten ( de "onraet") betalen uit die visserij en die goederen.
R 1176 fol 147
------------------------------------------------0109-3408----------------------------------1380, Kruisverheffing (14 september)
Henrick Machielssoen, man van Enghelberen, Jan Godevaerts van Broechoven, man van Agnes (
dochters van wijlen heer Eligius genaamd Loy vanden Aker, priester) voor zichzelf en voor Elisabeth,
Gertruyt en Jan, natuurlijke kinderen van genoemde Eligius, alsmede Diederick Marcelisz vanden Hoevel
en Diederick van Zeelst, als executeurs van het testament van vorrnoemde Eligius, doen afstand van alle
goederen die Arnt vanden Aker bezat ten tijde dat Eligius overleed waar ook gelegen, ten behoeve van
Arnt vanden Aker en zijn dochters Gertruyt en Agnes. Arnt vanden Aker zal die goederen gedurende zijn
leven geheel bezitten. Na zijn dood komen zij aan zijn voornoemde dochters.
R 1176 fol 147
------------------------------------------------0110-3409----------------------------------1380 Kruisverheffing ( 14 september)
Arnt vanden Aker erkent dat men hem 4 dobbel mottoen betaald heeft, welke hem door heer Eligius,
genaamd Loy vanden Aker, vermaakt waren.
R 1176 fol 147
------------------------------------------------0111-3409----------------------------------1380, zaterdag na St Denijs
Goeswijn Steenwech draagt op aan Goeswijn zoon van Henrick, zoon van voornoemde Goeswijn
Steenwech, als huwelijksgift met zijn vrouw Bela, dochter van Diederick van Ghemert, zijn goederen in
de parochie Bucstel. (last: cijnzen)

R 1176 fol 152v
------------------------------------------------0112-3409----------------------------------1380, daags na Simon en Judas
Diederick Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, verkoopt aan Jan Truden de helft van twee
buunder min 8 roeden "moer" in "Huysvenne" tussen een erfenis genaamd "Zandberch" en moer van
wijlen Arnt van Waderle, strekkende van "die Leyde" in 't westen tot moer van Jan Heester in 't oosten,
zoals daar afgepaald is. Na de uitturving komt het stuk weer aan Diederick Rover.
R 1176 fol 153
------------------------------------------------0113-3409----------------------------------1380, daags na Simon en Judas
Diederick Rover zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, verkoopt de andere helft van twee buunder min
8 roeden "moer" in "Huysvenne" tussen een erfenis genaamd "Zandberch" en moer van wijlen Arnt van
Waderle, strekkende van "die Leyde"in 't westen tot moer van Jan Heester in 't oosten, zoals daar
afgepaald is aan Claes van Bucstel ten behoeve van Jan die Vorster van Bucstel.
R 1176 fol 153
------------------------------------------------0114-3410----------------------------------1381, donderdag na St Mathijs
Willem Jacobs vanden Hezellaer verkoopt aan Wouter Jansz Coppelman de helft van 3 buunder broek in
Oetendonc, Bucstel tussen Henrick Ydensoen en de gemeynt. (last uit die helft: 1 1/5 oude grote)
R 1176 fol 168
------------------------------------------------0115-3410--------------------------------------1381, donderdag na St Mathijs
Abe, natuurlijke zoon van Abe Huben, bakker, verkoopt aan zijn zuster Sophie de helft van een huis en
hof in Bucstel tussen Peter Wechaze en Willem Pryme. (last: cijns aan de heer van Bucstel en nog 40
schilling uit de helft.)
R 1176 fol 168v
------------------------------------------------0116-3412------------------------------1381, 7 maart
Hilgart vanden Aken, weduwe van Gerit Bathensoen, haar zoon Gerit en Hubrecht van Eynsspijc, man
van Hadewijch, dochter van Hilgard voornoemd, doen afstand van alle goederen waarin wijlen heer
Elogius Loy vanden Aker, priester, is overleden, waar dan ook gelegen, ten behoeve van Jan, Gertruyt,
Elisabeth, Agnes en Enghelberen, natuurlijke kinderen van Eligius voornoemd. Zij beloven Batha, Agnes,
Henrick en Engela, kinderen van Gerit en Hilgard ook afstand daarvan te laten doen ten behoeve als voor.
Voornoemde Hilgard erkent voldaan te zijn betreffende alle goederen en zaken welke heer Eligius
genaamd Loy vanden Aker haar in zijn testament vermaakt heeft.
R 1176 fol 169v
------------------------------------------------0117-3412----------------------------------1381, zaterdag na Invocavit
Peter Ghevarts vander Voert draagt op aan Gerit Borken de goederen van Jan van Stripe en alle erfenisse
van Jan van Stripe in Eisghe over de brug, welke erfenissen Peter gekocht had van Wellen van Beke,
behalve de helft van de beemd "die Swartgrave" in Essche tussen Jutta vanden Aker en Arnt Buckinc, en
een stuk land "dat lange stuc" aldaar tussen Laureyns vander Bruggen en de straat (Margriet Voets had
die helft en dat stuk te cijns gekregen van Peter), alsmede een cijns van 5 pond en 4 schilling te betalen op
Kerstmis; een lijfrente van 20 schilling betaalbaar zo lang Adam vander Weyden leeft, op Kerstmis en
een lijfpacht van 5 1/3 lopen rog te vergelden op St. Andries zolang Robbrecht Willems Gheerborgen
soen en diens vrouw Aleyt blijft leven, (Margriet Voets had die cijns, die lijfrente en die lijfpacht aan
Peter beloofd te vergelden uit voornoemde halve beemd en land).

Gerit Borken belooft aan Peter vander Voert een lijfpacht van 15 lopen rog, op Lichtmis in Den Bosch te
leveren, uit het bovenstaande zolang Kathelijn, moeder van Peter vander Voert en echtgenote van Gerit
Borken zal leven. Peter zal die pacht niet ontvangen of heffen zolang Kathelyn leeft. Tenslotte belooft
Gerit aan Peter een lijfrente van 3 pond, op Lichtmis te betalen, uit het bovenstaande, zolang Adam
vander Weyden leeft.
R 1176 fol 171
------------------------------------------------0118-3413----------------------------------1381, donderdag na Reminiscere
Hendrik vander Voert draagt op aan Jan van Bladel, bakker, 25 roeden van een stukje "moer" in
Huysvenne tussen Jacob Aven soen en Marten Monics enerzijds en Godevaert vanden Hezeacker
anderzijds, strekkende van 't water "die Ley" tot een berg. Na de uitturving komt het stuk weer aan
Diederick Rover.
R 1176 fol 172
------------------------------------------------0119-3413----------------------------------1381, donderdag na Oculi
Zeelken Zeelkensz van Onrode verkoopt aan Willem Loyer een cijns van 40 schilling
te betalen op Lichtmis uit huis en hof (van verkoper) aen die Strijpt in Bucstel tussen Elizabeth Metten
Henrick Kijnsdochter en Henrick Zegher. ( lasten: 3 cijnshoenderen en 6 penningen grondcijns)
R 1176 fol 175
------------------------------------------------0120-3414----------------------------------1381, donderdag na Letare
Gerit van Zeland verpacht aan Arnt Erenbrechts vander Scoervoert een huis en hof in Essche op
d'Esschelaer tussen Jan Vuchtmans en Willem Wouterssoen; een stuk land op d'Esschelaer in de parochie
Vucht St Peters tussen Jan Vuchtman aan beide zijden; en een stuk land in Gruenincshoeve in Vucht St
Peters, voor 2 ½ mud rog op Lichtmis te leveren in Den Bosch. (lasten: Hertogcijnsen; en een pacht van
½ mud rog aan de H.Geest in Den Bosch) Arnt zet als pacht een stuk land in Brekelen in Vucht St Peters.
R 1176 fol 175
------------------------------------------------0121-3414----------------------------------1381, 4 april
Lambrecht vander Eghelvoert en Jan Bysscopssoen, man van Margriet. zuster van Lambrecht vander
Eghelvoert verkopen aan Henrick Tonghelaer en Willem Dierken alle goederen die zij geerfd hebben van
Heylwich vander Tijc, alsmede 2 stukken land bij Tongeren en Bucstel a) tussen Claes van Derpe aan
beide zijden, b) tussen Jan Gheenkenssoen en een steeg.
R 1176 fol 177
------------------------------------------------0122-3414----------------------------------1381, St Marcus
Ghijsbrecht Penninc draagt op aan Jan vanden Cloot, clericus, een pacht van 5 zesteren en ½ lopen rog uit
een pacht van 9 zesteren en ½ lopen rog, welke Arnt vanden Ers beloofd had op Lichtmis te leveren aan
Ghijsbrecht Penninc uit ½ stuk land in Tongeren te Bucstel tussen Gerit die Heirde en "Verstaecsacker"
alsmede uit de helft van 't land "die Hackenhoeve" aldaar naast voornoemd stuk. ( Arnt heeft de helft van
Hackenhoeve als pand gezet)
R 1176 fol 180
------------------------------------------------0123-3415----------------------------------1381, St. Marcus
Henrick Henrics Paedse verkoopt aan Willem Jansz van Rode een stuk land in Tongeren te Bucstel tussen
"Molengrave" en "Lodewicksacker", strekkende van de gemeynt tot Gerit die Heirde. (last : grondcijns).

Daarna vernadert Gerit Wouter die Heirde soen dat stuk en belooft aan Henrick Paedse 26 brabants
dobbel te betalen, half op vigilie van Pinksteren, half op Maria-Geboorte.
R 1176 fol 180
------------------------------------------------0124-3415----------------------------------1381, St. Marcus
Erembrecht Erembrechtsz vander Scoervoert draagt op aan Arnt Erembrecht een stuk beemd "die Scoer"
en Essche tussen verkrijger en de straat.
R 1176 fol 180
------------------------------------------------0125-3415----------------------------------1381, St. Marcus
Erembrecht Erembrechtsz vander Scoervoert draagt op aan zijn broert Erembrecht : 1/12 deel in 2
dagmaat beemd "die Possel"in Essche tussen Jan vanden Zande en die Poelstege.
R 1176 fol 180
------------------------------------------------0126-3415----------------------------------1381, donderdag na Cantate
Diederick Diederics van Assche draagt op aan Mercelis, natuurlijke zoon van wijlen Mercelis
Meysensoen: zijn gedeelte in 5/6 delen, welke aan Mechtelt, weduwe van Peter van Bruheze, en haar
kinderen toebehoorden in 6 ½ buunder land genaamd "des Wisselaers boenre" in Smaelbroec in Bucsel
aan de andere kant van het water "die Ruen" aan de kant van Oerscot. Die 5 ½ buunder waren vroeger
van Heilwich Hogheats, Diederick en Henrik vanden Molengrave en Elyas Willem Elyaszoon hadden die
5/6 delen te cijns gekregen van Mechtelt en haar kinderen. (last: cijnzen)
R 1176 fol 184v
------------------------------------------------0127-3415----------------------------------1381, donderdag na Exaudi
Diederick vander Strijpt verkoopt aan Henrick Godevaerts Dicbier een stuk beemd in Essche in die
Bardscot (transcribent: er staat eigenlijk Bardstat) tussen Henrick van Zeghenworpe en de kinderen van
Lodewijck vander Sporct, strekkende van Jan Ghibensoen tot Jan Peters van Strijpt.
R 1176 fol 186
------------------------------------------------0128-3416----------------------------------1381, daags na 't oktaaf van Sakramentsdag
Willem vander Bruggen verkoopt aan Jan die Rademaker van Hal de helft van een stukje beemd in dat
Halbroec onder Bucstel tussen Goeswijn van Hal en de kinderen vander Strijpt.
R 1176 fol 190v
------------------------------------------------0129-3416----------------------------------1381, donderdag na Petrus en Paulus
Arnt Mynnemeer verkoopt aan Jan Colman ten behoeve van hem en van zijn dochter Kathelijn: een huis
en hof aan die Strijpt in Bucstel tussen Jan van Moudewijc en Henrick die Gruyter, met een recht in de
gemeynt van Bucstel. ( Lasten: cijns aan den heer van Bucstel). Willem Mijnnemeer vernadert dat huis en
draagt het weer op aan Jan Colman.
R 1176 fol 192
------------------------------------------------0130-3416----------------------------------1381, woensdag na 't oktaaf van Petrus en Paulus
Eligius, genaamd Loy vanden Berge Alardszoon draagt op aan zijn natuurlijke dochter Elizabeth een huis
en hof ( vroeger van Lodewijck Kelner) in Lutterlyemde onder Bucstel tussen Jan vander Velde en Jan
Proest van Bucstel, een stuk land aldaar tussen Jan Proest en Jan vander Velde, een stuk land aldaar
tussen Gerit Wolfs en Willem Spruyt, een stuk land "in die Brake" aldaar tussen Jan vander Velde en

Joseph Grietensoen, een stuk land in een veld, dat vroeger was van Jan vanden Stadeacker in Groter
Lyemde tussen Henrick van Uden en de gemeynt.
R 1176 fol 194v
------------------------------------------------0131-3417----------------------------------1381, oktaaf van Maria-Hemelvaart
Willem vander Bruggen draagt op aan Hubrecht Hendrik Delensoen van Bucstel een huis en hof en een
stuk land in Essche tussen Laureyns vander Bruggen en Jan Ghibensoen. Huybrecht moet aan Willem
vander Bruggen en diens vrouw Elisabeth een lijfpacht van 1 zester gerst leveren op St Remeys zolang
Willem en Elizabeth leven. De helft der ganzen en varkens behorende bij dat huis zal van Willem en
Elizabeth zijn zolang zij leven.
R 1176 fol 197v
------------------------------------------------0132-3417----------------------------------1381, donderdag na Marie-Geboorte
Erembrecht Erembrechts vander Scoervoert verkoopt aan Jan van Lier 1/6 beemd in die Possel in Essche
tussen Jan vander Zanden en Jan Lutensoen. (last: onraet)
R 1176 fol 199
------------------------------------------------0133-3417----------------------------------1381, donderdag na Marie-Geboorte
Willem Janszoon van Stripe verkoopt aan Arnt Koyt de helft van 5 voer hooi in Halrebroecke ter plaatse
genaamd "Buckinc" onder Bucstel tussen Jan Willems van Stripe en Gerit van Vucht enerzijds en
Goeswijn van Hal anderzijds. Peter Ghevartssoen van Essche vernadert die helft en draagt die weer op
aan Arnt Koyt.
R 1176 fol 199v
------------------------------------------------0134-3417----------------------------------1381, donderdag na Pasen
Willem ( natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder) man van Margriet, dochter van
wijlen Diederick Writer van Vechel, weduwe van Jan Ghevarts van Achel, Ghevart en Leunis zonen van
Jan en Margriet, verkopen aan Albrecht Wael ten behoeve van de tafel van de H. Geest in Den Bosch een
pacht van 3 mud rog, op Lichtmis te leveren in Den Bosch, uit het goed "in die Hamfort" (dat vroeger was
van Dierick Writer) in Vechel in die Hamfort.
R 1176 fol 204v
------------------------------------------------0135-3417----------------------------------1381, donderdag na Pasen
Gerit vanden Bredeacker verkoopt aan Wauter Jansz van Rode van Bucstel een pacht van 1 mud rog, te
vergelden op Lichtmis, uit "die Stegeacker" in Onlaut onder St. Oedenrode.
R 1176 fol 205
------------------------------------------------0136-3418----------------------------------1381, 2 mei
Henrick Henrics die Man van Lyempde geeft aan zijn broer Arnt een stuk beemd in Lyemde tegen een
cijns op St Maarten van 6 pond en 8 schilling ( en de lasten).
R 1176 fol 208
------------------------------------------------0137-3705----------------------------------1380?
Heer Rutger, investiet van Bucstel, beurde vroeger cijnzen in Oyen.
R 1176 fol 210v

------------------------------------------------0138-3418----------------------------------1381, 24 juli
Henrick van Beke verkoopt aan Jan Leuwe snijder (of kleermaker), ook ten behoeve van diens vrouw
Gertruyt Jan Truden van Gestel, een lijfpacht van 1 mud rog, op Lichtrmis te leveren in Den Bosch, uit
een beemd( van verkoper) "die Zitaert" in Essche tussen Heylwich Wauters van Daer Ouver en de
kinderen van Henrik Henrics Berwout.
R 1176 fol 213
------------------------------------------------0139-3418----------------------------------1381, donderdag na St Gielis?
Lyemde, beemd "Breuckelwinckel" aan de Dommel bij de moelen "Audsel".
R 1176 fol 218v
------------------------------------------------0140-3418----------------------------------1381, donderdag na St Gielis?
Lyemde, Voertbeemd voor de molen van Audsel aan de loop "Runne".
R 1176 fol 218v
------------------------------------------------0141-3418----------------------------------1381, donderdag na St Gielis
Henrick Laureyns Zanderssoen verkoopt aan Henrick Smit van Bucstel: een stuk land "die Hofstad" bij
Zelisel in Bucstel tussen Henrick vanden Laer en heer Willem vander Aa, ridder. (last: 3 vlieguyt)
R 1176 fol 219
------------------------------------------------0142-3418----------------------------------1381, donderdag na St Gielis
Jan Willem Gielijssoen draagt op aan Henrick van Tuyfteze: de helft (afkomstig van Willem Gielijssoen)
in een tiend in Essche aan genen kant van de brug, achter een erfenis van Arnt Wauterssoen, tussen de
beemden en de hei, strekkende van de straat tot een Vuchtse tiend. Daarna doet Gielijs Willem
Gielijssoen afstand daarvan ten behoeve van Henrick.
R 1176 fol 219v
------------------------------------------------0143-3418----------------------------------1381, donderdag na Lambrecht
Henrick Henrick Mans soen verpacht aan Lambrecht die Monic 5 buunder hei voor 't "Perrie" in de
parochie Bucstel, tussen Claes Coelbornre en de gemeynt, voor 1 ½ mud rog, op Lichtmis in Den Bosch
te leveren. ( last: 3 oude groten aan de heer van Bucstel)
Lambrecht zet als pand: een stuk beemd in Lyemde.
R 1176 fol 220v
------------------------------------------------0144-3419----------------------------------1381, donderdag na Matheus
Wouter Herbrechts soen van den Bredeacker belooft aan broeder Wouter van Wasspyc van de orde der
Predikheren, een lijfpacht van 1 mud rog, op Lichtmis te leveren in Den Bosch, uit al zijn goederen.
R 1176 fol 222v
------------------------------------------------0145-3419----------------------------------1381, daags na Severijn
Godscalck van Bladel verkoopt aan Henrick Weyhaze, Jan vanden Hoernic en Jan Jan Gheenkenssoen 28
"roden moers" in Huusvenne tussen Arnt van Waderle en verkoper.
R 1176 fol 225v
------------------------------------------------0146-3419-----------------------------------

1381, donderdag na Elisabeth
Gerit die Snider van Essche verkoopt aan Jan van Einde, zijn schoonzoon, een pacht van 1/3 mud rog, op
Lichtmis te leveren in Den Bosch, uit al zijn goederen in Essche.
R 1176 fol 228v
------------------------------------------------0147-3419----------------------------------1382, zaterdag na 't oktaaf van Driekoningen
Leunis van Langvelt verkoopt aan Willem Waerloes een korentiend in Lyemde, welke jaarlijks rijdt tegen
een tiend van heer Henrick van Mordrecht, ridder, aldaar.(Leunis had een tiend gekocht van heer
Diederick van Huerne, heer van Pereweis en van Cranendonck, ridder (en heer van Herlaer-Gestel).
R 1176 fol 236v
------------------------------------------------0148-3419----------------------------------1382, donderdag na Paulus' bekering
Jacob Jan Jordenssoen van Bucstel verkoopt aan Claes van Luysel een cijns van 4 pond, te betalen op
Kerstmis, uit de akker "die Pasche" in Lyemde.
R 1176 fol 238v
------------------------------------------------0149-3419----------------------------------1382, vrijdag na Agatha
Gheerlinck Gheerlincs Cnode en zijn kinderen dragen op aan Wouter Jansz van Rode een pacht van 1
mud rog uit huis en grond in Lennenshoevel en uit land "Molendonc" aldaar en uit 2 stukjes land aldaar. (
Vroeger had Henrick Berwout die pacht gekocht van Willem Martens van Lennenshoevel).
R 1176 fol 242v
------------------------------------------------0150-3419---------------------------------1382, zaterdag na Agatha
Jan Lutensoen van Essche verhuurt voor 6 jaar aan Wouter Herbrechtssoen van den Bredeacker de beemd
"Lanenbrake" in Essche tussen Jutta vanden Kerchove en Diederick die Haen, en een hof genaamd eeusel
(die vroeger was van Albrecht van Beke) in't Heesbroec in Essche
R 1176 fol 243
------------------------------------------------0151-3420----------------------------------1382, donderdag na Beloken Pasen
Godevaart Sceynckel geeft Jan van Vucht zoon van wijlen Henrick Goeskens, de helft van een hofstad bij
Onrode onder Bucstel tussen Willem Mijnnenmeer en Godevaart Sceyndel, tegen een cijns van 30
schilling, te betalen op St Maarten ( en "onraet")
R 1176 fol 254
------------------------------------------------0152-3420----------------------------------1382, donderdag na Beloken Pasen
Jan Mol zoon van wijlen Ghijb Sceynckel geeft aan de voornoemde Jan van Vucht de andere helft (
toebehorende aan Jan Mol en zijn broer Ghijb) van die hofstad bij Onrode tegen een cijns van 30
schilling, te betalen op St. Maarten ( en "onraet")
R 1176 fol 254
------------------------------------------------0153-3420----------------------------------1382, 17 april
Joseph Boudewijns vanden Molengrave van Bucstel verkoopt aan Arnt Danels van Onrode een stuk land
bij Lutterlyemde onder Bucstel tussen de kinderen van Gerit Heylkenssoen en de straat.
R 1176 fol 254v
------------------------------------------------0154-3420-----------------------------------

1382, donderdag na Cantate
Gerit van Grolaer verpacht aan Henrick van Avenjoen 4 stukken land bij Grolaer in de parochie Bucstel:
a) "Grolaer"tussen straat aan beide zijden
b) "over die Aa" tussen de pachter aan beide zijden
c) "over die Aa" tussen de pachter en Jan van Luyssel
d) 'die Verelt" tussen Goeswijn Cattelaer en "die kercpat"
voor 2 mud rog, op Lichtmis te leveren in Den Bosch (en grondcijnzen). Henrick zet als pand: 5 lopense
rogland aldaar tussen " die kercpat" en een dijk. Henrick mag de gebouwen en het hout op die 4 stukken
verwijderen en omhakken.
R 1176 fol 258
------------------------------------------------0155-3706----------------------------------19-06-1382
Willem zoon wijlen Aelbrecht van Bucstel man van Geertruyt dochter wijlen Jan zoon wijlen heer Gielis
uten Campe, heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Arnt Willems Mynnemeer (man van Jut, 261v), een
huis en erf in de Vuchterstraat in Den Bosch.
R 1176 fol 261
------------------------------------------------0156-3420----------------------------------1382, donderdag na 't oktaaf van Sacramentsdag
Hilla, weduwe van Henrick Wert, en haar zoon Steven verkopen aan Ghijbrecht Vullinc 't goed "die
Haseldonc" in Lyemde. Dat goed was vroeger van Elizabeth Yuwijns, grootmoeder van voornoemde
Steven. (last: grondcijnzen)
R 1176 fol 262
------------------------------------------------0157-3421----------------------------------1382, maandag na Margriet
Jan Ermgardensoen van Luyssel, zoon van wijlen Gerit vander Heyden, verkoopt aan Godevaert van
Zeelst een pacht van 1 mud rog, op Lichtmis te leveren in Den Bosch, uit 2 buunder beemt in Smaelbroec,
Bucstel, tussen Jan die Voirster en de gemeynt van Lennenshoevel, alsmede uit 6 lopense rogland in
Grolaer in de parochie Bucstel, tussen Mychiel van Hal en de gemeynt van Roent. (lasten uit die panden:
½ oude grote, ½ mud rog en gebuurcijnzen).
R 1176 fol 265
------------------------------------------------0158-3421----------------------------------1382, donderdag na Margriet
Jan Henrics van Achel draagt op aan jonkvrouw Henrick, weduwe van Willem Bastart van Bucstel, een
cijns van 1 oude grote, welke Jan Jansz van Meyelsfoert beloofd had aan Jan van Achel te betalen op St.
Remeys, alsmede 3 ½ brabants dobbel, welke Jan van Meyelsfoert beloofd had aan Jan van Achel te
betalen op Andries uit de helft van een veld "Priemsbuenre" in Groterlyemde.
R 1176 fol 265v
------------------------------------------------0159-3421----------------------------------1382, donderdag na Margriet
Jan Henric van Achel draagt op aan jonkvrouw Henrick, weduwe van Willem Bastert van Bucstel, een
cijns van 1 oude grote, welke Jan Wouters vanden Bruggen beloofd had aan Jan van Achel te betalen op
Remeys, alsmede een cijns van 3 ½ dobbel mottoen, welke Jan vander Bruggen beloofd had aan Jan van
Achel te betalen op Andries, uit de helft van een veld "Priemsbuenre" ter groter Lyemde.
R 1176 fol 265v
------------------------------------------------0160-3421----------------------------------1382, maandag na Maria Hemelvaart

Heilwich Priems, weduwe van Gooswijn vanden Zande, draagt op aan haar zoon Roelof vanden Zande
haar tocht in huis en erf in Bucstel tussen Willem van Hondenscoet en Kathelijn Mertens, alsmede in een
hof aldaar tussen Henrick de smid (faber) en Wijnken de baardscheerder ( barbitonsor).
R 1176 fol 271
------------------------------------------------0161-3422----------------------------------1382, op 't ( doorgehaald ?? oktaaf )van Maria Hemelvaart
Daarna verhuurt Roelof dat huis en erf aan zijn moeder Heilwich, voor zolang zij leven zal, tegen een
cijns van 10 schilling.
R 1176 fol 271
------------------------------------------------0162-3422----------------------------------1382, oktaaf van Maria-Hemelvaart
Arnt van Scijnle, natuurlijke zoon van wijlen heer Leunis van Scijnle, man van Gertruyt, dochter van
wijlen Reyner Willems, bakker, draagt op aan Peter van Eirde een pacht van 2 mud rog, te vergelden op
Kerstmis, uit een hoeve "Leyevenberck" (toehorende aan Jan Proefst van Bucstel), onder Bucstel achter
Lennensheuvel, en uit zekere erfenissen van dezelfde Jan Proefst. ( Jan Proefst had die pacht verkocht aan
Elizabeth, weduwe van voornoemde Reyner Willems. Elizabeth had die pacht als huwelijksgift gegeven
aan Arnt en Gertruyt)
R 1176 fol 271
------------------------------------------------0163-3422----------------------------------1382, oktaaf van Maria-Hemelvaart
Peter van Einde draagt voornoemde pacht op aan Arnt van Beke ten behoeve van de kerkfabriek van
Scijnle en de perpetuus vicarius van de kerk.
R 1176 fol 271
------------------------------------------------0164-3422----------------------------------1382, donderdag na Matheus
Albrecht Dierick Belensoen en Jan, zoon van Bela, dochter van Dierck Belensoen verkopen aan Henrick
vander Emmerhorst een huis en hof "dat Emmershorst" in Essche tussen Henrick Berwout en een dijk.
(Coel van Bucstel had dat huis vroeger verkocht aan Dierck Belensoen. (onduidelijk of de toevoeging
"huidekoper" in de transcriptie slaat op Coel of Dierck)
R 1176 fol 273
------------------------------------------------0165-3422----------------------------------1382, donderdag na Matheus
Godevaert Hamerssoen verpacht aan Udo Laureynsz vanden Brukelen 3 stukken land bij Zelisel omder
Bucstel:
a) "die Doernenhage" tussen de straat en Willem de snijder
b) "dat middel stucsken" tussen Henrick Bouts aan beide zijden
c) "die langeacker" tussen Henrick vanden Laer en Jan Hosensoen.
Voor 6 lopen rog op Lichtmis te leveren in Den Bosch en de lasten: cijnsen aan den heer van Bucstel
R 1176 fol 274
------------------------------------------------0166-3423----------------------------------1382, ( tussen donderdag na Matheus en St Denijs)
Juffrouw Ermgard vanden Collenberch, begijn, bezat vroeger een hoeve in Tongeren, Bucstel
R 1176 fol 274
------------------------------------------------0167-3423----------------------------------1382, St Denijs

Willem Mijnnemeer verpacht aan Jan Drinchelline 't goed "tot Onroede" op Onrade onder Bucstel voor 6
jaar (te beginnen met Pinksteren e.k.) tegen 25 brabants dobbel half op Lichtmis, half op Pinksteren, en 2
steen vlas op Lichtmis, jaarlijks te leveren.
R 1176 fol 276v
------------------------------------------------0168-3423----------------------------------1382, (tussen St Denijs en St Katharina)
Willem van Hoelt verkoopt aan Jan van Swalmen, schoenlapper, een pacht van 1 mud rog, welke
Lambrecht Everarts van Luycel aan Willem van Hoelt betalen moet en op Lichtmis in Den Bosch leveren
uit alle erfenissen die Willem van Hoelt en zijn vrouw Aleyt geerfd hadden van de ouders van Aleyt, bij
Luycel, Bucstel.
R 1176 fol 278
------------------------------------------------0169-3423----------------------------------1382, St Katherina
Diederick Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, bekent dat Joncker Willem, heer van Bucstel,
hem voldaan heeft alle achterstalligheden van cijns, gerst en hooi uit de heerlijkheid Bucstel.
R 1176 fol 284
------------------------------------------------0170-3423----------------------------------1383, 5 januari
Elisabeth, matuurlijke dochter van wijlen heer Willem van Bucstel, verzoekt met aandrang dat haar man
Herberen van Boningen aan haar als voogd gegeven wordt en de rechter willigt haar verzoek in.
R 1176 fol 289
------------------------------------------------0171-3423----------------------------------1383, 13 januari
Deenken Jan Deenkenszoon van Onrade verkoopt aan Gerit Quap een zesterzaad rogland in Onrode onder
Bucstel tussen Deenken van Onrade aan beide zijden. (last: 1/7 deel van 4 schilling aan de heer van
Bucstel)
R 1176 fol 290v
------------------------------------------------0172-3424----------------------------------1383, Sebastiaen
Jan Leunisz van Erpe en zijn broers Henrick en Leunis bekennen ontvangen te hebben van Jonker
Willem, heer van Bucstel, 100 pond uit de cijns welke jonker Jan, heer van Zevenborne, Craendonc en
Hoeps beurt uit de heerlijkheid Bucstel.
R 1176 fol 290v
------------------------------------------------0173-3424----------------------------------1383, donderdag na Scolastica
Willem Jansz van Hoelt, man van Aleit Everearts van Luyssel verkoopt aan Lambrecht Everearts van
Luyssel al de erfenissen die hij en Aleit als huwelijksgift verkregen hebben tussen Bucstel en Haren,
(behalve hun recht in een stuk hei in Luyssel) alsmede al de erfenissen die Willem verkregen heeft van
Yda Smedekens. ( latsten: grondcijns en 1/7 deel van 2/3 mud rog en 1/3 mud gerst)
R 1176 fol 293
------------------------------------------------0174-3424----------------------------------1383, vrijdag na Misericordia
Jan Proefst van Bucstel draagt op aan Willem, nartuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel,
ridder, ten behoeve van jonker Willem, heer van Bucstel, een beemd in 't Hildebroec in de parochie
Bucstel, tussen erfenis "die Hoggendonc" en Dierck Vorsters zoon van wijlen Luyta Keytsarts en de 2

stukjes land bij Abruggen in de parochie Gemonde met een kleine beemd "euselken" aldaar. ( Arnt Jan
Diercszoon had die goederen te cijns gegeven aan Jan Roefst)
R 1176 fol 301 v
------------------------------------------------0175-3424----------------------------------1383, maandag na Jubilate
Engbrecht van Baex draagt op aan Henrick, natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Baex, zoon van
voornoemde Engbrecht, een pacht van 1 mud rog uit land "die Hoevelacker" in Luttellyemde onder
Bucstel, en uit die "Laeracker"aldaar. ( Wouter Mariensoen van Lyemde had die stukken verkocht aan
Engbrecht.)
R 1176 fol 302
------------------------------------------------0176-3424----------------------------------1383, woensdag na Jubilate
Wouter Herbrechtssoen vanden Bredeacker, Henrick vander Buysbeke van Essche,
en Jan van Lier, snijder, beloven aan Philip Jozellus (een Lombard) 40 oude schilde op St Jacob
eerstkomend te betalen.
R 1176 fol 302v
------------------------------------------------0177-3425----------------------------------1383, dinsdag na Cantate
Rutgher Buerincssoen verkoopt aan Henrick Arntsz Dicbier het gedeelte dat hij geerfd heeft van zijn
broer Gheerwijn Buerincs, in moer in Huysvenne tussen Willem van Keerbrake en " die kijnder vanden
Nuwenhuze". Abe Diddensoen vernadert dat gedeelte en draagt het weer op aan Henrick Dicbier.
R 1176 fol 302v
------------------------------------------------0178-3425----------------------------------1383, donderdag na Pinksteren
Coen Arnt Coenen draagt op aan Claes Jansz vander Scueren een pacht van 1 mud rog te leveren op
Lichtmis, uit huis en hof in Lucel onder Bucstel tussen Mercellis van Ghemonden en Jan Heester. ( Coen
kocht die pacht van Gerit Drubbel en diens zuster Heilwich)
R 1176 fol 306 bis
------------------------------------------------0179-3425----------------------------------1383, donderdag na Pinksteren
Lodewijch Lodewijchs vander Sporct verpacht aan Jan de ....(niet ingevuld) 2 stukken land in Essche ....
R 1176 fol 306bis
------------------------------------------------0180-3425----------------------------------1383, donderdag na Pinksteren
Gerit Gerits Snider van Essche verkoopt aan Peter Ghevartssoen van Essche alle roerende en onroerende
goederen (die hij erfde van zijn ouders) in Essche behalve alle kleinodien en gebruiksvoorwerpen die
Gerit aan zich houdt. Peter belooft aan Gerit een lijfpacht van ½ mud rog, op Lichtmis te leveren in Den
Bosch, uit al zijn goederen.
R 1176 fol 306 bis
------------------------------------------------0181-3425----------------------------------1383, donderdag na Vitus
Dierick Jansz vanden Stripe verkoopt aan Jan Peterssoen vanden Stripe alle erfenissen en cijnzen binnen
de parochies Essche en Vucht liggende of te betalen, alsmede alle goederen geerfd van zijn zuster
Guedalt in Essche en Vucht.
R 1176 fol 310

------------------------------------------------0182-3426----------------------------------1383, donderdag na Vitus
Peter Ottensoen verkoopt aan Elyas Willemsoen de helft van een stuk land "die Boentuyn" aen die Roent
onder Bucstel op "die Akeren" tussen Mychiel van Hal en de jonkvrouw van Bucstel. (last: 1 ½ oude
coelsche aan de jonkvrouw van Bucstel)
R 1176 fol 310
------------------------------------------------0183-3426----------------------------------1383, donderdag na Vitus
Jan die Rademaker van Hal draagt op aan zijn dochter Aleit, ook ten behoeve van zijn andere kinderen,
Jan, Dirc,Evert en Henrick, zijn vruchtgebruik in 1/7 deel van 8 buunder heiland in Luyssel onder
Bucstel, tussen de gemeynt en Jan van Luyssel, alsmede in een stuk land "die Vorst" in Haren-Beilver.
R 1176 fol 310v
------------------------------------------------0184-3426----------------------------------1383, donderdag na 't oktaaf van Petrus en Paulus
Luytgart, weduwe van Arnt van Roesel, draagt op aan haar zoon Gerit, man van Margriet, dochter van
wijlen heer Gielis, investiet ( = rector ; JT) van Berze, als huwelijksgift een pacht van 1 mud rog uit een
pacht van 3 mud rog, welke Wouter Herbrechtssoen leveren moet aan voornoemde Luytgart op Lichtmis
uit zijn erfenissen in Essche, alsmede een huis en erf in de Vuchterstraat in Den Bosch, waarin Luytgart
echter een kamer voor zichzelf reserveert.
R 1176 fol 313
------------------------------------------------0185-3426----------------------------------1383
parochie Bucstel, ter plaatse "Wedehage" bij "die Hogestrate"
R 1176 fol 320v
------------------------------------------------0186-3706----------------------------------27-08-1383
Gerit nat. zoon wijlen heer Gerit van Bucstel koopt een pacht in Wedehage, Bucstel.
R 1176 fol. 320v
------------------------------------------------0187-3427----------------------------------1383
Leymde, " 't goet ten Acker"
(de pachter Jan van Vinckenscoet moet elk jaar uit een veld in Eilde 15 "boenre-royen pleckenlinck
"steken" en die turven moeten een "hamervoet" dik zijn)
R 1176 fol 322
------------------------------------------------0188-3426----------------------------------1383, daags na Katharina
Engbrecht vanden Hezeacker verpacht aan Laureyns vander Bruggen 3 stukken land in den
Brugkensschen Acker in Essche, ( nl 2 stukken tussen Laureyns voornoemd en Jan Erenbrechtssoen en
Rutgher Buerincs anderzijds, en 1 stuk tussen voornoemde Laureyns aan beide zijden) voor 9 lopen rog
Oesterwijcse maat op Kerstmis. De pachter zal die stukken niet van de hand doen tenzij met een pacht
van 18 lopen rog op Kerstmis.
R 1176 fol 327
------------------------------------------------0189-3426----------------------------------1383, daags na Katharina
Willem, natuurlijke zoon van Jan Lucasz van Erpe, verkoopt aan Henrick die Hoessche, koopman, een
cijns van 20 schilling, te betalen op St.Jan Geboorte uit huis en hof in Bucstel tussen Dierick Lucelman

en Kathelijn Meusdochter. (een pand is al belast met een grondcijns en een cijns van 10 schilling en 4
vlieguyt). Jan Bollekens biedt zijn vernaderingspenningen maar draagt die cijns weer op aan Henrick.
R 1176 fol 327v
------------------------------------------------0190-3427----------------------------------1383, zaterdag na Katharina
Kathelijn Jan Meusdochter en haar dochter Conegont verkopen aan Henrick Hoesch, koopman, een cijns
van 20 schilling te betalen op St. Jan, uit hun helft van een hofstad in Bucstel tussen Philip de Wever en
Willem Jan Lucasz. ('t pand is belast met 10 vlieghuyt en 3 hoenderen).
R 1176 fol 328
------------------------------------------------0191-3427----------------------------------1383, Maria Ontvangenis (8dec)
Jonker Willem van Meerhem, heer van Bucstel, maakt bezwaar tegen de verkopingen en vervreemdingen
die door Jonker van Craendonc geschied zijn met goederen welke tot de heerlijkheid Bucstel plachten te
behoren.
R 1176 fol 329v
------------------------------------------------0192-3427----------------------------------1383, donderdag na Ontvangenis
Jan Jan Moenszoon verkoopt aan Henrick Wellenssoen van Wetten een pacht van ½ mud rog op Lichtmis
te leveren in Den Bosch, uit 5 lopense land in Onrade onder Bucstel tussen Goeswijn de Wever en Loy
van Casteren.
R 1176 fol 330v
------------------------------------------------0193-3427----------------------------------1383, zaterdag na Lucia
Jan van Huesden en zijn vrouw Yda, dochter van wijlen Mychiel van Sunte Truden, doen afstand van 1/6
deel der erfenissen van voornoemde Mychiel in Essche, ten behoeve van Gerit Herman Bac.
R 1176 fol 331v
------------------------------------------------0194-3706----------------------------------14-01-1384
Gerit nat. zoon wijlen heer Gerit van Bucstel koopt land op Zavendonc in Eilde.
R 1176 fol 336
------------------------------------------------0195-3427----------------------------------1384, donderdag na Oculi,
Jan van Vucht, zoon van wijlen Henrick Goeskenssoen, verkoopt aan Henrick Hoessche, koopman
(institor) een cijns van 40 schilling op Lichtmis in Den Bosch te betalen uit huis, hof en aangelegen
erfenis in Onrode onder Bucstel tussen Willem Mijnnemeer en Godevaert Sceynckel. (De panden zijn al
belast met 40 schilling aan Godevaert Sceynckel.)
R 1176 fol 350
------------------------------------------------0196-3428----------------------------------1384, vrijdag na Beloken Pasen
Jan vanden Stripe verkoopt aan Goedevaert van Vlimen een pacht van 1 mud rog, op Lichtmis te leveren
in Den Bosch, uit de hoeve “ten Stripe”(van verkoper) in Essche. (De hoeve is belast met een hertogcijns
en een cijns van 12 pond aan Claes Scilder). Arnt Trudensoen van Wargaertshusen vernadert die pacht,
maar draagt ze weer op aan Godevaert van Vlimen.
R 1176 fol 352
------------------------------------------------0197-3428-----------------------------------

1384, donderdag na Miserecordia
Thomas Ghenensoen van Bucstel verkoopt aan Gherijt van Hemert een pacht van 1 mud rog, op Lichtmis
te leveren in Den Bosch, uit een stuk land “Dullenhoeve” in Bruekelen onder Bucstel tussen Jan Mathijs
des Mulderszoon en Henrick vanden Dike. Dat stuk is al belast met 3 oude groten en 7 penningen.
R 1176 fol 353
------------------------------------------------0198-3428----------------------------------1384, donderdag na Miserecordia
Henrick Matheus Wouterssoen verpacht aan zijn zoon Wouter: de helft van huis, schuur, en hof in Essche
tussen Henrick Godevaert Dicbier en de kinderen van Wouter vanden Loe; de helft van een hof aldaar
tussen Lambrecht vander Eghelvoert en de kinderen van Wouter van de Loe; ¼ deel van een beemd
aldaar in Welisel tussen Willem Wouters vander Bruggen en die Aa; de helft van een beemd in ‘t
Oertbroec, Vucht St.Peters voor 1 mud rog, op Lichtmis te leveren in Den Bosch. (en de lasten: cijnzen)
R 1176 fol 354v
------------------------------------------------0199-3428----------------------------------1384, dinsdag na Cantate
Jan Proefst van Bucstel verkoopt aan Wouter van Oekel een cijns van 12 oude scilde, te vergelden op
Kerstmis, uit `de hoeve Lyevenberch` (van verkoper’ bij Lennensheuvel, Bucstel. ) De hoeve is belast
met een grondcijns en 2 mud rog.
R 1176 fol 361
------------------------------------------------0200-3428----------------------------------1384
Parochie Bucstel, land “die Bredeeycke”
R 1176 fol 366v
------------------------------------------------0201-3697----------------------------------22 oktober 1382
Willem Janssen van den Hezeacker verkoopt aan Hendrick Godevarts Dicbier : een deel, een roede breed
van een buunder moer in Huysvenne tussen Arnt Arnts. Berwout en Dirck heer Jan Rover. (Willem had
dat deel gekocht van zijn broer Goijart)
R 1177 fol 3v
------------------------------------------------0202-3697----------------------------------27-11-1382
Goeswijn Steenwech de jonge verpacht voor 5 jaar vanaf Pinksteren a.s. aan Henrick Peterssn. van den
Loe ´t goed "ten Elsbroec" in Bucstel, om 14 mud rog, 3 mud gerst, 1 zester raapzaad Bossche maat, 3
steen vlas tot hekelen bereid, 12 quarten boter, 6 kapoenen op Lichtmis, in het 6e jaar te laatsrecht. Het
vee is half voor verpachter en half van pachter. Lasten : grondchijnsen. Pachter moet alle jaren een roede
.... (valt weg in rand). Verder de gebouwen onderhouden in dak en wenden. Brandschade veroorzaakt
door pachter en zijn knechts, moet vergoed worden door de pachter.
R 1177 fol 9v
------------------------------------------------0203-3448------------------------------1382,donderdag na Ontvangenis
Wouter Herbrechtssoen van den Bredeacker verkoopt aan Jutta vanden Aker een stuk land op de
Wydeacker in Essche tussen Jan Brenthens en Jan Deenkens.
R 1177 fol 11
------------------------------------------------0204-3697----------------------------------1382
Willem zoon wijlen Aelbrecht van Bucstel schoonzoon van wijlen Jan van Waudrichem bezit een hoeve,

afkomstig van de schoenmaker (?) te Crumvoert.
R 1177 fol 12
------------------------------------------------0205-3697----------------------------------2 januari 1383
Lijsbeth nat. dochter van Eloij Luntens verhuurt aan haar vader 't goed "Lodewijcksbrake" te Bucstel
Cleijnre Lijemde (waarin Lijsbeth de moeder van Eloij overleed) en 4 buunder beemd in Groet Lijempde
in ... Nodendonck (?) (afkomstig van Rutgher van den Stadeacker) om 10 schillingen paijment op
Kerstmis. (Eloij had die goederen gegeven aan zijn voornoemde nat. kinderen (?).
Loij... (valt weg in de rand) ....
R1177 fol 15
------------------------------------------------0206-3698----------------------------------26-03-1383
Jan Proefst van Bucstel heeft opgedragen aan Henrick van Tuyfthese t.b.v. heer Willem van Bucstel,
ridder, 't vruchtgebruik dat Lijsbeth weduwe van Lodewijch Kelneer van Bucstel bezit in die goederen
van wijlen haar man Lodewijch Jan Bernts van Overmeer, man van voorn. Lijsbet had dat vruchtgebruik
opgedragen aan Jan Proefst.
R 1177 fol 38
------------------------------------------------0207-3448-----------------------------1383, donderdag na Jubilaete
Peter Ghevaerts van der Voort verkoopt aan Jan van Lyer een pacht van ½ mud rog uit een pacht van 3
mud 5 zesteren rog, welke Gerit Borken beloofd had te vergelden aan Peter Ghevarts uit een cijns van 5
pond en 4 schillingen, welke Margriet Voete moest betalen uit ½ beemd "die Swartgrave" in Essche
tussen Jutta vanden Aker en Arnt Buckinc en uit een stuk land "die langhe stucke" alhier tussen Laureyns
vander Bruggen en de straat alsmede uit de goederen van Jan van Strijp in Essche.
R 1177 fol 43v
------------------------------------------------0208-3698----------------------------------24-04-1383
Jan die Vorster van Bucstel heeft opgedragen aan een secretaris t.b.v. de nat. kinderen van wijlen heer
Eligius geheten Loij van den Aker, het deel van hem en van zijn vrouw Aleijt en van Aleijt weduwe van
Ygram van der Beke (moeder der voornoemde Aleijt) in alle goederen, waarin heer Eligius stierf. Zonder
datum.
R 1177 fol 45
Heer Henrick, priester en Liveraert kinderen van wijlen Jacop Dirck Jacops, coster in Boxtel ..... (valt weg
in rand)
------------------------------------------------0209-3698----------------------------------1383
Eligius geheijten Loij van Casteren, schoonbroer van wijlen Jacop sn. Jacops Coster.
R 1177 fol 45
------------------------------------------------0210-3698----------------------------------04-05-1383
Willem van Keerbraken heeft opgedragen aan Wauter Matheus soen een stuk moer, 5 roedes min een
hand breed en 4 roedes lang, in Huusvenne tussen Henrick Dicbier en wijlen Gheerwijnt Buerincs.
Wauter kan gedurende 2 jaar turven, daarna komt dat stuk weer aan Willem.
R 1177 folo 45v

Wauter belooft aan Willen 21 brab. dobbel te betalen Kerstmis over een jaar, behalve als Willem dan
dood is. (04-05-1383)
------------------------------------------------0211-3698----------------------------------1383?
Gerit zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel geeft ten erfcijns aan Alart Wuest, zoon van Gooswijn van
den Roetelen, ¼ e deel in ´t slotje " die Ekersscot" met toebehorende erven in Oerscot etc.etc. om 4 ½
oude schilden op St. Jan. (Dat slotje was vroeger van heer Arnt Vrient...... rest valt weg in de rand)
R 1177 fol 45v
------------------------------------------------0212-3699----------------------------------30-07-1383
Henrik Godevarts Dicbier heeft opgedragen aan Jorden Arnt Tielkens de helft van een deel van een
buunder moer in Huysvenne tussen Arnt Arnts Berwout en Dirck heer Jan Rover. Dat deel is 2 ½ roede
breed en ligt tussen Willem van den Hezeacker en Willem van Keerbraken en strekt zich uit van de
gemeijnt tot Zibbrechts van der Scueren. Henrick had gekocht van Goijart Janssen van den Hezeacker
alsmede de helft van een deel, breed 1 roede van een buunder moer. (Henrick had gekocht van Willem
Janssn. van den Hezeacker).
R 1177 fol 64
------------------------------------------------0213-3699----------------------------------06-08-1383
Gerit van der Aa verpacht voor 3 jaar aan Jan Vrederix t goed "ter Aa", Bucstel, Zelissel, om 15 mud roge
en 6 mud gerst Bossche maat op Lichmis, 10 kapoenen en 4 steen vlas tot hekelen bereid, In ´t 4e jaar te
laatsrecht. Al het vee in die 4 jaar half voor verpachter en half van pachter. Schouwen onderhouden etc.
R 1177 fol 66v
------------------------------------------------0214-3709----------------------------------1383?
Heilwich, (+ voor 1383) weduwe van Jan van Ranst, grootvader van Heijlwich Jan Stanssen, welke
laatste Heijlwich de vrouw was van Arnt Peters van Loe.
Jan Stanssen is na 1383 weduwnaar van Margriet en had goederen in Arle en Beke bij Arle.
R 1177 fol 71
------------------------------------------------0215-3699----------------------------------28-01-1384
Jan Jan Goeswijnssn. geeft in erfpacht aan Jan Jan Meeussn.
- een huis en erf Bucstel, Onrode, tussen wijlen Gerit van Berze en Jan Moen.
- land "Gerit Kuijcshof"
- nog een stuk land
Om 1 ½ mud rog, Bossche maat op Lichtmis en de lasten : cijnzen aan de Heer van Bucstel.
R 1177 fol 98v
------------------------------------------------0216-3699----------------------------------05-05-1384
Aelbrecht en Sophie, kinderen van wijlen Aelbrecht Becker van Bucstel, hebben opgedragen aan Jan Arnt
(geheten Nollen) van der Vesten een hofstad in Bucstel, tussen Peter Wechaze en Willem Priem. Lasten :
een grondchijns en 40 schillingen payment.
R 1177 fol 122
------------------------------------------------0217-3699----------------------------------16-06-1384
Jan Zegherssn. man van Marie, weduwe van Gheerwijn Janssn. Buerinc, verkoopt aan Jan van den

Nuwenhuse de helft van een deel, 2 ½ roeden breed van een buunder moer in Huysvenne tussen Arnt
Arnt Berwout en Dirck heer Jan Rover. Dat deel strekt zich uit van de gemeijnte tot Zibbrecht van der
Scueren. de andere helft van dat deel is van Henrick Goijaerts Dicbier.
R 1177 fol 129
------------------------------------------------0218-3700----------------------------------23-06-1384
Heer Wouter Boem, priester, geeft in erfpacht aan Peter Heymerick Porters en Gielis Gielis Zegherssn.,
de helft in dat goit "Ten Rijm", Bucstel, Lennenshoevel, om 4 mud rog, Bucselse maat op Lichtmis en de
lasten : grondcijnzen. (dat goed is afkomstig van wijlen Godevart Yudaes).
R 1177 fol 130v
Als bijpand zetten zij 2 buunders beemd achter Oetendonc. Ze kunnen ´t hout op die helft omkappen en
opruimen.
------------------------------------------------0219-3709----------------------------------14-07-1384
Jan Jan Goeswijnsssoen man van Heijlwich dochter wijlen Arnt van Ranst en Goijart die Wever, man van
Aleijt dochter wijlen Arnt van Ranst, verkopen aan Arnt die Joncker een huis en hofstad in Oerscot bij St.
Peterskerkhof (dat huis was vroeger van voornoemde Heijlwich en Aleijt). Lasten : een kleine zwarte.
R 1177 fol 138
Ghijb van Loen ziet af van vernadering. (men geve de oorkonde aan heer Ghijsbrecht van Bakel, priester,
onze kapelaan.)
------------------------------------------------0220-3700----------------------------------1384?
Dirck zoon van Mathijs moelner van Bucstel bezit een huis aan Strijpt, Bucstel.
R 1177 fol 142
------------------------------------------------0221-3700----------------------------------13-10-1384
Henrcik Goijart Dicbier verkoopt aan Jan Coninc ´t deel dat Rutgher Buerincssn. geerfd had van zijn
broer Gheerwijn Buerincssn. in een stuk moer in Huysvenne tussen Willem van Keerbraken en die
kijnder van den Nuwenhuze. (Henrick had dat deel gekocht van Rutgher)
R 1177 fol 158v
------------------------------------------------0222-3700----------------------------------10-11-1384
Rolof Godevartssn, verkoopt aan Arnt die Hoghe zijn deel in een stukje moer in Huysvenne, tussen
Marten Monic en Jacop Avensoen enerzijds en Jan Conincs anderzijds.
R 1177 fol 165
------------------------------------------------0223-3700----------------------------------22-11-1384
Eligius Luntenssoen geeft in jaarpacht aan zijn dochter Lijsbeth , voor zolang hij leeft, zijn tocht in huis,
erf en land "Lodewichsbrake", Bucstel Cleynreliemde en land die "Efterste Brake" (afkomstig van wijlen
Lijsbeth van Ertbrugge) en in een beemd in Oedendonc (Liemde) om 2 mud rog Bossche maat, op
Lichtmis en de lasten : cijnzen.
R 1177 fol 166
------------------------------------------------0224-3701----------------------------------1385

Willem nat. zoon wijlen heer Henrick van Bucstel man van Margriet dochter wijlen Dirck Writer (van
Vechel), weduwe van Jan Ghevarts van Achel.
R 1177 fol 174v
Margriet heeft uit 1ste huwelijk 2 zonen, Leunis en Ghevart.
------------------------------------------------0225-3701----------------------------------06-02-1385
Gheerlack van Erpe verklaart van de jonker van Bucstel ontvangen te hebben 100 regalen en 250 pond.
welke de jonker van Cranendonc beurde uit de heerlijkheid Bucstel.
R 1177 fol 178
------------------------------------------------0226-3701----------------------------------01-03-1385
Gerit van Berkel verklaart dat jonker Willem van Meerhem, heer van Bucstel, hem betaald heeft alle
achterstellen van een chijns van 200 regalen, welke jonker Jan van Craendonc beurde uit de heerlijkheid
Bucstel.
R 1177 fol 180v
------------------------------------------------0227-3701----------------------------------02-03-1385
Jonkvrouw Margriet, weduwe van Wauter van Erpe, verklaart dat jonker Willem van Meerhem, heer van
Bucstel haar betaald heeft alle achterstellen van een cijns van 100 pond uit een cijns van 350 pond, die de
jonker van Craendonc beurde uit de heerlijkheid Bucstel.
R 1177 fol 181
------------------------------------------------0228-3701----------------------------------22-04-1385
Lijsbeth nat. dochter van Eligius Luentenssn. geeft in erfpacht aan Jan Rodeman een huis en hof, Bucstel,
Cleijnre Liempde, tussen Jan van den Velde en Willem Spruyt, en 10 lopensen land in die Brake, om 2
mud en 6 zesteren rog, Bossche maat op Kerstmis en de lasten : cijnzen en pachten.
R 1177 fol 188
Jan zet als bijpand een pacht van een half mud rog Bossche maat op Kerstmis uit 4 lopensen gerstland
aldaar.
------------------------------------------------0229-3702----------------------------------10-05-1385
Jonker Willem van Meerhem, heer van Bucstel en Gerit nat. zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel,
beloven aan een sekretaris t.b.v. Leunis van Langvelt 100 oude scilden te betalen op Bartholomeus a.s. en
t.b.v. Jan van den Cloot 50 gulden hellingen op Kerstmis a.s.
R 1177 fol 190
------------------------------------------------0230-3448-----------------------------1385, oktaaf van Sakramentsdag,
Aleyt, weduwe van Jan Erenbrechtssoen, en haar zoon Jan verkopen aan Lambrecht Lambrechts vander
Eghelvoert land aan de waterlaat in Vucht J.Peters en ½ beemd in Overent in Essche tussen Laureyns
vander Bruggen en die Smit enerzijds en Aleyt, weduwe van Jan van Lier anderzijds.
R 1177 fol 194v
------------------------------------------------0231-3702----------------------------------29-06-1385
Gheerlack van Erpe verklaart dat jonker Willem van Meerhem, heer van Bucstel hem betaald heeft 1781

pond payment en 4 plakken in korting op 2800 pond payment die jonker Willem beloofd had aan jonker
Jan van Craendonc en die Jan opgedragen had aan Gheerlack.
R 1177 fol 198
------------------------------------------------0232-3702----------------------------------09-12-1385
Jonker Willem van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan Marten Monic een cijns van 34 oude
schilden op Lichtmis uit al zijn tienden, molens, cijnsen., renten, pachten, cijnshoenderen en andere
inkomsten, rechtspraken en rechten en uit al zijn andere goederen, behorende bij de heerlijkheid Bucstel
en uit een hoeve in Den Bossche, Bucstel uit een hoeve in Reytsel en uit een hoeve in Tongeren (dat alles
is al belast met een cijns aan Dirck Rover).
R 1177 fol 214v
------------------------------------------------0233-3702----------------------------------09-12-1385
Jonker Willem van Meerhem verkoopt aan Marten Monic een cijns van 33 oude schilden op St. Mathijs
uit voornoemde onderpanden.
R 1177 fol 214v
Dirck Rover ziet af van vernadering van die twee cijnzen en van de volgende.
------------------------------------------------0234-3702----------------------------------09-12-1385
Jonker Willem van Meerhem verkoopt aan Marten Monic een cijns van 33 oude schilden op St. Peters
Stoel uit voornoemde onderpanden.
R 1177 fol 214v
------------------------------------------------0235-3702----------------------------------09-12-1385
Dirck Rover verklaart dat jonker Willem van Meerhem hem betaald heeft 400 Antwerpse schilden,
vervallend op 1 oktober l.l.
R 1177 fol 214v
------------------------------------------------0236-3703----------------------------------15-12-1385
Gerit van der Aa, heer Willem van der Aa, ridder, Gooswijn van der Aa en Jan Kuyst beloven aan heer
Willem van Bucstel en jonker Willem van Meerhem, heer van Bucstel, 880 gulden te betalen op Pasen
a.s.
R 1177 fol 215
------------------------------------------------0237-3703----------------------------------19-12-1385
Dirck zoon wijlen heer Jan Rover, ridder, heeft opgedragen aan heer Willem van Bucstel, ridder, zijn deel
in alle goederen waarin Lodewijch Kelneer van Bucstel overleed.
R 1177 fol 215v
------------------------------------------------0238-3449-----------------------------1386, woensdag na Driekoningen,
Henrick van Beke verkoopt aan Metta Jan Roest een pacht van 1 mud rog uit huis, hof, akker en beemden
Haren op Rudonc tussen de kinderen van Henrick Berwoud enezijds en die Aa, een beemd der natuurlijke
kinderen van heer Eligius, priester, en van Arnt Backe groet Wouterssoen anderzijds, en uit 6 lopen land
in Biggenhoeve in Essche tussen Henrick Dicbier en de kinderen van Henrick Berwoud.
R 1177 fol 218

------------------------------------------------0239-3703----------------------------------16-05-1386
Henrick Greve, en zijn borgen Willem Hoernken en Elijas Willem Elyassoen beloven aan een sekretsris
t.b.v. jonker Willem van Meerhem, heer van Bucstel en heer Willem van Bucstel, ridder, 112 gulden, van
30 placken per stuk, te betalen Pasen a.s.
R 1177 fol 239
------------------------------------------------0240-3703----------------------------------18-05-1386
Jan van der After en zijn zoon Thomas beloven aan een sekretaris t.b.v. jonker Willem van Meerhem,
heer van Bucstel, 38 gulden te betalen op Pinksteren over een jaar.
R 1177 fol 239
------------------------------------------------0241-3703----------------------------------12-06-1386
Gerit van der Aa, en zijn borg Jan Kuyst beloven aan heer Willem van Bucstel, ridder t.b.v. jonker
Willem van Meerhem, heer van Bucstel 220 gulden te betalen op Pasen a.s.
R 1177 fol 243
------------------------------------------------0242-3703----------------------------------31-08-1386
Heer Pauwels van Haestricht, laagschout van Den Bosch, namens de hertogin van Brabant, verklaart dat
jonker Willem van Meerhem heer van Bucstel betaald heeft 101 ½ gulden, die de onderdanen van heer
Willem van Meerhem als bede betalen moesten.
R 1177 fol 251
------------------------------------------------0243-3703----------------------------------1385
Ghevart ... (onleesbaar).. moet jaarlijks in de 4 pachtjaren van de verpachter Jan Gerits Vos een roede
moer in Huysvenne steken en drogen en naar Den Bosch brengen in verpachters huis ofwel in plaats
daarvan een keer per jaar met kar en paard een vracht voor verpachter brengen van Den Bosch naar Luik.
(de verpachters hoeve lag in Lyemde)
R 1177 fol 254
------------------------------------------------0244-3449-----------------------------1386 (??),
Geertruyt, dochter van Jan van Lier (overleden) en van Aleyt (die hertrouwd is met Peter Ghevarts van
Essche) is in 1390 nog minderjarig. (zie Den Bosch R 1180 blz 365 waar zij optreedt in 1395. We zullen
dus een andere Geertruyt van Lier moeten hebben voor de vrouw van Eligius).
R 1177 fol 265
------------------------------------------------0245-3704----------------------------------23-05-1387
Heer Willem van Buxstel, ridder en zijn borgen en zijn nat. broer Willem en Gooswijn van Hal en ...
(onleesbaar) beloven aan heer Willem van der Aa, ridder, 114 oude schilden te betalen op 1 oktober a.s.
en 25 mud rog Bossche maat op Lichtmis a.s.
R 1177 fol 302
------------------------------------------------0246-3704----------------------------------07-12-1386
Deling :
I. Voor Jacop Henrix Kelner van Bucstel en Everart Arnt Ghenen soen man van Dierck Henrics

Kelnersdochter, een deel van een gereet woning (of slotje : mansio) zonder de gebouwen in Bucstel
tussen Henrick Gruyter en die Dommel, een deel van de akker daarchter, de beemd Elsbroec daarachter,
een hof aan die Hulsdonc
II. Voor Gheerlack en Gloria kinderen van wijlen Henrick Kelner, een deel van ´t slotje met de
gebouwen, een deel van de akker daarachter, een stukje beemd daarachter, de beemd "die Hulsdonc".
De weg en de brug blijven gemeenschappelijk.
R 1177 fol 328v
------------------------------------------------0247-3704----------------------------------13-02-1387
Jacop Henrics Kelneer van Bucstel en Everart Arnt Ghenen soen, man van Dierck Henrics
Kelnersdochter, geven ten erfcijns aan Rutgher Janssn. van Boemel, een huis, erf en hof in Bucstel tussen
een weg en die Dommel en strekkende van die Dommel tot Henrick Gruyter, met de helft van die weg en
met een poort, een akker achter den hof, een beemd over die Dommel, en een hof in Hulsdonc, om 14
pond payment op Pasen en lasten : 3 pond licht geld waarmee brood en bier gekocht worden en 54 oude
groten.
R 1177 fol 341
------------------------------------------------0248-3705----------------------------------13-02-1387
Rutgher belooft aan Jacop en Everaert 75 brabants dobbel te betalen op St. Jan a.s.
R 1177 fol 341v
------------------------------------------------0249-3705----------------------------------29-02-1387
Goijart van Hedechusen verpacht voor 4 jaar vanaf Pinksteren a.s. aan Lambrecht Godevartssn. ´t goed
“Zelizel" om 18 mud rog Bossche maat op Lichtmis, 4 steen vlas tot hekelen bereid, een varken van 24
hollandse plakken, 4 hoenderen en een zeynde. Pachter moet 6 vim stro dekken en een roede turf steken
in Huysvenne, drogen en de helft daarvan leveren aan verpachter, ´ t vee is half van pachter en half van
verpachter. Lasten : cijnzen.
R 1177 fol 345v
------------------------------------------------0250-3705----------------------------------28-03-1387
Elyas Aleijten soen van der Laerscot heeft opgedragen aan zijn broer Jan, een huis en hof, ter plaatse
genaamd ter Braken, in Tongheren te Bucstel en een wei-eeussel aldaar en een akker in Vranckenbrake.
Elyas had dat alles in erfpacht gekregen van Wauter Enghelbrechtr Elyassn. van der Braken.
R 1177 fol 354
------------------------------------------------0251-3730----------------------------------02-01-1388
Henrick Henrix Paedse verkoopt aan Willem Lodewijchssn. vanden Elsbroec een huis en hof, Bucstel,
Tongheren, tussen Katherijn Moerkens en een straat en strekkende tot Katherijn Moerkens. Last : een
grondchijns.
R 1178 fol 8v
------------------------------------------------0252-3730----------------------------------26-02-1388
Gerit van Bucstel zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel belooft aan Marten Monics 150 hollandse
gulden te betalen St. Jan a.s.
R 1178 fol 22v
------------------------------------------------0253-3730-----------------------------------

22-10-1388
Dirck Jansn. van Gherwen geeft ten erfcijns aan Lijsbeth, weduwe van Jan van Moudewijc, een huis en
hofstad aan den "Stripe" in Bucstel tussen wijlen Mathijs Moelner en Arnt Mijnnemeer, om 50
schillingen payment, half op Lichtmis, half op Jacobusdag. (Lasten : 8 hoenderen aan de heer van
Bucstel, 10 schillingen aan Heylwich Aben).
R 1178 fol 54v
------------------------------------------------0254-3731----------------------------------19-11-1388
Gerit vander Aa verpacht voor een jaar vanaf Pinksteren a.s. aan Jan Vredericssn. van Rode ´t guet "Ter
Aa", Bucstel Zelissel, om 18 mud rog Bossche maat, 10 kapoenen, 4 steen vlas tot hekelen bereid op
Lichtmis in Den Bosch te leveren. Lasten : een gronchijns. In het tweede jaar daarna te laatsrecht. ¨T vee
is half voor verpachter en half van pachter.
R 1178 fol 59
------------------------------------------------0255-3731----------------------------------03-12-1388
Rolof van den Zande van Bucstel geeft ten erfcijns aan Aelbrecht de smid nat. zoon van Willem
Abensoen, een huis en erf, Bucstel , tussen Wouter van Zelant en wijlen Thomas Ghenensoen en
strekkende van een straat tot een hof van Thomas Ghenen soen, om ½ mud rog Bossche maat en 10
schillingen payment. Aelbrecht moet op dat erf een gebont bouwen.
R 1178 fol 62
Willem Aben ziet af van vernadering.
------------------------------------------------0256-3731----------------------------------11-04-1391
Deling van 1 buunder 6 roeden moer in Huysvenne, vlak naast moer van Adam van Mierd en Gerit van
Vladeracken en anderen.
I. Voor Marten Monics de helft aan de kant van Oesterwijc
II. Voor Lijsbeth weduwe van Jacop Avensoen en haar kinderen Rolof Delft, Engelbrecht en Lijsbeth, en
haar schoonzoons Gielis van Ghele als man van Mechtelt, en meester Wolfart van Ghiessen man van
Aleijt, de helft aan de kant van de kerk van Bucstel.
R 1178 fol 187
------------------------------------------------0257-3732---------------------------------11-07-1390
... zijn deel in een cijns van 4 pond payment die zijn schoonvader Jan van Woudrichem beurde in
Maelshem (.is tussen Orten en Den Bosch).
R 1178 fol ..... (het voortraject ontbreekt)
------------------------------------------------0258-3732---------------------------------11-07-1390
Willem Henricks van Broechoven, man van Lijsbeth Henrick van Kessel, belooft aan Aelbrecht
Henricssn. van Kessel, dat hij bij de deling der goederen van Heijlwich, weduwe van Aelbrecht van
Bucstel. en van Mechtelt, weduwe van Henrick van Kessel, zal betalen 25 gulden
R 1178 fol 271
------------------------------------------------0259-3732---------------------------------1390 ?
Heer Willem van Bucstel, ridder, zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, beurde een cijns van
32 pond uit die Weijboenre in Lijemderwout. (dus NIET vergeldt zoals ik vroeger heb opgegeven!)
R 1178 fol 279v

------------------------------------------------0260-3695----------------------------------11-08-1390
Jonkvrouw Margriet, weduwe van Jan Bie, zoon van Wouter geheten Groot Wouter van Berkel, heeft
opgedragen aan Arnt Berwout 1/2, Jan die Meyer ¼ e en Jan Broc ¼ e, de helft in de helft van een
buunder moer in dat moer in Huusvenne. Als alle turf is uitgestoken, komt de grond terug aan de
rechthebbende.
R 1178 fol 285
------------------------------------------------0261-3695----------------------------------1390
Willem nat. zoon wijlen heer Henrick van Bucstel, welke Willem is gehuwd met Margriet dochter wijlen
Dirck Writer, en Leunis zoon van voornoemde Margriet, hadden aan Dirck Jorys nat. zoon van wijlen
Hendrcik Huesdens van Dynter in erfpacht gegeven : een hoeve Vechel aan Hamvoertt om 8 mud rog en
8 mud gerstVechelse maat aan Margriet en na haar dood aan Leunis. Dirck Jorijs zet op 30 aug. 1390 als
bijpand : een streep land aldaar.
R 1178 fol 291
------------------------------------------------0262-3696----------------------------------17-02-1390
..... tussen Jan Eygebroet en Dirck Moelner. (Ludeken had dat huis gekocht van Willem zoon van
jonkvrouw Henrick, weduwe van Willem Bastart.
R 1178 fol ? (tussen fol 291 en 355, dit deel sluit niet aan bij het vorige)
------------------------------------------------0263-3696----------------------------------18-03-1390
Lambrecht van den Havelaer (?) verkoopt aan Willem Bastart t.b.v. jonkvrouw Henrick zijnde zijn
moeder als weduwe van voornoemde Willem Bastaert : een stuk beemd, Bucstel, Luttellijemde. Lasten
½oude grote.
R 1178 fol 355
------------------------------------------------0264-3696----------------------------------1390?
Yda, weduwe van Peter Wouterssn. en haar zoon Jan hebben opgedragen aan Dirck Berwout ¼ e deel in
1/7e deel van een stuk moer in Huysvenne tussen Jan Avensoen en Marten Monic enerzijds en Goijart
van den Acker anderziijds en strekkende van ´t water "die Leyde" tot den berg aldaar, behalve de
gestoken torf. (Peter Wauterssn. Rolof van Wargarts... rest valt weg in rand) en Peter die Ridder hadden
samen 1/7e deel gekocht van Engbrecht van den Nuewenhuze en Henrick van der Voert.
R 1178 fol 389
------------------------------------------------0265-3696----------------------------------juni 1390
Ze zullen Oda peter Wouters ook afstand laten doen, zodra zij mondig is.
R 1178 fol 389
------------------------------------------------0266-3470------------------------------1390, maandag na Calixtus
Gerit van Essche, smid, verpacht aan Henrick vanden Eynde, natuurlijke zoon van Willem van Essche,
een stuk land, "dess Lozenhof" in Essche tussen Gerit van Zantbeke en Aleyt Koets, aan de straat, voor
een pacht van 4 lopen rog (nog belast met 4 schilling, 1 penning en 3 hoenderen)
R 1179 fol 9
------------------------------------------------0267-3470------------------------------

1390, donderdag na Lucas
Jacob Pauwels Heyn Manssoen (=Henrick die Man soen) draagt op aan Jutta vanden Aker een pacht van
2 mud rog welke Jutta aan Jacob vergelden moet uit het goed "ten Aker" in Essche op voorwaarde dat
deze opdracht slechts gedurende het leven van Jutta van kracht blijft en dat deze pacht na haar dood weer
zal terugkomen aan Jacob.
R 1179 fol 9
------------------------------------------------0268-3470-----------------------------1390,
Lyemde, een stuk land "die Zitart" (daaruit: 5 ½ penning cijns aan de heer van Pereweys)
R 1179 fol 10
------------------------------------------------0269-3471-----------------------------1390, daags na Thomas
Aleyt, weduwe van Jan Erenbrechtssoen en haar zoon Jan,verkopen aan Peter Ghevarts van Essche een
pacht van 1 mud rog uit 1 ½ mudzaad land en de gebouwen daarop in Essche tussen Sophie Willekens en
Jan die Smit (het pand is belast met 1 hertogcijns en met een cijns van 10 pond.)
R 1179 fol 21
------------------------------------------------0270-3471-----------------------------1390, donderdag na Kerstmis
Dierick Jansz van Gherwen draagt op aan zijn zoon Jan een cijns van 50 schillingen, welke Elizabeth,
weduwe van Jan van Moudewijc beloofd had aan Dierick uit huis en hofstad bij de Stripe in Bucstel
tussen Mathijs Moelner en Aert Mijnnemeer.
R 1179 fol 30
------------------------------------------------0271-3471-----------------------------1391, 5 januari
broeder Jan van Arkel, prediker (O.P.) zoon van wijlen Henrick Rode van Bucstel, verpacht aan Jan
Moerken een stuk beemd in die Rubeemt in de parochie Bucstel voor 14 lopen rog. Willem en Baudewijn
doen afstand daarvan ten bate van hun broer Jan.
R 1179 fol 33
------------------------------------------------0272-3471-----------------------------1391, 5 januari
Jan Moerken belooft aan broeder Jan van Arkel 21 hollandse gulden en 28 placken en 7 lopen rog te
vergelden op Pasen eerstkomend.
R 1179 fol 33
------------------------------------------------0273-3471----------------------------1391, zaterdag na Sacramentsdag
Aelbrecht Dierck Belensoen verkoopt aan Jan van Ghelen alias Gheldorp, linnenwever, een pacht van 1
mud rog uit 3 lopense rogland in 't Brunschot in Essche tussen land van de verkoper en Gerit de Smid, en
uit 2 lopense land aldaar tussen Gerit de Smid en Jan Gherytssoen, alsmede uit 3 vrachten hooi.
R 1179 fol 51
------------------------------------------------0274-3471----------------------------1391, oktaaf van Hemelvaart
Gerit, zoon van Wouter die Snidere van Bucstel, man van Aleyt Arnts van Gunterslaer, verkoopt aan
Roelof de snijder van Geffen een pacht van 2 mud rog uit huis, hof,en land op Tongheren in Bucstel
tussen Arnt vanden Ors en die Molengrave, strekkende van de straat tot Jacob die Bueter.
R 1179 fol 55

------------------------------------------------0275-3471-----------------------------1391, oktaaf van Sacramentsdag
Claes Jan Gerijtssoen verkoopt aan Dirrick Jansz van Slipen een stuk beemd in den Huusbeemt, Hal,
Bucstel, tussen Jan Diddensoen vanden Laer en Peter Scuerman. (last: 1 ½ coelsche aan den heer van
Bucstel)
R 1179 fol 56
------------------------------------------------0276-3471------------------------------1391, oktaaf van Sacramentsdag
Jan Mercellis vanden Hout verkoopt aan Wouter Jansz van Rode een erfenis op Lennenshoevel in Bucstel
tussen Jan Zesken en Kathelijn Jordens met een recht in de gemeynt "die Kempen" en in de erfenissen
"Oetendonc". (last: grondcijns)
R 1179 fol 56
------------------------------------------------0277-3472----------------------------1391, op Severijnsdag
Henrick Janz die Moelner van Bucstel verkoopt aan Henrick die Wit, schoonzoon van wijlen Jan
Wilgeman, een pacht van 2 mud rog uit een stuk land "dat Berckerot" op Onrode in Bucstel tussen
Willem Mijnnemeer en Aelbrecht vanden Dijc; uit een beemd in 't Hilsbroec aldaar tussen Willem
Mijnnemeer aan beide zijden; uit een stuk land, een hof en een wei aldaar aan elkaar gelegen tussen
Willem Mijnemeer en Elisabeth vanden Everbossche; en uit een akker op Zelissel tussen Hozen-kijnderen
van Casteren en de kinderen van Lambrecht van Hoelt. ( de panden zijn belast met een grondcijns, ¼
meyeverken, een maatje wijn en 1 zester gerst).
R 1179 fol 107
------------------------------------------------0278-3472-----------------------------1391, 2 november
Goosewijn Moedel zoon van wijlen Bertout Dircssoen verkoopt aan Ghijsbrecht Wouters vanden Berghe,
Zebrecht Laureijnsz vander Hamsvoert en Jan Bathen soen vander Laerscot al het hout genaamd
"doefhout" (behalve het wilgenhout) staande binnen het hek van een veld behorende bij 't goed "te
Bychelaer" in Lyemde. Voor begin mei moeten zij "te was" hakken en voor eind mei dat hout
verwijderen.
R 1179 fol 111
------------------------------------------------0279-3473-----------------------------1391, St Clemens
Henrick Pape, zoon van wijlen Jan Bollart van der Notelen, verkoopt aan Henrick van Eyndhoven een
pacht van 1 mud rog uit een akker op Lennenshoevel in Bucstel tussen Jan Wandelart en de kinderen van
Jan heren Aelbrechtssoen. ( die akker is nog belast met een grondcijns)
R 1179 fol 117
------------------------------------------------0280-3473-----------------------------1392, donderdag na Driekoningen
Heer Willem van Bucstel, ridder, en Jan van Drongelen, heer van Ethen en Meduwen, beloven tezamen
aan Claes Spierinc Meussoen ten behoeve van heer Jan Pylijseren de jonge van Valkenvoert, ridder,
10000 hollandse gulden of de waarde daarvan te betalen binnen een jaar na de dood van heet Willem
voornoemd en van vrouwe Katherina, zijn gemalin, en 10000 hollandse gulden te betalen binnen 2 jaar na
de dood van Willem en Katherina als huwelijksgift en als bijdrage aan het huwelijk dat de heer Jan
Pylijseren en jonkvrouw Geertruyt dochter van heer Willem van Bucstel zullen sluiten.
R 1179 fol 123
------------------------------------------------0281-3473-----------------------------1392, donderdag na Agatha

heer Jan Pijlijseren van Valkenvoert, ridder, (zoon van heer Jan Pijlijseren ridder) en zijn vrouw vrouwe
Geertruyt dochter van Willem van Bucstel, ridder, zien af van al de na te laten goederen van Willem en
diens gemalin vrouwe Katherina, ten behoeve van Jan van Drongelen, heer van Ethen en Meluwen, met
uitzondering van de huwelijksgift die Willem en Jan hun beloofden.
R 1179 fol 128
------------------------------------------------0282-3473-----------------------------1392, donderdag na Agatha
Peter Peter Reynerssoen, man van Kathelijn Willems van Hoelt, verkoopt aan Everart Willems van Hoelt
het 1/5 deel dat Kathelijn van haar ouders erfde in huis en hof in Halle in Bucstel tussen Peter Scuerman
en Kathelijn des Leeuwen,en 1/3 deel, dat Kathelijn erfde van haar zuster Elisabeth, in 1/5 deel in huis en
hof als voor.
R 1179 fol 130
------------------------------------------------0283-3474-----------------------------1392, daags na Valentijn
Gloria dochter van wijlen Henrick Kelner van Bucstel, geeft aan Wouter Wouters van Oerle de helft van
de beemd "die Hulsdonc" in de parochie Bucstel tussen Sophie vanden Cloet en heer Henrick die Custer,
priester, voor een erfcijns van 5 pond. (last: een grondcijns van 2 ½ oude groten)
R 1179 fol 133
------------------------------------------------0284-3474-----------------------------1392, daags na Valentijn
Jan Peters van Stripe verkoopt aan Peter Ghevarts van Essche een pacht van 1 ½ mud rog uit 2 hoeven, nl
de ene in Essche en de andere in Vucht St Peters.
R 1179 fol 134
------------------------------------------------0285-3474-----------------------------1392, daags na Valentijn
Everart en Willem, kinderen van wijlen Willem die Rademaker van Halle (eerder heeft er gestaan: van
Hoelt) en Peter Reynerssoen, man van Kathelijn Willems, dragen op aan Henrick Henrick de Rode van
Hal 1/5 deel, geerfd van Elisabeth Willems in de goederen van Willem die Rademaker bij Hal in Bucstel,
( behalve een huis en hof aldaar tussen Peter Scuermans en Jan die Leeuwe).
Henrick de Rode belooft aan Everart,Willem en Peter ieder een pacht van 4 lopen rog uit dat 1/5 deel.
R 1179 fol 134
------------------------------------------------0286-3469------------------------------1392, zondag na Valentijn
Mychiel Wouter Mariensoen vanden Berghe en Jacop Pauwels Henrick die Man verkopen aan Gerit van
Lyt, zoon van wijlen Willem Clynge een cijns van 4 pond uit "die Langacker" op Luttelrade in Bucstel
tussen Willem vanden Velde en de kinderen van Jan vanden Velde.
R 1179 fol 136 bis
------------------------------------------------0287-3469-----------------------------1392, zaterdag na Judica
Jan Jan Henrics van Luyssel en Claes van Luyssel verkopen aan Jan zoon van Mr Wolfart van Giessen
alle goederen van Jan Henrics van Luyssel en diens vrouw Kathelijn in Bucstel.
R 1179 fol 149
------------------------------------------------0288-3739----------------------------------19-04-1392
Jan Proefst van Bucstel doet t.b.v. Henrick van Ranst afstand van 1 ½ morgen land (vroeger van Arnt van

Kessel) in Kessel, voor ´t kasteel en van alle cijnshoenderen en haver, welke de heer van Kessel in Kessel
beurt.
R 1179 fol 151
------------------------------------------------0289-3475-----------------------------1392, vrijdag na Palmzondag
Jan Proefst van Bucstel bekent, dat Ludeken van Boemel hem betaald heeft namens vrouwe Maria van
Brabant, hertogin van Gelre, 400 hollandse gulden die zij hem schuldig was.
R 1179 fol 151
------------------------------------------------0290-3475-----------------------------1392, vrijdag na Pasen
Jan Proefst van Bucstel doet afstand van 1 ½ morgen land ( vroeger van Aert van Kessel) in Kessel voor 't
kasteel en van alle cijnshoederen en haverleveringen welke de heer van Kessel binnen Kessel ontving, ten
behoeve van Henrick van Ranst. Jan belooft aan Ludeken van Bommel ten behoeve van Henrick van
Ranst deze afstand-akte gestand te doen.
R 1179 fol 152
------------------------------------------------0291-3475-----------------------------1392, vrijdag voor Pinksteren
Jutta vanden Aker , dochter van wijlen Henrick van Haren, geeft een aanmaning wegens achterstalligheid
van 3 jaar van een cijns van 40 schillingen welke zij gekocht had van Wouter van Ghesel, zoon van
wijlen jonkvrouw Elizabeth.
R 1179 fol 160
------------------------------------------------0292-3475-----------------------------1395, donderdag na Pinksteren
Peter Ghevartssoen van Essche, man van Aleyt, weduwe van Jan van Lyer, en Gertruyt, dochter van Jan
van Lyer en Aleyt, verpachten aan Godevaert Godevaerts Vos
- een huis en hof en een stuk land bij de Vuchtervoert in Essche tussen de kinderen van Henrick Vos en
Geertruyt van Lyer, strekkende van de straat tot Geertruyt van Lyer;
- een stuk land in 't Nortbroec, Vucht J Peters, tussen Pauwels Ghevarts en de kinderen van Jan vanden
Nuwenhuze, strekkende van de gemeynt van Essche tot Godevaert Vos,
- een stuk land in 't Nortbroec als voor tussen Godevaert Vos en zijn zoon Godevaert en de kinderen van
Jan van den Nuwenhuze;
- en al hun recht in een beemd in die Meddel in Essche, voor 27 3/4 lopen rog.
R 1179 fol 178
------------------------------------------------0293-3476-----------------------------1395, donderdag na Pinksteren
Herbrecht Wouter Herbrechtssoen verkoopt aan Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer (Eligius) vanden
Aker, priester, een huis en erf in Essche tussen een erfenis van wijlen heer Eligius vanden Aker, priester,
en land van Kathelijn Laureyns Cappaert (met een weg er tussen) en al 't recht dat het huis heeft op die
weg, alsmede een hof aldaar tussen Oda Gerijts en de straat.
R 1179 fol 180
------------------------------------------------0294-3476-----------------------------1395,
Essche op dat Welessel
R 1179 fol 181
------------------------------------------------0295-3476-----------------------------1395, donderdag na Pinksteren

Geertruyt Arnt Wauterssoens dochter, weduwe van Wouter vanden Loe, en haar kinderen Arnt, Jan en
Lysbeth drgaen op aan Wouter vanden Loe al hun recht in een cijns van 3 pond uit huis, hof en beemd
genaamd "die Berghacker" in Essche tussen Luyt vanden Berghe en Aleyt die weefster. ( Arnt
Wauterssoen had die cijns van Rutgher Mutsart verkregen ten behoeve van hem (Arnt) en van Wouter en
Henrick, kinderen van wijlen Matheus, broer van Arnt voormoemd)
R 1179 fol 181
------------------------------------------------0296-3476-----------------------------1395,
Geertruyt Jan Jans van Lier is in 1395 nog minderjarig
R 1179 fol 181
------------------------------------------------0297-3476------------------------------1391, donderdag na Marcellus
Gerit van Essche, smid, verkoopt aan Henrick Machielssoen, Jan Godevartssoen, Corstiaen Pauwelssoen
en aan Geertruyt en Jan, natuurlijke kinderen van wijlen heer Eligius genaamd Loy van den Aker,
priester,
- 1/3 deel in een beemd "Tonghelen" in Essche tussen Laureyns vander Bruggen en de erfgenamen van
Henrick vanden Aker, en
- 1/3 deel in "die Moerbeemt" en in "die Driesschen" daarbij gelegen in Essche tussen Arnt Buckinc en
een erfenis van wijlen heer Eligius vanden Aker, priester.
R 1179 fol 208
------------------------------------------------0298-3477-----------------------------1391, donderdag na Letare
Ghijb Lodensoen verhuurt aan Willem Hezeeacker twee stukken land in Essche
1. tussen Jan Peterssoen en Gerijt van Vucht,
2. tussen Jan Aleytensoen en Jan die Smit
voor 7 jaar, voor 1 ½ mud rog jaarlijks.
R 1179 fol 224
------------------------------------------------0299-3477-----------------------------1391, donderdag na Letare
Wautgher van Casteren verkoopt aan Jan van Holaer een cijns van 50 schillingen uit 12 lopense gerstland
op Zavendonc in de parochie Bucstel.
R 1179 fol 224
------------------------------------------------0300-3477-----------------------------1391, donderdag na Letare
Aelbrecht genaamd Abe zoon van Dierck Belensoen verpacht aan Jan Jan Gerijtssoen de helft in een huis,
erf en hof in Essche tussen "die Boenhof" en die Poelsteghe voor 5 ½ lopen rog, 2 oude penningen en 11
schillingen. (verder belast met een cijns en 1 hoen aan den hertog)
R 1179 fol 225
------------------------------------------------0301-3477-----------------------------1391, donderdag na Letare
Henrick vander Bunsbeke en zijn dochter Oda verkopen aan Peter Ghevaertssoen van Essche een pacht
van 1 mud rog uit de helft van een huis en hof in Essche ter plaatse genaamd "die Bunsbeke" tussen Arnt
Trudensoen en die Aa; en 4 lopense land "die Brake" aldaar in de Brenthensbrake tussen Wouter
Herbrechtssoen en Henrick vander Voert.
R 1179 fol 225
------------------------------------------------0302-3477------------------------------

1391, donderdag na Pasen
Joost Bruystens draagt op aan Willem en Sophie, kinderen van wijlen Gielis Wever en aan Willem
Kerkbraken, die "Straetacker" in Bucstel aan die "Heerstraat" tussen H.Geest van Bucstel en Gielis
Wever. ( Ludeken Gerit Claessoen man van Kathelijn Gielis Wever had die akker vroeger opgedragen
aan Joost Bruystens)
Deze opdrachtbrief worde overhandigd aan Jan die Vorster van Bucstel
R 1179 fol 237
------------------------------------------------0303-3478-----------------------------1391,donderdag na Pasen
broeder Jan van Arkel, prediker ( O.P.) zoon van wijlen Henrick Rode van Bucstel, geeft aan zijn broer
Baudewijn volmacht ( totdat hij deze herroept) om aanmaningen te geven betreffende zijn cijnzen,
pachten, inkomsten en uitgeleend geld.
R 1179 fol 239
------------------------------------------------0304-3478-----------------------------1391,donderdag voor St Jan
Ghijb Jan Roefssoen van Bucstel verkoopt aan Peter Goeswijns ten behoeve van Volcwijch Adams van
Ghestel, zijn (=Peters) moeder, een akker "dat Rot" in Bucstel achetr Stapelen aen Ghenen Bossche
tussen Roef Jan Roefssoen en een beemd van Ghijb, tesamen met de gracht van die akker en met een weg
over 't land van Ghijb tussen de gemeynt en die akker.
R 1179 fol 256
------------------------------------------------0305-3478-----------------------------1391, St Margriet
Margriet, weduwe van Jan Voet, draagt op aan haar zoon Willem, haar vruchtgebruik in 1/3 deel dat
Willem van zijn vader erfde in huis, erf, hof en aanliggende erfenissen in Essche tussen Wouter
Herbrechtssoen, en Laureyns vander Bruggen en Henrick vander Bunsbeke, alsmede in de beemd "die
Swartgrave" in Essche bij de plaats geheten "bi den Aker" tussen de erfenis van wijlen heer Eligius
genaamd Loy vanden Aker, priester, aan beide zijden, strekkende met een zijde aan Jacop Pauwelssoen.
R 1179 fol 271
------------------------------------------------0306-3478-----------------------------1391,
Willem Jan Voet verkoopt aan Willem Waerloes een pacht van ½ mud rog uit 1/3 deel van voernoemd
huis en beemd. ( Lasten: 1/3 deel van 5 pond en 4 schillingen)
R 1179 fol 272
------------------------------------------------0307-3478------------------------------1391,
Liemde beemd "Odendonc"
R 1179 fol 304
------------------------------------------------0308-3478-----------------------------1391, woensdag na St Maarten
Ghijsbrecht die Snider van Bucstel verkoopt aan Elisabeth Jan Coppelman, begijn, ten behoeve van Jan
Aert Coppelman en Sophie Wouter Coppelman een lijfpacht van 1 mud rog uit huis en hof in Bucstel
tussen Gerit Dusenborch en Mercellis die Moelner.
( Elisabeth zal die lijfpacht eerst hebben, na haar dood gaat de pacht naar Jan en Sophie)
R 1179 fol 312
------------------------------------------------0309-3479------------------------------

1391, woensdag na St. Maarten
Roelof van Ghenenbossche en zijn zoon Jan verkopen aan Willem Cherijs soen een pacht van 1 mud rog
uit "die lange acker" aen Ghenen Bbossche in Bucstel tussen Jan Wandeleer en de kinderen van
Ghijsbrecht vanden Bossche. (de pacht is binnen 4 jaar losbaar met 18 gelrese gulden)
R 1179 fol 312
------------------------------------------------0310-3479-----------------------------1391, donderdag na St. Maarten
Henrick vanden Eijnde, natuurlijke zoon van wijlen Willem vanden Eijnde, draagt op aan Arnt die Rode
een stuk land "des loze hof" in Essche tussen Gerit vanden Zoutveken en Aleyt Koets, aan de straat
R 1179 fol 314
(Henrick had dat stuk gepacht van Gerijt van Essche, smid. (Zie hiervoor R 1179 fol 9 dd maandag na
Calixtus 1390)
------------------------------------------------0311-3479------------------------------1391, donderdag na Invocavit
Jan vanden Ors, zoon van wijlen Jacob Kathelinen soen, draagt op aan Jan Proest van Bucstel 1/3 deel in
een akker op Lennenshoevel in Bucstel, tussen de straat en een beemd van de heer van Bucstel.
R 1179 fol 334
------------------------------------------------0312-3479-----------------------------1392, donderdag na Reminiscere
Peter Henrics die Poerter van Lenneshoevel, Gielis Gieliszoon vanden Sneppenscoet en Danyel Danyels
de Coninc verkopen aan Jan van Bladel, bakker, en Jan Cnoep 251 eikebomen op Lennenshoevel in
Bucstel, welke de kopers mogen kiezen uit 270 aldaar gesmette eikebomen. De kopers beloven de
verkopers 109 gulden op Lichtmis eerstkomend te betalen.
R 1179 fol 356
------------------------------------------------0313-3479-----------------------------1392, donderdag na Oculi
Arnt die Rode draagt op aan Jutta, weduwe van Jan van Helmond, dochter van wijlen Mr Lambrecht de
timmerman, ook ten bate van haar kinderen, een stuk land "des lozen hof" in Essche tussen Gerit vanden
Zautveken en Aleyt Koets, aan de straat. (Henrick vanden Eynde had dat stuk opgedragen aan Arnt die
Rode ( zie hierboven in R 1179 folio 314, 1391, donderdag na St. Maarten.)
R 1179 fol 362
------------------------------------------------0314-3480-----------------------------1392, donderdag na Palmzondag
Henrick Godevaerts Dicbier verkoopt aan Mechtelt Gerits Berwout een cijns van 7 aude scilde, half op St.
Remeys, half op Pasen, uit een hoeve van verkoper in Essche en uit huis en hof in Den Bosch aan de Zile;
alsmede uit een pacht van 16 mud rog, welke hij beurt uit "'t goet ten Acker" in Lyemde en uit een veld
in Eilde. ( Jan van Derentheren, Jan, Willem en Geryt zonen van voornoemde Jan van Derentheren,
Wouter vanden Stoel en de voornoemde Henrick Dicbier hadden het voorschreven goed verpacht aan
Reyner Jansz van Vinckenscoet voor 16 rog..), verder uit "die Hezeacker" in Vechel en uit 3 stukken
beemd in Vechel. De hoeve in Essche is belast met een grondcijns en met 2 mud rog pacht.
R 1179 fol 377
------------------------------------------------0315-3480------------------------------1392, Beloken Pasen
Aert Janszoon die Decker verkoopt aan Peter die Decker van Essche een pacht van ½ mud rog uit huis en
hof bij de Voertbrugge aan de Dommel in de parochie Bucstel, en uit 4 lopense rogland tegenover 't huis.
De panden zijn belast met een cijns aan de heer van Bucstel, met 5 hoenderen en 1 mud rog.

R 1179 fol 386
-----------------------------------------------0316-3480-----------------------------1392, zaterdag na beloken Pasen
Jan Jacobssoen belooft aan Claes van Berze een cijns van 3 hollandse gulden uit 2 ½ buunder land op
Sceepsdonc, Lennenshoevel, Bucstel, ( welk land Jan gekocht had van Hilla weduwe van Godevaert
Hedichusen; Hilla kocht dat land van Jan Vorster van Bucstel en Yngram Jans vanden Velde). Jan Jacobs
belooft Hilla de heg tussen die 2 ½ buunder land en 't land van Godevaert van Hedichusen in goede orde
te houden.
R 1179 fol 388
------------------------------------------------0317-3481-----------------------------1392, donderdag na Misericordia
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius genaamd Loy vanden Aker, priester; Henrick Machielssoen,
Godevaert Godevaert Vos, Corstiaen Pauwels van Lyemde en Jan Godevaerts van Broechoven verkopen
aan Ghijsbrecht Jan Ghibensoen een stuk land in Essche tussen de straat en Jan Arnts Buckinc. Wouter
Mathessen keurt deze verkoping goed.
R 1179 fol 391
------------------------------------------------0318-3481-----------------------------1392, donderdag na Jubilate
Henrick Machielssoen, Corstiaen Pauwelssoen van Lyemde, Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius
genoemd Loy vanden Aker, priester, Jan Godevaert van Broechoven en Godevaert Godevaert Vos
verpachten aan Loy Alautssoen vanden Berghe voor 7 jaar na kerstmis eerstkomend alle erfenissen van
voornoemde Eligius in Lyemde voor een pacht van 6 oude groten en 3 ½ mud rog. Deze brief worde
overhandigd aan Henrick Machielssoen.
R 1179 fol 393
------------------------------------------------0319-3481-----------------------------1392, St. Matheus
Wouter Laureynsz van Baest alias vander Bruggen, draagt op aan Henrick Jansz Roempot een stuk land
"den vorsten beuk" in Essche tussen Jan Ghibensoen aan beide zijden en aan de Aa.
R 1179 fol 411
------------------------------------------------0320-3481-----------------------------1392, donderdag na 't oktaaf van Lambrecht
Everart zoon van Willem Rademaker van Halle draagt op aan Henrick die Rode een pacht van 4 lopen
rog, welke Henrick Henrics die Rode van Halle beloofd had aan voornoemde Everart uit 1/5 deel, dat
Elizabeth Willem Rademaker van haar ouders geerfd had in erfenissen bij Halle in Bucstel, behalve een
huis en hof aldaar tussen Peter Scuermans en Jan die Leeuwe.
R 1179 fol 413
------------------------------------------------0321-3481-----------------------------1390, donderdag na 't oktaaf van Lambrecht
Henrick vanderr Bunsbeke en zijn dochter Oda verkopen aan Herbrecht Wouter Herbrechtssoen de helft
in huis en erf in Essche tussen een erfenis van wijlen heer Eligius genoemd Loy vanden Aker, priester, en
een erfenis van Kathelijn Laureyns Cappart met een weg ertussen, met een recht op die weg, alsmede de
helft in een hof tegenover 't huis.
R 1179 fol 413
------------------------------------------------0322-3482-----------------------------1392, woensdag na Lucie

Heer Jan Vullinc, regulier kanunnik van 't klooster Marienweerd, draagt op aan Willem zoon van
jonkvrouw Henrica van Bucstel, alle goederen die hij van zijn ouders erfde.
R 1179 fol 429
------------------------------------------------0323-3482-----------------------------1393,(!!!jaar) zaterdag na Marcellus
Pauwels Haest, man van Kathelijn Jan Brodeken draagt op aan Gerit Gerits Scade, man van Luytgart
Pauwels Haest, als huwelijksgift ¼ deel in de oude tiend van Lucel, (die vroeger toebehoorde aan
Lambrecht Picker en waarvan Jan Brodeken ¼ deel gekocht had van Willem vanden Hoernic, zoon van
Lambrecht Picker).
R 1179 fol 449
------------------------------------------------0324-3482-----------------------------1392, donderdag na St. Jan Geboorte
Luytgart Laureyns vander Bruggen verpacht aan haar broer Jan vanden Bredeacker, zoon van wijlen
Laureyns vander Bruggen,
- de helft in huis en hof in Essche tussen Albrecht Diddensoen en Wouter Herbrechtssoen
- en ¼ in Cappartsacker achter 't huis tussen Wouter Herbrchtssoen aan beide zijden
- ¼ in een stuk land "dat zestezeel" aldaar tussen Abe Didden en Jan Vleminc
- ¼ in de helft van beemd "dem Swemmel" tussen de Aa en Jan Godevartssoen en
Corstiaen Pauwelssoen
- ¼ in land op den Langheacker aldaar tussen Jacob vanden Aker en Abe Diddensoen
- ½ in land "dat Luttelbroerxken" aldaar tussen Jan van Halle en Jan Ghibensoen
- ½ in land "dat Bartscot" aldaar tussen Jan Ghibensoen en Jan Aleytensoen
- ½ in land "dat Ypeldoernken" aldaar tussen Jan Ghibensoen en Jan Aleytensoen,
- 1/6 in huis en erf in Den Bosch, Berwoutsraat
- ½ in een cijns van 20 schillingen uit erfenissen in Oerscot
voor een pacht van 3 mud rog en ½ steen gehekeld vlas. De verkrijger zet als pand de andere helften van
't Luttelbroexken en 't Bartscot.
R 1179 fol 454
------------------------------------------------0325-3483--------------------------1392, donderdag na St. Jan Geboorte
Wouter Laureynsz vander Bruggen en Gerit Gerit Jutten zoon verkopen aan Jutta vanden Aker drie
stukken land in Essche
- tussen Claes Rover en een erfenis van wijlen heer Eligius genaamd Loy vanden Aker,
priester.
- tussen Jutta vanden Aker en Willem Laureynsz vander Bruggen
- tussen Jutta vanden Aker en Jan van Berze.
R 1179 fol 455
------------------------------------------------0326-3483-----------------------------1392, donderdag na Petrus en Paulus
Henrick van Bunsbeke, Henrick vander Voert, Jan vanden Bredeacker en Jan Erembrechtssoen wonende
in Essche, beloven aan Jan van Ghemert 31 mud en 6 zesteren rog te leveren op Lichtmis eerstkomend.
R 1179 fol 466
------------------------------------------------0327-3483-----------------------------1392, donderdag na Divisio Apostolorum
Willem Mynnemeer draagt op aan Willem zoon van wijlen Albrecht van Bucstel 't goed "ten Eynde" in de
parochie Bucstel (dat Willem Mynnemeer verkregen had van Henrick, natuurlijke zoon van wijlen heer
Henrick van Bucstel, ridder,). Ten behoeve van Willem Albrecht van Bucstel doen daarom ook afstand de
kinderen van de opdrager nl Aert, Willem, Mechteld, Elizabeth gehuwd met Jan Janssoen van Hees, en

Margriet getrouwd met Herman Ave Mari. Aert Willem Mynnemeer bekent dat hij met zijn vrouw Jutta
Albrechts van Bucstel wegens de huwelijksgift een kwijting geeft aan zijn vader. Aert belooft aan zijn
vader en diens erfgenamen dat hij bij de deling van de cijns en allodiale goederen van zijn ouders Willem
en Katherine een erfpacht van 6 mud rog zal inbrengen en dat hij of zijn erfgenamen nooit aan zulk een
deling zullen deelnemen indien hij of zij Willems Brabantse leengoed in Onrade bezitten.
R 1179 fol 478
------------------------------------------------0328-3484-----------------------------1392, St. Jacob
Jacob Pauwelssoen en Albrecht Diddensoen beloven tezamen aan heer Peter Smits (fabri), pastoor
(investitus) van Essche te leveren 32 mud en 2 zesteren rog Oesterwijcse maat op Lichtmis eerstkomend,
binnen een mijl (leuca) van 't dorp Essche waar heer Peter verkiest. (tiendpenning?)
R 1179 fol 483
------------------------------------------------0329-3484-----------------------------1392 (jaartal niet aangegeven)
Lyemde, in Alsenre beemde
R 1179 fol 487
------------------------------------------------0330-3484-----------------------------1392, daags na Severijn
Henrick Mathijs Wouterssoen van Essche verkoopt aan Juette vanden Aker 1/12 deel in 2 stukken beemd
in Essche tussen Claes Rover en Jutta vanden Aker, en 1/12 deel in een beemd in Haren. (last: 1/12 deel
in 2 penningen aan 't kapittel van Oerscot en 1/12 van 12...(onleesbaar)
R 1179 fol 497
------------------------------------------------0331-3484-----------------------------1392, zaterdag na Huybrecht
Wouter van Oekel draagt op aan Albrecht Wael ten behoeve van de tafel van de Heilige Geest in Den
Bosch een pacht van 4 mud rog uit het goed "Lyevenberch" (van Jan Proefst van Bucstel) bij
Lennenshoevel in Bucstel,
- uit huis en hof van Jan Proefst in Bucstel neven de brug van 't kerkhof van Bucstel, tussen een erfenis
van heer Willem van Bucstel, ridder, en een erfenisvan van wijlen Jan Hacken, snijder ( kleermaker,
"sartor" )
- uit een beemd van Jan Proefst in Hoggendonc in de parochie Bucstel tussen Willem Mynnemeer en de
Dommel
- uit een cijns van 3 pond welke de kinderen van wijlen Elyas van Eyndhoven betalen moeten aan Jan
Proefst uit huis en hofstad aan die Borchacker in Bucstel tussen Coel de schoenmaker (sutor) van
Provincien en Elizabeth Maes;
- uit een cijns van 6 pond, welke Peter Mersman van Os betalen moet aan Jan Proefst
- uit 7 malderzaad land "Speeldonc" in Os ( Wouter had die 4 mud verkregen van Jan Proefst)
- verder een pacht van 2 mud rog uit "die Hezeacker" op Heze in Erpe,
- en een pacht van 10 mud rog uit een grove en smalle korentiend ( van Jan van Bruheze) in Zonne
- en uit het huis "ter Wiel" van Jan van Bruheze in Helmont, en uit landerijen en cijnsen enz. in Helmont.
(gekocht van Jan van Bruheze)
R 1179 fol 515)
------------------------------------------------0331-3485-----------------------------1392, woensdag na Ontvangenis
Andries zoon van Aert Lambrecht Beckers (pistoris) draagt op aan Jan Becker en diens zuster Cristina,
kinderen van wijlen Jan die Heirde, bakker, de helft in 1/7 deel moer in Huysvenne tussen Jacob
Avensoen en Marten Monic enerzijds en Godevaert vanden Hezeacker anderzijds, strekkende van 't water

"die Leyde" tot een berg aldaar. ( Aert Lambrechts en Wouter vanden Nuwenhuze hadden dat 1/7 deel
gekocht van Engbrecht vanden Nuwenhuze en Henrick vander Voort)
R 1179 fol 519
------------------------------------------------0332-3485-----------------------------1393, vrijdag na Paulus Bekering
Aert vanden Velde verkoopt aan Jan Zoeft de helft van de hoeve "te Velde"( van wijlen Bartholomeus
Diericx) in Lyemde en de helft van 18 buunder land aldaar. ( Aert vanden Velde en Wellen Wellems van
Acht kregen de hoeve en dat land te pacht van Dierck Buc, zoon van Godescalck vander Sporct en van
Henrick Diericx Buc). De koper belooft aan Aert 200 gulden te betalen in 4 termijnen.
R 1179 fol 532
------------------------------------------------0333-3485-----------------------------1393,vrijdag na Agatha
Willem zoon van jonkvrouw Henrica van Bucstel belooft aan Willem Duycke ten behoeve van Hugo
Hannaertssoen van Wijc, dat Cristina dochter van Hugo voornoemd, 50 hollandse gulden mag hebben uit
alle goederen van Willem, indien zij Willem overleeft.
R 1179 fol 534
------------------------------------------------0334-3485------------------------------1393, donderdag na Oculi
Jan van Bucstel die Vorstel (sic), Peter Heymericssoen van Lennenshoevel, Gooswijn van Hal, Aert
vanden Ors en Aert Mychiels van Hal beloven aan Jan van den Doerne van Arscot ten behoeve van heer
Jan den Brant, 140 oude scilde te betalen op St Remys eerstkomend.
R 1179 fol 536
------------------------------------------------0335-3485-----------------------------1393, donderdag na Oculi
Jan vanden Doerne van Arscot bekent dat heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel hem 140 oude
scilde voldaan heeft in afkorting van 172 oude scilde, welke heer Willem aan Jan beloofd had ten
behoeve van heer Joorden Brant.
R 1179 fol 537
------------------------------------------------0336-3486-----------------------------1393, donderdag na Oculi
Jan Danyels vanden Stadeacker draagt op aan Peter Wouter Nennensoen een pacht van 2 mud rog, maat
van Bucstel, welke Peter voornoemd beloofd had aan Jan voornoemd op Lichtmis te betalen uit alle
erfenissen, welke Henrick, natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel ridder, met zijn vrouw
Cristina Wouter Nennen dochter, als huwelijksgift ontvangen had van Wouter Nennen, binnen het land
van onze heer de hertog van Brabant, binnen het land van de Heer van Bucstel en binnen het land van
Herlaer, alsmede uit alle erfenissen die Henrick bezat ten tijde dat Cristina overleed.
R 1179 fol 540
------------------------------------------------0337-3486-----------------------------1393, daags voor Hemelvaart
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, bekent ontvangen te hebben van Ghijsbrecht Lysscap de
jonge en en Jan Lysscap zoon van zoon van Thomas Valant als executeurs van het testament van wijlen
Ghijsbrecht Lysscap twee brieven melding makende van erfenis in 't land van Huesden, welke erfenissen
de edelman wijlen heer Willem, heer van Bucstel, zaliger gedachtenis, verkregen had zowel van heer
Symon de Myrabello, heer van Pereweys, als van Johannes de Myrabello alias geheten van Halen,
rentmeester van Brabant in vroeger tijden. Heer Willem beloofde Ghijsbrecht en Jan schadeloos te zullen
houden als zij nadeel ondervinden wegens het afstand doen van die 2 brieven.
R 1179 fol 560

------------------------------------------------0338-3486-----------------------------1393, maandag na Drievuldigheidszondag
Jan vanden Cloot geeft een aanmaning wegens driejarige achterstalligheid van een cijns van 20
schillingen welke Albrecht, natuurlijke zoon van wijlen Albrecht van Bucstel betalen moet.
R 1179 fol 566
------------------------------------------------0339-3486-----------------------------1393,donderdag na Petrus en Paulus
Rutgher Jansz van Boemel verkoopt aan Wouter Willems van Oerle een hof op die Hulsdonc in de
parochie Bucstel.
R 1179 fol 575
------------------------------------------------0340-3487-----------------------------1393,donderdag na Huybrecht
Mathijs die Bie, smid, en zijn dochter Mechtelt, verkopen aan Albrecht, natuurlijke zoon van wijlen
Albrecht van Bucstel,
- een stuk land bij Onrode in Bucstel tussen Willem Mynnemeer en Gerit Hennenssoen vander
Hogerstraten;
-een stuk land aldaar tussen Henrick die Moelner en Albrecht vanden Dijc
- en de helft van een stuk land in't Hildbroec aldaar tussen Willem Mijnnemeer en Dierck Scut. (lasten: 13
penningen nieuwe cijns en een pacht van ½ mud rog)
R 1179 fol 621
------------------------------------------------0341-3487-----------------------------1393,donderdeag na Remininere
Ghiselbrecht Jan Ghibensoen van Essche verkoopt aan Jan Ameliszoon van Halle een pacht van ½ mud
rog uit huis en hof in Essche tussen Aert Buckinc en de straat.
R 1179 fol 645
------------------------------------------------0342-3487-----------------------------1393,vrijdag na Oculi
Goedevaert van Broechoven verkoopt aan Jan Godevaert van Broechoven
- een huis en hof in Essche tussen Henrick van Haren en Godevaart van Broechoven
- een stuk land "die Hoeve" aldaar tussen Henrick van Haren en de straat. Godevaert had dat huis enz te
pacht gekregen van Gerit Gerits Vosse. (last: 1 mud rog aan Godevaert)
R 1179 fol 651
------------------------------------------------0343-3487-----------------------------1393, vrijdag na Oculi
Jan van Broechoven belooft aan Godevaert ( van Broechoven) een pacht van 1 mud rog uit voornoemd
huis en land. Jan belooft aan Godevaert 20 hollandse gulden te betalen op Pinksteren eerstkomend.
R 1179 fol 651
------------------------------------------------0344-3487-----------------------------1393, oktaaf van Sakramentsdag
Aert van Rode van Houdestuc (of Houdescut), zoon van Jan van Rode, verkoopt aan Jan vanden
Bredeacker een stuk beemd in gheen middelste Welysel in Essche tussen de koper en Willem
Laureynssoen en met beide einden aan die Aa.
R 1179 fol 692
------------------------------------------------0345-3488-----------------------------1393, oktaaf van Sakramentsdag

Wouter Laureyszoon van Baest alias vander Bruggen, verkoopt aan Henrick Jansz Roemspot een stuk
land op Ghenen vorsten berch ( zie acte nr 53 hierboven R 1179 folio 411) in Essche tussen Jan
Ghibensoen aan beide zijden en aan de Aa.
R 1179 fol 693
------------------------------------------------0346-3488-----------------------------1393, oktaaf van Sakramentsdag
Wouter Laureyszoon van Baest verpacht aan Laureys vander Bruggen, zoon van wijlen Laureyns van
Baest, een stuk beemd in Essche tussen Jan Ghibensoen en Wouter Matheussoen voor 13 lopen rog.
R 1179 fol 694
------------------------------------------------0347-3488-----------------------------1393, oktaaf van Sakramentsdag
Erenbrecht Jan Vuchtman draagt op aan Gerit Vuchtman van Essche al zijn erfenissen in St. Peters-Vucht
en in Essche.
R 1179 fol 694
------------------------------------------------0348-3730----------------------------------1392
Aelbrecht zoon van wijlen heer Gooswijn van Bucstel, investiet van Ghemonde.
R 1179 fol 717
------------------------------------------------0349-3432------------------------------1393,donderdag na Matheus
Gerit Juttensoen van Dyessen verpacht aan Jan Godevaerts van Broechoven ¼ deel in een stuk beemd
“die Swimmel” in Essche tussen een erfenis genoemd “die Tonghelen”en die Aa voor een erfpacht van
12 lopen rog en de lasten: 1 oude grote, 1/3 vracht tiendhooi en 1/9 vracht tiendhooi (jaarlijks)
R 1180 fol 24
------------------------------------------------0350-3728----------------------------------02-10-1393
Henrick Tongelaer heeft opgedragen aan Jan Goijaerts van Broechoven, de helft van 1/9e deel van 2 ½
buunder en 16 roeden moer in Huusvenne tussen moer van Jacop Avensoen en Marten Monics en die
Ley, alsmede de helft van 1/9e deel in een stuk moer daarnaast, behalve de gestoken turf. (Henrick had
die helften gekocht van Jan Heester, die 1/9e delen waren afkomstig van Dirck Jan Bathen.
R 1180 fol 27
------------------------------------------------0351-3432-----------------------------1393, donderdag na St Maarten
Jan Willem Wauters vander Bruggen verkoopt aan Laureyns Henric Toyt een pacht van ½ mud rog uit
een stuk beemd “die Vorwarde” in Essche neven die oude Aa, tussen Hubrecht Custers en Willem
Laurenssoen.
R 1180 fol 34
------------------------------------------------0352-3728----------------------------------13-11-1393
Jan, Henrick en Ermgart, kinderen van wijlen Jan Henrix van Luysel, geven in erfpacht aan Claes van
Luysel alle erven die zij efden van hun ouders, Bucstel, Luysel, om 3 mud en 5 zesteren rog, Bossche
maat op Lichtmis en de grondcijns.
R 1180 fol 39
------------------------------------------------0353-3728----------------------------------07-01-1394

Emont Rover zoon van wijlen Jan van Hellu heeft opgedragen aan heer Willem van Meerhem, heer van
Bucstel, alle goederen van Jan Proest van Bucstel die Emont gerechtelijk gekocht had van Jacop Coptiten.
R 1180 fol 52
Wouter Coptiten doet ook afstand daarvan.
------------------------------------------------0354-3728----------------------------------07-01-1394
Jan van den Cloot en Jan Zebrechtssn. beloven aan Wauter Coptiten 200 mottoenen te betalen op Pasen
a.s.
Heer Willem van Bucstel belooft beide belovers schadeloos te houden.
R 1180 fol 52
------------------------------------------------0355-3728----------------------------------14-02-1394
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, geeft erven in Oyen in erfpacht aan vier mensen.
R 1180 fol 57
------------------------------------------------0356-3728----------------------------------05-02-1394
Broeder Herman Mynnemeer Willemszoon, kloosterling van Porta Celi, doet ten behoeve van Willem
Aelbrechts van Bucstel afstand van ´t goed "Ten Eynde", afkomstig van heer Henrick van Bucstel, ridder,
Bucstel, Cleijn Lyemde
R 1180 fol 123
------------------------------------------------0357-3729----------------------------------09-03-1394
Wouter Henrix van den Kolke heeft opgedragen aan Jan die Vorster van Bucstel al zijn goederen in de
parochie St. Oedenrode.
R 1180 fol 150
------------------------------------------------0358-3729----------------------------------06-04-1394
Claes Janssn. van der Scueren heeft opgedragen aan Jan Jan Enghelberensoen een huis, erf en aangelag
Bucstel, Luyssel, tussen Met van Kessel enerzijds en Lambrecht van Luyssel en Jan van Weert anderzijds
en strekkende tot Jan Vos van Luijssel, en een hof aldaar. Claes had in erfpacht gekregen van Gerit Gerit
Vosse.
R 1180 fol 167
------------------------------------------------0359-3729----------------------------------15-10-1394
Geertruijt weduwe van Arnt Erenbrechtssn. en Jan van Berze, man van Aleijt Arnt Erenbrechts (haar
schoonzoon), verkopen aan Willem van der Keerbraken t.b.v. Jut Wauters van Hoelt en haar kinderen
Jan, Erembrecht en Aleijt alle erfelijke goederen, die Geertruyt geerfd had van haar ouders Jan Hackart en
Jut, Bucstel, Luyssel. Maar Geertruyt behoudt ¼ e ploegrecht dat Jan Hackart bezit in de gemeijnt aan de
herdgang Kempen.
R 1180 fol 211
------------------------------------------------0360-3432-----------------------------1394,
Goederen in Luysel hebben een ploechrecht in de gemeynt van den herdgang van Kempen in de parochie
Bucstel.

R 1180 fol 211
------------------------------------------------0361-3433-----------------------------1394,
groter Liemde, land “Hezenroet”
R 1180 fol 252
------------------------------------------------0362-3433-----------------------------1394,
Essche, beemd in den Peynsel
R 1180 fol 255
------------------------------------------------0363-3729----------------------------------05-01-1394
Goijart Goijart Vos van Belver geeft in erfpacht aan Jan van den Berghe, nat. zoon van wijlen heer
Eligius geheten Loij van den Aker, 1/5e deel in ´t erf "dat Tonghelen" in Essche,om ½ mud rog Bossche
maat op Lichtmis en de lasten 1/5e zester rog en 1/5e deel van een half voeder tiendhooi.
R 1180 fol 263
------------------------------------------------0364-3736----------------------------------26-01-1395
Thomas Arnt Noydendoen heeft opgedragen aan Jan van Vucht t.b.v. Henrick van Ranst, land in Kessel
in Stroebroec, in joufrouwe Heilwigencamp.
R 1180 fol 272
------------------------------------------------0365-3433-----------------------------1395,
Lyemde, beemd bij Alselre donc
R 1180 fol 282
------------------------------------------------0366-3433-----------------------------1395, zaterdag na ’t oktaaf van Driekoningen
Willem Gielis Zeelmaker, man van Margriet Claes Brodeken, verpacht aan Willem Broet, zoon van Claes
Brodeken, ¼ deel in de hoeve van wijlen Claes Brodeken in Enrode onder Vucht en Bucstel
R 1180 fol 282
------------------------------------------------0367-3433-----------------------------1395, daags na Scholastica
Jan van Aken van Bucstel verkoopt san Severijn Laureynssoon de kaarsenmaker een cijns van 10
schillingen uit huis en hof aan de Strijp in Bucstel, tussen Gerit Dusenbonk en Jan Verdoelt.
R 1180 fol 301
------------------------------------------------0368-3433-----------------------------1395, donderdag na Invocavit
Wouter Laureynszoon vander Bruggen en Gerit Gerit Juttensoen, man van Elizabeth Laureyns vander
Bruggen verkopen aan Jutta vanden Aker een stuk beemd in die Peynsel in Essche en een stuk beemd
“den cleynen Peynsel” en de helft van de beemd “den Comsschen Mortel”. Last: 1 ½ groten en 12
penningen en tiendhooi. (De Cleyne Peynsel rijdt tezamen met de ½ Comssche Mortel jaarlijks tegen
“den groten Peynsel”.
R 1180 fol 319
------------------------------------------------0369-3433-----------------------------1395, donderdag na Jubilate

Elizabeth, weduwe van Jan vanden Nuwenhuze, Henrick haar zoon en Arnt Willems vanden Broec, man
van Enghelberna Jan vanden Nuwenhuze, verkopen aan Lambrecht vander Eghelvoert een stuk land op ’t
Scoer in Essche tussen Geertruyt Jansdochter van Lyer en Jan Wouters van den Hezeacker.
R 1180 fol 342
------------------------------------------------0370-3729----------------------------------02-09-1395
Lambrecht zoon van wijlen Lambrecht van Lyer verkoopt aan Goijart Goijart Vos van Beilver al zijn
erven in Vucht en Essche.
R 1180 fol 354
Willem Vos, bakker, ziet af van vernadering.
------------------------------------------------0371-3729----------------------------------1395?
Bucstel,. Onroede : lees Elizabth Ghenen ( zie vroegere aantekeningen)
R 1180 fol 391
------------------------------------------------0372-3729----------------------------------20-04-1396
Corstiaen Pauwels Henricx die Man, man van Lijsbeth nat.dr. wijlen heer Eligius geheiten Loy van den
Aker, priester, geeft in erfpacht aan Goijart Goijart Vos van Beilver alle erven die Lijsbeth geerfd of
verkregen had van haar moeder Geertruut van Lyer, in Essche en Vucht, om 4 ½ lopen rog Bossche maat
op Lichtmis en de onraet d.w.z. de lasten.
R 1180 fol 433
------------------------------------------------0373-3736----------------------------------20-01-1396
Jan Janssn. Buc van Lyt verkoopt aan Jan Vuchts t.b.v. Henrick van Ranst Costijnssoen, 12 vadem land,
Kessel int Strobroec, in joffrouw Heijlwigen camp en 6 vadem land aldaar.
R 1180 fol 532
------------------------------------------------0374-3736----------------------------------20-01-1396
Willem van Mameren verkoopt aan Jan Vuchts t.b.v. Henrick van Ranst Costijnssoen, 3 vademen land,
Kessel int Strobroec in die Zantvoert aan die Strobroecsche stege.
R 1180 fol 532
------------------------------------------------0375-3738----------------------------------20-01-1396
Gooswijn Jan Erenbrechts van Kessel verkoopt aan Jan Vuchts t.b.v. Henrick van Ranst Cosstijnssoen 5
vadem land, Kessel in 't Strobroec in die Zantvoert aan de Strobroecsche steghe en de helft in 8 vadem
land aldaar in Keryscamp.
R 1180 fol 532
------------------------------------------------0376-3738----------------------------------20-01-1396
Floris Hendrix Mudeken van Lyt verkoopt aan Jan Vuchts t.b.v. Henrick van Ranst Costijnssoen, 3
vadem land, Kessel in ´t Strobroec in Keryscamp aan een zeghedijc.
R 1180 fol 533
------------------------------------------------0377-3442-----------------------------Groet Lyemde op Beeclake

R 1180 fol 573
------------------------------------------------0378-3442-----------------------------1396, donderdag na de verdeling der apostelen
Godevaert vanden Hezeacker verkoopt aan Jutta vanden Aker al het recht en deel, dat na de dood van
Aert vanden Aker aanverstorven is aan Wouter Boert zoon van Engbrecht Stijsken en aan zijn vrouw
Geertruyt Aerts vanden Aker in de volgende erfenissen:
- land bij de kerk in Essche tussen Jan van Berze en een erfenis van wijlen heer
Eligius genoemd Loy vanden Aker, priester
- land "die Meddel" op gheen Meddel aldaar tussen Claes Rover en Gerijt Ringhel
- land "die Hughenbrake" aldaar tussen Claes Rover en Laureyns vander Bruggen;
- land "die Merkelbrake"aldaar tussen Laureyns vander Bruggen en Henrick Weyhaze
- beemd "dat Mortelken"aldaar tussen Claes Rover en Jutta vanden Aker;
- beemd en wei in "die Meddelsche Driessche"aldaar tussen Claes Rover en
Jutta vanden Aker;
- de helft van de beemd "dat Aabroec" Bucstel neven Rutger vanden Hoernic
(de andere helft is van Claes Rover);
- en een erfenis "die Buecberch" in Essche
R 1180 fol 575
------------------------------------------------0379-3442-----------------------------1396, vrijdag na Maria Hemelvaart
Jutta vanden Aker draagt op aan Claes Rover de helft van "dat Aabroec" in parochie Bucstel, tussen de
gemeynt en de erfenis "dat Grolaer" van wijlen heer Eligius vanden Aker priester. (de andere helft is al
van Claes Rover)
R 1180 fol 584
------------------------------------------------0380-3442-----------------------------1396, vrijdag na Maria Hemelvaart
Claes Rover draagt op aan Jutta vanden Aker bij wijze van ruil (of vermangeling) de helft in "die
Meddelsche Driesch" in Essche tussen Claes Rover en Jutta vanden Aker en de helft van de beemd "dat
Mortelken" in Essche tussen de erfenis "die Hussenbrake" en Jutta vanden Aker. (de andere helft is al van
Jutta)
R 1180 fol 584
-------------------------------------------------0381-3443-----------------------------1396, 23 augustus
Henrick Ghevarts van Achel verkoopt aan Henrich Henricks Hoesche een cijns van 25 oude scilde uit:
land op 't Ruller, Bucstel, akkers in Onrode, land Onrade, land in den Boedichem, Onrode, die
"Hoybeemt" met nog een stukje beemd daarbij; een wei of "eusel" genaamd "dat Calverloect" neven den
gemeynen Beemt; beemd en land "dat Haverlant" Onrode bij de Dommel en nog een stuk land aldaar.
R 1180 fol 585
-------------------------------------------------0382-3443-----------------------------1396, maandag na Maria- Geboorte
Gerit Baliart en zijn zoon Gerit dragen op aan Jacob van Berze van der Horst alle beesten op de hoeve in
Bychelaer, Liemde, voor 3 jaar.
R 1180 fol 587
-------------------------------------------------0383-3443-----------------------------1396,
Lyemde, Smaellaer
R 1180 fol 590

-------------------------------------------------0384-3443-----------------------------1396,donderdag na St. Remeys
Broeder Jan van Arkel, prediker (O.P.) zoon van wijlen Henrick Rode van Bucstel, draagt op aan Agnes
van Arkel, dochter van Henrick die Cleyn van Ophemert een pacht van 14 lopen rog, welke Jan Moerken
van Bucstel beloofd had te vergelden aan Jan van Arkel voornoemd uit een beemd in die Rubeemt,
Bucstel.
R 1180 fol 593
------------------------------------------------0385-3443-----------------------------1396, daags na Lucas
Kathelijn Jan Meeussoem's dochter en Wouter Danyels vander Hautart verkopen aan Enghelberna Jan
vanden Hoevel een lijfpacht van ½ mud rog uit huis en hof aan "die Strijpt", Bucstel tussen Philip die
Wever en Willem Bubnagel.
R 1180 fol 608
------------------------------------------------0386-3730----------------------------------02-11-1396
Goijaert Goijarts Vos van Beilver, man van Geertruyt nat. dr. van wijlen heer Eligius geheiten Loy van
den Aker, priester, verkoopt aan Jan van de Berghe nat. zoon van voornoemde heer Eligius, zijn deel in
Eligius deel in het erf " die Buycberch" in Essche, voor het huis van Jacop van den Aker, en zijn deel in
een hof aldaar.
R 1180 fol 614
------------------------------------------------0387-3730----------------------------------02-11-1396
Jan van den Berghe, nat. zoon wijlen heer Eligius van den Aker, verkoopt aan Goijart Goijart Vos van
Beilver zijn deel in alle erven van zijn moeder Geertruyt van Lyer, in Essche en Vucht St. Peter.
R 1180 fol 614
------------------------------------------------0388-3443--------------------------------1396, donderdag na Leonard,
Willem vanden Hezeacker verkoopt aan Willem Laureyns vander Bruggen een pacht van 1 mud rog uit
hyuis en hof in Essche tussen de gemeynt en die Aa. ( 't huis is alleen belast met een hertogcijns).
Daarom belooft Rutgher Jan Buerinc (de koopsom) te voldoen. Willem vanden Heseacker belooft aan
Rutgher Jan Buerinc 50 hollandse guldens.
R 1180 fol 621
-------------------------------------------------0389-3444-----------------------------1396, 7 december
Wouter Matheus Wouterssoen van Essche verkoopt aan Wouter Wanters vander Loe ten behoeve van
hem en zijn broers en zuster Peter, Arnt, Jan en Elizabeth een pacht van 1 mud rog uit ½ mudzaad rogland
"die Weermortel" in Essche tussen Henrick Godevaerts Dicbier en die Weermortel.
R 1180 fol 639
-------------------------------------------------0390-3444-----------------------------1396, daags na Lucia
Claes van Luysel draagt op aan Henrick Claeszoon van Laerhoven een cijns van 4 pond uit akker "die
Pasghe"in Liemde tussen Henrick die Man en Delya Ghevarts. (Claes van Luysel kocht die cijns van
Jacob Jan Jordenssoen van Bucstel)
R 1180 fol 642
-------------------------------------------------0391-3444------------------------------

1397, donderdag na Driekoningen
Nadat Elizabeth vanden Dije, weduwe van Jan Brodeken, alle goederen van Jan Brodelen in Den Bosch
en haar tocht in de tiend van Lucel ( vroeger van Jan Brodeken?) opgedragen had aan haar schoonzoon
Pauwels Haest- heeft Pauwels Haest, man van Katherina Jan Brodeken verkocht aan aan Everart Janszoon
Rademaker van Halle ook te behoeve van diens broers Henrick en Dierck, ¼ deel in de oude tiend van
Lucel ( de hele tiend was vroeger van Lambrecht Picker). Jan Brodeken had die tiend verkregen van
Willem vanden Hoernic wonende in Tongeren bij Bucstel, zoon van Lambrecht Picker.
R 1180 fol 662
-------------------------------------------------0392-3444-----------------------------1397, woensdag na Agnes
Gerit Thomas Gerits vander Bruggen van Bucstel verkoopt aan Willem Bac, zoon van wijlen Mathijs
vanden Molengrave, een cijns van 3 oude scilde uit huis, hof en erfenissen in Bucstel bij die Audebrugge,
tussen die Dommel en de straat, strekkende van de watermolen tot die Audebrug en een pacht van 2 mud
rog uit een pacht van 8 mud rog, welke 8 mud Thomas Gerits vander Bruggen beurde op 't goed "ten
Bossche" in de parochie Bucstel uit de volgende erfenissen in de parochie Bucstel:
- huis en hof "t goet ten Bossche" achter Stapelen
- land "dat Vlaslant" tegenover 't huis en hof
- de helft van "die Groesacker" aan de kant van Lennesheuvel
- de helft van land "dat Rot" aan de kant van "dat Rullen"
- die Wuelacker tegenover beemd "die Mortel"
- akker "die Ouverhof"
- de helft van de beemd "dat Rullen" aan de kant van 't huis
- de helft van een steeg "die Weyde"
- de helft van 8 buunder hei bij Ottendonc
- een half recht in de gemeynt van Lennensheuvel
- een half recht in de gemeynt op Kempen
(Gerit Thomas Gerits vander Bruggen had die 2 mud gekocht van Henrick Momboer, man van Elizabeth
Thomas Gerits vander Bruggen).
Gerit verkoopt nog meer cijnsen van 3 pond en 2 mud rog uit huis en hof voornoemd.
R 1180 fol 669
------------------------------------------------0393-3445-----------------------------1397, zaterdag na Paulus' Bekering
Arnt en Willem, zonen van wijlen Willem Mynnemeer, verkopen aan Albrecht Henric van Kessel een
pacht van 2 mud rog uit hun gedeelte van 't goet "ten Assche" bij Cleynre Lyemde in Bucstel.
R 1180 fol 676
-------------------------------------------------0394-3445-----------------------------1397, zaterdag na Paulus' Bekering
Willem Henricks van Broechoven verkoopt aan Albrecht Henrics van Kessel een pacht van 2 ½ mud rog
uit huis en hof in Bucstel bij Tongeren tussen 't water "die Molengrave" en Gerit Wouterssoen.
R 1180 fol 676
-------------------------------------------------0395-3445-----------------------------1397, maandag na Paulus' Bekering
Katharina, weduwe van Willem Mynnemeer, draagt op aan Adam van Mierde ten behoeve van broeder
Herman, haar zoon, kloosterling van Porta Celi, haar tocht in alle goederen die Herman geerfd heeft en
zal erven van ziijn ouders.
R 1180 fol 678
-------------------------------------------------0396-3446------------------------------

1397, dinsdag na Paulus' bekering
Broeder Herman, zoon van wijlen Willem Mynnemeer, kloosterling van Porta Celi, verkoopt aan zijn
broer Arnt alle goederen hem aangekomen na de dood van zijn vader en nog te erven van zijn moeder.
R 1180 fol 679
-------------------------------------------------0397-3446-----------------------------1396, dinsdag na Paulus' bekering
Herman voornoemd, belooft aan zijn broer Arnt met Kerstmis eerstkomend 300 hollandse gulden te
betalen.
R 1180 fol 679
-------------------------------------------------0398-3446-----------------------------1397, 1 februari
Aleyt, weduwe van Jan Erenbrechtssoen vander Scoervoert, en hun zoon Jan verkopen aan Enghbrecht
Ludinc, zoon van wijlen Jacob van Uden, een pacht van 1 mud gerst en 2 kapoenen uit
- 27 lopense rogland op Esschelaer in Essche tussen Hubrecht, de schoonzoon van
Willem vander Bruggen en de "Brentensbrake" en uit de gebouwen daarop;
- uit 5 lopense rogland, Vucht J.Peters in die Scoervoertse hoeve;
- uit 2 buunder beemd min 1/12 van 2 buunder in't Creyenbroec, Vucht H. Peters en uit
- 2 zesterzaad bouwland in Essche op Baessart tussen de kinderen van Lodewijck vander Sporct en Jan
vanden Bredeacker.
R 1180 fol 682
-------------------------------------------------0399-3446-----------------------------1397, donderdag na Agatha
Deliana, weduwe van Willem Willems van Hoelt, draagt op aan Everart Jan Rademakers van Hal 23 oude
gouden gelrese gulden en 7 zesteren rog, welke Willem Willems van Hoelt beloofd waren door Henrick
die Roede, zoon van wijlen Henrick die Roede van Hal, en Jan Martens van Hal.
R 1180 fol 689
------------------------------------------------0400-3738----------------------------------12-03-1397
Jan van Ranst volder, zoon van wijlen Jan van Ranst, man van Mechtelt dochter wijlen Jan Ghijsbrechts
Coeckenssoen, verkoopt aan Sander Heynen Sparnierssoen (of Coetkens?) een stuk rogland in Art
Groetarts camp in Berchem, een stuk rogland in den Vierhueven aldaer en een stuk rogland aldaar.
(Mechtelt had die stukken geerfd van haar vader)
R 1180 fol 693
-------------------------------------------------0401-3446-----------------------------1397, daags na Valentijn
Godevaert Godevaerts Vos van Beilver verkoopt aan Agnes, dochter van wijlen Arnt Mersman de oude,
een lijfpacht van 1 mud rog uit een stuk land genoemd "dat Couterken" in Essche tussen de kinderen van
Jan vanden Nuwenhuze en een "Heytvelt" van Godevaert Vos, en uit den "Rudoncsche beemt" in Haren
Beilver, tussen Yda Henrick Berwoutsdochter en Everart Zebben.
R 1180 fol 698
-------------------------------------------------0402-3447-----------------------------1397, donderdag na Mathijs
Willem Albrechts van Boecstelle verkoopt aan Peter Weyhaze, natuurlijke zoon van Henrick Peterssoen,
27 schillingen en 4 penningen welke hij beurt op St. Remeys uit huis en hof in 't dorp Bucstelle aan de
"Dummelle" bij de brug, tussen voornoemde stroom en Elizabeth, weduwe van Gerit vander Bruggen.
R 1180 fol 709

------------------------------------------------0403-3447-----------------------------1397, donderdag na Mathijs
Corstiaen Pauwels Henricx die Man en Floris Willems vander Velde verkopen aan Godevaert Godevaerts
Vos van Beilver 3/4 deel in beemd "die Wert" in Essche tussen Claes Rover en Henrick vander
Bunsbeke.
R 1180 fol 711
------------------------------------------------0404-3447-----------------------------1397, zaterdag na Invocavit
Herbrecht Wouter Herbrechtssoen verpacht aan Henrick vander Bunsbeke
- de helft in land in Biggenhoeve, Vucht St.Peters tussen Jacob Pauwels Manssoen en de kinderen van
Gerit Ringels;
- 1/6 in beemd "Heyn Laets Possel" in Essche tussen de dijk en Arnt Trudensoen en anderen,
- de helft van een beemd in die Wert in Essche tussen de natuurlijke kinderen van E. vd A (=:Eligius
vanden Aker, priester) en die Aa
- de helft van een beemd in die Peynsel in Essche tussen Gerit Ringels kinderen,
Jacob Pauwels Manszoon en Claes Rover,
- de helft van een beemd in den Comschen Mortel in Essche tussen Jutta vanden Aker en Jacob Pauwels
Manszoon en Claes Rover.
R 1180 fol 720
------------------------------------------------0405-3447-----------------------------1397, donderdag na Invocavit
Jan Godevaerts van Broechoven en zijn vrouw Katharina Jan Manssoendochter dragen op aan Andries
Gerit Emmensoen
- de helft van 1/9 deel van wijlen Dierick Jan Bathen in 2 ½ buunder 16 roeden moer in Huusvenne tussen
moer van Jacob Avensoen en Marten Monic aan de ene zijde en de plaats genaamd "die Ley" aan de
andere zijde,
- de helft van 1/9 deel van wijlen Dierick Jan Bathen in een stuk moer bij het voornoemde moer. (
Henrick Tongelaer had die helften opgedragen aan Jan Godevaert van Broechoven).
R 1180 fol 721
------------------------------------------------0406-3448-----------------------------1397,
Lyemde land "dat Broecloect" neven de erfenis der kinderen genoemd "hondert pondert ponts
kijnderen"
R 1180 fol 726
------------------------------------------------0407-3725----------------------------------19-07-1392
Arnt en Willem, zonen van wijlen Willem Mynnemeer, hebben opgedragen aan Peter Peter Coenensoen,
een goed Bustel, Onrode (heer Willem, heer van Bucstel had dat goed als huwelijksgoed gegeven aan
heer Henrick van Bucstel, zijn broer) Wijlen Willem Mijnnemeer had ´t goed gekocht van Willem van
Bucstel zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder voornoemd. Jan Coppelman was een vorige
pachter. Jan Colman is nu pachter.
R 1181 fol 19
------------------------------------------------0408-3725----------------------------------09-08-1397
Willem zoon van wijlen Willem Mijnnemeer verkoopt aan zijn broer Arnt 1/5e deel geerfd van zijn vader
en te erven van zijn moeder Katherijn, in ´t goet " Ten Assche", Bucstel en in 3 buunder beemd die
Zijldonc in Vellaer en in een beemd bij Hoggendonc. Lasten : o.a. 1 mud rog aan Dirck van den
Valchuze.

R 1181 fol 21
------------------------------------------------0409-3725----------------------------------23-08-1397
Willem zoon van wijlen Willem zoon van wijlen de heer van Bucstel belooft aan Adam van Mierd ten
behoeve van zijn moeder jonkvrouw Henrick 800 oude schilden te betalen op aanmaning.
R 1181 fol 24v
------------------------------------------------0410-3726----------------------------------september 1392
Mechtelt dochter wijlen Aelbrecht van Bucstel, weduwe van Henrick van Kessel en haar zoon Aelbrecht
van Kessel en haar schoonzoon Willem Henrix van Broechoven man van Lijsbeth Henrix van Kessel,
geven in erfpacht aan Peter die Rode, erven in de parochie Gemonde.
R 1181 fol 27v
------------------------------------------------0411-3726----------------------------------05-02-1398
Katherijn weduwe van Willem Mynnemeer, geeft ten erfcijns aan haar zoon Arnt, voor zolang zij leeft, de
hoeve ´t goet "ten Assche", Bucstel, Cleijnrelijemde (gebruiker is Jan die Becker) en 3 ½ buunder land in
Eijlde om 18 mud rog en 25 gelrese gulden, te betalen zolang Katherijn leeft en de lasten.
R 1181 fol 50
------------------------------------------------0412-3726----------------------------------03-01-1399
Jan nat. zoon van wijlen heer Willem heer van Bucstel, geeft in erfpacht aan Willem van Dormalen een
beemd in Groter Lyemde met de helft van de oude sloot of gracht, om ½ mud rog Bossche maat op
Lichtmis en 2 aude groten grondchijns.
R 1181 fol 89
Lambrecht van Luyssel ziet af van vernadering.
------------------------------------------------0413-3726----------------------------------14-10-1398
Broeder Herman van Porta Celi en Willem. zonen van wijlen Willem Mynnemeer, Jan Janssn. van Hees
man van Lijsbeth Willem Mynnemeer en Jan Wauterssn. van Brakel man van Margriet Willem
Mynnemeer, hebben opgedragen aan hun broer Arnt Willem Mynnemeer 1/5e deel dat Mechtelt Willem
Mynnemeer geerfd had van haar vader Willem en zou erven van haar moeder Katherijn in de hoeve ´t
goet "Ten Assche", Bucstel, Cleijn Lijemde en in een buunder broekland "die Zijldonc" bij Vellaer en in
een beemd bij de Hoge Vonder.
R 1181 fol 100
------------------------------------------------0414-3726----------------------------------1399
Bucstel, beemd aenden Tyver aan een straat naar Zelisel bij den Moelenberch (aan de andere kant der
straat ligt een beemd aan die Dommel).
R 1181 fol 152v
------------------------------------------------0415-3727----------------------------------12-06-1399
Goijart Goijaerts Vos van Beilver heeft opgedragen aan Gerit van Bucstel, nat. zoon van wijlen heer Gerit
van Bucstel en Dirck Dirx Scut, twee vierde delen (afkomstig van Corstiaen Pauwels Henrix die Man,
man van Lisbeth nat. dochter van wijlen heer Eligius van den Aker, priester, en van Floris Willemssn. van
den Velde man van Lijsbeth Jan Godevarts) in een visserij van wijlen heer Eligius van de Aker in Essche

en in Haren te Beilver. Goijart Goijaerts Vos had die twee vierde delen gekocht van Corstiaen en Floris.
R 1181 fol 164
------------------------------------------------0416-3727----------------------------------29-04-1399
Katherijn weduwe van Arnt Bac zoon van wijlen Wauter geheten Groet Wauter van Berkel en haar
kinderen Arnt Bac, Aleijt, Katherijn en haar schoonzoon Gerit Willem Berkelmans, man van Margriet,
verkopen aan Jan Jan Peterssn. van Beilver en Jan die Beer en Wauter Poijnenborch 1/3e deel afkomstig
van voornoemde Arnt Bac. in een stuk moer in Huysvenne, tussen moer van Ghijsbrecht van den Doren
en Eustaes van Hedichusen en moer van Dirck Rover en Henrick Goijarts Dicbier. (De overige twee
derde delen zijn van Bertout van Arle en Adam van der Meer.) Na uitturving komt de grond weer aan de
heer van Bucstel.
R 1181 fol 191
------------------------------------------------0417-3727----------------------------------29-04-1399
De kopers beloven aan verkopers 263 stramroetsche gulden te betalen n.l. ¼ e Lichtmis 1400, ¼ e
Lichtmis 1401, ¼ e Lichtmis 1402 en ¼ e Lichtmis 1403.
R 1181 fol 191
------------------------------------------------0418-3720----------------------------------12-10-1403
Lambrecht Ghijsbrechts die Bont heeft opgedragen aan Boudewijn Josephssn. van Casteren de helft van
de helft van de molens (van wijlen Willem Willems Cortroc van Casterle) in Casterle, verder ¼ e deel van
land en houtwas, Boxtel, Lutgherlyemde aen die Vorst. Lasten : ¼ e deel der lasten uit de molens aan de
heer van Bucstel, ½ mud rog aan Henrick Pauweter.
R 1181 fol 205
------------------------------------------------0419-3720----------------------------------24-10-1403
Jan Wautgerssn. van Casterle verkoopt aan Willem Willems van den Velde t.b.v. diens broer Jan van den
Velde, den Nennensacker, Lyemde, Casterle, land "dat Schildeken"aldaar, een streep land aldaar en 1/8ste
deel in drie molens in Casterle. Lasten grondchijnsen uit de landerijen, pachten en cijnzen aan de heer van
Bucstel uit 1/8ste deel van de drie molens.
R 1181 fol 208v
------------------------------------------------0420-3721----------------------------------31-12-1403
Mechtelt weduwe van Henrick Aelbrechts van Bucstel en haar kinderen Gooswijn en Lijsbeth, hebben
opgedragen aan Jan Claessn.Broet, 2/3e deel in een cijns van 30 schillingen payment op Lichtmis uit een
heiveld in Gemonde. (Heer Rutger, investiet van Bucstel, priester, had die cijns beloofd aan Lijsbeth,
weduwe van Aelbrecht nat. zoon van heer Gooswijn van Gemonde, priester en haar kinderen Henrick en
Heijlwich en haar schoonzoon Ghijb Herinc)
R 1181 fol 230
Mechtelt voornoemd geeft landerijen in Bucstel en Gemonde in erfpacht (8 aktes), 22-12-1403
------------------------------------------------0421-3721----------------------------------1404
Bucstel hofstad "des Bueters hostat" ter plaatse geheiten Borchacker.
R 1181 fol 247v
------------------------------------------------0422-3721-----------------------------------

1404
Willem van Bucstel nat. zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel, investiet van Bucstel. (Willem leeft in
1404)
R 1181 fol 280v
------------------------------------------------0423-3721----------------------------------1404?
Alart en Hille, kinderen van wijlen Heynman Rolofs van Emmechoven, man van Lijsbeth dochter wijlen
jonkvrouw Henrik, weduwe van Willem Bastart van Bucstel.
R 1181 fol 283v
------------------------------------------------0424-3721----------------------------------15-05-1404
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, belooft aan Bruysten Janssn. den Hoppenbrouwer 400
nieuwe Gelrese gulden te betalen op Kerstmis a.s.
R 1181 fol 317v
------------------------------------------------0425-3721----------------------------------31-05-1404
Aleijt Jan van der Horst, weduwe van Henrick van Bucstel, nat. zoon van wijlen heer Henrick van
Bucstel, ridder, geeft aan haar kinderen Jan en Heylwich en haar schoonzoon Pauwels Goedewert, man
van Lijsbeth, haar tocht in huis, erf en hal in Gansoyen.
R 1181 fol 329
------------------------------------------------0426-3721----------------------------------05-06-1404
Jan Henrix Wert van Loen en Jorden Govart Vos van Beilver, verkopen aan Goijart Goijart Vos een
stukje moer, Bucstel Huysvenne, tussen moer van Jan Petersssn. met een sloot of wal ertussen en een
zandberg. met de helft van voornoemde sloot of wal (fossatum), behalve de gestoken turf. Als de turf er
uit is, komt de grond aan de geburen van Bucstel.
R 1181 fol 331
------------------------------------------------0427-3722----------------------------------1404
Willem van Bucstel en zijn broer Gerit, en hun zusters Geertruijt en Lijsbeth, kinderen van wijlen Paep
Jan van Nuwelant, zoon van wijlen Willem van Nuwelant, (leven in 1404)
R 1181 fol 359
------------------------------------------------0428-3722----------------------------------05-08-1404
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, ridder, verkoopt aan Willem van den Velde ten behoeve
van diens broer Jan van den Velde een cijns van 20 oude schilden op Pasen uit de molens der heerlijkheid
Bucstel en uit alle erven, rentes cijnsen, pachten, tiendhooi en cijnshoenderen etc.
R 1181 fol 359v
------------------------------------------------0429-3722----------------------------------1404
Bucstel, hoeve "tgoet ten Bloemendael", aan die Roent.
R 1181 fol 388
------------------------------------------------0430-3722----------------------------------11-03-1400
Jan van den Leempoel heeft opgedragen aan Bertout van Arle en Gerit Willem Berkelman 1/3e deel,

afkomstig van Arnt Back zoon van wijlen Groet Wouter van Berkel, in een stuk moer in Huysvenne,
tussen moer van Ghijsbert van den Doren en Eustaes van Hedechusen enerzijds, en een erf van Dirck
Rover en Henrick Goijarts Dicbier anderzijds. (Jan van den Leempoel, Bertout van Arle en Gerit Wllem
Berkelman hadden dat moer verkregen van Jan Jan Peters van Belver, Jan die Beer en Wauter
Paijnenborch.)
R 1182 fol 10v
Gerit Goijart Berkelmans ziet af van vernadering.
------------------------------------------------0431-3722----------------------------------11-03-1400
Reymbout van Geffen heeft opgedragen aan Ghijb Heesters de helft in een stuk moer in Huysvenne
tussen moer van Eustaes van Hedechusen en Ghijsbert van den Doren enerzijds en moer van Bertout van
Arle c.s. anderzijds. (Hij waarborgt de opdracht voor 12 jaar).
R 1182 fol 10v
------------------------------------------------0432-3723----------------------------------11-03-1400
Jan van Uden, Gooswijn, Gerit en Willem kinderen van wijlen Willem van Geffen, mulder, verkopen de
andere helft van voornoemd stuk moer in Huysvenne aan Jacop Willems van Laerhoven. (Ze geven een
waarborg voor 12 jaar).
R 1182 fol 10v
------------------------------------------------0433-3737----------------------------------20-05-1400
Gooswijn Jan Erembrechts van Kessel verkoopt aan Jan van den Wijngarde t.b.v. Henrick van Ranst
Costijnssoen, een morgen land in der Busscher Hoeve in Kessel.
R 1182 fol 44v
------------------------------------------------0434-3737----------------------------------20-05-1400
Gooswijn en Peter, zonen van wijlen Jan Erembrechts verkopen aan Jan van den Wijngarde t.b.v. Henrick
van Ranst Costijnssoen, de helft van twee morgen land in Kessel in die Overste Etpoel naast die gemeijn
Peperkoec.
R 1182 fol 44v
------------------------------------------------0435-3737----------------------------------20-05-1400
Lodewijch van Kessel belooft aan Jan van den Wijngarde t.b.v. Henrick van Ranst Costijnssoen, 100
nieuwe Gelrese gulden te betalen per St. Remys a.s.
R 1182 fol 45
------------------------------------------------0436-3723----------------------------------08-07-1400
Lambrecht Ghijben zoen die Bont verkoopt aan Willem Willems van den Velde t.b.v. Jan Willems van
den Velde ¼ e deel in de watermolens, Lijemde, Casteren, ¼ e in 2 bunnder beemd Casteren in den Wert
rondom in de Dommel. ¼ e in een erf met houtwas in Luttellijemde en ¼ e in de watermolen in Alsel,
Lijemde. Lasten : 40 schillingen payment en 4 mud rog en 4 mud gerst uit het ¼ e.
R 1182 fol 69
------------------------------------------------0437-3723----------------------------------16-08-1400
Heer Willem van Meirheim, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan heer Claes geheten Coel, investiet

van Gemonden, al zijn beesten en kleinvee en zijn roerend en haaflijcke goederen.
R 1182 fol 88
------------------------------------------------0438-3723----------------------------------29-12-1400
Willem zoon van wijlen Willem Bastart van Bucstel belooft aan Peter Scampart t.b.v. Willem en Philips,
nat. kinderen van voornoemde Willem en Ermgart van Creyemem, een cijns van 25 hollandse gulden op
Pasen te betalen uit al zijn cijnsgoederen en allodiale goederen in stad en Meijerij van Den Bosch.
R 1182 fol 143v
------------------------------------------------0439-3723----------------------------------29-12-1400
Willem zoon van wijlen Willem Bastart van Bucstel belooft aan Peter Scampart t.b.v. Jacop en Met, nat.
kinderen van voornoemde Willem en Met Herman Sandersdochter en ten behoeve van Henrick en
Lijsbeth nat. kinderen van voornoemde Willem en Jut Wouter Barbiers, een cijns van 25 hollandse gulden
op Pasen te betalen uit al zijn cijnsgoederen en allodiale goederen in stad en Meijerij van Den Bosch.
R 1182 fol. 143v
------------------------------------------------0440-3723----------------------------------1401
Hoeve "ter Hazeldonc" in Enode in de heerlijkheid Bucstel afkomstig van Claes Brodeken en van
Katherijn Arnt van Gewanden vrouw van Willem Janssn. van Eijck. (die leeft in 1401)
R 1182 fol 212
------------------------------------------------0441-3724----------------------------------1401
Jan die Vorster nat. zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel (leeft in 1401)
R 1182 fol 214
------------------------------------------------0442-3724----------------------------------07-07-1401
Gerit Jan Bathensoen, man van Dierck Geritsdochter Steenwech en zijn dochter Geerborch maken
bezwaar tegen verkopingen, vervreemdingen en verbindingen gedaan door heer Willem van Meerhem,
heer van Bucstel, met zijn goederen.
R 1182 fol 250
------------------------------------------------0443-3724----------------------------------22-12-1401
Aert zoon wijlen Willem Mynnemeer verkoopt aan Willem van den Velde ´t goet ten Eynde, bestaande
uit huis, schuur en hof, Bucstel Luettellijemde tussen Wouter van der Vlasvoert enerzijds en Katharijn
Wouter Marien en een straat anderzijds. Verder : die Scoetacker, land aen den Stappen ten Assche, akker
"dat Scroetken" met een beemd, den Hoeggeacker, land die Everstoppelen, land de "Abrake", beemd over
die Hoybrugge. Lasten : een grondcijns, 3 mud gerst en 2 ½ mud rog aan de rector St. Martensaltaar in de
kerk van Bucstel, 1 mud rog aan de erfgenamen van Goijaert van Broechoven, ½ voeder tiendhooi..
R 1182 fol 331
------------------------------------------------0444-3724----------------------------------16-02-1402
Henrick Henrick Henrick Meesters heeft opgedragen aan zijn broer Jan, zijn deel, geerfd van ouders, in
hofstad, huis, en hof aen die Strijpt, Bucstel, tussen Jan die Zeelander en Jan van Os.
R 1182 fol 366
------------------------------------------------0445-3724-----------------------------------

08-05-1402
Gerit van der Aa verpacht voor 6 jaar vanaf Pinksteren a.s. aan Willem Wautghers van Casteren de hoeve
"tguet ter Aa ", Bucstel om 15 mud rog Bossche maat, op Lichtmis en 10 kapoenen, 2 zesteren raapzaad
en 4 steen vlas, tot hekelen bereid. Pachter krijgt de helft van de opbrengst van ´t eerste jaar en aan ´t eind
der pachting de helft van ´t koren van het 6e jaar. Pachter moet een roede moer uitsteken, naar Gerits huis
in Den Bosch brengen. Last : een grondchijns.
R 1182 fol 417v
Bucstel tot Tongerle
------------------------------------------------0446-3725----------------------------------20-07-1402
Lijsbeth weduwe van Jan van den Nuewenhuze, haar zoon Henrick en haar schoonzoon Arnt Willems van
den Broec, man van Engelberen, verkopen aan Goijart Goijart Vos alle goederen die zij geerfd hadden
van Jan van Lyer, snijder en diens dochter Geertruyt, en zullen erven na de dood van Aleijt, weduwe van
Jan van Lyer. (zie R 1178 fol. 265v)
R 1182 fol 459v
------------------------------------------------0447-3725----------------------------------27-07-1402
Philip Boden Ghijsbrecht Timmermansszn. heeft opgedragen aan Goijart Arnt Godenssn, een hofstad
Bucstel, Borchacker, tussen Gooswijn Cupers en Bueterskijnder. (Philip had de ene helft gekocht van
Gooswijn van den Dijk en de andere helft als huwelijksgift verkregen samen met Lijsbeth nat. dochter
van Henrick van Bucstel. ). Lasten : 24 schillingen payment, 1 pond was.
R 1182 fol 464
------------------------------------------------0448-3725----------------------------------1402?
Bucstel Onrode in den Boedichem
R 1182 fol 469v
------------------------------------------------0449-3725----------------------------------1402?
Bucstel, aldaar Pedicrot.
R 1182 fol 479v
------------------------------------------------0450-3718----------------------------------20-12-1402
Henrick Jan Henrix van Os verkoopt aan Henrick Ghevaerts van Arkel (wrsch. betreft het van Achel; JT),
een huis, erf en hof aen die Strijpt te Bucstel tussen de kinderen van Henrick Meester en heer Willem,
heer van Bucstel, ridder en achter die Dommel. (Robbrecht en Willem, zonen van Henrick van Tuyftheze,
hadden dat huis gekocht van voornoemde heer van Bucstel. De vader van voornoemde Henrick, n.l. Jan
Baers zoon van wijlen Henrick van Os, had dat huis gekocht van Robbrecht en Willem van Tuyftheze.
Henrick had geerfd van zijn vader Jan Baers.
R 1183 fol 23
Peter van Druten ziet af van vernadering.
Henrick van Arkel belooft aan Henrick van Os een cijns van 4 ½ pond payment op St. Jan daaruit. (2012-1402)
------------------------------------------------0451-3718----------------------------------23-01-1403

Jan Claes Broet, man van Mechtelt, dochter wijlen Henrick Aelbrechts van Bucstel, geeft in erfpacht aan
Mechtelt weduwe van Henrick Aelbrechts van Bucstel voornoemd en haar kinderen Gooswijn en
Lijsbeth, 1/3e deel in ´t goed te "Dorrehout" in Ghemonde (waarvan de gebruiker is Jan Machielssn.) en
in 20 schillingen payment die Ghijb Herinc beloofd had aan Henrick Aelbrechts van Bucstel uit een
buunder beemd in Ghemonde om 4 mud en 7 zesteren rog Bossche maat op St. Andries en de lasten.
R 1183 fol 33v
------------------------------------------------0452-3719----------------------------------23-01-1403
Mechtelt weduwe van Hendrick Aben van Bucstel zet 2/3e deel van dat goed als bijpand tot meerder
zekerheid der pachtbetaling.
R 1183 fol 33v
------------------------------------------------0453-3719----------------------------------18-01-1403
Lijsbetht, Margriet en Katherijn, dochters van wijlen Jan Peepken van Bucstel, nat. zoon van wijlen heer
Mathijs van Best, priester, verkoopt aan Aert van Vladeracken, zoon van wijlen Lijsbeth en aan Wouter
Fyensoen van Ghemonde, 3/4e deel in huis en hof , Bucstel bij de brug, tussen Met Spersoens en
Kathelijn Heynkens.
R 1183 fol 73
------------------------------------------------0454-3719----------------------------------15-02-1403
Jan nat. zoon van heer Willem, heer van Bucstel, geeft in erfpacht aan Willem van Dormalen een beemd
in Groter Lijemde.
R 1183 fol 89
------------------------------------------------0455-3734----------------------------------15-03-1403
Katharijn dochter wijlen Henrick van Stiphout, weduwe van Jan Witmeri, geeft in erfpacht aan Jan van
Ranst zoon wijlen Henrick zoon wijlen Henrick van Stiphout, de helft van een hoeve in Erpe op
Hackenem, om 1 ½ mud rog Erpse maat op Lichtmis, te leveren bij de Erpse brug. (Katalijn had die helft
geerfd van haar broer Wauter). Jan van Ranst bezit de andere helft (fol 106)
R 1183 fol 105v
------------------------------------------------0456-3719----------------------------------1403?
Jan Perman nat. zoon van wijlen Eligius geheiten Loy Luntenssoen, man van Lijsbeth Zeghers van der
Heyden (Lijemde).
R 1183 fol 105v
------------------------------------------------0457-3719----------------------------------21-03-1403
Jan van Eten, man van Sophie dochter van wijlen Willem Bastart van Bucstel en hun kinderen Jan,
Willem en Christijn, hebben opgedragen aan Alart Roelofs van Emmichoven en diens zuster Hille
Roelofs van Emmichoven, de helft van de hoeve "Neverbossche", Bucstel, Lutterlijemde. (Willem,
Henrick, Aleijt en Mechteldt, kinderen van wijlen Willem Bastart van Bucstel, hadden die helft
opgedragen aan Jan van Eten en diens vrouw Sophie als huwelijksgift). Ze beloven Henrick en Aleijt van
Eten, zodra mondig, afstand daarvan te zullen laten doen.
R 1183 fol 111v
------------------------------------------------0458-3719----------------------------------26-04-1403

Gijsbrecht van den Doren en Eustaes van Hedichusen verkopen aan Ghijb Heesters, Erembrecht
Lodewijchs en Aelbrecht (=Aeb) Sceenken, een stuk moer, Bucstel, Huysvenne en de helft van een stuk
moer aldaar. De kopers beloven aan verkoperss 95 nieuwe gelrese gulden te betalen op Lichtmis a.s. en
95 zelfde guldens op Lichtmis over een jaar.
R 1183 fol 133
------------------------------------------------0459-3737----------------------------------02-05-1503
Aert Gerits van Hees van Lyt heeft opgedragen aan Jan van den Wijngaarde ten behoeve van Henrick van
Ranst Costijnssoen, ¼ e deel van 5 hont land in Strobroec te Kessel in Kerijs Kijndercamp, grenzende aan
twee zijden aan erf van Henrrick van Ranst.
R 1183 fol 137v
------------------------------------------------0460-3720----------------------------------25-06-1403
Willem Willemssn. Mynnemeer heeft opgedragen aan Jan Claes van Colen een huis, erf en hof, Bucstel,
tussen Met Wellens en Kathelijn van Zeland en strekkende van een straat tot 't erf "die Raemstat" (van de
heer van Bucstel). Willem had het huis verkregen van Jan Met Hillen soen.
R 1183 fol 161
------------------------------------------------0461-3720----------------------------------28-06-1403
Jan van Bucstel, nat. zoon van wijlen heer Willem van Bucstel, ridder en zijn borg Gerit van der Aa,
beloven aan Eustaes van Hedichusen en Aert van Andel t.b.v. de St. Janskerk in Den Bosch, 112 nieuwe
gelrese gulden te betalen Kerstmis a.s.
R 1183 fol 161v
------------------------------------------------0462-3720----------------------------------03-08-1403
Heer Dirck Rover, ridder, heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Aert Grotart zoon van wijlen
Lambrecht van Engelant, 2 buunder moer, Bucstel, Huysvenne. (Dirck had geerfd van zijn vader heer
Gerlack Rover, ridder).
R 1183 fol 180
------------------------------------------------0463-3590---------------------------1405
Willem van Bucstel, schout voor de vrouwe van Duffel en van Herlaer: Marie van Randerade (genoemd
in R 1185 folio 129v) die gehuwd is met Willem Dirx van Horn).
R 1184 fol 33
------------------------------------------------0464-3590---------------------------1405, 26 februari
Jan Henrix Meester heeft opgedragen aan Aert Meeussoen Mutsart een huis, hofstad en hof (afkomstig
van de kinderen van wijlen Henrick Meester), Bucstel aan die Strijpt. Jan had gerechtelijk gekocht van
Jan Dircssoen van Hall. (lasten: 20 schilling aan Jan Henrix Meester)
R 1184 fol 38
------------------------------------------------0465-3591----------------------------1405, 2 april
Erembrecht Lodewijckssoen vander Scoervoert, man van Katherijn Jan vanden Callenberch verkoopt aan
Willem vanden Velde ten bate van diens broer Jan vanden Velde een voer tiendhooi uit die Haverbeempt
in Lyemde tussen die Dommel en die gemeyn Beemt. (dat hooi moest daaruit vroeger geleverd worden

door wijlen heer Eligius geheten Loy vanden Aker, priester, wijlen Eligius geheten Loy Luntenssoen en
wijlen Eligius geheten Loy vanden Bergess aan Jan vanden Callenberch
R 1184 fol 106v
------------------------------------------------0466-3716----------------------------------23-06-1405
Aert Mynnemeer geeft in erfpacht aan zijn schoonzoon Dirck die Weker, de volgende erven van de hove
"ten Assche*, Bucstel, Luttellijemde :
- huis, hof, akker en beemd aan die Dommel
- een akker
- een beemd over die Dommel
- een wei-eeussel over die Dommel
- een bunder hei in een kamp van 5 buunder in Sceepdonc aan de kant van Luttellaer
- de helft van een recht in de gemeijnt van Lennenshovel en Luttellijemde
- de helft van een ploegrecht op Keijmpen
Om de gewone lasten : 1 oude grote grondchijns uit 1 buunder hei, 2 mud rog en 2 mud gerst aan St.
Jansaltaar in de kerk van Bucstel uit de hele hoeve.
Er loopt een voetpad door beide akkers.
R 1184 fol 149v
------------------------------------------------0467-3716----------------------------------28-07-1405
Jacob Durbel heeft opgedragen aan Henrick Janssn. van Geffen zijn "ymestok" (=bijenkorven) staande in
Bucstel op den Ruent.
R 1184 fol 167v
------------------------------------------------0468-3717----------------------------------1405
Willem van Bucstel zoon van wijlen jonkvrouw Henrick van Bucstel ( zie ook R 1181 fol 24v en R 1183
fol. 283v)
R 1184 fol 195
------------------------------------------------0469-3717----------------------------------1405
Henrik, Jan en Heijlwich, kinderen van wijlen Henrik van Bucstel (nat. zoon van wijlen heer Henrick van
Bucstel, ridder ) en van Aleijt Jan Blaffart alias van der Horst. Aleijt is de zuster van heer Jan van der
Horst vicarius perpetuus der kerk van Vechel. (fol 100). Aleijt hertrouwt met Leunis nat. zoon van
Willem Lucas van Erpe (fol. 100).
R 1184 fol 200
------------------------------------------------0470-3717----------------------------------Pauwels Wauter Gooswijnssn. van Drongelen, als man van Lijsbeth dochter wijlen Henrick nat. zoon van
ijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, door eerste Henrick verwekt bij Aleijt Jan Blaffart alias van der
Horst. Bezit goederen in Drongelen. afkomstig van zijn schoonvader Henrick van Bucstel.
R 1184 fol 200v
------------------------------------------------0471-3717----------------------------------1405
Willem van Bucstel zoon van wijlen jonkvrouw Henrick van Bucstel ( zie ook R 1181 fol 24v en R 1183
fol. 283v)
R 1184 fol 212
------------------------------------------------0472-3717-----------------------------------

17-01-1406
Lijsbeth Jan van Gemonden verpacht voor 8 jaar vanaf Pinksteren over een jaar aan Aert van den
Bersselaer : een hoeve, Bucstel, Zelissel (tot nu toe in pacht bij Ghijb Wautghers) om een vracht hooi, te
leveren in Gemonde, 6 kapoenen, 1 zester raapzaad en 4 steen vlas tot hekelen bereid op St. Marten.
Pachter moet 18 voer turf steken en leveren in Lijsbeths woonhuis in Ghemonden. (Lasten : grondchijns).
Alle beesten zijn half van pachter en half van verpachter.
R 1184 fol 258v
------------------------------------------------0473-3717----------------------------------02-03-1406
Mechtelt weduwe van Henrick Aben (=Henrick Aelbrechts van Bucstel) en haar zoon Gooswijn en haar
schoonzoon Matheeus Henrix van Posteel man van Lijsbeth Henrick Aben, geven in erfpacht aan Jan van
de Beerselaer een hofstad en een stuk land (afkomstig van ´t goed "Te Dorhout" in Ghemonde onder
Herlaer in de parochie Ghemonde in ´t gericht van Herlaer, met een recht in de gemeijnt van Rode, om ½
mud rog Bossche maat op Lichtmis (en de lasten : o.a. 4 3/4e oude groten)
R 1184 fol 293v
------------------------------------------------0474-3717----------------------------------01-04-1406
Willem van Bucstel zoon van wijlen Willem Bastart van Bucstel heeft opgedragen aan een sekretaris
t.b.v. Gerit Bathensoen al zijn beesten en vee en al zijn roerende en haaflijke goederen.
R 1184 fol 313
------------------------------------------------0475-3734----------------------------------1406
Jan van Ranst
R 1184 fol 388v
------------------------------------------------0476-3718----------------------------------26-08-1406
Meester Jan van Best heeft oppgedragen aan Willem Bac zoon van wijlen Matthijs van den Moelengrave:
-huis, erf en hof, Bucstel aan die Dommel met de helft van een weg daarlangs en een poort voor ´t huis en
de helft van een brug voor ´t huis.
- een akker achter den hof
- een beemd over die Dommel
- en een hof in Hulsdonc
(Jan had gerechtelijk in Den Bosch gekocht)
R 1184 fol 391v
------------------------------------------------0477-3586----------------------------1407, 26 januari
Alart, zoon van wijlen Heynman Rolofssoen van Emmichoven, en Lijsbeth dochter van wijlen Willem
Bastart van Bucstel, heeft opgedragen aan Peter Jansssoen die Visscher van Bucstel de helft van een cijns
van 10 schillingen uit een akker, Bucstel, Mulsel, en een cijns van 20 schillingen en 8 penningen uit de
beemd "Bordelaer" in Eylde, (Lijsbeth Willem Bastert had de helft van die cijns, en die cijns verkregen
van Willem Aelbrechts van Bucstel.)
R 1185 fol 7v
------------------------------------------------0478-3733----------------------------------28-01-1407
Goossen van Beest zoon van wijlen Dirck Bylant, verkoopt aan Jan van den Wijngarde t.b.v. Henrick van
Ranst, ¼ e deel in een kamp in den Engge te Kessel aan de Myddelwort, behalve een hont land daarvan,
alsmede ¼ e deel in een hofstad met gebouwen in Kessel.

R 1185 fol 10v
Emont Rover van Hellu doet afstand daarvan en verkoopt aan Henrick van Ranst een hont land in
voornoemde kamp in Kessel, 28-01-1407
------------------------------------------------0479-3586---------------------------1407, 2 maart
Jan Pynne, man van Cristijn Jan Moerken van Bucstel doet ten bate van Henrick Janss vander After
afstand van een hofstad (van wijlen Jan Moerken) Bucstel tussen een huis van wijlen Jan Moerken en een
wouwer (vivarium) van de kerk van Bucstel, en strekkende van een straat tot voornoemde wouwer.
(lasten:1 pond was aan de heer van Bucstel, 4 lopen rog aan de erfgenamen van Dirck vanden Valchuzen)
R 1185 fol 36
------------------------------------------------0480-3586----------------------------1407, 2 maart
Henrick Janssoen vander After, man van Hille Jan Moerken, doet ten bate van Jan Pynne afstand van een
huis en hof (afkomstig van Jan Moerken) Bucstel, tussen voornoemde hofstad ( zie hierboven) en Mathijs
Schoenmaker, strekkende achter aan 't erf "den Nuwenberch". (lasten: een cijns aan H.Geest Bucstel; 4
lopen rog)
R 1185 fol 36
------------------------------------------------0481-3733----------------------------------maart 1407
Henrick van Ranst, schout in Den Bosch (=hoogschout)
R 1185 fol 47v
------------------------------------------------0482-3586----------------------------1406, 21 oktober
Henrick vander Roent verkoopt aan Gielis Coptiten 120 roeden moer, Bucstel, Huysvenne, tussen moer
van Aert Beys en de waterloop "Moerley". De turf moet binnen 26 jaar uitgestoken worden. Daarna is de
grond van de heer van Bucstel.
R 1185 fol 56v
------------------------------------------------0483-3586----------------------------1406, 11 november
Matheeus Posteel de jonge, zoon van wijlen Henrick Posteel (man van Lysbeth dochter van Henrick
Aelbrechts van Bucstel, heeft opgedragen aan Jacop van Vladeracken ten bate van Lijsbeth en Margriet,
dochters van wijlen Willem van Oudehoven, een pacht van een mud rog Bossche maat op Lichtmis uit
landerijen "t ghereet" "dat Steltstuc" en "dat Willigenstuc' in Ghemonde.
R 1185 fol 63
------------------------------------------------0484-3587----------------------------1406
Gerit van Bucstel, zoon van wijlen Jan geheten Paep Jan, moet die pacht leveren aan Mechtelt, weduwe
van voornoemde Henrick Aelbrechts van Bucstel, en haar kinderen Gooswijn en Lijsbets; Mechtelt en
Gooswijn hadden ten bate van Matheeus Posteel afstand gedaan van die pacht op 11 november 1406. Jan
Broet, bontwerker, man van Mechtelt, dochter van wijlen Henrick Aelbrechts van Bucstel die gehuwd
was met Mechtelt.
R 1185 fol 63
------------------------------------------------0485-3587---------------------------1406, 18 november

Willem van Bucstel, zoon van wijlen Willem Bastart van Bucstel en zijn borg Jan Gerits Mol... (mogelijk
nog letters in vouw papier) beloven aan Stephanus Merlingus ten bate van Anthonius de Martefya
(Lombard) 48 franse kronen te betalen op Lichtmis aanstaande.
R 1185 fol 64
------------------------------------------------0486-3733----------------------------------30 november 1406
Henrick van Ranst en zijn borgen Emont Rover, Jan van Gestel, Hubrecht van Ghemert en Henrick
Heijm, beloven aan een sekretaris t.b.v. de stad Den Bosch dat Henrick van Ranst betalen zal de
lijfrentens die Den Bosch betalen moet wegens 't dorp (=kwartier) van Oesterwijc, alsmede 450 gulden
peters van ´t bedrag dat de hertog van Brabant betalen moet aan de graaf van Mark, zolang Henrick van
Ranst schout in Den Bosch zal zijn.
R 1185 fol 69v
------------------------------------------------0487-3587----------------------------1406, 7 december
Emont Rover en Jan van Ghemert verklaren ontvangen te hebben van heer Henrick Custer , priester, en
Matheeus Gerijtssoen 250 oude Antwerpse scilde, vervallen St. Remijs laatstleden, welke cijns Dirck
Rover zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, beurde van heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel.
R 1185 fol 73
------------------------------------------------0488-3587----------------------------1406, 23 december
Jan Goyarts Vos van Beilver verkoopt aan Jan van Myddegael de helft van 1/3 deel van een blok moer,
Bucstel, Huysven, tussen den waterlaet aan de kant van Lucel en "ydelen but" aan de kant van die Roent,
en strekkende tot moer van Aert Beys c.s. om te bezitten voor 25 jaar. Daarna komt dat stuk weer aan de
heer van Bucstel.
R 1185 fol 85
------------------------------------------------0489-3733----------------------------------april 1407
Henrick van Ranst, schout in Den Bosch (=hoogschout)
R 1185 fol 120v
------------------------------------------------0490-3587----------------------------1407, 12 mei
Willem Bac, zoon van wijlen Mathijs vanden Molengrave heeft opgedragen aan Gerit Geritss van Berze
een huis, erf, hof aan die Dommel, Bucstel; de helft van een weg langs dat huis; een poort op die weg; de
helft van een brug voor 't huis; een akker, en een hof in Hulsdonc. Deze goederen moeten na de dood van
Agnes, zuster van Gerit Geritss van Berze, vrouw van Rutger van Boemel, komen aan haar kinderen. (Mr
Jan van Best had dat alles gerechtelijk in Den Bosch gekocht van Willem Broeder en daarna opgedragen
aan Willem Bac.)
R 1185 fol 131v
------------------------------------------------0491-3588----------------------------1407, 19 mei
Jan van Bucstel, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem van Bucstel, ridder, Aeb van Beke, Gielis
Gruyters van Gestel, Willem Zegerssoen en Wouter Jan Wouterss beloven aan Goyken Vuylboene en Mr
Goyart van Rode ten bate van Anthonius (de Montefya, (Lombard) 34 oude schilden op 1 oktober
aanstaande ( op een boete van 2 kronen).
R 1185 fol 135v
------------------------------------------------0492-3588-----------------------------

1407, (voorjaar, gelet op folio-nummer)
Heer Dirck van Meerhem, man van vrouwe Marie, vrouwe van Bucstel (vroeger)
R 1185 fol 139v
------------------------------------------------0493-3588----------------------------1407, 30 juni
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, maakt bezwaren tegen verkopingen,
vervreemdingen en verbindingen, gedaan door Goyart Herman heer Godewarts van Os en diens
schoonbroer Goyaert van Ghemert, met hun goederen.
R 1185 fol 162
------------------------------------------------0494-3733----------------------------------juli 1407
Henrick van Ranst, schout in Den Bosch (=hoogschout)
R 1185 fol 165v
------------------------------------------------0495-3588----------------------------1407, 1 september
Aert, zoon van wijlen heer Henrick van Nuweland, ridder, man van Reyneer Arntsdochter van Scijnle,
verkoopt aan Willem natuurlijke zoon van heer Henrick van Bucstel, investiet van Eten en van Geertruyt
Gerrit Hoppenbrouwer van (onleesbaar op foto door bolling/vouw papier)...een deel (met gebouwen) van
een gezeet (van wijlen Henrick Kelner) Bucstel, tussen Henrick Gruyter en die Dommel; een deel van een
akker daarachter; een stukje beemt aan 't eind van voornoemde akker; de helft van een weg die door 't
gezeet loopt vanaf die straat af de brug achterwaarts naar voornoemde akker, de helft van de brug tussen
straat en gezeet. ( Arnt van Scijnle had die erven in erfpacht gekregen van Gerlach en Gloria, kinderen
van wijlen Henrick Kelner). Last: 2 mud rog aan Gerlach en Gloria voornoemd.
R 1185 fol 199
------------------------------------------------0496-3588----------------------------1407, 26 september
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan Gerit Bathensoen een cijns van 8 gulden peter
op St. Lambrecht, uit al zijn molens, tienden, renten, cijnzen en pachten in zijn dorp en heerlijkheid
Bucstel en in Lyemde en uit al zijn andere goederen. (Willem kan die cijns binnen 6 jaar lossen met 324
gulden peter.)
R 1185 fol 211
------------------------------------------------0497-3588---------------------------1407, 26 september
Heer Willem van Meerhem geeft aan Gerit Bathen en diens vrouw Dierxke Gerit Steenwech een kwijting
van alle zaken en processen waarmee Willem Gerit zou kunnen lastig vallen.
R 1185 fol 211
------------------------------------------------0498-3589----------------------------1407, 26 september
Gerit Bathensoen en zijn vrouw Dierxken geven aan heer Willem van Meerhem een kwijting van 1600
pond die Willem beloofd had aan Gerit Steenwech alsmede van alle zaken waarmee hij Willem lastig zou
kunnen vallen.
R 1185 fol 211
------------------------------------------------0499-3589----------------------------1407, 9 december
Everart en Lijsbeth, kinderen van Aert van Casteren, timmerman, en van wijlen Yda Aelbrecht
Heynendochter, verkopen aan Jan Bont 1/6 deel geerfd van hun grootmoeder Yda, weduwe van Aelbrecht

Heynen, in een huis en erf, Bucstel, binnen de bruggen, tussen een erf van 't Gasthuis in Bucstel en Jan
Bont, strekkende van een straat tot een beemd van de heer van Bucstel. (last: 6 cijnshoenderen uit heel 't
huis)
Gerit Brugman, man van Aleyt Gerit Brugman verkoopt aan Jan Bont 1/3 deel en 1/6 deel in dat huis.
R 1185 fol 244
------------------------------------------------0500-3589---------------------------1407 of 1408 ?,
Conrart van Lyemde heeft opgedragen aan Aert vander Heyden, bakker, een huis en erf, Bucstel aan die
Strijpt tussen Sophie van die Cloet en Yda Dircs. (Conrart had dat huis gerechtelijk gekocht van Pauwels
Henricss van Geffen, bakker. (Niet gepasseerd)
R 1185 fol 077 of 177 ot 277 of 377, 1e cijfer onleesbaar op foto door bolling/vouw papier)
------------------------------------------------0501-3589----------------------------1408, (juni-juli gelet folionummer)
Bucstel, huis en hof " 't goet ten Bossche" achter Stapelen
R 1185 fol 398 bis
------------------------------------------------0502-3589----------------------------1408, (juni-juli gelet op folionummer)
De vrouw van Martheeus Posteel de jonge, zoon van wijlen Henrick Posteel, is Lijsbeth dochter van
wijlen Henrick Aelbrechts van Bucstel en van Mechtelt. Lijsbeth is de zuster van Gooswijn. (pacht te
Eilde en Gemonde)
R 1185 fol 399v
------------------------------------------------0503-3589----------------------------1408, 12 juli
Heer Willem van Bucstel, ridder, heeft opgedragen aan Claes vander Dussen al zijn roerende en hooflijke
goederen in de Meijerij van Den Bosch.
R 1185 fol 401v
------------------------------------------------0504-3734----------------------------------1408
Jan zoon wijlen Jan van Ranst, volder.
R 1185 fol 404v
------------------------------------------------0505-3589----------------------------1408, 31 juli
Gerit, natuurlijke zoon van wijlen heer Gerit van Buxstel, en Willem van Bucstel
(Willem Bastartssoen van Bucstel) beloven aan Jan van Bladel 50 franse kronen te betalen op
Driekoningen aanstaande.
R 1185 fol 412v
------------------------------------------------0506-3590----------------------------1408, 31 juli
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel belooft Gerit en Willem voornoemd schadeloos te zullen
houden.
R 1185 fol 412v
------------------------------------------------0507-3590----------------------------1408, 31 juli

Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan Meeus Claes Everaerts: een cijns van 5 franse
kronen op St. Jacob uit de hoeve "op die Coppel", Bucstel, achter de kerk op die Coppel. (Willem kan die
cijns binnen 2 jaar lossen met 80 franse kronen.
R 1185 fol 412v
------------------------------------------------0508-3590----------------------------1408, 31 juli
Willem van Bucstel, zoon van wijlen Wilem Bastart van Bucstel en zijn borg Jan Reymbrant beloven aan
Matheus van Freren ( Marcus de Ferraris) ten bate van Anthonius de Montefya (Lombard) 80 franse
kronen te betalen op Kerstmis aanstaande.
R 1185 fol 412v
------------------------------------------------0509-3590----------------------------1408, 6 september
Willem, zoon van wijlen Willem Bastart van Bucstel heeft opgedragen aan Aert en Willem van
Meyelsvoirt, broers en hun schoonbroer Henrick Engelensoen de helft in 5 ½ buunder beemd min 10
roeden Lyemde in Wijchmansbroec. (de andere helft is van Gerit Hessels van Lyemde) en een kamp in
Groter Lyemde (die Willem in erfpacht gekregen had van Katherijn, weduwe van Jan Houbraken c.s.)
R 1185 fol 433
------------------------------------------------0510-3581----------------------------1408, 24 oktober
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan Wouter Colensoen en diens vrouw Lijsbeth
Rutgers vander Heyden, weduwe van Wouter Daniels vanden Stadeacker, een cijns van 20 goudgulden
(van 9 boddreger of 13 aude Vlemsche groet per stuk) op St.Remey uit "die hoeve ter After" en uit al zijn
hoeven, tienden, molens, cijnzen en renten in de parochie Bucstel. Als Wouter en Lijsbeth overlijden
zonder wettig kroost, dan komt die cijns aan Daniel Wouter Davids vanden Stadeacker. (Willem kan die
cijns binnen 10 jaar lossen met 320 gulden).
R 1186 fol 16
------------------------------------------------0511-3581----------------------------1408, 6 december
Willem Henrix van Broechoven verkoopt aan Peter Becker, zoon van wijlen Peter die Heirde: de helft van
54 schapen, 3 paarden en 13 stuks vee, staande op Willems hoeve in Luyssel te Bucstel. Willem of zijn
laat zal deze helft nop de hoeve houden te scattingen recht dat Peter daarvan ontvagen heeft 60 gulden.
Daarna is die helft half van Willem en half van Peter.
R 1186 fol 40v
------------------------------------------------0512-3581----------------------------1409, 17 januari
Willem Henrix van Broechoven verkoopt aan Henrick Arntssoen van Bucstel, Henrick Engelensoen van
Lyemde, Elyas Janssoen van Luyssel en Jan Elyaessoen vander Braken 150 eikebomen, gesmet, nl 100
bij de woning van Willem in Tongeren te Bucstel en 50 op Willems hoeve in Luyssel. In mei kappen en
opruimen. Willem belooft de houtschat af te doen.
R 1186 fol 62
------------------------------------------------0513-3581----------------------------1409
Bucstel, tot Tongerle
R 1186 fol 76
------------------------------------------------0514-3581----------------------------1409, 21 februari

Jorden Goyartssoen Vos verkoopt aan Goyart Janssoen van Myddengael en Jan Zerijs van Erpe voor 23
jaar 1/12 deel in een stuk moer Bucstel, Huysvenne, tussen een stuk van heer Dirck Rover, ridder, en een
stuk van de heer van Bucstel.
R 1186 fol 92v
------------------------------------------------0515-3582----------------------------1409, 1 maart
Jan Jan Peterssoen van Beilver heeft opgedragen voor 26 jaar aan Aelbrecht Wouterssoen Bul de helft
van een stuk moer Bucstel, Huysvenne, tussen een stuk van Porta Celi en een stuk van Henrick Heester,
en strekkende van de gemeynt "die Berghe" tot die Put. ( de andere helft is van Goyart Poynenborch) Als
deze helft is uitgeturfd komt de grond terug aan de heer van Bucstel.
R 1186 fol 97v
------------------------------------------------0516-3582----------------------------1409, 28 maart
Jan van Bucstel, natuurlijke zoon van wijlen Willem, heer van Bucstel, belooft aan Aleit, weduwe van Jan
van Beirck 20 franse kronen te betalen op Pinksteren aanstaande.
R 1186 fol 118v
------------------------------------------------0517-3582----------------------------1409, 18 mei
Heer Jan Pijlijser, ridder, man van vrouwe Geertruyt, dochter van heer Willem van Bucstel, ridder, doet
ten bate van Willem voornoemd afstand van allodiale en cijns-goederen van Willem in de Meijerij van
Den Bosch.
R 1186 fol 159
------------------------------------------------0518-3582----------------------------1409, 4 juni
Goyart Vredericssoen van Waelwijn en Symon Gielis Verwerssoen van Waelwijn beloven aan heer
Willem van Bucstel, ridder, 50 franse kronen te betalen op Lichtmis aanstaande.
R 1186 fol 195v
------------------------------------------------0519-3582----------------------------1409, (zomer, gelet op folionr)
Dirck vanden Assche was vroeger pachter op de hoeve "ter Eghelvoert" (van wijlen Claes Rover onder
Bucstel en Essche.
R 1186 fol 220v
------------------------------------------------0520-3582----------------------------1409, 29 augustus
Jan Martenssoen van Hal heeft opgedragen aan Mechtelt, vrouw van Jan Broet, bontwerker, ten bate van
haar man, al zijn horenvee en schapen op Jan Martens hoeve, Bucstel, Hal. Jan Martens zal dat vee en die
schapen houden "te scettinge recht" totdat Jan Broet daarvan ontvangen heeft 70 gulden ( van 13 oude
vlaams per stuk) daarna is dat vee en die schapen half van Jan Martens en half van Jan Broet.
R 1186 fol 226
------------------------------------------------0521-3582----------------------------1409 (augustus, gelet op folionr)
Willem en Lyveruet, levende in 1409, natuurlijke kinderen van wijlen heer Henrick Custer, priester,
kapelaan in Bucstel
R 1186 fol 227
------------------------------------------------0522-3583-----------------------------

1409, 28 augustus
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, geeft in erfpacht aan Peter Hermans Teyen en Peter Dirx
Bouwelken 2 hont land in Oyen in dat Vorst Oyerbroec aan die Beemdsche Dijc om 8 lopen haver
Bossche maat op St. Geertruid. Ze moeten overweg geven aan de andere pachters van Willem van
Meerhem. Bij verkoop moet men eens aan de heer van Bucstel betalen 13 lopen haver en 8 pond.
R 1186 fol 230v
------------------------------------------------0523-3583----------------------------1409, 28 augustus
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, geeft in erfpacht aan Jan Peter Dirx Bouwelken 15 hont
land in Oyen in dat Vorst Oyerbroec aan die Beemdsche Dijc om 6 mud haver Bossche maat op St.
Geertruid. Jan moet overweg geven aan de andere pachters van Willem van Meerhem.
R 1186 fol 230
------------------------------------------------0524-3583----------------------------1409, 25 september
Henrick Lanternaker heeft opgedragen aan Lijsbeth Jan vander After, ten bate van haar natuurlijke
dochter Katherijn, verwekt door Andries Schotelwriter: een huis, erf en hof, Bucstel aan die Strijpt, tussen
Dirck Dirx ( dan 1 of 2 regels onleesbaar op foto door bolling/vouw papier) Henrick had dat huis gekocht
van Cristijn en Lijsbeth, kinderen van Willem, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Erpe.
R 1186 fol 241v
------------------------------------------------0525-3583----------------------------1409, 18 november
Henrick Janssoen Heester heeft opgedragen aan Claes Scilder 3 stukken moer in Huysvenne gelegen op
drie plaatsen alsmede een mijt turf te Beilver in Haren; en al zijn goederen.
R 1186 fol 275
------------------------------------------------0526-3583----------------------------1409 (nov-dec gelet op folionummer)
Willem, zoon van wijlen Willem Bastaert van Bucstel en jonkvrouw Henrick.
R 1186 fol 284v
------------------------------------------------0527-3583----------------------------1410, 3 januari
Jan Jan Wouterssoen van Brakel, man van Margriet Willem Mynnemeer, doet ten bate van Aert Willems
Mynnomeer afstand van 4/5 deel, dat broeder Herman, Willem, Lysbeth en Mechtelt, kinderen van
wijlen Willem Mynnemeer, geerfd hadden van hun ouders in 't goed "ten Asche", Bucstel, Luttellyemde;
en in de helft van een beemd in 't Hilsbroec behoudens hun pachten daaruit.
R 1186 fol 299
Aert geeft al zijn goederen aan Jan.
R 1186 fol 299
------------------------------------------------0528-3584----------------------------1410, 18 januari
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, en Henrick die Momber beloven aan Jan
Delyensoen van Os, 9 ½ nobel (van 52 oude vlaamsche groten of 36 boddragers per stuk) te betalen op
Pasen aanstaande.
R 1186 fol 311
------------------------------------------------0529-3584----------------------------1410, 1 februari

Wouter, heer Jan, Peter, Willem, Symon, Lysbets, Katherijn, Luytgart en Heilwich, kinderen van Wouter
Colen van Bucstel, zoon van wijlen Wouter van Oirle, geven de hoeve "Heskuck" in Meerfelt in erfpacht
aan Gerit Heymanss van Zeelst (Wouter had zijn tocht daarin gegeven aan voornoemde kinderen op 3001-1401).
R 1186 fol 320v
Lysbeth voornoemd is getrouwd met Wellen van Beke. Heer Jan is kloosterling van Porta Celi.
------------------------------------------------0530-3584----------------------------1410, februari
Willem, natuurlijke zoon van heer Claes van Bucstel, investiet van Ghemondem, en van Marie dochter
van Conrart vanden Wyel krijgt een pacht in Bucstel. (laatste regel onleesbaar op foto in bolling/ vouw
papier)
R 1186 fol 327
------------------------------------------------0531-3584----------------------------1410, 22 februari
Reymbout van Geffen, man van Lijsbeth Willem Mynnemeer, en Jan van Brakel, timmerman, man van
Margriet Willem Mynnemeer, verkopen aan heer Willem van Bucstel, ridder, alle goederen die zij en
Aert Willem Mynnemeer geerfd hebben van Jonkvrouw Lysbeth Vincke, behalve hun recht in huis, erf,
en schuur in Bucstel.
R 1186 fol 334v
------------------------------------------------0532-3584----------------------------1410, 22 februari
Heer Willem van Bucstel, ridder, heeft opgedragen aan Reyner Scaden de helft in een cijns van een pond
zwarten op Pinksteren. (Willem Vincken, klerk, had die cijns verkregen van zijn broer Jan Michielsen)
R 1186 fol 334v
------------------------------------------------0533-3584----------------------------1410, ? april
Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan Katherijn Jan
vanden Velde, weduwe van Wouter vanden Bolcke, de helft (die Jan verkregen had van Wouter vanden
Bolcke van alle goederen in Erpe en Rode,... behalve een stuk land dat Jan en Beel Woutersdochter
vanden Bolck verkocht hadden aan Aert vanden Los ...;...en de andere helft aan Jan Henrix .... (laatste
regels onleesbaar op foto in bolling vouw papier)
R 1186 fol 367
------------------------------------------------0534-3585----------------------------1410, 7 april
Heer Willem van Bucstel, ridder, en zijn borg Hessel van Drongelen en Jan van Best, beloven aan een
secretaris ten bate van Anthonius de Martefia (?Lombard?) 200 franse kronen te betalen op St. Jan
aanstaande.
R 1186 fol 368)
------------------------------------------------0535-3585----------------------------1410, 8 mei
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, ridder, belooft aan Willem Bac ten bate van Jan Janssoen
vanden Velde 106 oude schilden - keizerlijke ofwel franse- en 30 vlemsche boddragers te betalen op
Pasen aanstaande.
R 1186 fol 390
------------------------------------------------0536-3585-----------------------------

1410, 2 juni
Jan Pynne, man van Cristijn Jan Moercken van Bucstel verkoopt aan Willem Francken vander Braken,
een huis en hof, Bucstel aan die Strijpt tussen Henrick vander After enerzijds en Jan van Rode en Mathijs
schoenlapper anderzijds, strekkende van een straat tot een gracht. (lasten: 1 penning aan de heer van
Bucstel, 4 kleine zwarten, 38 schillingen payment aan H.Geest in Bucstel, 4 lopen rog aan Geerborch
Hacken, weduwe van Dirck uten Valchuze.)
R 1186 fol 404
------------------------------------------------0537-3585----------------------------1410, 2 juni
Peter Pynne ziet af van vernadering.
Willem belooft aan Jan een pacht van ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis daaruit. (Willem kan die
pacht binnen drie jaar lossen met 30 gulden van 13 ouwe vlems per stuk)
R 1186 fol 404
------------------------------------------------0538-3733----------------------------------13-06-1410
Henrick van Ranst, heer van Overhage, verkoopt aan Jan van den Wijngarde een pacht van 12 mud rog
Bossche maat, op St. Jan uit de kamp "Noydekens-Dunghen" in de parochie Zeelst.
R 1186 fol 411v
------------------------------------------------0539-3585----------------------------1410, 30 juni
Herman Brant emancipeert zijn zoons Henrick en Dirck en geeft hen een pacht van 2 mud rog uit erven in
Ertbruggen te Oerscot ( welke erven Herman geerfd had van zijn vader Henrick Brant)
R 1186 fol 420
------------------------------------------------0540-3585----------------------------1410, 14 juli
Willem Mijnnemeer en zijn borg Jan, zoon van wijlen Willem van Bucstel, ridder, beloven aan Henrick
Ghevartssoen van Achel 24 gulden (van 36 plakken per stuk) te betalen op Kerstmis aanstaande.
R 1186 fol 432
------------------------------------------------0541-3585----------------------------1410, 16 juli
.... (eerste regels onleesbaar op foto in bolling/ vouw papier)
een cijns van 40 schillingen payment op St.Jan uit een erf aan die Langstraat in Bucstel.
R 1186 fol 432v
------------------------------------------------0542-3577----------------------------1410, 27 november
Lambrecht die Bont verkoopt aan Willem Petersz van Casteren
- ¼ deel in een watermolen, Lyemde, Casteren en in de watermolen van Audsel
- ¼ wei ( voorzover toebehoord hebbende aan de heer van Bucstel)
- ¼ bos in die Vorst te Bucstel en
- ¼ oliemolen in Lyemde
Willem belooft aan Lambrecht 10 franse kronen en 2 mud rog te betalen op Kerstmis over een jaar.
R 1187 fol 26v
------------------------------------------------0543-3577----------------------------1410, 12 december
Andries zoon van wijlen Andries van Lennenshovel heeft opgedragen aan Philip Boden al zijn erven,
cijnzen en pachten in Bucstel en in 't land of heerlijkheid van Bucstel.

R 1187 fol 36v
------------------------------------------------0544-3578----------------------------1411, 22 januari
Henrick die Momber en Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem heer van Bucstel, beloven aan Jan
Dirck Batensoen en heer Ghijsbrecht Batensoen, kannunnik te Luik, 4 mud rog Bossche maat te leveren
in Den Bosch op St. Remijs aanstaande.
R 1187 fol 58
------------------------------------------------0545-3578----------------------------1411
woonhuis etc. den Nuwenbeempt, die Hazeldonc en die Kolken aan die Dommel etc in Enrode (van
wijlen Claes Broet) in de parochie Vucht St.Peter in 't gericht van Bucstel.
(lasten: o.a. cijnzen aan de heer van Bucstel)
R 1187 fol 273
------------------------------------------------0546-3578----------------------------1411
Willem en Lyeveroet, natuurlijke kinderen van wijlen heer Henrick Custer, priester, kapelaan in Bucstel.
(transcribent: leven wellicht nog in 1411)
R 1187 fol 278
------------------------------------------------0547-3578----------------------------1412, 9 januari
Jan Peterssoen van Belver belooft aan Henrick Janss Heester een pleit zwarte Stalberchstorf en 2 pleiten
zwarte Huysvenstorf, goed geladen, te leveren zodra er na 1 oktober aanstaande groot water is, 2 in
Luyssel en 1 Oesterwije bij de sluizen
R 1187 fol 320
------------------------------------------------0548-3578----------------------------1412, 4 februari
Mechteld dochter van wijlen Aelbrecht gehuwd met Aeb Mutsaert geeft aan Jan Wouters Goerleman o.a.
haar deel in een stuk moer in Huysvenne, Bucstel (samen met goederen in Gestel bij Herlaer)
R 1187 fol 326
------------------------------------------------0549-3578----------------------------1412, 6 februari
Henrick Janssoen Heester heeft opgedragen aan Goyart van Erpe, zoon van Jan van Middagael 1/3 deel in
een bloc moers in Huysvenne tussen een waterloop aan de kant van Lucel en een lege put aan de kant van
die Roent, en strekkende tot Aert Beys. Henrich had dat 1/3 deel verkregen van heer Willem van
Meerhem, heer van Bucstel.
( transcribent: Henrick had een derde deel in een blok dat hij en enige anderen toen verkregen)
R 1187 fol 328
------------------------------------------------0550-3579----------------------------1412, 18 januari
Jan, natuurlijke zoon van heer Willem, heer van Bucstel, ridder, heeft opgedragen aan Beatrijs, weduwe
van Rolaf vander Zande, zijn deel in een hof, Bucstel, aan een weg die loopt naar Stapelen.
R 1187 fol 338
------------------------------------------------0551-3579----------------------------1412

Marten Petressoen en Jorden die Vos van Beilver beloven aan Henrick Janss Heester 3 pleyten zwarte
Huysvenstorf, voldoende groot, te leveren zodra er groot water is, in Lucel.
R 1187 fol 339
------------------------------------------------0552-3579----------------------------1412, 19 februari
Henrick Willemssoen vanden Borchacker en Jacop Pauwels (transcribent:= vanden Aker) verkopen aan
Hubrecht zoon van wijlen Laureyns van Engelen
- een huis en hof met aangelag, Bucstel, Zelicel, in die Eghelvoert rondom in die gemeynt;
- een heiveld in Rucel
- een kamp "Abroec" in Tongheren
- land "die Hugebraec" in Esche
- land "die Verre Meddel" in Esche
- land "dat Brekelen" in Esche
- land opt Rot in Esche
- land "die Venacker"in Esche achter de kerk
- 2/3 deel in de helft van een beemd in die Ochel in Essche aan die Aa
( 't ander 1/3 deel is van Jacop Pauwelssoen; deze helft rijdt tegen de andere helft die is van de
erfgenamen van Goossen Steenwech en Willem vanden Nuwenhuys)
met de rechten hiertoe en aan de hoeve "ter Eghwelvoert" toebehorende in verschillende gemeyntes.
(lasten: 8 mud rog en 6 ½ lopen rog; 5 pond payment; een grondcijns; ½ vlaamse plak aan de erfgenamen
van Gerit Bathensoen; en de helft der lasten en uitgaven aan Epternaken eens in de 7 jaar (en de andere
helft van de Epternakense lasten rust op 't goed van Herbrecht Wouter Herbrechtss te Esche; en
onderhoud aan een brug in Esche)
R 1187 fol 341)
(transcribent: NB: deze last, nl een maaltijd, rust op die venacker en de andere erven in Esch zoals blijkt
uit andere gegevens)
------------------------------------------------0553-3579----------------------------1412, februari
Gerit van Bucstel, zoon van wijlen Jan, gehuwd met Paop(?) Jan ....
(rest onleesbaar in vouw papier)
R 1187 fol 341
------------------------------------------------0554-3429-------------------------------1412, 19 februari
Henrick Willems vanden Borchacker en Jacob Pauwelssoen verkopen aan Hubrecht Laureysz van
Engelen
-een huis en hof met aanliggende erfenissen in die Eghelvoert bij Zelicel onder Bucstel gelegen rondom
in de gemeynt;
-een heiveld in Lucel
-een veld genaamd Abroec in Tongheren
-een stuk land “die Hugenbraec”in Essche tussen Jacob Pauwelssoen aan beide zijden
-een stuk land “die verre Meddel” in Essche tussen Jacob Pauwelsoen aan beide zijden
-een stuk land, dat “Brekelen” in Essche tussen Nette vanden Ackeren en de erfgenamen van Gerit
Rynhels;
-een stuk land opt Rot in Essche tussen Jacob Pauwelssoen aan beide zijden;
-een stuk land “die Venacker” achter de kerk van Essche tussen Jacob Pauwelssoen en Aleyt, weduwe
van Jan van Berne;
-2/3 in de helft van een beemd in die Ochel in Essche tussen die Aa enerzijds en Hubrecht de koster van
Essche en de kinderen van Ghibensoen strekkende van een weg tot Jan van Middengael (1/3 van die helft
is van Jacob Pauwelssoen, deze helft rijdt jaarlijks tegen de andere helft toebehorende aan de erfgenamen
van Gooswijn Steenwech, en Willem vanden Nuwenhuys)- tesamen met alle rechten en toebehoren die

het voorafgaande en bij de hoeve “t goet ter Egelvoert” behoren in verschillende gemeyntes.( lasten: 8
mud rog, 6 ½ mud rog, 5pond, een hertogcijns, en ½ vlaamsche plak aan de erfgenamen van Gerit
Bathensoen alsmede de helft van de lasten der onkosten, om de 7 jaar voor de abt van ’t klooster van
Epternaken te maken uit het voorafgaande en uit ’t goed van Herbrecht Wouter Herbrechtssoen gelegen in
Essche; tevens: onderhoud van de brug te Essche). Daarna vernadert Gerit van Bucstel Paep Janszoon dat
huis en die stukken maar draagt ze weer op aan Hubrecht van Engelen.
R 1187 fol 341
------------------------------------------------0555-3430-----------------------------1412, 17 maart
Gerit Conrart die Writer draagt op aan Henrick vanden Borchacker en Jacob Pauwelssoen vanden Aker:
een cijns van 12 nieuwe penningen, welke wijlen Jutta vanden Aker, weduwe van Herman vanden Aker
hem daags na St.Lambrecht betalen moest uit een stuk beemd “die Peynsel” in Essche tussen Jacob
Pauwelssoen vanden Aker en Mechtelt vanden Aker, strekkende van Oda vanden Bulsbeke tot Jacob
voornoemd.
R 1187 fol 356
------------------------------------------------0556-3580----------------------------1412, 10 maart
Aert Meeussoen Mutsart heeft opgedragen aan Aert Smyt van Bucstel: huis en hofstad en hof, Bucstel aan
die Strijpt. ( Jan Henrix Meester had opgedragen aan Aert)
R 1187 fol 358
-----------------------------------------------0557-3580----------------------------1412
Bucstel, die Vosacker in't "tyendvelt van Tongheren"
R 1187 fol 367v-368
-----------------------------------------------0558-3580----------------------------1412, 26 maart
Henrick Janssoen Heester doet ten bate van Henrick Janss vander Hoeven en Dirck Pese afstand van een
stuk moer, Bucstel, Huysvenne, tussen de gemeynt en een moerput en strekkende van Henrick Nuwert en
Jan Royman tot een erf van de heer van Bucstel. (Henrick had dat stuk verkregen van de heer van
Bucstel)
R 1187 fol 375
-----------------------------------------------0559-3580----------------------------1412, 18 mei
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, Herman Brant en diens zoon Henrick beloven aan Jan
Barroen ten bate van Anthonius ( de Montefya, Lombard) 60 franse kronen te betalen op St. Jan
aanstaande.
R 1187 fol 415
-----------------------------------------------0560-3580----------------------------1412, 26 mei
Willem Mijnnomeer heeft opgedragen aan Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, ridder, heer van
Bucstel: een huis, hofstad en hof, Bucstel in 't dorp aan de straat tussen Mechteld Wellens en wijlen
Wouter van Zelant. (Willem Mijnnomeer had dat huis gekocht van Jan van Bakel, snijder) Last: 40
schillingen, die voornoemde Jan verkregen had daaruit van Willem.
R 1187 fol 418v
-----------------------------------------------0561-3580----------------------------1412, 26 juni

Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan zijn zoon Dirck al zijn erfelijke
goederen ( nl landerijen, cijnzen, renten en pachten) in het gebied van de Hertog van Berg.
R 1187 fol 438v
-----------------------------------------------0562-3574----------------------------1413
Gerit Gheerwijns, man van Hildegart dochter van Henrick vanden Aker, had vroeger een cijns van 30
schillingen payment op St Jacop verkocht aan Herman, Aert en Engel vanden Aker (broers en zuster) uit
erven in Essche. ( in 1412 gedeeld door Jacop Pauwels van Essche, Henrick van den Boschacker en
Henrick Peters van Baest.
R 1188 fol 32
-----------------------------------------------0563-3574----------------------------1413
Goossen Goossens van Halle heeft opgedragen aan Jan Broet een half ploechrecht op de gemeynt van
Kempen. ( Goossen had dat half ploegrecht gekocht van Meeus Arts ...... alsmede....( laatste stukje tekst
onleesbaar door vouw papier op foto)
R 1188 fol 52v
-----------------------------------------------0564-3575----------------------------1413, 23 februari
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius geheten Loy vanden Berghe (transcribent: = vanden Aker??)
krijgt landerijen in Essche in erfpacht van Jan Pauwels van Essche Berghe (transcribent: = vanden
Aker??).
R 1188 fol 107v
-----------------------------------------------0565-3575----------------------------1413
Bucstel, Luyssel, Emervoert, aan die Aa
R 1188 fol 131
-----------------------------------------------0566-3575----------------------------1413, 30 maart
drie betalingsbeloften van 64+175+59 rijnsgulden aan Henrick Brant ten bate van heer Willem van
Meerhem, heer van Bucstel.
R 1188 fol 142v
-----------------------------------------------0567-3575----------------------------1413, 28 augustus
Willem Willems Broeder heeft opgedragen aan zijn broer Jan van Best ¼ deel in de hoeve "tgoet ter
Zantvoert" Bucstel, Mulsen, en in 3 buunder broek met houtwas in Oetendonc. (Willem had dat vierde
deel gekocht van Gerlach van Keeldonc, zoon van wijlen Henrick Kelner van Bucstel)
Willem geeft aan zijn broer Jan een pacht van een mud rog die Geerlach van Keeldonc aan hem verkocht
had en de helft van die Radecamp in Vuchterbroek tussen Oeteren en 'tgericht.
Jan belooft aan Willem te betalen
- 40 hollands gulden en 5 ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis aanstaande
- 40 hollands gulden en 4 ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis over 1 jaar
- 40 hollands gulden en 3 ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis over 2 jaar
- 40 hollands gulden en 2 ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis over 3 jaar
- 40 hollands gulden en 1 ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis over 4 jaar
R 1188 fol 243v

-----------------------------------------------0568-3575----------------------------1413, 23 oktober
Henric vander After, vorster in Bucstel, belooft aan Jan van Kuenre (vander Elborel, zie folio 19) 8
rijnsgulden te betalen op St. Peters Stoel aanstaande.
R 1188 fol 277
-----------------------------------------------0569-3575----------------------------1414, 1 februari
Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Elegius geheten Loy vanden Berge, priester
( transcribent: = vanden Aker!) verkoopt aan Pauwels Jacop Pauwels (transcribent: = vanden Aker!) een
stukje beemd in Essche.
R 1188 fol 340
-----------------------------------------------0570-3575----------------------------1414
Christijn Hugo van Wije leeft 1414, weduwe van Willem zoon van wijlen Willem Bastart van Bucstel.
Udeman van Keirsp (leeft in 1414) gehuwd met Mechteld dochter van wijlen Willem Bastart van Bucstel.
Aert, zoon van voornoemde Udeman van Keirsp, gehuwd met Aleit, dochter van wijlen Willem Bastart
van Bucstel.
R 1188 fol 406
-----------------------------------------------0571-3577----------------------------1414
heer Henrick, investiet van Maren (leeft 1414), zoon van wijlen Henrick de Rode van Bucstel
R 1188 fol 423
-----------------------------------------------0572-3577 ----------------------------1414, 7 augustus
Heer Henrick Costers, priester en Wouter Colensoen zoon van Wouter van Oirle, en Jan van Bucstel,
natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, H.Geestmeesters in Bucstel, hadden met
goedvinden van heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel (iets voor 1414) een cijns van 20 pond
opgedragen aan Floris en Gerit, zonen van wijlen heer Willem vander Aa, ridder, te betalen staande op
St. Marten, uit alle goederen van Gooswijn van Rossum, diens broer Henrick en Willem Henrix van
Nuweland en Willem zoon van wijlen heer Willem van Kessel, ridder.
Floris en Gerit vander Aa geven die cijns over aan Hector Sbecier, maar deze mag die cijns alleen
verhalen op 't goed van Willem van Kessel.
R 1188 fol 473v
-----------------------------------------------0573-3571----------------------------1414
Henrick Brant, rentmeester van Bucstel
Heer Claes (Coel) investiet van Gemonden (leeft in 1414)
R 1189 fol 11
-----------------------------------------------0574-3571----------------------------1414, maart
Herman van Bruheze en zijn broer Aert verklaren van jonkvrouw Cristijn, weduwe van Willem zoon van
wijlen Willem Bastert van Bucstel, ontvangen te hebben 5 brieven melding makende van leengoederen
van wijlen Willem Willem Bastert van Bucstel nl:
1. Jan Buc van Mere, ridder....woensdag na Jubilate 1282
2. Reynout, graaf van Gelre, Hertog van Limburg.... zaterdag na Bartholomeus 1282

3. Jan Hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, mackt bekend dat hij aan zijn vazal
de edelman Dirck, heer van Bathenborch..... dinsdag na St. Jansgeboorte 1296
4. Wi, Hubrecht van Culenborge doen cont ende kenlijk... 13 sept 1394
5. Wi, Willem van Meerhem, heer van Bucstel doen kont ende kenlijk allen den ghenen die voor ons ..etc
12 september 1408
R 1189 fol 93
-----------------------------------------------0575-3571----------------------------1414, 9 maart
Henrick Marcelis Delyensoen van Os, man van Katherijn dochter van wijlen Andries van Lennenshoevel,
heeft opgedragen aan Andries vanden Lennenshoevel ten behoeve van Philip Boeden de helft in een huis,
hofstad en hof , Bucstel, Lenneshovel, bij een "hecke" tussen heer Jan Proefst, priester, en Hille Sroepers
enerzijds en wijlen Katterijn Otten anderzijds. (Andries, Katherinen Ottenzwager, van Lennenshoevel had
dat huis gekocht van Aleyt Baudewijns vander Veken) en de helft van een stuk land, Lennenshoevel. (
Andries van Lennenshoevel had dat land gekocht van Claes Jacopssoen)
R 1189 fol 93
-----------------------------------------------0576-3571----------------------------1415, 4 april
Henrick Janssoen Heester heeft opgedragen aan zijn broer Jan Heester: twe myten turf, Bucstel, Luyssel,
bij 't water aldaar.
R 1189 fol 103
-----------------------------------------------0577-3571----------------------------1415, 14 juni
Corstiaen Heer heeft opgedragen aan Claes Janssoen die Hoesch, zijn deel en dat van wijlen Beel Jan die
Hoesch (geerfd van Beels ouders Jan en Mechteld) in een hofstad, Bucstel tussen Henrick vander After en
Jan Coppelman en in een hofstad aldaar aan den Borchacker tussen heer Claes (Coel) van Bucstel,
priester, en Met Henrix Peters. Corstiaen Heer belooft dat hij zijn dochter Mechteld, verwekt uit
voornoemde Beel, zodra zij mondig is, afstand daarvan te zullen laten doen.
R 1189 fol 150
-----------------------------------------------0578-3572 ----------------------------1415
Bij erven in Lennenshoevel, Bucstel, behoort een recht genaamd "een half pont groet" om torf te slaan in
de gemeynt van Lennenshoevel en Lutgerlyemde.
R 1189 fol 175
-----------------------------------------------0579-3572----------------------------1416
Aert Mynnomeer verkoopt aan Peter Janss die Vysscher een huis, erf en hof, Bucstel, tussen de kinderen
van Boudewijn Janssoen en die Dommel, en strekkende van die Dommel tot Peter Wechaze, Peter Janss
die Vysscher en Rolof van Basoyen; alsmede een steeg voor dat huis. (lasten: 60 loevenspenningen aan
Onze Lieve Vrouwen-altaar in de kerk van Bucstel; 4 ....(rest onleesbaar door vouw in papier)
R 1189 fol 268v
-----------------------------------------------0580-3572----------------------------1416, 23 januari
Willem Peters van Casteren geeft in erfpacht aan zijn broer Jan Peters van Casteren
- ¼ deel in een watermolen, Casteren, Lyemde;
- ¼ deel in een de watermolen van Autsel aldaar
- ¼ deel van een oliemolen aldaar
- en ¼ wei en ¼ bos bij die Vorst

om 2 mud rog Bossche maat op Lichtmis. ( Willem had die vierde delen verkregen van Lambrecht die
Bont.)
R 1189 fol 271
-----------------------------------------------0581-3572----------------------------1416
hofstad, hof en een wei eeussel in Enode in de parochie Vucht St.Peter in 't gericht van Bucstel bij die
Vuchtsche beemde en die nuwebeemde.
R 1189 fol 279
-----------------------------------------------0582-3572----------------------------1416, 22 februari
Heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel emancipeert zijn zoon Dirck en geeft hem een pacht van
een mud rog Bossche maat uit al zijn gronden.
Dirck, zoon van heer Willem van Meerhem en zijn borgen: Jacop van Gheel Arntssoen, Henrick Janss
van Geffen en Henrick van Andel beloven .....(rest onleesbaar door vouw in papier schrift transcribent)
R 1189 fol 300v
-----------------------------------------------0583-3573----------------------------1416
- Willem, Wouter, Jan, zonen van wijlen Willem van Bucstel alias Brenthen (ze hebben een huis in Den
Bosch Kerkstraat.
- Jacop unter Hagen, weduwnaar van Oda Jan Willem van Bucstel (Brenthen)
- Jut Brenthen (vroeger) was weduwe van Everart Scerpinc.
- Willem Brenthen, broer van Wouter ( zie boven) heeft een hoeve in Essche - afkomstig van zijn
grootvader Willem van Bucstel.
R 1189 fol 307
-----------------------------------------------0584-3573----------------------------1416
Bucstel, erf "die aude hofstad tot Kerkbraken"
Bucstel, erf "dat Feyn (?) tot Kerkbraken "
Bucstel, Tongheren, dat Keerbrakesveken
R 1189 fol 310v
-----------------------------------------------0585-3573----------------------------1416, 24 april
Jan vander Moelen en Henrick van Gerwen, apotheker, poorters van Den Bosch, verklaren dat Jonker
(Dirck) van Meerhem, schout in Den Bosch, zoon van de heer van Bucstel, 6 weken en 3 dagen geweest
is buiten huis en kost van zijn vader na zijn emancipatie.
R 1189 fol 341
-----------------------------------------------0586-3573----------------------------1416, 19 mei
Willem Willems Loyer heeft opgedragen aan Andries Wouters vander Donck een huis, hofstad en hof
(vroeger van Wouter van Zelant) Bucstel op die straet tussen Pyramus Moers Janss van Gerwen en Aeb
Hubensoen. ( Willem had dat huis na een schepenvonnis van Den Bosch gekocht van Willem Loyer
natuurlijke zoon van wijlen Mr Jacop Groy.)
Willem Loyer, natuurlijke zoon van wijlen Mr Jacop Groy ziet af van vernadering en geeft aan Andries
Wouters vander Donck een cijns van 3 pond payment op Pasen uit voornoemd huis. ( Jan van Drongelen

Janssoen, man van Sophie dochter van wijlen Willen Bastart van Bucstel had die cijns opgedragen aan Mr
Jacop Groy ten bate van diens natuurlijke zoon Willem)
R 1189 fol 358
-----------------------------------------------0587-3574----------------------------1416, 13 juni
Goyart Corstiaenss vanden Hoeve (vanden Hove) heeft opgedragen aan zijn kinderen Corstiaen en
Jorden: de helft van de hoeve te Zantvoert, Boextel, Mulsel.
(Goyart had die helft in erfpacht gekregen van Reynen Reynerss van Nederlangel, man van Gloria
Henrick Kelner van Boextel om een dubbel mattoen, zolang Marie Henrick Kelner zou leven en 6 ½ mud
rog Bossche maat op Lichtmis en de lasten)
(lasten: onraet aan de grondheer; 25 lovense penningen, 7 ½ aude groten, ½ voer tiendhooi en 1/16 voer
tiendhooi, alles aan de heer van Boextel).
R 1189 fol 375
-----------------------------------------------0588-3574----------------------------1416, 5 september
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan Henrick die Wit, schoonzoon van
wijlen Jan Willigemans, alle goederen die Dirck verkregen had van Heylwich, weduwe van Frank vander
Braken en haar zoon Willem en haar schoonzoon Thomas Boudewijns, man van Heilwich Frank vander
Braken. (dezen hadden die goederen geerfd van Conegont, weduwe van Willem Switten.)
R 1189 fol 421
-----------------------------------------------0589-3691----------------------------------18-0-1417
Willem Brenthen zoon wijlen Jan Brenthen zoon wijlen Willem van Bucstel koopt een cijns in Den
Bosch.
R 1190 fol 70
-----------------------------------------------0590-3691----------------------------------1417?
Bucstel in den Boyekem
R 1190 fol 74v
-----------------------------------------------0591-3691----------------------------------30-01-1417
Yda (zuster van wijlen heer Claes geheten Coel van Bucstel, investiet van Gemonden), weduwe van Jan
Laecmans, heeft opgedragen aan haar zoon Reymbout haar deel in alle goederen geerfd van voornoemde
heer Claes.
R 1190 fol 83
-----------------------------------------------0592-3691----------------------------------1417?
Bucstel heiveld bij Scatcuyl
R 1190 fol 94
-----------------------------------------------0593-3691----------------------------------17-03-1417
Jan en Henrick zonen van wijlen Aert Luten en Peter Claessoen, man van Luytgart Aert Luten, verkopen
aan Andries van der Donc een hofstad en een hof, Bucstel aan den Borchacker, tussen Jan van Maudewic
en Aelbrecht van Kessel, strekkende van de straat tot die Dommel. Lasten : een pond was aan de heer van
Bucstel; een kwart wijn aan de kerk van Bucstel.

Dirck Schut van Bucstel ziet af van vernadering.
R 1190 fol 126v
-----------------------------------------------0594-3691----------------------------------02-08-1417
Een half ploegrecht, bestaande in turfsteken en heimaaien in die gemeijnt van Kempen, behorerende bij
goederen op de Roent.
R 1190 fol 236
-----------------------------------------------0595-3691----------------------------------16-09-1417
Mr. Willem van Bucstel, nat. zoon van wijlen heer Claes van Bucstel, investiet van Gemonden, en van
Marte Gerit van den Wiel, heeft opgedragebn aan Peter Henrix Stouthen en Reymbout Laecman zijn
verwanten, zijn deel in alle erfelijke goederen van heer Claes, behoudens een huis, schuur en andere
gebouwen op ´t goet ten Molengrave, en 8 lopens akkerland daarbij.
R 1190 fol 260
-----------------------------------------------0596-3691----------------------------------16-09-1417
Peter Henrick Stouthen en Reymbout Laecman verkopen aan mr. Willem heer Claes van Bucstel, een
huis, erf, schuur en andere gebouwen in ´t guet ten Molengrave en 8 lop. akkerland, daarbij in Bucstel,
aan ´t water "die Molengrave". Na de dood van Willem komen die goederen terug aan verkopers.
R 1190 fol 260
-----------------------------------------------0597-3692----------------------------------22-12-1417
Henrick van den Borchacker als man van Yda dochter van wijlen Peter van Baest door Peter verwekt bij
diens vrouw Jut (Jut zijnde dochter wijlen Henrick Bloeys door Henrick verwekt bij vrouw Agnes, welke
Agnes dochter was van wijlen Herman van den Aker van Esch door Herman verwkt bij Jut Henrix van
Haren), geeft aan Jacop Pauwels Henrix die Man 2/3e deel van een pond payment en van 2 ½mud rog,
welke Henrick Bloeys beurde uit goederen in Enschijt. (Jacop Pauwels van den Aker = Jacop Pauwels
Henrix die Man die was getrouwd met Margriet Henrick Bloys).
R 1190 fol 313
-----------------------------------------------0598-3692----------------------------------1417 (?)
Overeenkomst tussen heer Jan van Cronenborch en zijn zusterszoon en neef Dirc van Meerhem, heer tot
Boexstel over verpanding van Vlijmen (?) en Engelen : o,.a. als deze dorpen gelost worden bij Jans
levende live van yemant, soe wye dat hij ware, soe sal Dirck van Meerhem, heer tot Boexstel zijn
sustersoen van den gelde voerschr. hebben VI C goude cronen. etc.
R 1190 fol 355
-----------------------------------------------0599-3692----------------------------------19-04-1418
Goossen en Jan, zonen van wijlen Goossen van Hall en Jan van Nay, man van Hillegont Goossen van
Hall, verkopen aan Henrick Willem Goossens van Hall en Peter Lucas vanden Nuewenhuys, bouwland,
Bucstel, Hall; 1/5e deel in huis, schuur, hof en bouwland aldaar. tussen de kinderen van Peter Scuermans
en Henrick Gooswijnss. van Hall, strekkende van de gemeijnt van Zelisen tot een straat; 1/5e deel in een
houtwas in die Stert aldaar: 1/5e deel in een ploechrecht op Kempen.
R 1190 fol 394
-----------------------------------------------0600-3692----------------------------------30-05-1418

Gerit zoon wijlen heer Willem van der Aa. ridder, heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Gerit zoon
wijlen heer Gooswijn van der Aa, ridder, zijn deel in tienden in Groeterlijemde en in Lutterliemde,
Bucstel. Die tienden zijn afkomstig van heer Henrick van Mordrecht en diens vrouw Kathelijn.
R 1190 fol 414
-----------------------------------------------0601-3692----------------------------------06-07-1418
Agnes, wed. van Rutger Janssn. van Bomel, geefr aan Henrick Dirx van Enghelen, man van Lijsbeth
Rutger Jans van Bomel, en Henrick Key, man van .... (vakt weg in de rand)... haar vruchtgebruik in huis,
erf en hof, Bucstel, tussen een bij dit huis behorende weg en Gerlack en Gloria, kinderen van wijlen
Henrick Kelner enerzijds en die Dommel, en strekkende van die Dommel tot Henrick die Gruyter; in de
helft van voornoemde weg en in de poort op die weg, langs die Dommel, in een beemd over die Dommel;
en in een hof in Hulsdonc aan de kant van de watermolen van Bucstel. (Rutger Jans van Bomel had die
erven in erfpacht gekregen van Jacop Henrix Kelner van Bucstel en Everart Aert Ghenen soen, man van
Dierxken Henrick Kelner, om 14 pond payment en de lasten alsmede in de helft van een cijns van 14
pond voornoemd, die Rutger gekocht had van Jacop Henrick Kelner.
R 1190 fol 436
-----------------------------------------------0602-3693----------------------------------06-08-1418
Henrick van Enghelen en Henrick Key geven dat alles over aan Jan Geritss. van Beerze.
R 1190 fol 436

-----------------------------------------------0603-3570----------------------------1418
Henrick van Achel heeft opgedragen aan Henrick Peters die Wechhaze van Bucstel, een huis, erf en hof
aan die Strijpt, Bucstel tussen de kinderen Henrick die Meester en heer Willem, heer van Bucstel, ridder,
en achter aan die Dommel. Henrick had gekocht van Henrick Jan Henrix van Os en daarvoor 4 pond
payment en 10 schillingen aan hem beloofd, welke cijns de verkrijger Henrick Peters die Wechhaze nu
voortaan moet betalen.
R 1190 fol 449
-----------------------------------------------0604-3570----------------------------1418
Peter Steenwech, man van jonkvrouw Cristijn, weduwe van Willem van Bucstel, doet ten bate van Alart
van Emmichoven afstand van huis, hofstad en hof, Bucstel, over die kerckbrugh bij die Tralyen, tussen
Willem jonkvrouw Henrixzoon en die Kercwijer enerzijds en die keirkmure anderzijds. ( Jan van Bucstel,
natuurlijke zoon van wijlen heer Willem van Bucstel had dat huis opgedragen aan Willem, jonkvrouw
......(rest onleesbaar op foto door vouw)
R 1190 fol 467v
-----------------------------------------------0605-3754----------------------------------12-10-1418
Vrouwe Geertruyt, weduwe van heer Jan Pijlysers ridder, heeft opgedragen aan heer Jan van
Cronenborch, ridder, alle goederen van wijlen heer Willem van Bucstel die door Reyner Schaden
gerechtelijk in Den Bosch waren verkocht aan Ghertruyt, behalve 3 buunder beemd op Esseldonc
(=Hesselsdonk) in Udenhout en 4 buunder beemd in Luysbosch teTylborch (door Willem van Bucstel
verkregen van de geburen van Tilborch), en 12 mud rog aan erfpachten die Willem van Bucstel beurde in
't gericht Bucstel.
R 1191 fol 3v
-----------------------------------------------0606-3754-----------------------------------

21-01-1419
Willem, zoon van Godschalck van Dynther en van Lijsbeth dochter van wijlen Jan nat. zoon van wijlen
heer Rutgher van Os, investiet van Bucstel, verkoopt aan Jan Meeus die Ridder,
- de hoeve " t goet te Laer", Bucstel, Zelissel,
- land "dat Hout" bij de Hoelsche Hage
- land "den Brant"
- land "die Poel"
- de Veltacker, Stephensacker, Broecacker, de helft van de wei "dat Weervelt", land "Winckel" , die
Borbeemd, ¼ e deel van 36 buunder land "Dorschot" en rechten in de gemeijnte van Zelissel, Kempen en
Eilde. (Jan Rutgers voornoemd had die hoeve etc. gekocht van heer Willem, Gerit en Goeswijn, kinderen
van jonkvrouwe Lijsbeth, weduwe van Gerit van der Aa).
R 1191 fol 59v
-----------------------------------------------0607-3754----------------------------------22-03-1419
Henrick Dicbier, heer van Myerle, heeft opgedragen aan de sekretaris t.b.v. Henrick van Ranst en Jan
Hagheman, alle goederen die hij verkregen had van Wauter die Voecht van Waderle.
R 1191 fol 100v
-----------------------------------------------0608-3754----------------------------------13-06-1419
Bucstel : de hoeve "Egelsvoert" (van Hubrecht Laureijns van Engelen) ligt vlak bij 't erf van Ghijb
Janssn. Smijt.
R 1191 fol 136
-----------------------------------------------0609-3755----------------------------------13-07-1419
Jan zoon van wijlen Henrick Mutsart, Goyart van der Spanc man van Aleijt Henrick Mutsart, en Gerit van
den Kerkchove man van Luytgard Henrick Mutsart, geven in erfpacht aan Henrick Henrix Mutsart 3/5e
van huis, erf, hof (van wijlen Henrick Mutsart in de parochie Bucstel in 't gericht van Lijempde om 10
lopen rog Bossche maat, te betalen half aan Jan, en half aan Goijart op Lichtmis en de lasten.
R 1191 fol 146
Henrick zet als pand : de helft van de beemd " Autsel"
-----------------------------------------------0610-3755----------------------------------1419
Bucstel, Lennensheuvel, t.pl. geh. Dorschot
R 1191 fol 147
-----------------------------------------------0611-3755----------------------------------1419
Matheeus Posteel, man van Lijsbeth, dochter van wijlen Henrick zoon van wijlen Aelbert van Bucstel en
Mechtelt (leeft). Pacht in Gemonde 1419. (Mechtelt is de moeder van Lijsbeth)
R 1191 fol 148
-----------------------------------------------0612-3755----------------------------------juli 1419
Aert Mynnemeer en zijn zoon Willem verkopen aan Thomas Baudewijn Lambertssoen de helft van een
hof aan die Coppel, Bucstel.
R 1191 fol 155
-----------------------------------------------0613-3755-----------------------------------

1419
De hoeve in Enode van heer Brenthen, ridder, later van Claes Brodeken, nu half van Aelbert Keeskoper
en half van Jan Broet, ligt in de parochie Vucht, St. Peters en in 't gericht van Bucstel.
R 1191 fol 161
-----------------------------------------------0614-3755----------------------------------26-10-1418
Dirck Rover zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, heeft opgedragen aan jonker Dirck van Meerhem,
heer van Bucstel, alle gerede of haaflijcke goederen en al zijn schuldvorderingen. (Aldus aan mij
sekretaris mondeling overgebracht door Hubrecht -van Gemert?- op de dag van de begrafenis van Dirck Rover-)
R 1191 fol 189v
23-11-1418
Dirck van Meerhem geeft die goederen en schuldvorderingen over aan de sekretaris.
28-11-1418
Meester Marten (van Zomeren, sekretaris) geeft de goederen en schuldvorderingen over aan Henrick van
Gerwen.
-----------------------------------------------0615-3756----------------------------------10-02-1419
Willem die Rover zoon wijlen jonker Dirck die Rover zoon van wijlen heer Jan die Rover, ridder, bekent
ontvangen te hebben van jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel. 251 franse kronen rente uit de
heerlijkheid Bucstel.
R 1191 fol 202
-----------------------------------------------0616-3756----------------------------------16-06-1419
Gerlack van Gemert en Hubrecht van Gemert beloven aan Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, 100
arnems gulden te betalen op aanmaning van Dirck.
R 1191 fol 213v
-----------------------------------------------0617-3756----------------------------------30-08-1419
Jan Dirxs van Lijt en Jan Francken Quap beloven aan Jan die Smit van Bucstel 42 gulden te betalen op
Lichtmis a.s.
R 1191 fol 223
-----------------------------------------------0618-3756----------------------------------26-09-1419
Aelbert Smyt van Bucstel en zijn zoon Willem beloven aan Reijmbout van Geffen, schoonzoon van Aert
Mynnemeer, 90 gulden (te rekenen 12 leeuken voor elke gulden), te betalen half op Lichtmis a.s. en half
met nog ½ mud rog op Lichtmis over een jaar.
R 1191 fol 224v
-----------------------------------------------0619-3756----------------------------------18-12-1417
Gerlack van Zonne zoon van wijlen Aert Rutgers soen en zijn zonen Aert en Jan, beloven aan Jan die
Smit van Bucstel 45 gulden(van 9 brabantse buddraegher per stuk) te betalen op St. Jan a.s.
R 1191 fol 247
-----------------------------------------------0620-3756-----------------------------------

21-05-1418
Arnt van den Dijck belooft aan Jan die Smyt van Bucstel 8 hollands scilde te betalen op 1 oktober a.s.
R 1191 fol 265
-----------------------------------------------0621-3750----------------------------------25-04-1420
Willem van der Braken heeft opgedragen aan Aelbrecht Jan Moerkens, huis en hof Bucstel aan die Strijpt,
tussen Henrick van der After enerzijds en Jan van Rode en Mathijs de schoenlapper, strekkende van de
straat tot een gracht. Willem had dat huis gekocht van Jan Pynne.
R 1191 fol 298
-----------------------------------------------0622-3750----------------------------------24-04-1420
Jan Willem Bierkens verkoopt aan de sekretaris t.b.v. Henrick van Ranst, heer van Kessel en Overhage,
de hoeve "t Guet ten Bijshoevel" Loen, Hoechcasterle.
R 1191 fol 320
-----------------------------------------------0623-3750----------------------------------12-02-1420
Bartholomeus zoon van wijlen Gerit nat. zoon wijlen heer Gerit van Bucstel verwekt bij joffrouw Lisbeth
Meeus van Beke, verkoopt aan de sekretaris t.b.v. Arnt Vrient zoon wijlen Lucas van Beke, 1/6e deel in
de leengoederen van wijlen Meeus van Beke, in Beke bij Aerle.
R 1191 fol 363
-----------------------------------------------0624-3751----------------------------------12-02-1420
Aldaar worden ook genoemd :
- Gerit zoon wijlen Gerit nat. zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel
- Gerit die Momber, schoonbroer van Bartholomeus en Gerit
Henrick van den Borchacker doet ook afstand van die goederen t.b.v. Arnt.
R 1191 fol 363
-----------------------------------------------0625-3751----------------------------------1420 (?)
Aelbrecht zoon wijlen Gooswijn van Bucstel investiet van Gemonde, leeft voor 1420.
R 1191 fol 363v
-----------------------------------------------0626-3751----------------------------------1420, vrijdag na Judica
Jonker Dirck van Meerhem van Bucstel treedt op met de schout van Den Bosch, met Gerlack van
Ghemert en enige andere heren, die beloven namens Den Bosch 450 regalen te betalen in korting op 600
regalen aan de hertog van Cleve, alsmede lijfrenten wegens het dorp en de Meijerij van Oisterwijc.
R 1191 fol 376v
-----------------------------------------------0627-3751----------------------------------1419
Bucstel, Luijssel, Wysseleershoeve (mansus).
R 1191 fol 416
-----------------------------------------------0628-3751----------------------------------1420
Bucstel, Luyssel, beemd " Tylborchsche Broeck" aan die Aa.
R 1191 fol 432

-----------------------------------------------0629-3751----------------------------------04-07-1420
Luytgaert Arnts van der Heyden verkoopt aan Jan Elyasssoen : huis, erf en hof Bucstel aan die Ruynt en
een stuk land aldaar. Jan belooft aan Luytgaert een lijfpacht van 1 ½ mud rog Bucstelse maat op Lichtmis
zolang zij leeft uit al zijn goederen.
R 1191 fol 506
-----------------------------------------------0630-3684 ----------------------------1420, 5 december
Jan die Rover zoon van wijlen jonker Dirck die Rover verklaart dat hem tot nu toe betaald zijn 103
andwerpsche scilde, die jonker Dirck van Meerhem jaarlijks aan hem betalen moet.
R 1192 fol 10v
-----------------------------------------------0631-3684 ----------------------------1421 ??
Willem Minnomeer had een cijns van 70 schillingen uit een huis aan die Langhestraet in Bucstelvroeger- verkocht aan Jan natuurlijke zoon van heer Willem van Bucstel, ridder.
R 1192 fol 67
-----------------------------------------------0632-3711----------------------------------25-02-1421
Goijart Smeeds heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Henrick van Ranst, heer van Kessel en
Overhage, een hoeve afkomstig van Goijart van Brecht, in Gestel bij Oesterwijc bij de kerk.
R 1192 fol 82v
-----------------------------------------------0633-3711----------------------------------25-04-1421
Goijaert Smeeds belooft aan een sekretaris t.b.v. Henrick van Ranst een cijns van 100 franse kronen, te
betalen op Pasen uit al zijn goederen.
R 1192 fol 82v
-----------------------------------------------0634-3711----------------------------------25-04-1421
Goijart Smeeds heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Henrik van Ranst al zijn haaflijke goederen.
R 1192 fol 82v
-----------------------------------------------0635-3711----------------------------------25-02-1421
Henrick van Ranst, heer van Kessel en Overhage, machtigt Peter Goutsmit om de voornoemde goederen
te beheren.
R 1192 fol 82v

-----------------------------------------------0636-3684----------------------------1421 ??
Claes Jans van Hal en zijn schoonbroer Peter Robbijns, man van Yda Jan van Hal, verkopen aan Jan Janss
van Hal, hun broer, hun deel in huis, erf en hof Bucstel, Tongeren, tussen Mathijs die Molner en de
gemeynt en strekkende van een straat tot Goyart Henrix Weyen; alsmede in land "die Noesberhoevel"
aldaar aan die Molengrave; en in een beemd houtwas. (lasten: een grondcijns; ½mud rog aan Claes Jan
van Hal, 4 lopen rog aan Peter Robbijns; 1 lopen rog aan de vicaris of investiet van Bucstel.
R 1192 fol 107

-----------------------------------------------0637-3684----------------------------1421, St Jorisdag
Mr Gerlack van Gemert en zijn borgen beloven aan Dirck van Meerhem, heer van Bucstel 100 franse
kronen te betalen op St. Jan aanstaande.
R 1192 fol 135
-----------------------------------------------0638-3684 ----------------------------1421, 8 mei
Willem die Rover, zoon van wijlen jonker Dirck Rover verklaart dat Henrick Brant, rentmeester van de
jonker van Bucstel hem betaald heeft 163 Andwerpse schilden. (vervallen Pasen laatstleden)
R 1192 fol 145
-----------------------------------------------0639-3684 ----------------------------1421, 10 juni
Willem Willem Minnebier (transcribent: er stond eerst Mynnemeer!) heeft opgedragen aan zijn neef
(nepos) Willem Aerts Mynnebier: een huis, hofstad en hof, Bucstel aan de straat, tussen Met Wellens en
Wouter van Zelant. (Willem had dat huis verkregen van zijn vader Willem) . Lasten: een grondcijns en 1
½pond payment aan cijnzen.
Dirck Mynnebier, zoon van wijlen Jan van Hees doet afstand van dat huis ten behoeve van Willem Aerts
Mynnebier.
R 1192 fol 150
-----------------------------------------------0640-3687----------------------------1421, 28 juni
Lijsbeth dochter van wijlen Eligius vanden Berghe heeft opgedragen aan Jan Hacken, oudeklerenhersteller,een pacht van van 28 lopen rog uit een erf "Lodewijcksbrake" in Luttelliemde, Bucstel. Lijsbeth
vanden Berge had dat erf vermaakt aan voornoemde Lijsbeth; en een pacht van een mud rog uit uit erven
in Liemde. (Jan (van de Perr) Perman, natuurlijke broer van voornoemde Lijsbeth Eligiusdochter vanden
Berghe, moet die pacht betalen)
R 1192 fol 184v
-----------------------------------------------0641-3687----------------------------1421, 24 juli
Henrick die Momber heeft opgedragen aan Willem Willems Mynnomeer een cijns van 40 schillingen
payment op St. Jan uit een erf met gebouwen aan die Langhstraet te Bucstel. (Willem Mynnomeer had die
cijns verkocht aan Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Willem van Bucstel, ridder).
R 1192 fol 205
-----------------------------------------------0642-3687 ----------------------------1421, 26 juli (?)
Jacop van Vladeracken, Peter Witmeri Wenemanssz en Anthonius Johannis Tonsus beloven aan jonker
Dirck van Meerhem en heer Willem ....
(rest onleesbaar op foto onderaan door bolling papier)
Hubrecht van Gemert belooft de drie voornoemde belovers schadeloos te houden.
R 1192 fol 209
-----------------------------------------------0643-3687 ----------------------------1421, 9 september
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heer Willem van Ghent, heer van Meerwije, Anthonius
Johannis Tonsus, Willem Brant Rover, Henrick vanden Borchacker, Everart van Doernen, Goyart Smeeds
en Jan Loenman beloven aan Mathijs Willems Bac 300 franse kronen te betalen binnen 6 weken

aanstaande.
R 1192 fol 236v
-----------------------------------------------0644-3687 ----------------------------1421, 10 september
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heer Willem van Ghent, ridder, Henrick vanden
Borchacker, Jan Loenman en Everart van Doernen beloven aan Jan Gijben van Best 90 franse kronen te
betalen binnen 3 maanden aanstaande.
R 1192 fol 239
-----------------------------------------------0645-3687----------------------------1421 (? )
Henrick van Geffen, man van Sophie natuurlijke dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Aert vanden
Cloot en Sophie Henrick Aelbrechts van Bucstel, verklaart te bezitten:
a) een cijns van 24 schillingen .....4 penningen grote ...... op St. Marten, staande op alle ....( onleesbaar
onderaan door bolling papier) uit 16 buunder beemd van wijlen Sophie, moeder van Jan vander Cloot, in
Elde aan die Hoghestraet;
b) een cijns van 25 schillingen kleine tornooise zwarte penningen op St.Marten (met gewin) uit 12
buunder beemd in Elsbroec (heer Wiilem van Meerhem, heer van Bucstel, ridder, had beide cijnzen die
Sophie Henrick Aelbrechts van Bucstel, weduwe van Aert vanden Cloot, aan hem betalen moest,
(opgedragen aan haar of haar erfgenamen) daags na Paulus Bekering anno 1386 (1387 in nieuwe telling
in een Boschbrief)
c)een cijns van 6 schillingen grote tornooise op St. Marten (met gewin) uit 12 buunder beemd (van wijlen
Henrick Aelbrechts) in die Vluet, Liemde (Heer Willem van Meerhem, als bij a) en b) op dezelfde datum)
d. de helft van 5 pond beloofd door Willem Jacopss vanden Hezelaer aan Sophie, weduwe van Aert
vanden Cloot, op St Remeys uit 't goed "Tengelen"(in Bucstel). Willem beloofde die cijns op Hemelvaart
1385)
Bij de grote brand van 1419 zijn die Boschbrieven verbrand.
R 1192 fol 254
-----------------------------------------------0646-3688----------------------------1421(?)
Sophie, weduwe van Aert vanden Cloot had nog meer cijnzen (te betalen aan heer Willem van Bustel)
gelost.
R 1192 fol 265
-----------------------------------------------0647-3688----------------------------1422, 2 maart (?)
Overeenkomst tussen jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel en zijn broer Jan, kinderen van wijlen
heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, ridder, met raad van heer Jan van Cronenborch, heer van
Cronenborch en Loenen, en heer Henrick van Cronenborch, gebroers, ooms van Dirck en Jan: Dirck zal
bezitten alle leengoederen, allodiale goederen en cijnsgoederen die Jan geerfd heeft van zijn vader en
erven zal van zijn moeder Agnes. Jan moet die goederen vesten aan Dirck. Als Dirck die goederen of
enige daarvan verkoopt zal Jan ook daarvan afstand doen op kosten van Dirck. Jan moet aan Dirck
betalen, zolang hun moeder Agnes leeft, een lijfrente van 50 rijngulden en 50 arnemse gulden op
Lichtmis uit al Jans goederen. Jan mag de onderdanen van Dirk niet lastig vallen met
.................................... (rest onleesbaar onderaan door bolling papier)
R 1192 fol 356v
-----------------------------------------------0648-3689 ----------------------------1422, 2 maart
Jan van Meerhem heeft opgedragen aan zijn broer Dirck zijn deel in alle goederen (feodale, allodiale,
censale) van wijlen heer Willem van Meerhem, hun vader, en belooft de overeenkomst na te komen.

Sterft Dirck zonder wettige kinderen dan zal Jan hem opvolgen in diens goederen.
R 1192 fol 356v
-----------------------------------------------0649-3689 ----------------------------1422, 2 maart
Jonker Dirck van Meerhem heeft opgedragen aan zijn broer Jan: een huis en erf (afkomstig van Jan
Proefst van Bucstel) te Bucstel tussen Emont Wolfs en de kinderen van Gerit heer Geritss van Bucstel,
strekkende van een straat tot die Dommel.
Vrouwe Agnes, weduwe van heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, geeft aan haar zoon Dirck haar
vruchtgebruik in voornoemd huis en erf.
R 1192 fol 357
-----------------------------------------------0650-3689----------------------------1422, febr. (?)
Jonker Jan van Meerhem zoon van wijlen Willem van Meerhem en Henrick van Kuyc, zoon van wijlen
Jan van Mierop, beloven aan Lucas Gerlacks van Erpe 239 rijnsgulden .......... ( rest onleesbaar op foto
onderaan door bolling papier)
Jan zal 146 ½ rijnsgulden en 2 arnemse gulden betalen, Henrick 92 ½ rijnsgulden en 5 arnemse gulden.
R 1192 fol 384
-----------------------------------------------0651-3689----------------------------1422, 30 januari
Jan die Rover verklaart ontvangen te hebben van Henrick Brant, rentmeester van Dirck van Meerhem,
heer van Bucstel, 103 antwerpse schilden, vervallen op St. Remeys laatstleden.
R 1192 fol 396
-----------------------------------------------0652-3689 ----------------------------1421, 4 december
Peter Henricx Stouten en Reymbout Laecman hebben opgedragen aan Jacop Gerit Kattelaer een pacht
van 20 lopen rog Bucstelse maat uit twee stukken land en een wei daarbij, Bucstel, Lenneshovel, in
´tgroot Cruysbroec (Willem natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, had die pacht
beloofd aan Jan Zelander, zoon van Mechtelt Zelander wegens het in erfpacht krijgen van die landerijen).
Heer Claes geheten Coel van Bucstel, investiet van Gemonden, had die pacht verkregen van Aert Nollen,
Thomas Claess, Jan Sterck (?), Gerit Aelbrechts en diens broer Aelbrecht Aelbrechtss en andere personen.
R 1192 fol 403
-----------------------------------------------0653-3690 ----------------------------1422
Jan Moy, man van Lijsbeth natuurlijke dochter van heer Jan Proefst, priester, Bucstel
R 1192 fol 421v
-----------------------------------------------0654-3685 ----------------------------1423, 28 augustus
Bij een deling krijgen Everart en Henrick, zonen van Jan van Hall, rademaker, ieder de helft van ¼ deel
van de Oude Tiend van Lucel (in Bucstel). Everart had voor zich en voor zijn broers Henrick en Dirck ¼
deel verkregen van Pauwels Haest, man van Katherijn Jan Brodeken.
R 1192 fol 425
-----------------------------------------------0655-3690----------------------------1421, 23 november
Lijsbeth van Guedichoven, dochter van wijlen heer Goossen vander Aa, ridder, verklaart ontvangen te
hebben van Henrick Brant 40 andwerpsche scilde, vervallen St. Remeys laatstleden (welke rente jonker

Dirck van Meerhem haar betalen moet)
R 1192 fol 428v
-----------------------------------------------0656-3711----------------------------------07-11-1421
Jan zoon wijlen Jan van Ranst belooft aan Margriet, echtgenote van Henrick Sanders, 40 arnemse gulden
op oktaaf van Pasen a.s. te betalen.
R 1192 fol 429v
-----------------------------------------------0657-3712----------------------------------12-11-1421
Jan die Rover belooft aan Henrick van Ranst en Jan Ricoutssn. die Borchgreve een rente van 1000 franse
kronen op Kerstmis uit al zijn goederen.
R 1192 fol 430v
-----------------------------------------------0658-3685----------------------------1423 ??
de helft der molens in Casteren is van Willem Willemss Cortroc.
R 1192 fol 438
-----------------------------------------------0659-3685----------------------------1422, 27 mei
Peter Steenwech, man van Christijn Hugo van Wije (weduwe van Willem van Bucstel), zoon van wijlen
Willem Bastart geeft aan Mechtelt dochter van wijlen Willem Bastart een pacht in Liemde.
R 1192 fol 447v
-----------------------------------------------0660-3685----------------------------1422, 12 november
Mr Willem van Bucstel, natuurlijke zoon van heer Claes geheten Coel, investiet van Gemonden, belooft
aan Peter Stouten en Reymbout Laecmans 81 ½hollandse schilden te betalen op Pasen aanstaande.
R 1192 fol 477v
-----------------------------------------------0661-3685 ----------------------------1423, 18 maart
Henrick van Geffen, man van Sophie Jansdochter vanden Cloet, verkoopt aan Jan Wouters die Bie de
hofstad "die Cloetschen hof" in Bucstel bij die Smaelvonder aan die Aa.
R 1192 fol 493
-----------------------------------------------0662-3685 ----------------------------1423, 28 april
Dirck Janss van Dordrecht heeft opgedragen aan een sekretaris ten behoeve van Henrick van Amersoyen
o.a. 1/5 deel van 25 oude schilden op St.Jan uit het allodiale en cijns-goed "ter Aa" in Bucstel, Zelisel,
met toebehoorden en uit 17 buunder broek "heren Willems Boenre" in Eilde. ( Heer Jan vander Horst en
Heymerick vanden Velde, uitvoerders van het testament van Jan van Dordrecht, hadden ten behoeve van
Jan, Dirck Elzebene, kinderen van Jan van Dordrecht en van Lijsbeth van Ryt, en ten behoeve van
Henrick en Lijsbeth, natuurlijke kinderen van wijlen Jan van Dordrecht en van voornoemde Lijsbeth van
Ryt, die cijns verkregen van Aleyt, weduwe van Marten Monix en haar kinderen Aert, Marten en Jacop).
R 1192 fol 500v
-----------------------------------------------0663-3712----------------------------------1422
Henrick van Ranst heeft een visserij in Dommelen, de hoeve ´t guet ten Broeck en een watermolen aldaar.
R 1192 fol 533

-----------------------------------------------0664-3681----------------------------------17-07-1422
Deling van goederen afkomstig van Aleit Willem Boel, grootmoeder van nagenoemde Heylwich en
Willem.
I. Voor Thomas Baudens soen als man van Heyliwch Vrancken vander Braken : een huis, erf en hof,
Bucstel aen die Voertbrugghe aan die Dommel en een akker op Hoghevonder. Lasten 1 cijnshoenderen
uit ´t huis aan de investiet van Ghemonde, 8 schillingen payment uit de akker aan de investiet van
Bucstel.
II. Voor Bet, weduwe van Willem Vrancken van der Braken, een huis,m erf en hof, Bucstel aen die
Strijpt, tussen wijlen Jan Mathijssn en Henrick die Momboir. Verdere 12 lopen rog op Lichtmis uit erven
in Bucstel. (Wouter Coelen soen had die pacht beloofd aan wijlen Jan Boel).Verder een mud rog op St.
Andries uit erven in Bucstel (Floris van den Velde moest die pacht betalen aan wijlen Jan Boel), nog 6
½lopen rog op Lichtmis uit erven in Bucstel. (Reyner die Olyslager moest die pacht betalen aan wijlen
Jan Boel). Lasten : 15 schillingen en 2 ½penning en 1 mijt en 3 cijnshoenderen uit het huis.
R 1193 fol 121v
-----------------------------------------------0665-3681----------------------------------Wouter Henrix van Lyer heeft opgedragen aan Michiel van den Velde ¼ e deel afkomstig van Rombout
Janssn. vanden Velde in de watermolens van Casteren en Liemde, in 2 buunder beemd inden Weert in
Casteren rondom tussen die Dommel en in een erf met hautwas in Luttel..., alsmede ... (rest valt weg in
rand)
R 1193 fol 218
-----------------------------------------------0666-3682----------------------------------12-10-1422
Gerit van Bucstel zoon van wijlen Gerit nat. zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel en wijlen jonkvrouw
Lijsbeth Meeus van Beke, verkoopt aan Aert Vrient, zoon van wijlen Lucas Meeussn. van Beke, zijn deel
in de leengoederen van wijlen Meeus van Beke te Beke bij Aerle.
R 1193 fol 233v
Meeus die Momber ziet af van vernadering.
-----------------------------------------------0667-3682----------------------------------10-11-1422
Peter Henrix Stouten, weduwnaar van Katherijn en Reymbout zoon van wijlen Jan Laecmans en wijlen
Yda (Katherijn en Yda waren zusters van heer Claes geheten Coel van Bucstel investiet van Gemonde)
hebben opgedragen aan Gerit van Ophoeven een rente van 2 gelrese gulden op St. Remeys uit een beemd
in Onrode te Bucstel. (heer Willem van Bucstel zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel had die beemd
geerfd van zijn oom heer Lodewijck van Bucstel en daarna verkocht aan heer Claes van Bucstel, investiet
van Gemonde.
R 1193 fol 250v
-----------------------------------------------0668-3682----------------------------------18-11-1422
Simon van der Zeeldonc, man van Lijsbeth Henrix vanden Elsbroec, krijgt bij een deling (tegen Jan
Leunis vanden Kelre) de hoeve ´t Guet ten Elsbroeck, Bucstel, Mulsel, afkomstig van wijlen Henrick van
den Elsbroec, tussen een goed van Claes Steenwech en een erf van jonker Willem van Meerhem, heer van
Bucstel. Lasten : een grondchijns en 2 pond payment aan den abt van Berne.
R 1193 fol 254v
-----------------------------------------------0669-3682----------------------------------25-02-1423

Goijart en Henrick, nat. zonen van wijlen Jan Goijarts van Broechoven, en Floris van den Velde, man van
Lijsbeth nat. dr. wijlen Jan Goijarts van Broekchoven, hebben verkocht aan Jan vanden Berghe, nat. zoon
van wijlen heer Loy van den Aker, priester (er staat Ludovici !) ¼ e deel in de beemd " die Swymmel" in
Essche. (Jan G. van Broechoven had dat ¼ e deel verkregen van Gerit Jutten soen). Zij geven tevens aan
Jan van den Berghe een pacht van 12 lopen rog daaruit. (Jan G. van Broechoven moet die betalen aan
Gerit Jutten voornoemd.
R 1193 fol 320v
-----------------------------------------------0670-3683----------------------------------10-04-1423
Peter Henriux Stouten, gehuwd geweest met Katharijn en Reymbout Laecmans zoon van Yda Laecmans
(Katherijn en Ida waren zusters van heer Claes geheten Coel van Bucstel, investiet van Gemonde),
hebben iopgedragen aan meester Willem van Bucstel, nat. zoon van heer Claes van Bucstel voornoemd, ´t
Groot Cruysbroeck, groot 4 buunder en 22 ½roedes, in ´t Groot Cruysbroeck aan die Mielenstraat,
Bucstel, Lennenshoevel. Heer Claes had drie derde delen daarvan verkregen van Jan die Vurster, nat.
zoon van heer Willem, heer van Bucstel, van Willem Marien, en van Willem Jan Roemputs en diens
kinderen Jan en Jan, in een Bucstelse schepenakte. Willen Besselmans zoon van Jan Roemputs had 1/3e
deel verkregen van Jan die Zelander zoon van wijlen Mechtelt Zelanders om 12 lopen rog em 1 oude
grote en 5 penningen oud. Jan de Vurster had 1/3e deel verkregen van Jan Zelander om 12 lopen rog, 1
oude grote en 6 penningen, Willem Marien had 1/3e deel verkregen van Jan Zelander om 12 lopen rog, 1
oude grote en 5 penningen (alles in erfpacht)alsmede 12 plus 12 lopen rog en 2 oude groten en 11
penningen welke heer Claes verkregen had van Jan Zelander in een schepenakte van Bucstel.
R 1193 fol 344
-----------------------------------------------0671-3683----------------------------------10-04-1423
Meester Willem van Bucstel heeft opgedragen aan Henrick Hermans Brant de helft van ´t Groot
Cruysbroeck en van 12+12 lopen rog, van 2 oude groten en van 11 penningen.
R 1193 fol 144 (is wrsch. 344)
-----------------------------------------------0672-3683----------------------------------14-07-1423
Floris van der Aa verhuurt aan Meeus van Bucstel zoon van wijlen Gerit Hagen de helft (die Meeus kan
uitkiezen na de verdeling door de laat van Floris) van de Vonderbeemt tegenover de watermolen in
Bucstel, in dat Elsbroec, tussen die Dommel en ´t erf "die Coppel", voor zolang Meeus leeft.
R 1193 fol 401
-----------------------------------------------0673-3683----------------------------------1423?
Hofstad met gebouwen, hof en eeussel in Enode in de parochie Vucht St. Peters in ´+ gericht van Bucstel
in die Vuchtse beemde.
R 1193 fol 419v
-----------------------------------------------0674-3711----------------------------------1423
Ghijsbrecht Vullinc en Jan van Ranst als uitvoerders van het testament van Katherijn Vrients, weduwe
van Claes Grootart.
R 1193 fol 503
-----------------------------------------------0675-3713----------------------------------29-11-1423
Jan van Ranst en Ghijsbrecht Vullinc uitvoerders van ´t testament van wijlen Katherijn Jan Vrients,
verklaren dat Henrick die Hoesch afgezien heeft van het executeurschap, ofschoon hij door Katherijn

daartoe was uitgekozen. Bezit in Den Bosch en Doerne.
R 1194 fol 12
-----------------------------------------------0676-3677----------------------------1423, 15 december
Gerit Janss van Vucht verklaart ontvangen te hebben van Henrick Brant, rentmeester van jonker Dirck
van Meerhem, heer van Bucstel, 30 andwerpse schilden (die betaald moesten worden aan jonkvrouw
Lijsbeth van Guedichoven, dochter van wijlen heer Gooswijn vander Aa , ridder, half op 1 oktober 1422
en half op 1 oktober 1423 wegens een cijns van 40 schilden die Lijsbeth beurt uit de goederen van de
jonker van Bucstel.
R 1194 fol 22
-----------------------------------------------0677-3677----------------------------1423, 14 december
Henrick Hermansz Brant heeft opgedragen aan een sekretaris ten bate van zijn natuurlijke kinderen
Willem, Beel en Aleit, verwekt uit Sophie Paeus: de helft van 4 buunder 22 ½ roeden land "tgoet
Cruysbroec" in tgroot Cruysbroec, Bucstel bij Lenneshovel; van 12 lopen + 12 lopen rog; van 2 oude
groten; van elf penningen oud geld. (Peter Henrix Stouten en Reymbaut Laecmans, zoon van Yda
Laecmans hadden dat land, die pachten en die cijnzen (geheel) opgedragen aan Mr Willem van Bucstel,
natuurlijke zoon van wijlen heer Claes (Coel) van Bucstel, investiet van Gemonde; Mr Willem van
Bucstel had de helft daarvan afgedragen aan Henrick Hermans Brant);- ½ mud rog uit land "tgeruet" in
Gemonde, Bucstel, (Jan Jan Collartss van Gestel had die pacht beloofd aan Henrick Hermanss Brant); een
huis, hofstad en hof met grachten rondom tot Tongeren tussen Mathijs die Molner en de gemeynt van
Zelicel; en een half ploechrecht op de gemeynt van Kempen ( Henrick Brant had huis en ploechrecht
verkregen van Jan van Hal); land tot Tongheren in Vranckenbrake. Willem van Cleve had ten bate van
Henrick Brant dat land verkregen van Peter Jans van Broegel en Jan Gerit Kattelaers.
R 1194 fol 47v
-----------------------------------------------0678-3678----------------------------1423, 14 december
Henrick Hermanss Brant heeft opgedragen aan een sekretaris ten behoeve van zijn natuurlijke kinderen
Henrick en Lijsbeth, verwekt bij Katherijn vanden Berge, een mud rog uit grond in Lyemde, Casteren en
uit ¼ deel van die Hovebeempt aldaar aan die Dommel; Henrick had die pacht gekocht van Aleyt
Josephs van Casteren); 33 lopen rog uit erven in die Vloet (transcribent:= Vleut) en Gunterslaer in de
parochie Oirscot. (Henrick had die pacht verkregen van Gerit Wouters die Snijder van Bucstel en diens
kinderen; Jan Aertss van Gunterslaer had die pacht beloofd aan Gerit Wouters die Snijder).
R 1194 fol 47v
-----------------------------------------------0679-3678----------------------------1423, 14 december
Henrick Hermans Brant heeft opgedragen aan een sekretaris ten behoeve van zijn natuurlijke dochter
Katherijn, verwekt bij Margriet vander Smissen; een mud rog uit een beemd in die Donresdoncsche
beemde in St. Oedenrode. (Henrick had die pacht verkregen van zijn vader Herman; 12 lopen rog uit een
akker ter Bruekelen. (Henrick had die pacht verkregen van de kinderen van Peter Hoeschen).
R 1194 fol 48
-----------------------------------------------0680-3678----------------------------1424, 29 maart
Symon van Zeeldonc belooft aan Henrik Hermanss Brant en diens broer Dirck Hermanss Brant, dat hij op
hun verzoek hun geven zal een "vidimus" van de deling onlangs geschied.... genoemde Symon,..... (niet
leesbaar door bolling pagina op foto 3678) van de hoeve "ten Elsbroec" en andere goederen alsmede een
"vidimus" van de akte, waarvoor de voornoemde hoeve door de leenheer is vrijgemaakt van het leenrecht
of- zoals de term luidt- "is vereyghent".

R 1194 fol 91
-----------------------------------------------0681-3679----------------------------1424, 29 juni
Jan vanden Berge, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius geheten Loy vanden Berge, priester, krijgt een
beemd in Beilver te Haren.
R 1194 fol 123
-----------------------------------------------0682-3679----------------------------1424
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heer Willem van Ghent, Gerlach van Gemert en anderen
hebben vroeger 300 pond groten beloofd te betalen aan Raphael Spinulla en Philippus Cathan.
R 1194 fol 185v
-----------------------------------------------0683-3679----------------------------1424, 5 juni
Jan Wouterss van Rode heeft opgedragen aan Dirck Mathijss die Molner een huis, erf, schuur, en
aangelegen akker, Bucstel, Bruekelen, tussen Dirck vander After en een straat en strekkende van Herman
Brant tot een straat; een streep rogland in die Zelisecker en andere erven. (lasten: 2 mud rog aan de
opdragers vroeger beloofd door Jan Wouters van Rode; 2 ½ oude groten grondcijns; 5 schillingen, 1
penning en 1/3 gans; overweg geven over de streep rogland; onderhoud van een hek en een betimmering
bij de streep rogland). Lambrecht, Corstiaen, Lijsbeth en Margriet, kinderen van wijlen Boudewijn Janss
vanden Molengrave, hadden dat huis etc verkocht aan Jan Wouters van Rode.
R 1194 fol 192v
-----------------------------------------------0684-3679----------------------------1424
Jan Janss van Drongelen, man van Sophie, dochter van wijlen Willem Bastart (van Bucstel)
Willem zoon van wijlen jonkvrouw Henrick, weduwe van Willem Bastart van Bucstel.
R 1194 fol 194
-----------------------------------------------0685-3679----------------------------1424
Jonker Jan van Meerhem, zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, ziet af van
vernadering van die Bleecbeempt in de Eninge van Hilwarenbeke op 't Goer (die de heer Jan van
Cronenborch, ridder, opgedragen had aan Wouter die Rover zoon wijlen Wouter ........ (niet leesbaar
door bolling pagina)
R 1194 fol 204v
-----------------------------------------------0686-3713----------------------------------09-09-1424
Jan van Rants, volder, en Willem die Bever en Henrick Aelbrechs beloven aan Otto Willem Otten soen
121 3//4 arnems gulden min 2 ½ cromstert te betalen op Zondag Letare a.s.
R 1194 fol. 207v
-----------------------------------------------0687-3713----------------------------------03-02-1424
Henrick van Ranst verhuurt voor 6 jaar vanaf Lichtmis l.l. aan Goijart Lippenzoon van wijlen Aert
Smeeds al zijn goederen in Ghestel bij Oesterwijc en Hogenloen.
R 1194 fol 218
-----------------------------------------------0688-3680----------------------------1424, 21 februari

Mechtelt, weduwe van Jan Royman, heeft opgedragen aan Henrick vander Donck en Gerit Peterss vander
Strathen: de helft van huis, hofstad en hof Bucstel, aen die Strijpt tussen Met Peters Manswercsdochter en
de erfgenamen van Gerit Duzenborchs. (Jan Royman had dat huis verkregen van heer Jan Henrix
Delyensoen, priester, ten overstaan van schepenen van Bucstel) (lasten: de helft van 9 cijnshoenderen; 3
oude vleemsche groeten; en een vleems cleyken)
Mechtelt voornoemd geeft aan haar zoon Gerit Jan Royman en aan Everart Jacops van Vrylichoven haar
vruchtgebruik in de andere helft van voornoemd huis (aen die Strijpt)
Gerit en Everart geven die helft over aan Henrick vander Donck en Gerit vander Strathen
(Op 9 maart 1425: ) Henrick geeft zijn helft in deze helft over aan Gerit.
(Op 14 april 1425:) Henrick geeft zijn helft in die helft over aan Gerit vander Strathen.
R 1194 fol 261v
-----------------------------------------------0689-3680----------------------------1424, 19 maart
Gerit Gerits vander Aa verpacht te laatsrecht voor 4 jaar vanaf Pinksteren aanstaande aan Michiel van
Gherwen: de hoeve "ter Aa", Bucstel in Tzelicel; 10 lopen rog die Dirck de Molner betalen moet aan
Gerit; de cijnzen die Gerit beurt in Hall; om 20 quarten boter, "ghebotert in die Mey", 10 kapoenen, 4
steen vlas tot hekelen bereid, 2 zesteren raapzaad Bossche maat op Lichtmis en de lasten: 9 oude groten
grondcijns. Pachter moet elk jaar een roede turf in een moer in Gestel-bij-Oesterwijc, drogen en brengen
naar Den Bosch of de Zegheworp; elk jaar 4 voer hooi leveren, 5 mud rog en 4 mud gerst ophalen die
Gerit beurt in Zonne; 1 ½ mud rog ophalen die Gerit beurt in Enschyt; moet na 4 jaar heengaan met de
helft van de opbrengst en van de beesten te laatsrecht (ad jus coloni).
R 1194 fol 283
-----------------------------------------------0690-3681----------------------------1424, 1 mei
Gerit van Nuys, zoon van wijlen Henrick Hannen, man van Agnes, natuurlijke dochter van wijlen Jan van
Achel, verkoopt aan Henrick, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Achel de helft in huis, erf, hof,
aangelag, Bucstel, Lennenshoevel, tussen Peter Heymerix en een straat en strekkende van Peter die
Visscher tot Jan die Hoessche. (Jan van Achel had dat huis in zijn testament vermaakt aan zijn natuurlijke
kinderen Henrick en Agnes) (lasten: 3 ½ oude groten grondcijns en 1 mud rog uit heel 't huis).
R 1194 fol 291v
-----------------------------------------------0691-3674 ----------------------------1425, 14 maart
Jorden Grootart heeft opgedragen aan Wouter Wouters van Diest, een hofstad, huis en hof (waarin
Ruelken Hoppenbrouwer woonde) Bucstel tussen Jan Trudekenss en Aleit Gheenkensdochter; (Jorden
had die hofstad etc. gekocht na opwinning in Den Bosch) alsmede een cijns van 1 ½ oude schilden
daaruit.( Aert Grootart had die cijns verkregen van Jan van Drongelen, man van Sophie, dochter van
wijlen Willem Bastart van Bucstel.)
R 1195, fol 88v
Wouter belooft aan Jorden een cijns van 1 oude schild op St. Remeys daaruit.
-----------------------------------------------0692-3674----------------------------1425, 5 juli
Joost Reyneers van Vinckenschoet heeft opgedragen aan Josep Bandewijn Josephs van Casteren zijn deel
in de watermolens (vroeger van Willem Cortroc) in Vasterle en in land en houtwas in Bucstel,
Lutgherliemde in die Vurst en in erf "die Weert". (Joost had dat deel verkregen van Mychiel de jonge
natuurlijke zoon van wijlen Michiel van Halle (man van Luytgart Boudewijn Joseps van Casteren)

R 1195 fol 123v
-----------------------------------------------0693-3713----------------------------------1425?
Jan van Ranst had (vroeger) de helft van een hoeve te Erpe in Hackenem in erfpacht gekregen van
Kathelijn Henricx van Stiphout. Jan bezat al de andere helft.
R 1195 fol 119
-----------------------------------------------0694-3674----------------------------1425, 2 februari
Joseph Lambrechts die Bont heeft opgedragen aan Jan en Boudewijn, zonen van wijlen Peter van
Herentham, zijn deel en het deel van Jan en Aleyt, kinderen van wijlen Lambrecht die Bont, in ¼ deel
van de molen van Casteren (Jan vanden Velde had vroeger van Lambrecht die Bont een Bossche
schepenbrief ontvangen over dat 3/4e deel; Willem vanden Velde had die brief ten behoeve van Jan
vanden Velde verkregen.
Als Jan en Aleyt mondig zijn, zal Joseph hen afstand laten doen.
R 1195 fol 152
-----------------------------------------------0695-3713----------------------------------01-06-1425
Jan van Ranst en Claes van den Broec beloven aan Bernt Bernt Hugensoen te betalen 119 arnems gulden
op Kerstmis a.s.
R 1195 fol 216
-----------------------------------------------0696-3674----------------------------1427
Bucstel, ten Broekelen, land "die Noesbarenhovel" aan die Molengrave
R 1196 fol 20
-----------------------------------------------0697-3631----------------------------1427
Jan Hermans Brant is man van Mechtelt Peter vander Weyden.
R 1196 fol 40
-----------------------------------------------0698-3631----------------------------1427, 27 februari
Liesbeth, weduwe van Michiel vanden Velde, verpacht voor 5 jaar vanaf Pinksteren aanstaande aan
Herman Henrix Appels een hoeve, Bucstel, Lutgherliemde, om 4 mud rog Bucstelse maat op Lichtmis (te
leveren op de hoeve); en 4 Beierse guldens, 6 kapoenen, 4 steen vlas tot hekelen bereid, 1 lopen eikels(?)
(esculorum), 6 quarten boter op St Marten (te leveren op kosten van Herman te Mechelen); de pachter
moet 2 vimmen stro dekken; moet de "eyckeschoten" op de hoeve 1 jaar voor Liesbeth bewaren en de
lasten betalen. (nl 3 mud rog aan pachter en 4 lopen rog aan H.Geest, Bucstel.
Liesbeth, weduwe van Michiel vanden Velde, machtigt Gerit Ronck, zadelmaker, om te manen.
R 1196 fol 49
-----------------------------------------------0699-3631----------------------------1427, 12 maart
Claes Henrix die Hoefsch verkoopt aan zijn broer Henrick Henrix die Hoefsch ¼ deel in de hoeve "ter
Zantvoirt" Bucstel, Mulsel, en in de beesten op die hoeve.
(dat ¼ deel was Claes vermaakt door zijn tante Aleit Piex)

Henrick belooft aan Claes 216 Beyers gulden en 45 franse kronen te betalen voor Lichtmis over 4 jaar.
Als Claes overlijdt zonder wettige kinderen na te laten zullen Henrick of zijn erfgenamen 216 Beyers
gulden en 45 franse kronen heffen uit de goederen van Claes in plaats van dat ¼ deel van die hoeve.
Henrick belooft aan Claes gedurende 5 jaar jaarlijks te betalen 4 mud rog Bossche maat en 6 pond
payment op Lichtmis.
R 1196 fol 69
-----------------------------------------------0700-3631----------------------------1427, 7 november
Heer Gielis Voegel, pitancier ( JT: persoon in klooster die er voor moet zorgen dat elke religieus zijn
rantsoen krijgt) van Everbode, verpacht voor 4 jaar vanaf Pinksteren laatstleden aan Jan Wautgers van
Casteren de hoeve "tguet ten Keirckhove"te Liemde bij de kapel om 26 arnems gulden op Lichtmis, (te
betalen op de wissel te Diest of naar believen van de pitancier elders in Brabant) - en de lasten-; de
pachter moet
- jaarlijks 100 willigenpoet planten
- eykenpoet, die 't klooster levert, planten in die 4 jaar
- 6 vimmen stro dekken in nieuw dak.
Alle beesten zijn van de pachter. De opbrengst in het 4e jaar is half van de pachter en half van
verpachter; de pachter hoeft in het 4e jaar de 26 gulden niet te betalen.
R 1196 fol 79
-----------------------------------------------0701-3391----------------------------1427, 27 november
Jan, jonker Dirck Roverszoon, verklaart dat Henrick Brant, rentmeester van jonker Dirck van Meerhem,
heer van Bucstel, hem alle achterstellen betaald heeft van een rente van 103 antwerpse scilden uit de
heerlijkheid Bucstel.
R 1196 fol 82
-----------------------------------------------0702-3676 ----------------------------1425??(geen jaartal vermeld)
Jan Peters van Herenthem belooft de kinderen van Lambrecht die Bont schadeloos te stellen wegens die
belofte van afstand doen.
(Lambrecht die Bont had vroeger verkocht aan Willem Peters van Casteren ( zie ook R 1195 fol123v en
152) ¼ deel van de watermolen van Casteren in het gericht Liemde en ¼ deel van een oliemolen en ¼
deel van wei en houtwas bij die Vorst.)
R 1196 fol 152
-----------------------------------------------0703-3676----------------------------1425
Jan Dirx van Hal, H.Geestmeester in Bucstel
Elyas Eliasz vander Laerschot, Onze Lieve Vrouwe-meester in Bucstel
R 1196 fol 179
-----------------------------------------------0704-3676----------------------------1425, 1 maart
Rutger en Henrick, zonen van wijlen Andries Mutsart, geven in erfpacht aan Henrick Jacopss Kattelaer:
een huis, hof en akker, Bucstel te Onrode, tussen een straat aan beide zijden en strekkende van een straat
tot Deenken Lyefkenss, om 12 lopen rog Bucstelse maat op Lichtmis (en de lasten: 3 oude groten aan de
heer van Bucstel en 1 lopen rog aan de investiet van Bucstel) Rutger Andries Mutsart en zijn zuster Marie
hadden dat huis, hof en akker, met nog een halve akker, verkregen van Hubrecht Janss Quap en diens
zoon Jan. Wordt het huis gerechtelijk opgewonnen dan zullen Rutger en Henrick 25 arnemsgulden

betalen aan Henrick Kattelaer en het huis en deze acte terugnemen.
R 1196 fol 179v
-----------------------------------------------0705-3675----------------------------1427, 27 januari
Floris vander Aa en zijn borg: zijn zoon Gerit beloven aan een sekretaris ten bate van jonker Dirck van
Meerhem, heer van Bucstel, 132 beyers gulden te betalen op zondag Letare aanstaande.
R 1196 fol 185
-----------------------------------------------0706-3675----------------------------1427, 30 januari
Philip van Geldrop, heer van Geldrop, en zijn borgen Dirck die Borchgreven en Dirck van Derentheren
beloven aan een sekretaris ten bate van jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, 50 franse kronen te
betalen op Pasen aanstaande.
R 1196 fol 185v
-----------------------------------------------0707-3675----------------------------1427, 31 mei
Lijsbeth, weduwe van Gerit Monix, verklaart dat Henrick Brant, rentmeester van jonker Dirck van
Meerhem, heer van Bucstel, haar betaald heeft 34 oude schilden (vervallen Lichtmis laatstleden uit de
heerlijkheid Bucstel.
R 1196 fol 194
-----------------------------------------------0708-3675----------------------------1427, 24 mei
Willem, jonker Dirx Roverszoon, verklaart dat Henrick Brant, rentmeester van jonker Dirck van
Meerhem, hem betaald heeft 103 andwerpse schilden (vervallen Pasen laatstleden) uit heerlijkheid en
land van Bucstel.
R 1196 fol 200
-----------------------------------------------0709-3676----------------------------1425, 9 februari
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heer Willem van Ghent, ridder, Gerlack van Gemert, Aert
Rover, Claes Loenman, Jan Loenman, Goyart Beerwout, Zibrecht van Hoculem en Godscalck Roesmont
beloven aan een sekretaris ten bate van Ghijsbrecht van Oyen, buschmeker, elk te betalen 6 franse kronen
op St. Marten aanstaande.
R 1196 fol 209v
-----------------------------------------------0710-3676----------------------------1425, januari ( vermelding transcribent aan eind)
Eefsa, dochter van wijlen Jan Aelbrecht Janss vanden Dijc geeft in erfpacht aan Willem Rutger
Goeswijnss :
¼ deel in huis, erf,hof en beempje "die Beke", Bucstel, Lutgerlyemde, tussen Gerit Lonerdonc en een
straat, en strekkende van Gieles Peter Heymerixs tot een straat
¼ deel in land "die Zijldonc" in Groter Lyemde
¼ deel in hei- en broekveld, Bucstel Lutgerlyemde
¼ deel in bouwland-en-hei, Lutgerlyemde
¼ deel in land "dat Hopvelt" Lutgerlyemde aan die "Engelsche straet"
¼ deel in bouwland, Lutgerlyemde aan die Engelsche straet
¼ deel in Ruttenacker in Onrode
¼ deel in bouwland "dat Rullen" Onrode
¼ deel in dat cleyn beempken, Onrode
¼ deel in een beemd, Onrode

om 2 ½mud rog Bucstelse maat op Lichtmis (en de lasten: 4 ½oude groten; en 1 mud rog)
Willem zet als bijpand:
Stinenacker, Lutgerliemde, aan die Engelsche straet; en land "dat Hopvelt" aan die Engelsche straet.
(zonder datum: (= niet gepasseerd) (transcribent geeft aan: januari 1425)
Peter Jan Aelbrecht Janss vanden Dijc ziet af van vernadering.
R 1196 fol 239v
-----------------------------------------------0711-3627----------------------------1426, 7 februari
Aelbrecht Mynnemeer heeft opgedragen aan Michiel, natuurlijke zoon van wijlen Michiel van Hall, een
huis, erf en hof, Bucstel binnen de bruggen, tussen Peter Grietensoen en Wouter van Diest, strekkende
van een straat tot Dirck Scut. (Aelbrecht had dat huis verkregen van Jan Henrix Swisensoen ten overstaan
van schepenen van Bucstel. (last: ½/ mud rog)
R 1197 fol 26v
-----------------------------------------------0712-3627----------------------------1426, 16 januari
Aert van Roezel, man van Katherijn, natuurlijke dochter van wijlen Andries vander Haghen, heeft
opgedragen aan Dirck Jan Stynensoen de helft van een huis en hof, Bucstel aan de straat (of Plaats) tussen
Aert Wambier en de kinderen van Jan Hannensoen, strekkende van de straat (of Plaats) tot Dirck Scuts.
(Andries vander Haghen had dat huis verkregen van Gerit, natuurlijke zoon van wijlen heer Gerit,
investiet van Bucstel en de helft daarvan vermaakt aan Katherijn) en de helft van 40 schillingen daaruit.
(Andries Scoteldreyer had die cijns verkregen van Henrick Jacop Custers van Bucstel ten overstaan van
schepenen van Bucstel.
R 1197 fol 66
-----------------------------------------------0713-3627----------------------------1426
Jan van Ranst Marinensoen (Den Bosch), weduwnaar van Mechtelt
R 1197 fol 69v
-----------------------------------------------0714-3627----------------------------1426, 14 maart
Coel (= Claes) Gijb Hannenzoon belooft aan een secretaris ten bate van Jan vanden Berge, natuurlijke
zoon van wijlen heer Eligius geheten Loy vanden Aker, priester, dat hij betalen zal ¼ deel van een
lijfpacht van 1 mud rog die Wouter vander Laer beurt, zolang hij leeft uit de die Molenbeempt aan die Aa
in Bucstel.
R 1197 fol 86
-----------------------------------------------0715-3628----------------------------1426
Bucstel, Lucel, Tonghercampsberch
R 1197 fol 121
-----------------------------------------------0716-3628----------------------------1426
Bucstel, Lutgerliemde, hoeve "tguet tot Everbosch" (van Alart van Emmichoven)
R 1197 fol 138
-----------------------------------------------0717-3628----------------------------1426, 7 juni

Willem Peterss die Yoede heeft opgedragen aan zijn vader Peter die Yoede: 1/3 deel in een huis, erf en
hof, Bucstel, vroeger tussen Aelbrecht Geenkens en Ermgart Zuete. (Willem had dat 1/3 deel na een
schepenvonnis van Bucstel gekocht van Henrick Jan Henrixs)
R 1197 fol 160
-----------------------------------------------0718-3628----------------------------1426, 7 juni
Peter die Yoede heeft opgedragen aan Henrick Hermans Brant heel dat huis, erf, hof, in Bucstel, nu
gelegen tussen Wouter van Diest en Jan van Doernen. (het huis was vroeger van Jan die Vurster van
Bucstel)
R 1197 fol 160
-----------------------------------------------0719-3628----------------------------1426, 7 juni
Peter die Yoede heeft opgedragen aan Henrick Hermans Brant de helft van een huis aan de Plaets
(Bucstel) tussen heer Henrick Costers en Yda vanden Hoevel. Peter had die helft verkregen van Lijsbeth,
natuurlijke dochter van Yda die Kempster van Oirscot ten overstaan van schepenen van Bucstel.
R 1197 fol 160
-----------------------------------------------0720-3628----------------------------1426, 21 juni
Henrick en Aelbrecht, zonen van wijlen Wouter Bul, en Ywan en heer Goyart, zonen van Goyart vanden
Ham, beloven aan Jacop Steenwech 22 mud rog Bossche maat, 1 vim stro en 2 karren Huysventorf en 2
karren bleckelinx te leveren op Lichtmis aanstaande.
R 1197 fol 199v
-----------------------------------------------0721-3628----------------------------1426, 19 september
Mechtelt Aert Beys heeft opgedragen aan Jan vanden Berge, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius,
geheten Loy vanden Berge, priester, een schuur en land in Essche aan die Aa; de helft van een beemd,
Haren, Ruydond; ¼ beemd, "die Peynser" in Essche. (Last ¼ van 4 mud en 2 lopen rog)
Willem Aert Buys doet afstand daarvan ten bate van Jan.
R 1197 fol 210
-----------------------------------------------0722-3629----------------------------1425, 9 oktober
Gerit vander Straten heeft opgedragen aan Peter van Groter Lyemde een huis, hofstad en hof, Bucstel, aan
die Strijpt, tussen Met Peters Manswercsdochter en de erfgenamen van Gerit Durenborch.Ggerit had dat
huis verkregen half van Henrick vander Donck en half van Everart en Jacop van Brabant)
R 1197 fol 255v
-----------------------------------------------0723-3629----------------------------1425, 20 oktober
Henrick Peters die Weyhaze heeft opgedragen aan Henrick Hermans Brant ten behoeve van jonker Dirck
van Meerhem, heer van Bucstel een huis, erf en hof, Bucstel aen die Strijpt, (vroeger) tussen de kinderen
van Henrick die Meester en heer Willem van Bucstel, ridder, strekkende aan die Dommel.( Henrick had
dat huis verkregen van Henrick Gevartsz van Achel)
Peter die Weyhaze doet ook afstand van dat huis ten bate van jonker Dirck.
R 1197 fol 257v
-----------------------------------------------0724-3629----------------------------1425

Mechtelt, weduwe van Henrick Aelbrechtsz van Bucstel leeft in 1425.
R 1197 fol 266
-----------------------------------------------0725-3629----------------------------1425
Matheeus Posteel is gehuwd met Lijsbeth dochter van wijlen Henrick Henrick Aelbrechts van Bucstel
(pacht Gemonde)
R 1197 fol 266
-----------------------------------------------0726-3629----------------------------1427, 12 februari
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan Jan Oedensoen alle goederen die hij
geerfd had van Jan van Bucstel.
R 1197 fol 338
-----------------------------------------------0727-3629----------------------------1427, maart
Claes Claesz van Luyssel verkoopt aan zijn broer Henrick de helft van hei- en-beemdland "die Hoeve"
met gebouwen erop. Bucstel, Lussel, tussen die gemeynt van Kempen, en van de helft in de beemd "dat
Tylborchse Broeck".
R 1197 fol 341v
-----------------------------------------------0728-3629----------------------------1427, 5 april
Jan van Ranst die Hodemeker zoon van wijlen Jan, belooft aan Jan Peters van Orthen 13½ Beyers gulden
te betalen op Pinksteren aanstaande.
R 1197 fol 345
-----------------------------------------------0729-3629----------------------------1428
Henrick Gerits die Mombaer geeft aan Henrick Janss van Gheffen het recht van overweg in Mulsel,
Bucstel.
R 1197 fol 377
-----------------------------------------------0730-3629----------------------------1428
Jan van Ranst, zoon van wijlen Henrick van Stiphout geeft aan Jan Henrick Peterss van Veghel een pacht
...(laatste regel niet leesbaar door bolling/vouw bladzijde)
R 1197 fol 379
-----------------------------------------------0731-3630-------------------------------------1428, 19 juni
Lodewijck Lodewijcks van Loofenne belooft aan een secretaris ten bate van Jan van Ranst die
Huedemeker 125 franse kronen te betalen op Kerstmis aanstaande.
R 1197 fol 380
-----------------------------------------------0732-3622---------------------------1427, 18 november
Henrick Claess van Luyssel verkoopt aan Aelbrecht Lambrechtss:
- een huis, erf, hof en aangelag, Bucstel, Luussel, tussen de gemeynt van Kempen enerzijds en Margriet,
weduwe van Lambrecht van Luyssel, Jan van Luyssel en diens broer Henrick, en Jan vander Schueren
anderzijds, strekkende van een erf van de St. Joriskapel te Den Bosch tot Jan Claess van Lussel;
- 2/3 deel in de beemt "dat Tilborchse Broec" aldaar aan die Aa

- ½ buunder hei aan de gemeynt van Kempen
- 1 buunder hei bij dat Langhevenne
- bouwland "thaverlant"
- akker "die Mydecker"
- een deel in die Nuwenbeempt
- 3 cotersrechten in de gemeynt van Kempen
- en 't gebruiksrecht van een vuerstat in de gemeynte van Oesterwijck.
(lasten: een grondcijns, 20 lopen rog aan Mechtelt uter Oesterwijc; 1 ½ mud rog aan Henrick van
Laerhoven; 2 mud rog aan de erfgenamen van Heilwich, weduwe van Claes van Luyssel; overweg geven
en onderhouden)
Zebrecht Claess van Luyssel ziet af van vernadering.
(NB: Henrick Claes van Luyssel verkrijgt op dezelfde dag......(rest van tekst op foto onleesbaar door
bolling/ vouw papier)
R 1198 fol 5
-----------------------------------------------0733-3623----------------------------1428, 12 februari
Jan de Rover geeft aan Henrick Brant, rentmeester van jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, een
kwijting voor 103 Antwerpse Scilde (vervallen St. Remeys laatstleden).
R 1198 fol 32v
-----------------------------------------------0734-3623----------------------------1428, 31 maart
Lambrecht, Jan, Beel en Katherijn, kinderen van wijlen Jan Janss van Doernen, hebben opgedragen aan
Jan van Beerze: een huis, hofstad en hof, Bucstel aan de Plaats tussen Boudewijn Heylen Lemkens en
Aelbrecht natuurlijke zoon van wijlen Gerit heren Aelbrechtssoen van Bucstel. (Jan Janss van Doernen
had dat huis verkregen van voornoemde Aelbrecht ten overstaan van schepenen van Bucstel)
R 1198 fol 53v
-----------------------------------------------0735-3623----------------------------1428, 5 juli
Herman Janss Scoenvoet, man van Mechtelt Willem Goeswijns van Hoelt, verkoopt aan Jan Wouters
Wall:
- een huis, schuur en aanliggende akker, Bucstel, Hoelt, tussen Jan Wal, aan drie zijden
en een straat aan de vierde zijde:
- een hof in Hoelt
- een streep land
- een akker en een houtwas in Hoelt
- land aan die Leedsche IJnde
- land "her Lodewichstuc" in Helisel (sic)
- beemd in die Grietendonc
- spelsersbeempt in Hoelt in den Oel, strekkende van die Hovelsche beempt tot
Dommelsmans Oel,
- beemd "die Leegrave" in Hoelt aan die Dommel
- wei die Rulle in Hoelt
- een heiveld in Hoelt
- en een half ploechrecht op de gemeynt op Kempen.
(lasten: 2 oude groten en tiendhooi; 1 mud rog aan Willem Clinkart alias Coelen; ½ mud rog aan
Aelbrecht Lambrechts van Luyssel; ½ mud rog aan de Vrouwe van Valkenvoirt; 4 lopen rog aan Jan
vanden Loer.)
R 1198 fol 89v
-----------------------------------------------0736-3623-----------------------------

1428, 31 januari (april??)
Heer Jan van Erpe, investiet van Bucstel, verklaart ontvangen te hebben van zijn broer Willem 10
arnemse gulden die Willem aan Jan beloofd had.
R 1198 fol 116v
-----------------------------------------------0737-3623----------------------------1428, 17 mei
Henrick Spiker van Megen belooft aan een secretaris ten bate van jonker Dirck van Meerhem, heer van
Bucstel, 38 ½ Beyers gulden op St. Jacobus aanstaande en 2 ½ lichte buddregher.
R 1198 fol 128v
-----------------------------------------------0738-3624----------------------------1428, 18 mei
Willem die Rover, zoon van wijlen jonker Dircks Rover, geeft aan Henrick Brant, rentmeester van jonker
Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, een kwijting voor 103 andwerpsche scilde uit de heerlijkheid
Bucstel. (vervallen Pasen ll)
R 1198 fol 128v
-----------------------------------------------0739-3624----------------------------1428, 11 september
Henrick van Geffen maant wegens driejarige achterstalligheid een cijns van 21 oude groten op St.Martenstaende te boete en te gewin- uit 3 ½ buunder beemd (vroeger van Aert vanden Cloet) in die Vloet (=
Vleut) in de parochie Oirscot in 't gericht van Liemde. ( Jan van den Cloet had die cijns verkregen van
wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel.)
R 1198 fol 142v
-----------------------------------------------0740-3624----------------------------1427, 13 december
Mr. Henrick vanden Orsse, zoon van wijlen Mathijs moelneer van Bucstel, verkoopt aan Jacop
Engbrechts Ludinc van Uden:een huis, erf, hof en aangelag Bucstel, Lenneshoevel, tussen Jan die Molner
en diens broer Dirck enerzijds en de verkoper en diens zuster Katherijn, en Aleyt des Handscoemekers en
een straat anderzijds, strekkende van de verkoper en diens zuster Katherijn tot een steeg alsmede land aan
voornoemde steeg. (alles afkomstig van Peter Goutsmyt zoon van wijlen Rolof Heyl Zueten) behoudens
zijn recht op een stukje van den hof.
(lasten: ½ oude grote grondcijns aan de heer van Bucstel; 10 schillingen aan Maria-Magdalena-altaar in
Bucstel.)
R 1198 fol 158
-----------------------------------------------0741-3624----------------------------1428
Bucstel, Lennenshoevel, beemden teynden in die Meer tussen de gemeynt van Lennenshovel en die Aa,
en strekkende van Gerit vanden Molengrave tot Koevoirtsdijck.
R 1198 fol 200
Bucstel, land opten Rijn
-----------------------------------------------0742-3624----------------------------1428, 11 juni
Willen en Aelbrecht, zonen van wijlen Aert Mynnemeer, Dirck die Weker, man van Geertruyt Aert
Mynnemeer en Gielis Gerits van Roezel, man van Katherijn Aert Mynnemeer, verkopen aan Jan Wouters
Wal:
- de hoeve "t guet tot Huelt" in Bucstel, nl huis, erf, hof, schuur en andere gebouwen tussen de straat en
cleynbeemdeken, en strekkende van een wiel genaamd "Putken" tot die Schuerecker,

- 1 lopense land met gebouwen er op
- die Schueracker aan die Heystraet bij de voornoemde schuur
- die Quadenecker groot 1 mudzaad in Hoelt
- 1 lopense akker "die Cloet"
- 1 zesterzaad land "die Lee" bij de Kolc
- 20 lopense land "die ecker op 't Hout" bij dat Heyeeuwsel of dat Bosselken
- 1 lopense akker "Berct" op 't Hout
- 10 lopense akker "dat Rullen" met houtwas daarbij
- 4 lopense akker "die Stoct"
- 4 lopense akker "die Gerstecker" bij dat Koyeeuwsel en bij 't erf "thelisel"
- 4 lopense akker “die Gerstecker" bij die Boenecker en aan die Boenstraat
- 3 lopense akker in die Zesselopensaet bij beemd "die Hoert"
- 1 zestersaed akker in die Zesselopensaet bij beemd "die Hoert"
- een stukske hof "kleyn hoeveken" bij erf dat Heylizel en bij die Gerstecker
- een hof"die grotenhof" bij die Gerstecker
- de helft in 2 beemden "dat Budelbroec bij beemdje "dat wordelken" en aan die Dommel
(deze helft levert 7 voer hooi op!)
- de helft in de beemd : die 'Tiendplac" aan de Dommel bij die Hovelschebeempt en
bij beemd "die Bosch" of "die zesse dachmaet"
- 1/6 deel in beemd "die Bosch" of "die zesse dachmaet"
- 1/5 deel in die Hovelsche beempt bij die Koeweyde, strekkende van beemdje "die Hoert"
tot beempje "die Bosch"
- beemd "die Hoert"bij die Hovelsche beempt
- een wei "dat Koyeeuwsel"strekkende van des Pelsers beempt tot erf "dat Heydsel"
- 't cleinbeemdeken bij het huis aan de Dommel
- de wei "'tgroot eeuwsel" aan de Dommel
- die Houtschenbeempt aan de Dommel bij houtwas "thout"
- houtwas "thout" bij die Houtsche beempt en bij die Houtschenecker
- land "dat Driesselken" bij de Dommel
- een kamp "die heycamp" in Luyssel
- de helft in 't erf "dat Heylisel" aan de Dommel
- alle andere erven van de hoeve
- een heel ploechrecht in "die gemeynt op Kempken"
- een (ploech)recht in de gemeynt van Kempen
- een recht in die gemeynt van Selissel en in andere gemeyntes
- een recht om te wegen over erven van anderen
(de hoeve is afkomstig van wijlen Willem Aben en diens dochter Marie; de verkopers hadden die hoeve
geerfd) . Lasten: 13 oude groten, een meyverken, en een vastelavontshenne aan de heer van Bucstel, 2
mud rog aan Goedelt, weduwe van Henrick Mesmekers; een voer tiendhooi, last uit die Tiendplac; last uit
1/5 van die Hovelsche beempt; nl die tiende opper, overweg geven.
R 1198 fol 220
-----------------------------------------------0743-3626----------------------------1428
Mathijs Cleynnael, Aert van Roezel en Corstiaen Baudenss zien af van vernadering
R 1198 fol 220v
-----------------------------------------------0744-3626----------------------------1428, 12 augustus
Willem Aelbrecht Smeeds heeft opgedragen aan Gerit Willems vander Heyden een goeyken aenden
Langerberch in Gemonden. (Lymaet Peters van Buchoven had dat goedje geerfd van haar ouders en van
haar broer Rutger en haar zuster Herluich. Herluich Peters van Buchoven had dat goetje nagelaten.
Willem Aelbrechts had dat goetje verkregen voor 1/5 van Henrick Henrix Engelensoen; 1/5 van Meeus

Jan Rutgerss; 1/5 van Danckolf Aert Michiels man van Lijsbeth Jan vanden Hoernic; 1/5 van Corstiaen
Jan Vrederixs, man van Ermgart Jan Rutgers; en 1/5 van Willem Symons van Leemputten en diens
zusters Agnes, Lijsbeth en Haiwijch. (last: een half meyverken aan de jonker van Bucstel)
Gerit belooft aan Willem een pacht van 3 mud rog Bossche maat op Lichtmis daaruit.
R 1198 fol 239
-----------------------------------------------0745-3626----------------------------1428, 30 september
Willem Wouter Willemss, Wouter vander Strate, man van Sophie Willems vander Bruggen, Peter Melis
groet Leeuwe, man van Mechtelt Willems vander Bruggen; Melis Peter Nennen man van Yda Peter die
Greve, Henrick vander Rennen, smit, man van Mechteld Jan Nelis van Hal en Heilwich Henrick Jan
Melis verkopen aan Herman Jan Scoenvoets
- een huis, erf en aanliggende akker en beemd, Bucstel, Halle, tussen een straat en Henrick Kreyt,
strekkende van de kinderen van Henrick van Rode tot de stroom
- land op Winckel aan de stroom
- land "dweerlant"
- 1/12 deel in een beemd in gemeynbroec
- 1/3 deel in in een dagmaat beemt in die Huysbeemde
- en een houtwas.
(alles afkomstig van Melis van Hall) (lasten: 5 oude groten aan die jonker van Bucstel, een grondcijns aan
de Vrouwe van Merre ( dit is de vrouwe van St.Michielsgestel); tiendhooi aan de jonker van Bucstel, een
pacht aan de H.Geest van Den Bosch)
R 1198 fol 250
-----------------------------------------------0746-3618 ----------------------------1428, 9 november
Jonker Jan van Meerhem, zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan
Gerit Paep Jansz van Bucstel een pacht van 10 zesteren rog Bossche maat op Lichtmis uit huis en erf (van
wijlen Jan Proefst van Bucstel) in Bucstel. Jonker Jan had dat huis verkregen van zijn broer jonker Dirck,
heer van Bucstel.
R 1199 fol 4
-----------------------------------------------0747-3618----------------------------1429, 29 januari
Heer Claes vander Dussen belooft aan een secretaris ten bate van de natuurlijke kinderen van hem (Claes)
en van Kathelijn Wouters vander Stegen alias Tymmerman,
een cijns van 50 beyers gulden op Kerstmis, na zijn dood te betalen uit
- huis, erf en hof in Bucstel aan Den Boschacker,
- de helft van een tiend van Oyen en uit
- al zijn goederen in de Meijerij van Den Bosch
alsmede 100 gouden engelse nobelen, te betalen aanstonds na zijn dood
R 1129 fol 24
-----------------------------------------------0748-3618----------------------------1429, 22 januari
Heer Claes vander Dussen heeft opgedragen aan een secretaris, ten behoeve van Kathelijn vander Stegen
voornoemd (voor zolang zij leeft en na haar dood aan de natuurlijke kinderen van Claes en Katherijn) een
huis, erf en hof op die Strijpt in Bucstel tussen Reyneer Scheers en Mychiel Troest, strekkende van de
straat (of 't plein) tot de stroom, alsmede een hof aan die Hoelstraat.
R 1199 fol 24
-----------------------------------------------0749-3619-----------------------------

1429. 9 mei
Jan van Beerze geeft in erfpacht aan Willem Rutger Goessenss een huis, erf, hof en een beemdje, Bucstel
tussen een erf van de jonker van Bucstel, Mr Willem van Kleef, Jan die Bye enerzijds en die Dommel en
strekkende met beide einden aan die Dommel, om 2 mud rog Bossche maat op Lichtmis. (en de lasten: 3
pond payment aan de jonker van Bucstel, 10 schillingen payment aan H.Kruisaltaar in Bucstel, 2 mud
rog aan de kinderen van Ygram die Kemmer.
Aert Henrix ziet af van vernadering.
Willem Rutger Goessenss belooft aan Jan van Beerze 41 ½ franse kronen en een lichte gulden te betalen
op St.Jan aanstaande; een mud rog Bossche maat op Lichtmis en 38 franse kronen en een mud rog op
Lichtmis over een jaar.
R 1199 fol 62
-----------------------------------------------0750-3619----------------------------1429
Bucstel, twee stukken beemd, gescheiden door een weg, aen den Tyver, met een zijde aan die Dommel en
met een eind aan het erf "die Molenberch".
R 1199 fol 87
-----------------------------------------------0751-3619----------------------------1428
Bucstel, Roent, akker "die cleyn weten " en die Nothendoncsche beempt aan die Aa.
R 1199 fol 159
-----------------------------------------------0752-3619----------------------------1429
Mr Willem van Bucstel, (leeft in 1429) natuurlijke zoon van wijlen heer Claes van Bucstel, is investiet
van Gemonden.
R 1199 fol 198v
-----------------------------------------------0753-3619----------------------------1429, 1 april
Willem Rover zoon van wijlen heer Dirck Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, heeft
opgedragen aan jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, een rente van 13 antwerpse scilde uit een
rente van 103 schilden ( nu van Willem Rover), uit een rente van 206 schilden ( welke Willem en Jan
Rover, gebroers, beurden uit de heerlijkheid of land van Bucstel volgens een Bossche schepenbrief.)
R 1199 fol 212v
-----------------------------------------------0754-3620----------------------------1429, 2 april
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan heer Claes vander Dussen zijn deel in
cijnsen in Oyen, samen 114 pond, 5 schillingen, 3 penningen welke vroeger betaald moesten worden aan
heer Dirck van Meerhem, ridder, heer van Bucstel, uit onderpanden in Oyen.
R 1199 fol 213
-----------------------------------------------0755-3620----------------------------1429, 2 april
Jonker Dirck van Meerhem belooft aan heer Claes vander Dussen 75 franse kronen te betalen op het
oktaaf van Pasen over een jaar en evenveel op het oktaaf van Pasen over twee jaar.
R 1199 fol 213
-----------------------------------------------0756-3620-----------------------------

1428, 13 november
Jan Dirx van Hall en Jan Aelbrechss vanden Dijc zijn H.Geestmeesters in Bucstel.
R 1199 fol 259
-----------------------------------------------0757-3620----------------------------1429, 18 februari
Mr Willem van Bucstel, natuurlijke zoon van wijlen heer Claes van Bucstel, investiet van Gemonden,
geeft aan Peter Henrix Scouthen (of: Stouthen) en Reymbout Laecmans als aalmoes om Godswil zijn
vruchtgebruik in huis, erf, schuur en andere gebouwen van "tguet te Molengrave"(afkomstig van heer
Claes voornoemd) en in 8 lopensen akkerland daarbij, Bucstel, tussen een erf van de H.Geest van Bucstel
en Jan die Molneer. ( Mr Willem had die erven verkregen van de voornoemde Peter en Reymbout)
R 1199 fol 265
-----------------------------------------------0758-3620----------------------------1429, 15 januari
Aert Peters Brekelman verkoopt aan Jan vanden Berghe, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius vander
Aker, priester, een stuk beemd in den Peynser te Essche.
R 1199 fol 279v
-----------------------------------------------0759-3620----------------------------1429, 26 januari
Henrick die Hoessche en zijn zuster Margriet verhuren voor 6 jaar vanaf Pinksteren aanstaande aan
Herman Jansz Schoenvoet: een hoeve Bucstel, Mulsen (tot nu toe is de huurder Frank Wouter Wellen) om
- 10 mud rog Bissche maat op Lichtmis
- 16 quarten boter en 200 eieren op de gewone termijnen
- 8 kapoenen op Kerstmis
- 8 steen vlas tot hekelen bereid
- 16 vrachten turf steken, drogen en naar Den Bosch brengen aan verhuurders
(en de lasten: 10 oude groten, 4 penningen, een meyverken en een voer tiendhooi aan de jonker van
Bucstel; 3 ½ oude groten en 3 oude zwarten aan 't kapittel van St. Oedenrode; 6 oude groten aan de
erfgenamen van Jan Geerlix).
- Huurder moet elk jaar 50 wilgepoten zetten en
- elk jaar 2 zesteren raapzaad leveren en 6 vimmen stro dekken!
- hij moet de heivelden der hoeve omwallen
- hij mag zonder toestemming geen hout kappen op dat Buschgeloect, op dat Schildeken en op de hoeve
- hij moet de sloten uitgraven tot den ouden bodem
Het vee en de boomgaardvruchten zijn half van de verhuurders en half van de huurder.
R 1199 fol 285v
-----------------------------------------------0760-3621----------------------------1429
Bucstel, die Milenstraet
R 1199 fol 296
-----------------------------------------------0761-3621----------------------------1429, 15 april
Jan en Katherijn, kinderen van wijlen Wouter Tymmerman vander Hautart, hebben opgedragen aan hun
zuster Lijsbert hun deel in huis, erf, en hof, Bucstel aen die Strijpt tussen Michiel Troest en Andreas
Scoteldreyers en strekkende van de straat tot het erf "die Berch".
R 1199 fol 318v
-----------------------------------------------0762-3621----------------------------1428, 8 november

Jan van Ranst heeft opgedragen aan Ghijsbrecht Gijsbrechts Vulinc zijn deel in de uitvoering van het
testament van wijlen Katherijn, weduwe van Claes Grootart en in de daarbij horende goederen ,behalve
de aan hem door Katherijn aan hem vermaakte goederen.
R 1199 fol 356
-----------------------------------------------0763-3621----------------------------1428, 8 november
Jan Wijchman, kremer, belooft aan Ghijsbrecht Vulinc 43 arnoldusgulden te betalen op Kerstmis
aanstaande.
R 1199 fol 356
-----------------------------------------------0764-3621----------------------------1428, 24 november
Jan die Rover, zoon van wijlen jonker Dirck die Rover, geeft kwijting aan Henrick Brabant voor 103
antwerps scilde, vervallen op 1 oktober laatstleden. (welke cijns jonker Dirck van Meerhem betalen moet
aan Jan die Rover)
R 1199 fol 357
-----------------------------------------------0765-3622----------------------------1429, 1 april
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel geeft een kwijting aan Willem, zoon van wijlen heer Dirck
Rover voor 277 franse kronen die Willem beloofd had aan Dirck.
R 1199 fol 373v
-----------------------------------------------0766-3622----------------------------1429, 1 april
Claes vander Dussen verklaart ontvangen te hebben door handen van Jan Loyer, namens jonker Dirck van
Meerhem, heer van Bucstel, 137 ½ franse kronen die Dirck aan Claes betalen moest ten gevolge van een
bijlegging van een geschil tussen hen.
R 1199 fol 373v
-----------------------------------------------0767-3622----------------------------1429, 18 april
Jan Baliart en zijn zoon Bertant en hun borg Aert van Moenle, beloven aan een sekretaris ten bate van
jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, 100 franse kronen te betalen op St. Marten aanstaande.
R 1199 fol 375v
-----------------------------------------------0768-3622----------------------------1429
Willem Rover verklaart dat Henrick Brant, rentmeester van de jonker van Bucstel, hem betaald heeft 103
antwerpse schilden, vervallen op 1 oktober laatstleden, wegens een cijns van 90 antwerpse scilden uit de
heerlijkheid Bucstel, alsmede alle achterstellen.
R 1199 fol 379
-----------------------------------------------0769-3615----------------------------1430
Rutger Watermaal en Goyart Grieten, kerkmeesters van Gemonde in 1430.
R 1200 fol 29
-----------------------------------------------0770-3615----------------------------1430, 20 januari
Margriet Henrick Gheenkens van Bucstel had vroeger aan het groot Ziekengasthuis in Den Bosch
vermaakt een pacht van een mud rog uit huis, erf, en aangelag "thuys ten Bruekelen" en een pacht van ½

mud rog uit de akker "tscaephuys" aldaar. De gasthuismeesters geven die pachten over aan Gerit Brant
ten behoeve van diens broer Henrick Brant.
R 1200 fol 40
-----------------------------------------------0771-3615----------------------------1430, 18 februari
Peter Henrix Stouthen en Reymbout Laecman hebben opgedragen aan Dirck Mathijs die Moelner van
Bucstel: een huis, erf, schuur en alle gebouwen van een voorname woning (mansio) van wijlen heer Claes
van Bucstel, investiet van Gemonde genaamd "tgoet de Molengrave" en 8 lopense akkerland, daarbij
liggend, Bucstel en land "Scaephuys" met rechten in verschillende gemeyntes.
R 1200 fol 62v
-----------------------------------------------0772-3615----------------------------1430, 12 maart
Jan Dirx van Halle en Henrick Enghelenzoen man van Lyemde, H.Geestmeesters van Bucstel.
R 1200 fol 72v
-----------------------------------------------0773-3615----------------------------1430, 22 maart
Kathelijn Jan Sleeuwen geeft in erfpacht aan Jan en Dirck, kinderen van wijlen Dirck van Slijcwel, een
huis en hof in Hal, tussen Jan Rademaker en Willem Rademaker om 7 lopense rog Bosche maat op
Lichtmis. (Jan Sleeuwen natuurlijke zoon van wijlen Kathelijn Trysenberch (of Crysenberch) had dat huis
verkregen van zijn moeder Kathelijn ten overstaan van schepenen van Bucstel)
R 1200 fol 78v
-----------------------------------------------0774-3615----------------------------1430, 31 mei
Henrick van Ranst, heer van Kessel, verkoopt aan Meeus Spyerinc een cijns van 50 arnemse gulden op
St.Jan uit land in Langpoel te Kessel, uit land opten Ghanshovel te Maren en uit 2 kampen in gheen
Stroebroeck te Kessel. (Meeus vindt goed, dat Henrick van Ranst of zijn erfgenamen deze cijns lossen
met 800 reynoutgulden indien jonkvrouw Lijsbeth, echtgenote van Henrick van Ranst overlijdt zonder dat
zij een kind heeft van Henrick van Ranst)
R 1200 fol 108v
-----------------------------------------------0775-3615----------------------------1430, 11 juli
Jan vanden Berghe, natuurlijke zoon van wijlen heer Loy vanden Aker belooft aan Loy Corstiaen
Pauwels (vanden Aker) een pacht van 15 mud rog Bossche maat op St. Jacobus, uit zijn huis, erf hof en
aangelag in Essche en uit al zijn erven.
Jan geeft al zijn beesten en haaflijke goederen over aan Loy Corstiaen Pauwels.
R 1200 fol 113
-----------------------------------------------0776-3615----------------------------1430
Udeman van Bruheze, man van Mechtelt, dochter van wijlen Willem Bastert van Bucstel.
R 1200 fol 114
-----------------------------------------------0777-3615----------------------------1430, 31 oktober
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan Wouter Dirx Godescalx een rente van 166 ½
oude groten, die hij (Dirck) beurt op St.Marten uit 27 3/4 buunder land "die Scheeyck" in Liemde,

strekkende van een gemeynt van Rote tot een weg in die Vluet. Deze rente of cijns staat "te bueten ende
te gewyn".
Gerit Herman Brant ziet af van vernadering van die rente.
R 1200 fol 148
-----------------------------------------------0778-3615----------------------------1430, 28 november
Dirck natuurlijke zoon van wijlen Jan die Kock van Nyenbeke doet ten bate van Henrick van Ranst, heer
van Kessel, afstand van alle goederen die hij geerfd had van jonkvrouw Aleit dochter van wijlen Jan die
Koc van Nyenbeke, vrouw van Henrick van Ranst, toen zij leefde, en zal erven van Henrick van Ranst
voornoemd.
R 1200 fol 158
-----------------------------------------------0779-3615----------------------------1430
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, verkrijgt een erf met gebouwen op den
( tekst op foto moeilijk/ niet leesbaar ivm bolling papier) Uleikords in Den Bosch ....en een stenen huis in
den .... strat...
( Hij verkrijgt op 6 -2-1430 van Mr Jan Gerits Bathen die op 19-12-1429 verkregen had van Pelgram van
Driel)
R 1200 fol 167
-----------------------------------------------0780-3617----------------------------1430, 13 januari 1430
Jan Janssoen die Joede heeft opgedragen aan Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, een pacht van
6 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit een hoeve Selissom, Bucstel en uit een tiend in Orscot. Floris
van der Aa had die pacht verkocht aan Jan Jansz die Joede; Jonker Dirck van Meerhem, als leenheer van
die hoeve, keurde die pachtverkoping goed op 22 december 1429
R 1200 fol 177v
-----------------------------------------------0781-3617----------------------------1430
hoeve "ter Egelvoert" (van wijlen Claes Rover) onder Bucstel en Essche.
R 1200 fol 187
-----------------------------------------------0782-3617----------------------------1430, 7 april
Jan van Ranst, natuurlijke zoon van wijlen Willem van Ranst is gehuwd met Guedelt dochter van wijlen
Jan vanden Wijnghairt. Guedelt krijgt van Jan vander Haghen een pacht van 3 mud rog in Kessel.
R 1200 fol 222v
-----------------------------------------------0783-3617----------------------------1430, eind Jan/ begin februari
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, en heer Willem van Ghent, ridder, heer van Meerwijk en
nog 10 anderen hadden (voor 1429) aan Anthonius Johannis Tonsus, koopman, ( Lombard,fol 267) in
Den Bosch, beloofd ten behoeve van Raphael Spimilla en Philippus Cacan, kooplieden in Jenua (
Genua??) 200 pont turnoeschen vlaams geld te betalen.
R 1200 fol 280
-----------------------------------------------0784-3617----------------------------1430, 6 februari

Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel belooft aan een secretaris ten bate van Peter van Best en
(transcribent: een onleesbare naam) 268 franse kronen te betalen op St. Jan aanstaande.
R 1200 fol 284v
-----------------------------------------------0785-3617----------------------------1430, ( zonder datum: april)
Jan van Best bekent ontvangen te hebben van Wouter Godesccalc 150 franse kronen die Wouter schuldig
was aan jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel.
R 1200 fol 294v
-----------------------------------------------0786-3617----------------------------1430, 22 juni
Henrick van Berkel, gewettigde zoon van wijlen Mr Henrick van Berkel, belooft aan een secretaris ten
bate van Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, 100 philipsschilden te betalen op Kerstmis aanstaande.
R 1200 folio 197 bis v
-----------------------------------------------0787-3618----------------------------1429, 31 oktober
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, geeft over aan Gerit Hermanz Brant 20 arnoldusgulden die
Herman vanden Hoernic en Jan vanden Hoernic, gebroers, zonen van wijlen Willem betalen moeten aan
Dirck.
R 1200 folio 312
-----------------------------------------------0788-3618----------------------------1429, 17 december
Jacop Goossen Cupers van Bucstel, belooft aan heer Willem van Bairnham, priester, 12 arnoldusgulden te
betalen op St. Jan aanstaande, evenveel op St. Marten over een jaar en evenveel op St. Jan over een jaar.
R 1200 folio 316
-----------------------------------------------0789-3618----------------------------1430, 22 juni
Jan van Ranst, natuurlijke zoon van wijlen Willem van Ranst, en Jan vander Haghen beloven aan Jacop
Monic 41 arnoldusgulden te betalen op aanmaning.
R 1200 folio 334v
-----------------------------------------------0790-3650----------------------------1430
Jan van Ranst de bastaard (Kessel)
R 1201 fol 9
-----------------------------------------------0791-3650----------------------------1430, 28 november
Willem Willems vanden Pettelaer verkoopt aan zijn broer Ghijsbrecht Willems vanden Pettelaer de helft
in huis, erf en hof, Bucstel binnen de bruggen, tussen Marten Moerken en Willem Colman en in een
zesterzaad land bij Hovonderen. (last 3 pond en 10 schillingen)
R 1201 fol 15v
-----------------------------------------------0792-3650----------------------------1431, 5 februari
Dirck Aert Ghenen zoen vander Braken, heeft opgedragen aan Jan en Dirck, zonen van wijlen Dirck van
Slijcwel, de hoeve "tguet ter Braken", Ghemonde. (Dirck had de hoeve zelf in gebruik) Lasten( in de
kantlijn: waarschijnlijk aan de heer van Bucstel verschuldigd): ¼ meyverken eens in de twee jaar, 1
vastelavondshoen jaarlijks.

R 1201 fol 46
-----------------------------------------------0793-3650----------------------------1431, 5 februari
Jan en Dirck, zonen van wijlen Dirck van Slijcwel, hebben opgedragen aan Dirck Aert Ghenen zoen een
hoeve in Hal, Bucstel, ( vroeger van Dirck van Slijcwel, pachter is Peter van Oerle) (lasten: 1 mud rog en
1/6 deel van ½ mud rog, 9 oude groten en 5 penningen, 1 quart wijn, 1 brabants vlyguyt, 1
vastelavondshoen, ½ meyverken en "een maesvaert" samen met de buren, onderhoud van een hek)
Henrick Dirx van Slijcwel doet ten bate van Aert Ghenen afstand van die hoeve in Hal.
R 1201 fol 46v
-----------------------------------------------0794-3652----------------------------1431, 13 april
Gerit vander Aa verhuurt voor 6 jaar vanaf Pinksteren aanstaande aan Willem Heilen Gheenenss de hoeve
“tguet ter Aa", Bucstel (waarvan wijlen Michiel van Gerwen de huurder was) om 19 mud rog, 2 zester
raapzaad, 4 steen vlas tot hekelen bereid op Lichtmis, 10 kapoenen op St.Marten, 20 quarten boter in een
pot in mei.
(en de lasten: 9 oude groten en 8 coelsche penningen en tiendhooi aan de grondheer)
Willem moet
- elk jaar een roede moer steken in het moer van verhuurder in Gestel-bij-Oesterwijc en
de turf drogen en naar Den Bosch brengen
- elk jaar 4 karren droog hooi brengen naat het woonhuis van verhuurder in Den Bosch
- elk jaar 10 lopen rog ophalen die Dirck die Molneer aan Gerit betalen moet,
- de kost geven aan arbeiders, wier loon verhuurder betalen zal,
- een kalf minder dan het aantal koeien opfokken
- kan 75 schapen houden
- de rog en gerst die Gerit beurt in Zon en in Enschit, naar Gerit brengen
- sloten en wallen onderhouden
- de buitenkant aanleggen bij aanleg van nieuwe wallen, terwijl de verhuurder de
binnenkant zal aanleggen; Gerit zal de planten die daarop gepoot worden betalen
Huurder mag strunckeycken, die van ouds getrunct zijn, niet afhakken en moet de gewone diensten doen
voor Gerit.
R 1201 fol 77v
-----------------------------------------------0795-3651----------------------------1431, 7 juni
Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan een secretaris ten bate van Agnes,
natuurlijke dochter van Dirck van Meerhem en van wijlen Met Peter Weyhaze :
A. 4 mud rog erfpacht, die Lambrecht vander Veken beloofd had aan Dirck van Meerhem op Lichtmis uit
- land "den groten Vlastuyn" Bucstel, Tongeren
- land "den cleynen Vlastuyn"
- land "den cleynen Oesteracker"
- land "den groten Oesteracker"
- land "op gheen Ekeren"
- een halve beemd op Hagedonck
- den Stapelschen beempt aan die Aa
- een beemt op gheen Meerdonc aan die Aa
- een halve beemd "den Saerbossche"
(Lambrecht had die erven in erfpacht gekregen van Dirck van Meerhem)

B. 1 ½ mud rog erfpacht Bossche maat, die Mechtelt Laureyns van Engelen beloofd had aan Dirck van
Meerhem op Lichtmis uit
- de helft van den Boeyenroodschen acker en van een wei-eeuwsel en een hof daarbij,
Bucstel, Tongheren
- de helft van den Boekelschen acker
- de helft van land
- de helft van land "den Wuwenberch"
- den Boekelschen beempt bij die Lobrugge
- ¼ deel van den Boeyenroodschen beempt aan die Aa
- ¼ deel van 4 stukjes beempt a) aen die Roent bij die Voert, b) en c) bij Lobrugge,
d) in dat Beerschot.
(Mechtelt had die erven in erfpacht gekregen van Dirck van Meerhem)
C.1 ½ mud rog erfpacht Bucstelse maat, die Lambrecht Tielmans Vette beloofd had aan Dirck van
Meerhem op Lichtmis uit
- de andere helften als voor
- een beemd in die Doolegge bij Nergenae en uit
- ¼ deel van den Boyenrootschen beempt
(Lambrecht Tielmans Vette had de erven in erfpacht gekregen van Dirck van Meerhem)
D. een cijns van 13 antwerpse scilde uit een rente van 103 scilden, toebehorende aan Willem Rover, in
een rente van 206 scilden. (Jan die Rover en Willem Rover, zijn broer, beurden die rente op St.Remeys
uit de heerlijkheid Bucstel, Dirck van Meerhem had 13 schilden verkregen van Willem Rover, zoon van
wijlen jonker Dirck Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder)
R 1201 fol 96
-----------------------------------------------0796-3649----------------------------1431, 4 oktober
Henrick Thomaes Boudewijn Thomaess van Lyemde verkoopt aan Goyart Ywan Hacken: een huis en hof
in Bucstel aen die Strijpt tussen Jan Roeyman en Thomas Bouwenszoon die Snijder, strekkende van de
Plaats tot 't erf "die Berch" (van de jonker van Bucstel). (lasten: 9 cijnshoenderen en "een cleyken" aan de
jonker van Bucstel; 3 vleemsche groeten aan de investiet en de priesters van Bucstel)
R 1202 fol 2
-----------------------------------------------0797-3649----------------------------1431, 22 oktober
Wouter van Lyer, zoon van wijlen Henrick, zoon van wijlen heer Jan van Lyer, ridder, geeft in erfpacht
aan Marten Willems vanden Velde: een stuk land in Lyemde aen die Loo om een mud rog Bossche maat
op Lichtmis. (en de lasten)
R 1202 fol 9
-----------------------------------------------0798-3649----------------------------1431
Bucstel, beemd in die Noel aan die Dommel (zie fol 64v)
R 1202 fol 36
-----------------------------------------------0799-3649----------------------------1432
Jan van Ranst zoon van wijlen Henrick van Stiphout (pacht Vechel 1432)
R 1202 fol 38v
-----------------------------------------------0800-3649----------------------------1432

Ghemonde, Bucstel in den Oel
R 1202 fol 64v
-----------------------------------------------0801-3649----------------------------1432
Bucstel, die vorste Sceepsdonck, Lenneshovel bij Minnemershey
R 1202 fol 167
-----------------------------------------------0802-3649----------------------------1431, 8 november
Henrick Jan Gieliss heeft opgedragen aan Wouter Aertss van Houweningen alle erven verkregen uit de
gemeynt gelegen in Enode voor "Arnts guet van Houweningen" strekkende langs een straat tot de palen
van de heer van Bucstel. (Henrick had die erven verkregen van jonker Dirck van Meerhem, heer van
Bucstel.
R 1202 fol 168v
-----------------------------------------------0803-3649----------------------------1432
Lambrecht, natuurlijke zoon van heer Lambrecht van Woenssel, priester en van Katherijn Peter
SHoesschen dochter (Bucstel)
R 1202 fol 240
-----------------------------------------------0804-3649----------------------------1432
Jan, natuurlijke zoon van wijlen Willem van Ranst heeft als echtgenote Guedelt dochter van wijlen Jan
uten Wijngairt.
R 1202 fol 272
-----------------------------------------------0805-3649----------------------------1432
Bucstel, beemd den Pinselaer, Lennenshoevel
R 1202 fol 307
-----------------------------------------------0806-3649----------------------------1431, 4 oktober
Goyart Hack belooft aan heer Jan van Erpe, investiet van Bucstel, elf beiers gulden te betalen op
aanmaning.
R 1202 fol 311
-----------------------------------------------0807-3649----------------------------1431, 28 december
Philip, heer van Geldrop en Brecht, belooft aan een secretaris ten bate van jonker Dirck van Meerhem,
heer van Bucstel, 200 philipsschilden te betalen binnen 14 dagen na Lichtmis aanstaande.
R 1202 fol 319
-----------------------------------------------0808-3649----------------------------1432, 30 juni
Henrick van Berkel, gewettigde zoon van Mr Henrick van Berkel, belooft aan een secretaris ten behoeve
van jonker Dirck van Meerhem 10000 philipsschilden te betalen op St.Marten aanstaande.
R 1202 fol 372v
-----------------------------------------------0809-3647----------------------------1433, 9 juni

Lijsbeth, weduwe van Mychiel vander Velde, geeft aan haar zoon Willem;
- haar vruchtgebruik in ¼ deel in de watermolens van Casteren, Lyemde
- in ¼ deel in 2 buunder beemd Casteren, in den Weert,rondom tussen die Dommel
- ¼ deel in een erf met houtwas in Luttellyemde
- ¼ deel in de watermolen in Alsel
(Mychiel had die vierde delen verkregen van Wouter Hannen van Lyer)
Willem Michiels vanden Velde geeft die vierde delen over aan Aert Henrix Werner.
R 1203 fol 91v
-----------------------------------------------0810-3648----------------------------1433, 17 januari
Gerit Gerit Bathensoen heeft opgedragen aan een secretaris ten bate van jonker Dirck van Meerhem, heer
van Bucstel, een cijns van 18 peters op St. Lambrechtsdag. ( Heer Willem van Meerhem, heer van
Bucstel, ridder, had die cijns verkocht aan Gerit Bathen (vader van voornoemde Gerit) uit zijn hoeven,
molen, tienden, renten, cijnsen en pachten in zijn dorp en heerlijkheid Bucstel en in Liemde en Os en uit
al zijn andere goederen.)
Jan Bathensoen ziet af van vernadering van die cijns.
Gerit Gerit Bathensoen heeft opgedragen aan Jan Bathensoen het deel van Lambrecht Jan Bathensoen en
de voornoemde cijns; (dat Gerit van Lambrecht verkregen had): en de tocht van broeder Jan Gerit
Bathensoen van Porta Celi, in 1/3 deel van die cijns, Gerit had die tocht verkregen van broeder Jan.)
R 1203 fol 150v
-----------------------------------------------0811-3648----------------------------1433, 16 april
Wouter van Lier, weduwnaar van Margriet Jan vanden Velde, heeft opgedragen aan zijn zoon Jan: zijn
vruchtgebruik in een voer tiendhooi uit de beemd "dat Haverlant", Lyemde aan die Dommel. (Willem
vanden Velde had dat tiendhooi t.b.v. Jan vanden Velde, zijn broer, verkregen van Erembrecht
Lodewichss vander Scoervoert)
(Jan van Collenberch beurde dat tiendhooi vroeger; dat Haverlant was vroeger van heer Eligius, geheten
Loy vanden Aker, priester, Eligius geheten Loy Luntenssoen en Eligius vanden Berghe)
Jan Wouter van Lier geeft die levering van een voer tiendhooi over aan Michiel, natuurlijke zoon van
wijlen Michiel van Hall en van Lijsbeth Berneers.
R 1203 fol 184v
-----------------------------------------------0812-3648----------------------------1433, 6 mei
Lucas Gerlacks van Erpe belooft aan een secretaris ten bate van jonker Dirck van Meerhem, heer van
Bucstel, 40 peters te betalen op St. Jacobsdag aanstaande.
R 1203 fol 261v
-----------------------------------------------0813-3645----------------------------1433
Jan die Vorster natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, had vroeger een mud rog
beloofd aan Jacob en Fissie, kinderen van Jacop vanden Berghe, uit land "Goessensbuenre" in Liemde.
R 1204 fol 4v en 9v
-----------------------------------------------0814-3645----------------------------1433, 22 oktober
Aert Henrix Waerneer heeft opgedragen aan Jan Peters van Herenthom

- ¼ deel (afkomstig van wijlen Michel vanden Velde) in de watermolens van
Casteren, Liemde;
- ¼ deel in 2 buunder beemd in den Weert, Casteren, rondom tussen die Dommel
- ¼ deel in een erf met houtwas in Luttelliemde
- ¼ deel in de watermolen in Alsel
(Aert Waerneer had die vierde-delen verkregen van Willem Michiels vanden Velde)
R 1204 fol 6
-----------------------------------------------0815-3646----------------------------1434, 4 februari
Matheeus en Marie, kinderen van wijlen Henrick Mychielss en Henrick zoon van wijlen Eligius geheten
Loy zoon van wijlen Henrick Michiels hebben verkocht aan Jan Berchman, natuurlijke zoon van wijlen
heer Eligius geheten Loey vanden Aker, priester, de helft van een visserij in Essche en Haren strekkende
van die Belversche Eyck (tot) ten rade van Lucel. (last: een grondcijns)
R 1204 fol 41v
-----------------------------------------------0816-3646----------------------------1434, 11 februari
Gooswijn Claes Hellinc verkoopt aan Rutger Rutgers vanden Slijc ten behoeve van Henrick van Ranst, 3
½ hont land te Kessel in den Elftersten Eert aan die Middelgrave.
R 1204 fol 45v
-----------------------------------------------0817-3646 ----------------------------1434, 22 april
Jan Henrix die Hoessche verkoopt aan Hessel Henrick Hesselss, rademaker, een pont groet in de gemeynt
van Lennenshovel en Lutgerliemde.
R 1204 fol 71
-----------------------------------------------0818-3646----------------------------1434, 4 februari
Heyn die Meester, natuurlijke zoon van wijlen Jan Sleuwensoen heeft opgedragen aan Lambrecht
Pauwels Tyels een half pot groet jaarlijks gebruikrecht op de gemeyntes van Lennenshovel en
Lutgerliemde zoals de andere "gemalen" die gebruiken.(Henrick had dat recht verkregen van Jan Jan
Stijnen in een Bucstelse schepenbrief) alsmede land op Luttelaer. (Henrick had dat land verkregen van
Willem en Ghijsbrecht van Luttelaer, zonen van wijlen Willem vanden Pettelaer in een Bucstelse
schepenbrief)
R 1204 fol 165
-----------------------------------------------0819-3646----------------------------1434. 3 maart
Jonker Jan van Meerhem, zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, verkoopt aan
Wouter Gerit Kepken een pacht van ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis uit huis en hof (vroeger van
Jan Proefst) te Bucstel.
R 1204 fol 176v
-----------------------------------------------0820-3646----------------------------1434, 19 maart
Jan van Beerze heeft opgedragen aan Willem Willem Roefss en Jacop Pauwels Coppenss een pont groet
op de gemeynt van Lendeshoevel en Lutgerliemd. (Jan had dat recht verkregen van Jacop Claes Jacops.
R 1204 fol 184v
-----------------------------------------------0821-3647----------------------------1434, 6 april

Aert, Jan en Johanna, kinderen van wijlen Jacop van Oyen, geven een kwijting aan Henrick van Ranst
van alle goederen die wijlen jonkvrouw Aleyt, echtgenote van Henrick van Ranst, in haar testament
vermaakt had aan Aert, Jan en Johanna.
R 1204 fol 190v
-----------------------------------------------0822-3647----------------------------1434, 5 juli
Willem Meeus Elbertss gehuwd met Agnes Henrick Wouters vander Vlasvoirt heeft opgedragen aan
- Ghijbrecht en Willem, zonen van wijlen Henrick Wouters vander Vlasvoirt,
- Claes Henrick Andries Mutsart gehuwd met Heilwich Henrick Wouters vander Vlasvoirt
- Claes Willems van Boydonc gehuwd met Lijsbeth Henrick Wouters vander Vlasvoirt
- Boudewijn Janss Weygerganc gehuwd met Oda Henrick Wouters vander Vlasvoirt
1/6 deel in de hoeve "tguet ten Eynde" Bucstel, Luttelliemde.
R 1204 fol 221
-----------------------------------------------0823-3647----------------------------1434
heer Willem van Bucstel, ridder, zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, beurde vroeger een
cijns van 32 pond oud uit "die Weybuenre" in Lyemderwaut, tussen gemeynt van Rode in het oosten en
een gemeynt van Oirschot in het westen en strekkende met een eind aan de gemeynt van Lyemde.
R 1204 fol 278
-----------------------------------------------0824-3647----------------------------1434, 7 juni
Jonker Jan van Meerhem, zoon van wijlen heer Willem van Bucstel, belooft aan Wouter Gerit Kepken 40
arnoldusgulden te betalen op Kerstmis aanstaande.
R 1204 fol 296v
-----------------------------------------------0825-3643 ----------------------------1435, 14 oktober
Jan, natuurlijke zoon van Gerit Jaep Janssoen verkoopt aan Willem Aelbrecht Smeets een kotersrecht
(afkomstig van Claes Collart) in de gemeynt van Kempen in Bucstel.
R 1205 fol 4v
-----------------------------------------------0826-3643----------------------------1435
Heer Gooswijn Aben (Aben=Albrecht) , kannunik in Tongherloe (leeft in 1435), zoon van wijlen Henrick
Aelbrechts van Bucstel die gehuwd is met Mechtelt.
R 1205 fol 67
-----------------------------------------------0827-3643----------------------------1435, 28 mei
Margriet van Engeland en Lijsbeth, weduwe van Henrick die Hoessche, verhuren voor 6 jaar vanaf
Pinksteren aanstaande aan Laureyns, natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick Costers, priester, een
hoeve, Bucstel, Mulsen om 9 mud rog Bossche maat op Lichtmis, 16 quarten boter en 200 eieren op
Lichtmis en 8 kapoenen op Kerstmis, 8 steen vlas tot hekelen bereid en 2 zesteren raapzaad. ( en de
lasten: 10 oude groten, 4 penningen, een meyverken en een vracht tiendhooi aan de jonker van Bucstel, 3
½ oude groten en 3 oude zwarten aan 't kapittel van St. Oedenrode; 6 oude groten aan de erfgenamen van
Jan Gheerlix).
Het vee is half van verhuurders en half van de huurder.
Huurder moet elk jaar
- 16 vrachten turf steken en drogen en daarna aan de verhuurders leveren,
- 50 wilgepoten zetten die hij kan snijden van de wilgen van de hoeven

- 6 vimmen stro dekken op het huis
- hij moet de heivelden der hoeve omgraven en beheimen
- hij mag geen hout kappen op dat Buschgeloect, op dat Schyldeken en
op de hoeve
Het fruit van de boomgaard is half van de verhuurders en half van de huurder.
R 1205 fol 72 bis v
-----------------------------------------------0828-3643----------------------------1435, 13 januari
Jonker Jan van Meerhem, zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, ridder, verkoopt
aan Henrick Henrix Bloyman een pacht van ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis uit een huis (vroeger
van Jan Proefst van Bucstel) te Bucstel tussen Emont Wolfs en de kinderen van Gerit heer Geritss van
Bucstel, strekkende van een straat tot die Dommel. (Jonker Jan had dat huis verkregen van jonker Dirck
van Bucstel, heer van Bucstel)
R 1205 fol 134
-----------------------------------------------0829-3644----------------------------1435, 4 mei
Gerit Maes, zoon van wijlen Thomas Ghenen soen vander Bruggen heeft opgedragen aan Franck van
Ghiessen een huis, erf, hof met aangelegen bouw- en weilanden, Bucstel bij de brug, tussen een straat en
die Dommel, strekkende van een straat die voor de brug naar de molen loopt tot dat Moleneeussel.
(lasten: een grondcijns, 9 oude schilden aan cijnzen en 14 lopen rog)
Daniel vanden Ecker, zoon van wijlen Jacop Jan Joirdens doet ook afstand daarvan ten bate van Frank.
R 1205 fol 181v
-----------------------------------------------0830-3644----------------------------1435, 18 mei
Michiel Janss Troest, man van Hille Cherijs vanden Niel, beloven aan Henrick Janss vanden Broec, dat
zij niet zullen verkopen, vervreemden of verbinden 2/3 deel in huis, erf, hof Bucstel op Ladonck, 2/3 in
land in Cruysbroec; 2/3 in 2 stukken land; noch alle kleinodiën en huisraad waarin Aert vanden Cloet,
man van Hille stierf, maar dat dit alles zal versterven op Henrick en diens vrouw Mechtelt.
Henrick verhuurt aan Michiel en Hille, voor zolang zij leven, 1/3 van de voornoemde erven, alsmede een
stuk land, om de lasten en een steen vlas, tot hekelen bereid, op Kerstmis.
R 1205 fol 189
-----------------------------------------------0831-3644----------------------------1435, 27 juni
Willem Costers van Bucstel alias van Haren heeft opgedragen aan Heilwich Elyas sByendochter, een huis
en hof aen die Strijpt, Bucstel, tussen (vroeger) Willem Bobnagel en Elias Janss van Lucell. (Jan Royman
had dat huis opgedragen aan zijn zoon Gerit.)
R 1205 fol 203v
-----------------------------------------------0832-3645----------------------------1435, 1 juli
Henrick die Gruyter van Lancvelt heeft opgedragen aan Willem Peter die Joede een huis en hof, Bucstel,
tussen Aelbrecht Gheenkens en Lijsbeth natuurlijke dochter van wijlen Jan die Heyden. (Henrick had het
huis opgewonnen in Den Bosch) (last: 3 pond payment aan Henrick die Gruyter voornoemd.)
R 1205 fol 208v
-----------------------------------------------0833-3645----------------------------1435

Dirck Mathijss van Orthen had voor 1435 enige kamers in Den Bosch over die Boerdsche Brugge
verkregen van Jan van Ranst Marinensoen.
R 1205 fol 209
-----------------------------------------------0834-3645----------------------------1435
Bucstel, die Nasheye, after die Vorst
R 1205 fol 227v
-----------------------------------------------0835-3645----------------------------1434, 23 december
Lucas Gerlacks van Erpe belooft aan een secretaris ten bate van Gerit Brant, rentmeester van Bucstel, 150
arnoldusguldens te betalen op donderdag na Driekoningen aanstaande.
R 1205 fol 242v
-----------------------------------------------0836-3645----------------------------1435, 16 februari
Henrick van Ranst, man van jonkvrouw Lijsbeth, dochter van wijlen Willem, heer van Bucstel, heeft
opgedragen aan Henrick van Gerven 24 of 25 franse kronen die jonkvrouw Mechtelt, echtgenote van
Laureyns vanden Rode betalen moet aan Henrick van Ranst of aan diens vrouw.
R 1205 fol 249v
-----------------------------------------------0837-3640----------------------------1436
Heer Willem van Bucstel, ridder, zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, beurde (vroeger) 32
pond payment op St Marten uit die Weybuenre in Liemderwout in de parochie Bucstel tussen de gemeynt
van St Oedenrode en een gemeynt van Oirscot en strekkende tot de gemeynt van Liemde.
R 1206 fol 28
-----------------------------------------------0838-3640----------------------------1436, 3 maart
Heidewich, weduwe van Andries van Lennenshoevel heeft opgedragen aan haar kinderen Philip Boyer
(alias Boyen), haar vruchtgebruik in huis, erf, hof en aangelag Bucstel, tussen een straat en Peter die
Visscher, strekkende van een erf van de jonker van Bucstel tot de heer Jan Proefst, priester; in de helft
van de beemt "die Groetbeke" en in de beemd "dat Cleyn Beecken"
De voornoemde kinderen verkopen dat alles aan Aert Aerts Ghijbens. (last 2 mud rog, heden door Aert
beloofd aan Heilwich, weduwe van Andries van Lenneshoevel).
R 1206 fol 56v
-----------------------------------------------0839-3640----------------------------1436, 15 april
Jonkvrouw Marie, weduwe van Peter die Joede, heeft opgedragen aan Henrick van Gerwen, apotheker,
een lijfrente van 20 rijnsgulden uit de heerlijckheit en de goederen van Bucstel. (Jonker Dirck van
Meerhem, heer van Bucstel, had die lijfrente in zijn testament vermaakt aan Marie.)
R 1206 fol 79
-----------------------------------------------0840-3640----------------------------1436, 15 juni
Jan en Katherijn, kinderen van wijlen Andries Mutsarts, geven in erfpacht aan Peter Peters van Brogel
een huis, erf , hof en land "die Brake"Bucstel, Bruekelen tussen de gemeynt van Zelysel en een straat
strekkende van Daniel Willem Wautgers en Geertruyt weduwe van Wouter Beeckman, tot een weg om 2

mud Bossche maat op Lichtmis. (en de lasten: een grondcijns; 1 mud rog en 4 kapoenen aan Porta Celi; 7
mud rog aan de kinderen Wouter Beeckman)
R 1206 fol 96v
-----------------------------------------------0841-3642----------------------------1436
Bucstel, in de herdgang (pastoria) Tongeren erf "Meyssenvenne"
R 1206 fol 103v
-----------------------------------------------0843-3642----------------------------1436, 8 juli
Willem Peters die Joede heeft opgedragen aan een secretaris ten bate van Henrick die Gruyter van
Lancvelt een huis en hof, Bucstel tussen wijlen Aelbrecht Geenkens en Lijsbeth natuurlijke dochter van
wijlen Jan die Heyden. (Willem had dat huis verkregen van Henrick die Gruyter voornoemd)
R 1206 fol 105v
-----------------------------------------------0844-3642----------------------------1436, 13 september
Hessel Henrick Hesselss, rademaker, heeft opgedragen aan Jacop Henrick Engelensoen het recht op een
pond grond groot in de gemeynt van Lennenshoevel en Lutgerheide. (Hessel had dat recht verkregen van
Jan Heurix die Hoessche.)
R 1206 fol 123
-----------------------------------------------0845-3642----------------------------1436, 9 maart
Hanrick Lodewijks van Kessel heeft opgedragen aan Jan natuurlijke zoon van wijlen Willem van Ranst:
½ morgen land te Kessel inden Enghe en 1 ½ hont land in Cort Langpoel.
R 1206 fol 170
-----------------------------------------------0846-3642----------------------------1436, 30 augustus
Heilwich, weduwe van Eustaes Emont heer Emont Rovers, heeft opgedragen aan jonker Henrick van
Ranst, heer van Kessel, haar vruchtgebruik in een pacht van 21 mud rog uit de hoeve tguet te Keeldonc
(in Erp). (Eustaes had die hoeve in erfpacht gegeven aan (zijn neef) Emont Gerlack heer Emont Rover om
die 21 mud rog).
R 1206 fol 209
-----------------------------------------------0847-3642----------------------------1436, 13 oktober
Jonker Jan van Meerhem, heer van Bucstel, machtigt Gerit Brant om te manen
R 1206 fol 220v
-----------------------------------------------0848-3636----------------------------1437
Willem Costers van Bucstel, alias van Haren, natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick Costers van
Bucstel, priester.
R 1207 fol 60v
-----------------------------------------------0849-3636----------------------------1437, 17 mei
Jonkvrouw Henrick van Drongelen, dochter van wijlen heer Jan van Drongelen, ridder, heeft opgedragen
aan Meeus die Momber alle goederen die zij geerfd had van haar moeder wijlen Cristijn van Bucstel, en
van haar zuster jonkvrouw Hadewijch van Drongelen en van jonkvrouw Liesbeth Vincken, natuurlijke

dochter van wijlen heer Henrick van Bucstel, en die zij zal erven van vrouwe Katherijn van Dongelen,
echtgenote van heer Reyneer van Berghen, ridder, alle gelegen in 't hertogdom Brabant.
R 1207 fol 8
-----------------------------------------------0850-3636----------------------------1437, 31 juli
Henrick die Wyse, man van Aleyt, natuurlijke dochter van Henrick Brant, heeft opgedragen aan Beel,
natuurlijke dochter van Henrick Brant,
- de helft van 4 buunder en 22 ½ roeden land "tgroet Cruysbroeck" Bucstel bij
Lennenshoevel in 't groet Cruysbroeck,
- de helft van huis, hofstad en hof met grachten rondom tot Tongeren tussen
Mathijs die Molner en de gemeynt van Zelicel,
- de helft van een half ploechrecht op de gemeynt van Kempen
- en de helft van land in Vranckenbrake tot Tongheren
(Lambert van Doerne - een bossche secretaris-- had ten bate van Willem, Beel en Aleyt, natuurlijke
kinderen van Henrick Brant, die helften verkregen van de voornoemde Henrick Brant.) (Beel en Aleyt
hadden 1/3 deel in die helften verkregen van Willem.)
R 1207 fol 111v
-----------------------------------------------0851-3636----------------------------1437, 4 augustus
Henrick Brant heeft opgedragen aan zijn natuurlijke dochter Beel, verwekt bij Sophie Paens, - de helft in 4 buunder en 22 ½ roeden land "tgroet Cruysbroeck" Bucstel bij
Lennenshoevel in 't groet Cruysbroeck,
- de helft in een pacht van 12 lopen rog en in nog een pacht van 12 lopen rog,
- de helft van een cijns van 2 oude groten
- de helft van een cijns van 11 oude penningen
(Henrick van Brant had die helften verkregen van Mr Willem van Bucstel, natuurlijke zoon van wijlen
heer Claes (Coel) van Bucstel, investiet van Gemonde)
- de helft van huis, hofstad en hof met grachten rondom tot Tongeren tussen
Mathijs die Molner en de gemeynt van Zelicel,
- de helft van een half ploechrecht op de gemeynt van Kempen
(Henrick Brant had huis en ½ ploegrecht verkregen van Jan van Hall)
Als Beel sterft zonder wettig kroost komen al die helften aan Willem en Aleyt, natuurlijke kinderen van
Henrick Brant en Sophie Paens.
Als Willem of Aleyt sterft zonder wettig kroost, komen die helften aan de overlevende. Verder nog: land
in Vranckenbrake tot Tongheren, (Willem van Cleve had ten bate van Henrick Brant dat land verkregen
van Peter Mathijs Janss van Broegel en Gerit Gerit Kattelaers)
(volgen nog 2 akten over pachten)
R 1207 fol 114
-----------------------------------------------0852-3637----------------------------1437, 4 augustus
Henrick Brant geeft aan Henrick en Lijsbeth, natuurlijke kinderen van hem en Kathelijn Dirx vander
After, een pacht van een mud rog Rodese maat op Lichthuis uit een beemd St. Oedenrode in die
Donredoncksche beemde. ( Henrick Brant had die pacht verkregen van Herman Henrix Brant.
R 1207 fol 114v
-----------------------------------------------0853-3637----------------------------1437, 5 september

Jonkvrouw Lijsbeth, natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, doet ten
bate van jonkvrouw Lijsbeth, natuurlijke dochter van van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van
Bucstel. afstand van een pacht van 6 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit een hoeve (van wijlen Floris
vander Aa) in Bucstel "Selysem" en uit een tiend (van Floris vander Aa) in Oirscot. (Lambert Corstiaen
van Doernen (een Bossche secretaris) had ten bate van Lijsbeth Willem van Bucstel voornoemd die pacht
verkregen van jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel)
R 1207 fol 122
-----------------------------------------------0854-3737----------------------------1437, 5 september
Gerit Brant, man van jonkvrouw Agnes, natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van Meerhem, heer
van Bucstel,doet ten bate van Lijsbeth, natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van Meerhem, afstand
van een pacht van 1 ½ mud rog Bucstelse maat, op Lichtmis uit erven die Mechtelt Laureijns van Engelen
om die pacht te pacht gekregen had van jonker Dirck van Meerhem; en van een pacht van 1 ½ mud rog
Bucstelse maat op Lichtmis uit erven, die Lambrecht Tielmans Vette om die pacht te pacht gekregen had
van jonker Dirck van Meerhem. Lambert van Doernen had beide pachten ten bate van Agnes verkregen
van jonker Dirck van Meerhem.
Jonkvrouw Lijsbeth, natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van Meerhem machtigt Henrick van
Gerwen, apotheker, om te manen.
R 1207 fol 122
-----------------------------------------------0855-3638----------------------------1437, 6 september
Jonker Henrick van Ranst, heer van Kessel, geeft aan Jan natuurlijke zoon van wijlen Willem van Ranst,
de tocht van Heilwich, weduwe van Eustaes natuurlijke zoon van wijlen Emond zoon van wijlen heer
Emont Rover, ridder, in een pacht van 21 mud rog uit het goed "te Keeldonc" te Erpe. (Eustaes had die
hoeve in erfpacht gegeven aan Emont zoon van Gerbert zoon van wijlen heer Emont Rover om 21 mud
rog Erpse maat. Heilwich, weduwe van Eustaes, had haar tocht of vruchtgebruik in die pacht gegeven aan
jonker Henrick van Ranst, heer van Kessel.
R 1207 fol 122v
-----------------------------------------------0856-3638----------------------------1437
Willem natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, man van Margriet Dirck Writer, had
vroeger een hoeve in Vechel aan die Hamvoirt in erfpacht gegeven aan Dirck Jorijs natuurlijke zoon van
Henrick Huesdens van Dynther.
R 1207 fol 133v
-----------------------------------------------0857-3638----------------------------1437, 31 januari
Yda, weduwe van Henrick van Tongellaer, geeft aan haar kinderen Willem en Katherijn haar
vruchtgebruik in huis, erf, hof, aangelag, Bucstel, Tongeren, tussen Laureijns Hebben en een straat; en in
een land op gheen Laecke bij tfenne en in een koetersrecht op Kempken. (sic)
Willem en Katherijn geven dat alles in erfpacht aan Laureyns Willem Laureyns van Bruggen om een mud
rog Bossche maat op Lichtmis. (en de lasten: 3 oude groten en 5 ½ oude penningen.)
R 1207 fol 153
-----------------------------------------------0858-3639----------------------------1437,
Bucstel, Tongellaer
R 1207 fol 161v

-----------------------------------------------0859-3639----------------------------1437
Gerit, zoon van wijlen Gerit natuurlijke zoon van wijlen heer Gerit van Bucstel, investiet van Bucstel is
gehuwd met Lijsbeth dochter van wijlen Jan van Best die gehuwd was met Lijsbeth.
R 1207 fol 182
-----------------------------------------------0860-3639----------------------------1437, 9 juli
Jan Berchman, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius vanden Aker, priester, heeft opgedragen aan Aert
Janssoen Coelborn een pacht van ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis uit land "die Zijtoert" in Essche.
(Jan had die pacht gekocht van Jan Aerts Beerwout.)
Jacop Jan Arntss ziet af van vernadering van die pacht.
R 1207 fol 207
-----------------------------------------------0861-3639----------------------------1437, 20 september
Claes Willems Dyer alias vanden Molengrave, Ghijsbrecht Janss van Herlaer, Jan Francken vanden
Broeck, Marcelis, Willem, Jan en Lijsbeth, kinderen van wijlen Jan Dyer, verkopen aan Laureyns
Herbrecht Claes Coel Hannensoen een huis, erf en hof, Bucstel Tongeren, tussen Jan Jans vanden Hoeck
en de gemeynt, strekkende van Elyaes Jan Elyaessoen tot een straat. (lasten: 2 ½ schout-hoenre aan de
heer van Bucstel en 10 lopen rog.)
R 1207 fol 226
-----------------------------------------------0862-3639----------------------------1437, 21 maart
Wouter Janss Koeck heeft opgedragen aan Jan Berchman, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius
vanden Aker, priester, een huis en hof in Essche tussen Aert Buckinc en Gerit Ringel en een zesterzaad
land aldaar. (Wouter had huis, hof en land in erfpacht gekregen van Lijsbeth, weduwe van Jan Best en
haar dochter Lijsbeth, - Simon van Ghele, Wouter van Houweningen, Henrick Jan Gieliss en Emont van
Tuyl).
Aelbrecht Wouter Koec ziet af van vernadering.
Jan Berchman belooft aan Wouter 14 franse kronen en 4 pond payment te betalen op Lichtmis over 4 jaar
R 1207 fol 250
-----------------------------------------------0863-3640----------------------------1437, 28 maart
Jan Berchman, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius vanden Aker, priester, bekent ontvangen te
hebben van Jan Hubrecht Wreynskens (=Laureyns) van Engelen 1/3 deel van 40 arnoldusguldens en 1/3
deel van 2 mud rog (welke Jan Hubrechts voornoemd en Thomas Hannen en Jan Nuweert van Bucstel
beloofd hadden aan Jan Berchman).
R 1207 fol 285
-----------------------------------------------0864-3633----------------------------1438, 20 mei
Willem Florisz vander Aa belooft aan Gerit vander Aa dat hij een cijns van 3 pond oud aan de rector van
't Maria-Magdalena-altaar in de kerk van Bucstel uit een hoeve (vroeger van Willem van Dynther, nu van
Jan Meeus) Bucstel, Celisel, voortaan betalen zal.
R 1208 fol 101
-----------------------------------------------0865-3633----------------------------1438

Beel natuurlijke dochter van wijlen Henrick Brant en van Sophie Paeuws bezit een huis in Bucstel,
Tongheren.
R 1208 fol 120
-----------------------------------------------0866-3633----------------------------1438, 7 augustus
Henrick en Lijsbeth, natuurlijke kinderen van wijlen Henrick Hermans Brant en van Kathelijn vanden
Berghe, geven in erfpacht aan hun broer Willem, natuurlijke zoon van wijlen Henrick Hermans Brant en
van Sophie Paeuws, een huis, erf, hof en aangelag, Bucstel,Bruekelen, tussen een weg aan alle kanten;
land "Mettenecker" tegenover het huis; en land "dat Scaephuis" ter plaatse genaamd tscaephuys, om 2
mud rog Bossche maat op Lichtmis aan Henrick voornoemd ( en de grondcijns).
R 1208 fol 128v
-----------------------------------------------0867-3634----------------------------1438
Jan Brenthen zoon van Willem van Bucstel (leefde vroeger)
R 1208 fol 130
-----------------------------------------------0868-3634----------------------------1438, 29 augustus
Jan, natuurlijke zoon van wijlen Henrick Moerken heeft opgedragen aan Henrick Reyners Loden, de helft
van een huis, erf, hof in Bucstel aan de straat tussen Aert Wambier en de erfgenamen van Jan
Hannensoen.
R 1208 fol 137v
-----------------------------------------------0869-3634----------------------------1437, 7 november
Philip Boeden, zoon van Andries van Lennenshovel heeft opgedragen aan Heilwich Wouter Rutgerss van
Audenhoven een huis, hofstad en hof, Bucstel tussen (vroeger) Mathijs Scomeker en Henrick vander
After. (Phiilp had dat huis gekocht van Jan Dirx van Hal, H.Geestmeester van Bucstel na een
schepenvonnis van Bucstel)
R 1208 fol 159
-----------------------------------------------0870-3634 ----------------------------1438, 28 februari
Sophie, weduwe van Henrick van Gheffen, emancipeert haar zoon Mr Jan van Gheffen en geeft hem de
helft van een hoeve te Bucstel in Mulsel. (de pachter der hele hoeve is Laureyns van Reythoven)
R 1208 fol 211
-----------------------------------------------0871-3634----------------------------1438, 11 maart
Gerit Willems vander Heyden heeft opgedragen aan Willem Aertss Mynnemeer "een goeken" (= kleine
hoeve, een goedje) aan den "Langendonc" in Gemonde. ( Lymoet Peters van Buchoven had dat goedje
geerfd van haar vader Peter en van haar broer en zuster Rutger en Heylwich en na haar dood
achtergelaten; Gerit Willems van der Heyden had het verkregen van Willem Aelbrechts Smeeds.)
R 1208 fol 217
-----------------------------------------------0872-3634----------------------------1438, 8 augustus
Beel, natuurlijke dochter wijlen Henrick Brant en van Sophie Paeuws heeft opgedragen aan Henrick
Claes die Wise een huis, hofstad, en hof met grachten rondom tot Tongeren tussen Mathijs die Molner en
de gemeynt van Selicel; en een half ploechrecht op de gemeynt van van Kempen. (Beel had dat alles
verkregen van haar broer Henrick)

Henrick (die Wise) belooft aan Beel een pacht van ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis daaruit te
betalen.
R 1208 fol 291v
-----------------------------------------------0873-3635----------------------------1438, 15 september
Lijsbeth Henrix vanden Elsbroeck heeft opgedragen aan Thomas Pauwels Jan Coppens, man van
Heylwich natuurlijke dochter van wijlen Jan, zoon van voornoemde Lijsbeth en van Symon vander
Zeeldonck alias vanden Elsbroeck, en aan Henrick Rolof Rover van Acht, man van Jut, natuurlijke
dochter van Jan, zoon van Lijsbeth en Symon voornoemd,
- een huis, schuur, erf, hof en aangelag, Bucstel, Mulsen, tussen Henrick Steenwech en een straat
enerzijds en een erf van de jonker van Bucstel anderzijds, strekkende van
Henrick Steenwech tot
Sophie, weduwe van Henrick van Geffen;
- die Langhe acker
- land "die aude bogart" met die Cortacker en met 't erf "die Berge"
- bouwland "die Hoegebrake"
- bouwland "Nedereeuwsel"
- bouwland "Hoeghe Eeuwsel"
- bouwland "Cleyn Eckerken"
- akker '"het Hoefken"
- wei "die Ossencamp" in Eylde
- die Vonderbeempt in Mulsen
- wei "dat Eeuwsel voir die Aa" aan de Dommel.
(alles afkomstig van Henrick vanden Elsbroeck)
Henrick Wouter Colensoen van Oirle ziet af van vernadering
Thomas en Henrick beloven aan Lijsbeth een lijfpacht van 7 mud rog Bucstelse maat op Lichtmis, zolang
Lijsbeth leeft, daaruit.
R 1208 fol 302+ 302v
----------------------------------------------0874-3635----------------------------1438, 15 september
Lijsbeth Henrix vanden Elsbroeck heeft opgedragen aan Henrick Rolof Rover van Acht een hei- en
weiveld "tsmaelbroeck" Bucstel in Smaelbroeck tussen de gemeynt van Kempen en de gemeynt van
Banelsvelt, strekkende van een weg tot die Nuwecamp (van de jonker van Bucstel) in subsidium
matrimoni.
Henrick belooft aan Lijsbeth een lijfpacht van 6 mud rog Bucstelse maat op Lichtmis zolang Lijsbeth
leeft.
R 1208 fol 302v
----------------------------------------------0875-3635----------------------------1438
Willem Kosters van Bucstel alias van Haren.
R 1208 fol 333
----------------------------------------------0876-3635----------------------------1438, 8 mei
Dirck die Wolf, zoon van wijlen Emont die Wolf van Bucstel verkoopt aan Jan Janss Pelman een huis,
erf, en hof, Bucstel, binnen de bruggen tussen Jan Goyarts die Hoessche en Lauryns die Wolf Emontss,
strekkende van een straat tot die Dommel. (last: een grondcijns)

R 1208 fol 402v
----------------------------------------------0877-3672 ----------------------------1444, 31 januari
Heilwich, weduwe van Jan Pijnappel, heeft opgedragen aan haar zoon Wouter haar vruchtgebruik in huis,
erf en hof (vroeger van Aelbert van Kessel) Bucstel binnen de bruggen tussen erfgenamen van Andries
van Dusel en die Raemstat, strekkende van die Dommel tot een straat. Wouter Janss Pijnappel verkoopt
dat huis aan Jan Willems Bubnagel, schoenlapper.
R 1214 fol 44
----------------------------------------------0878-3672----------------------------1444, 14 februari
Reyner Wouters van Vynckenschoet heeft opgedragen aan Peter Willem Peters van Herentham 1/6 deel
(van Reyner en zijn zuster Luytgart) in een watermolen van wijlen Peter van Herentham, Lyemde,
Casteren.
R 1214 fol 53v
----------------------------------------------0879-3672----------------------------1444
Bucstel, munimem dictum die Bantuyn op Zavendonck.
R 1214 fol 71
----------------------------------------------0880-3669----------------------------1445
Bucstel, Hall opten Rolander bij den Sceysschelberch
R 1215 fol 181
----------------------------------------------0881-3669----------------------------1445
Bucstel, Lennenshovel: die Selinghen ecker; beemd "den Pijnselaer" ; den Heerselaken beempt
R 1215 fol 183
----------------------------------------------0882-3669----------------------------1445, 8 mei
Goyart Goyarts Moudewijc, snijder, heeft opgedragen aan een secretaris ten bate van Meeus die Momber
een huis, erf en hof (vroeger van Henrick van Berkel) Bucstel binnen de bruggen tussen Peter Janss die
Visscher en die Dommel. (Henrick van Beirkel had dat huis verkregen van heer Jan van Erpe, pastoor van
Bucstel) Lasten: 7 ½ oude groten aan Onze Lieve Vrouwe-altaar in Bucstel; 2 mud rog en 2
cijnshoenderen en 2 slyparts.
R 1215 fol 193
----------------------------------------------0883-3670----------------------------1445, 17 juni
Laureyns, Aert, Jan, Elias en Hubrecht, zonen van wijlen Hubrecht Laureynsz van Engelen, Mathijs van
Meynensvoert, man van Lijsbeth Hubrecht Laureynsz van Engelen en Henrick Scutken, man van
Kathelijn Hubrecht Laureynsz van Engelen, geven aan de tafel van de Heilige Geest van Bucstel een
pacht van 4 lopen Bucstelsche maat op Lichtmis uit drie stukken land, Tongheren Bucstel (nl. het 2e stuk
aan die Aa, het 3e stuk op ghenen Colcke). Hubrecht Laureynsz van Engelen had die pacht verkregen van
Geldolf Jan Geldens.
R 1215 fol 201v
----------------------------------------------0884-3670----------------------------1445, 3 juli

Hille, weduwe van Laureyns die Rademeker, geeft aan haar kinderen Jan, Gooswijn, Hille en Katherijn,
haar vruchtgebruik in de helft van huis, erf, hof en aangelag, Bucstel, Hall; en de helft van land "die
Hoen" en van een heiveld daarbij; in de helft van land "dat Waterscap"; in de helft van land "dat
Cruyseckerken" bij het hek bij Nonnenberch; in de helft van een wei; in de helft van de wei "die Mortel"
en van de wei "die Hut" en in de helft van een pacht van 12 lopen rog (te betalen door de kinderen van
Andries die Weker).
Jan, Gooswijn, en Henrick Rutgers van Os, man van Hille, geven die helften over aan Gooswijn Janss van
Hall.
Gooswijn Janss van Hall belooft aan Henrick Rutgers van Os daaruit een pacht van 2 mud rog Bossche
maat op Lichtmis. (Gooswijn Janss van Hall kan die pacht binnen 2 jaar lossen met 80 peters).
R 1215 fol 210
----------------------------------------------0885-3670----------------------------1445
Bucstel, beemd den Omganck" bij 't hoghe Mulsel
R 1215 fol 226
----------------------------------------------0886-3670----------------------------1445, 18 september
Gerit, natuurlijke zoon van wijlen Floris vander Aa verkoopt aan Jacop Pauwels Jan Coppenzoon: een
huis, erf en hof Bucstel binnen de bruggen aan die Strijpt tussen Willem natuurlijke zoon van wijlen
Henrick Brant en Willem Heynmans, strekkende van die Strijpt tot beide voornoemde Willemen, met
recht om te gebruiken een bornwech over een erf van Willem Heymans tot de stroom. (lasten: 4
cijnshoenderen grondcijns; 30 schillingen aan Dirck Emonts die Wolf; 10 schillingen aan de priesters van
Bucstel).
Lambert die Keyser, snijder, ziet af van vernadering.
R 1215 fol 235
----------------------------------------------0887-3671----------------------------1445, 20 januari
Willem Henrix Snijders verkoopt aan Jacop Aerts die Kenter een huis, erf en hof (vroeger van Jan
Colman) Bucstel binnen de bruggen tussen Margriet, weduwe van Andries Sdroechscheerres, en Jan
Bolle strekkende van heer Jan van Erpe, persoon van Bucstel tot een straat. (lasten: een grondcijns; 10
schillingen payment)
Andries Henrix Snijders ziet af van vernadering
R 1215 fol 285
----------------------------------------------0888-3671----------------------------1445, 20 januari
Jacop (Aerts die Kenter) belooft aan Willem Henrix Snijders en aan Henrick, Met en Hadewijch,
kinderen van Willem Henrix Snijders en wijlen Benigna natuurlijke dochter van wijlen Jan Colman, een
pacht van ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis te betalen.
Mette Willem Henric Snijders doet afstand van dat huis.
Willem Henric Snijders belooft dat hij Henrick en Hadwijch afstand van dat huis zal laten doen zodra zij
mondig zijn.

Jacop belooft aan Willem Henrix 20 peters te betalen op Lichtmis over 4 jaar en ondertussen elk jaar op
Lichtmis 4 zesteren rog Bossche maat.
R 1215 fol 285
----------------------------------------------0889-3666----------------------------------1445
Bucstel, huis, erf, hof en 2 mudzaad aangelag, "Lievenborch" Lennenshoevel.
R 1216 fol 3v
----------------------------------------------0890-3666----------------------------------1445
Bucstel (Lennenshoevel), beemd "Pijselaer” aan die Aa.
R 1216 fol 11
----------------------------------------------0891-3666----------------------------------1445
Jan van Ranst nat, zoon van wijlen Willem van Ranst, welke Jan is gehuwd met Guedelt dochter van
wijlen Jan uyt den Wijngart. (geldbedrag te vorderen in Kessel).
R 1216 fol 20
----------------------------------------------0892-3666----------------------------------1446
Bucstel, hei- en weilveld "Smaelbroeck" tussen gemeijnte Banelsvelt" en gemeijnt "Kempen".
R 1216 fol 38v
----------------------------------------------0893-3666----------------------------------1446
Bucstel, Tongelre
R 1216 fol 45
----------------------------------------------0894-3666----------------------------------21-03-1446
Willem Aert Mynnebier (sic!) heeft opgedragen aan Lijsbeth Jan van Best, weduwe van Gerit Gerit heer
Gerit van Bucstel : een huis, hofstad, en hof, Bucstel aan de Plaats tussen Met Wellens en Wauterts van
Zelant. Willem had dat huis verkregen van Willem zoen van wijlen Willem Mynnebier. Lasten : een
grondcijns en 1 ½ponjd payment aan cijnsen.
R 1216 fol 62
Gerit Maess. van Bucstel ziet af van vernadering.
----------------------------------------------0895-3667----------------------------------02-04-1446
Matheeus zoon van wijlen Henrick Michiels soen, Henrick zoon van wijlen Eligius Henrick Michielssn.
en Amelis Amelis Sroden zoon, man van Margriet nat. dochter van wijlen Geldolf en van wijlen Marie
Henrick Michiels, verkopen aan Wouter Jacop Pauwels (van den Aker) ¼ e deel (van de verkopers en van
Michiel Henrick Michiels) in land "den Buijcberch" in Esch, naast o.a. Jan van den Berghe en ¼ deel in
land " Verloren Cost" aldaar bij den Buijcberch. Die vierde delen behoorden vroeger toe aan heer Elisius
van den Aker.
R 1216 fol 67
... (onleesbaar in de rand) doet afstand van vernadering
----------------------------------------------0896-3667-----------------------------------

1446
Broeder Dirck van Bucstel, ondergardiaan van de Minderbroeders in den Bosch. (leeft in 1446)
R 1216 fol 71
----------------------------------------------0897-3667----------------------------------1446?
Willem nat., zoon van heer Willem van Bucstelle, ridder had vroeger een beemd achter ´t huis "Te
Reijtsel" dat van de heer van Bucstel was, gekocht vban Jan nat. zoon van heer Aelbrecht van Bucstel.
R 1216 fol 90
---------------------------------------------0898-3667----------------------------------04-08-1446
Jan Berchmans, nat. zoon van wijlen heer Eligius van den Aker, priester en zijn kinderen Jan en Udo,
verkopen aan Jan Monix een levering van een tal alen (een getaall gueder lofberre suelinge), jaarlijks te
leveren op St. Maarten uit een visserij in Esch en Haren vanaf die Belversche Eyck totten rade van Lucel.
(Jan had de helft van die visserij verkregen van Matheeus en Marie kinderen van wijlen Henrick Michiels
en van Henrick zoon van wijlen Eligius Henrick Michiels.
R 1216 fol 105v
Wouter Jacop Pauwels (van den Aker) ziet af van vernadering van die alen-levering. (27-08-1446)
---------------------------------------------0899-3667----------------------------------aug. 1446
Heer Wouter Bau, heer van Bucstel en Vriemde.. (rest valt weg in rand).
R 1216 fol 109
---------------------------------------------0900-3668----------------------------------1446?
Jan van Erpe, nat. zoon van heer Jan van Erpe, persoon van Bucstel.
R 1216 fol 238
---------------------------------------------0901-3668----------------------------------1446?
Bucstel tot Tongelre
R 1216 fol 242v
---------------------------------------------0902-3668----------------------------------27-08-1446
Andries Aelbert Janssn. van Ghestel heeft opgedragen aan Jacop Jacops van Lairhoven de helft van huis,
hofstad en Hof, Bucstel over de brugge, tussen een straat en de Dommel, land bij Stapelen in die Namer,
tussen een erf van de heer van Bucstel en een straat. Andries had die helft van ´t huis en dat land
verkregen van Wauter nat. zoon van wijlen Jan Gestelmans. Last : een lijfrente aan Wauter Jan
Gestelmans.
R 1216 fol 257v
---------------------------------------------0903-3668----------------------------------27-08-1446
Andries Aelbert Janssn. van Ghestel verkoopt aan Jacop Jacops van Lairhoven : de helft van een kamer
met de grond, Bucstel, bij de brug tussen de Dommel en een straat. Lasten : 3 hoenderen grondchijns, uit
de hele Namer 20 schillingen.
R 1216 fol 257v
---------------------------------------------0904-3668-----------------------------------

04-02-1446
Jacop nat. zoon van wijlen Willem van Bucstel, zoon van jonkvrouwe Henrick, bekent voldaan te zijn
over de legaten die hem en zijn nat. zuster Mechtelt vermaakt werden in het testament van hun vader
Willem en belooft dat hij Jan van den Doren en de andere erfgenamen van voornoemde Willem niet meer
lastig zal vallen.
R 1216 fol 287
---------------------------------------------0905-3668----------------------------------04-02-1446
Jan van den Doren, Willem Udemans van Bruheeze en diens zuster Lijsbeth van Bruheeze, beloven aan
voornoemde Jacop (van Bucstel) 52 peters te betalen op Pasen a.s.
R 1216 fol 287 (n.st. =non solvit)
---------------------------------------------0906-3668----------------------------------04-02-1446
Jacop nat. zoon van wijlen Willem van Bucstel machtigt Claes Willems Klinkart om te manen etc.
R 1216 fol 287v
---------------------------------------------0907-3668----------------------------------13-11-1445
Jonker Henrick van Ranst, heer van Kessel, belooft aan Gerit Brant, een cijns van 50 gouden rijders te
betalen op het feest van Elisabeth-weduwe, uit al zijn goederen.
R 1216 fol 327
---------------------------------------------0908-3668----------------------------------31-1-1446
Jonker Henrick van Ranst en zijn zuster jonkvrouwe Lijsbeth, kinderen van wijlen Henrick van Ranst,
machtigen heer Wouter Bau, heer van Bucstel, ridder en Gerit Brant voor 3 jaar om te manen etc. al hun
cijnsen renten, pachten en schuldvorderingen.
R 1216 fol 334
---------------------------------------------0909-3669----------------------------------31-01-1446
Jonkvrouwe Lijsbeth nat dochter van wijlen jonker Dirck van Meerhem, voorheen heer van Bucstel,
bekent voldaan te zijn door Henrick van Gerwen, apotheker, die haar goederen beheerd had.
R 1216 fol 334v
---------------------------------------------0910-3669----------------------------------30-01-1446
Wauter Janssn. van Heirle belooft aan een sekretaris t.b.v. Willem nat. zoon van wijlen Dirck nat. zoon
van wijlen heer Willem van Meerhem, voorheen heer van Bocstel, ridder, 25 peters te betalen op Pasen
a.s.
R 1216 fol 335v
---------------------------------------------0911-3669----------------------------------21-03-1446
Lijsbeth Jansdochter van Best, weduwe van Gerit Gerit heer Gerits van Bucstel belooft aan Willem
Aertssn. Mynnebier (sic) 50 peters en 20 lopen rog Bossche maat, te betalen op St. Jans over een jaar,
R 1216 fol 340
---------------------------------------------0912-3669----------------------------------05-07-1446
Claes Willem Clynckart bekent ontvangen te hebben 52 peters van Jan van den Doren en (Willem)

Udeman van Bruheze en diens zuster Lijsbethh van Bruheze, die dat bedrtag beloofd hadden aan Jacop
nat. zoon van wijlen Willem van Bucstel zoon van jonkvrouwe Henrick.
R 1216 fol 347v
---------------------------------------------0913-3662----------------------------1446, 20 oktober
Jan van Ranst, natuurlijke zoon van wijlen Willem van Ranst koopt land in Kessel
R 1217 fol 11v
---------------------------------------------0914-3662----------------------------1447, 24 januari
Peter van Drueten heeft opgedragen aan Goyart Henric vanden Wachtelberch: een huis en hof, Bucstel
aan den Borchacker tussen Aert Luyten en Lijsbeth Colen; alsmede de helft (vroeger van Jan en Elias
zonen van Jan van Moudewijck) in huis en hof bij Smaelvonder tussen Lijsbeth Alen en Lijsbeth die
Keymster. (Peter had dat huis en de helft van het andere huis gekocht na schepenvonnis in Den Bosch).
R 1217 fol 60
---------------------------------------------0915-3663----------------------------1447, 1 juni
Reyner Wouters van Vynckenschoet heeft opgedragen aan Jan Wouters van Lyer: ¼ deel (dat vroeger
van Jan Wouters van Lyer was) in de molen van Casteren te Casteren in de parochie Bucstel. (Reyner had
dat ¼ deel in erfpacht gekregen van Jan Wouters van Lyer)
R 1217 fol 171
---------------------------------------------0916-3663----------------------------1446
Bucstel, land "dat Middelrot" , Lennenshoevel
Bucstel, land "den Tijsacker"
Bucstel, beemd "den Molenweert"
Bucstel, beemd "die Pijslaer"
Bucstel, heiveld "die Laecbroeck"
Busctel, erf "Laecsche Venne"
R 1217 fol 238v
---------------------------------------------0917-3663----------------------------1446, 12 oktober
Jan Dirx vander Braken, man van Kathelijn Wouter Philips geeft in erfpacht aan Wouter Peters vanden
Laecke een huis, hofstad en hof Bucstel aan de Plaats (vroeger) tussen Mechtelt, dochter van wijlen heer
Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, en Jan Nollens van Bakel. (Wouter Philips had dat huis verkregen
van Heilwich Aelberts van Gestel) - het huys ligt nu tussen Willem Mynnomeer en Margriet Andries- om
6 lopen rog Bossche maat op Lichtmis en de lasten: een grondcijns; 10 schillingen; en ½ mud rog.
R 1217 fol 244
---------------------------------------------0918-3663----------------------------1446
Bucstel, Onrade, inden Boedickem
R 1217 fol 244
---------------------------------------------0919-3663----------------------------1446
Bucstel, wei "dat Haverlant" inden Bodichem
R 1217 fol 264

---------------------------------------------0920-3663----------------------------1447
Bucstel, Hoelt, ter plaatse geheten "die Lede"
Bucstel, Hoelt, beemd "die Legrave" bij die Loebeempt
Bucstel, op die Lee
R 1217 fol 265
---------------------------------------------0921-3663----------------------------1447, 11 januari
Bucstel, hoeve "tguet tot Selissem" in Selissem (vroeger van Floris vander Aa, nu van Jan die Joede)
R 1217 fol 268v
---------------------------------------------0922-3664----------------------------1447
Bucstel, Hall, dat Cruyfeckerken (of: Cruyseckerken) bij een hek bij Nonnenberch
R 1217 fol 278
---------------------------------------------0923-3664----------------------------1447
Bucstel, Cleynreliemde, beemd "die cleyn Hoydock" bij erf "die Zijldonc en bij Vellair (dit is Velder!)
R 1217 fol 282v
---------------------------------------------0924-3664----------------------------1447, 10 februari
Henrick, Rolof Rover van Acht verkoopt aan Peter Gerits vanden Loe de helft van een kamp in
Smaelbroec, Bucstel, tussen de gemeynt van Banelsvelt en de gemeynt van Kempen, strekkende van een
steeg tot een erf van de heer van Bucstel en de gemeynt van Banelsvelt. (lasten 3 1/8 oude groten
grondcijns, de helft van een aude scilt aan de kinderen van Andries van Lennenshoevel)
R 1217 fol 284
---------------------------------------------0925-3664----------------------------1447
Bucstel, Lendeshoevel, huis aan die Mylenstraet
R 1217 fol 288
---------------------------------------------0926-3664----------------------------1447
Bucstel, Lendeshoevel, Arregoensbeempt
R 1217 fol 290
---------------------------------------------0927-3664 ----------------------------1447, 10 maart
Lambert Corstiaens van Doernen (een Bosch secretaris) heeft opgedragen aan Mr Aert van Weilhuysen
(een andere Bosche secretaris), ten behoeve van Willem, natuurlijke zoon van Dirck, natuurlijke zoon van
wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, en ten behoeve van Jan Janss vanden Velde: alle
goederen die Willem Bloem, zoon van wijlen Gerit vander Horst, Jan Henrix Claessoen, Jan Jacops
Claessoen, Jan Janss vander Velde en Lambrecht Laureynss die Wever geerfd hadden van wijlen
Kathelijn Jan Zeskensdochter en die zij op 9 maart 1447 opgedragen hadden aan Lambert Corstiaens van
Doernen.
R 1217 fol 297
---------------------------------------------0928-3664----------------------------1447, 9 maart

Claes (=Coel) zoon van wijlen Dirck die Molneer heeft opgedragen aan een secretaris ten behoeve van
heer Wouter Bau, heer van Bucstel en Vriemden, 1 mud rog erfpacht Bucstelse maat uit de zomer-en
winterkorenmolen van Bucstel en uit een hofstad, hof en aangelag, Bucstel, Bruekelen en uit land opten
Moelengrave aldaar. (Claes had die pacht verkregen van zijn broer Mathijs Dirx die Molner.)
R 1217 fol 297
---------------------------------------------0929-3664----------------------------1447, 24 maart
Peter en Henrick, zonen van wijlen Jan Henrick Andriess doen ten behoeve van Ghijsbrecht en Willem
zonen van wijlen Henrick vander Vlasvoort, Claes Henrick Andries Mutsart, Claes Willems vander
Boydonc en Bouwen Janss Weijgerganc afstand van huis, hof en hofstad, Bucstel opten Borchecker
tussen Marten Moerkens en Gerit Brants. ( Jan Henrick Andries had dat huis verkregen van Jacop
Hermans Brant)
R 1217 fol 303
---------------------------------------------0930-3665----------------------------1447, 28 maart
Jacop Jacops van Laerhoven, man van Heilwich Aelbert van Gestel, verkoopt aan een sekretaris ten
behoeve van Andries Aelbert van Gestel: land "den Amer" voor Stapelen, Bucstel; en een huis, erf en de
helft van een aanliggende kamer Bucstel bij de brug, tussen een straat en de Dommel. (lasten: de helft
van 3 cijnshoenderen; de helft van 20 schillingen payment; 10 lopen rog en een grondcijns)
Zegher (transcribent: er staat Sacharias!) Saykenss vernadert dat land en dat huis erf en ½ kamer.
R 1217 fol 304v
---------------------------------------------0931-3665----------------------------1447
Bucstel, Bruekelen, erf "Meysenven ende Meysenberch"
R 1217 fol 312
---------------------------------------------0932-3665----------------------------1447, 3 juli
Marselis Peterss die Vysscher heeft opgedragen aan Henrick Henrix Andriess Mutsart, kremer, een huuis,
erf en hof, Bucstel binnen de bruggen tussen Jan Goyarts die Hoesch en Laureyns Emonts die Wolf.
Marselis had dat huis verkregen van Tieleman Henrix van Riel, Jan Henrix Lanensoen, Henrick Matheeus
van Bakelaer, Willem Henrix vanden Hove, Henrick Reyners van Vynckenschoet, Roelof Willem Roefss
en Willem natuurlijke zoon van Dirck Roetart.
R 1217 fol 342
---------------------------------------------0933-3665----------------------------1447, 7 september
Gielis Dunnecop heeft opgedragen aan een sekretaris ten bate van heer Wouter Bau vanden Eckhove,
heer van Bucstel, ridder, een cijns van 15 pond payment uit een cijns van 28 pond en 15 schillingen
payment op Kerstmis uit alle cijnzen die Dirck van Meerhem en zijn echtgenote de vrouwe van Bucstel
jaarlijks in het dorp Bucstel beurden. (Gielis had die 15 pond verkregen van Mauris Symon Maurissen
van Bomel, bontwerker.)
R 1217 fol 357
---------------------------------------------0934-3666----------------------------1447, 24 maart
Ghijsbrecht en Willem, zonen van wijlen Henrick vander Vlasvoert, Claes Henrick Andries Mutsart,
Claes Willems vander Boydonc en Boudewijn Janss Weygerganc (schoonbroers van Ghijsbrecht en
Willem) hebben opgedragen aan een sekretaris ten bate van de tTafel van de H.Geest van Bucstel: de

helft van 28 peters en van 8 pond payment (welke Willem Janss Spierinc beloofd had aan Lambrecht
Potter, natuurlijke zoon van heer Jan Potter, priester, en welke Lambrecht Potter opgedragen had aan Jan
Henrick Andriess.)
R 1217 fol 444v
---------------------------------------------0935-3666----------------------------1447, 10 juni
Gerit, zoon van wijlen Herman Brant, belooft aan zijn zuster Agnes 60 rijnsgulden en 2 mud rog
Oerscotse maat, te betalen op Lichtmis aanstaande. Dirck, Jan, Jacop en Agnes, kinderen van wijlen
Herman Brant, en hun schoonbroer Wouter Jacop Pauwels hebben opgedragen aan Gerit Hermans Brant
alle cijnzen, renten, pachten en schuldvorderingen van Mr Herman Brant.
R 1217 fol 451
---------------------------------------------0936-3743----------------------------------1447
Bucstel in den Boykom.
R 1218 fol 203
---------------------------------------------0937-3743----------------------------------18-10-1447
Dirck van Strathen, kremer, man van Lucya dr. wijlen Willem Loyer, nat. zoon van meester Jacop Groy,
krijgt bij een deling een hoeve Bucstel, Hall met erven in Enode voor Arnts ghuet van Houweningen
(Arnt van Houweningen had een hoeve in Enode onder Vucht)
R 1218 fol 206v
---------------------------------------------0938-3743----------------------------------14-11-1447
Marten Moerken nat. zoon wijlen Henrick Moerken verkoopt aan de sekretaris ten behoeve van Willem
nat. zoon van Dirck nat. zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, ridder, huis, erf en
hof in Bucstel tussen een straat en Heilwich weduwe van Jan Bullen, strekkende van een straat tot de weg
die "Raemstat".
R 1218 fol 213
Henrick Rombouts ziet af van vernadering. (14-11-1447)
---------------------------------------------0939-3744----------------------------------24-11-1447
Jan Henrick Wauters van Gemonden en zijn borgen Roelof Bollen en Claes Goyaert Yewans van den
Huls, beloven samen aan de sekretaris ten behoeve van meester Gerit Hoernken de klokgieter en Hillen
Jan Broet, gedurende 5 jaar vanaf Lichtmis l.l., jaarlijks 9 mud rog Bossche maat, 1 mud gerst zelfde
maat, 7 steen vlas tot hekelen bereid, 12 quarten boter, 3 eenden, 6 kapoenen, op Lichtmis te leveren
wegens huring van een hoeve van Gielis Aert Boyen en Hillen Jan Broet, Bucstel, Hall. De huurder is Jan
Henrick Wauters. Jan moet elk jaar 8 vrachten turf uit het moer steken, drogen en naar Den Bosch
brengen en elk jaar 200 stuks "rijshouit" (mutserds) maken uit het hout van de hoeve en naar Den Bosch
brengen en elk jaar 6 vimmen stro dekken op het huis van de hoeve. ´t Vee is half van verhuurder en half
van huurder.
Jan moet ook de grondcijns betalen.
R 1218 fol 216v
---------------------------------------------0940-3744----------------------------------11-01-1448
Goijart Henrik Goedens soen verkoopt aan de sekretaris ten behoeve van heer Wouter Bau van den
Eenchove, heer van Bucstel en Vriemde, ridder, een pacht van 2 mud rog Bossche maat, op Lichtmis, uit

huis, ef hof en aangelag, samen groot 18 lopense, Bucstel, Mulsel tussen Henrick Steenwech en een straat
enerzijds en Jacop van Geffen en Henrick Rover anderzijds, strekkende van een straat en Henrick
Steenwech tot Henrick Rovers, alsmede uit 10 lopenze akkerland aldaar bij ´t Hoge Eeeuwsel en uit den
Langecker 7 lopen aldaar.
R 1218 fol 230
---------------------------------------------0941-3744----------------------------------1448
Bucstel, Lutgherliemde, hoeve "tguet tot Everbosch".
R 1218 fol 234
te Lutgherliempde in die Wadendonc.
---------------------------------------------0942-3745----------------------------------1448
Lendenshovel, land "Ottenhove"
R 1218 fol 234
---------------------------------------------0943-3745----------------------------------1448
Bucstel, Lutgherliemd, hoeve "tguet then Everbosch"
R 1218 fol 259
---------------------------------------------0944-3745----------------------------------04-04-1448
Heilwich Elias Sbyendochter heeft opgedragen aan Jacop Pauwels Jan Coppen soens, huis, en hof Bucstel
aen die Strijpt, tussen wijlen Willem Bubnagel en Elias Janssoen van Lucel. Heilwich had dat huis
verkregen van Willem Kosters (custodis) van Bucstel alias genaamd van Haren.
R 1218 fol 260
---------------------------------------------0945-3745----------------------------------09-05-1448
Lodewijch Henrix van Olmen man van Margriet Peter Belaert, verkoopt aan Henrick Peter Belaert huis,
erf, hof en aangelag, Bucstel Lennenshovel. tussen Willem die Gruyter en de straat, strekkende van
Willem Eygenbroet tot Henrick Peter Belaert. Lasten : grondcijns en 10 lopen rog.
R 1218 fol 268v
---------------------------------------------0946-3745----------------------------------22-08-1448
Henrick van Os zoon van wijlen Marselis Delyensoen heeft opgedragen aan de sekretaris t.b.v. de H.
Geest van Bucstel, huis, erf en hof, Bucstel Lennenshoevel op Houwenschoet, tussen de straat een zijde
en Wouter Hoernken, 3 zijden, alsmede een hofje (tuintje) aldaar tussen Wouter Hoernkensstege en de
straat (Henrick had dat huis opgewonnen in Den Bosch) en een cijns van ½ oude grote en een pacht van 3
lopen rog. (Dirck Henrix Paedse heren Jacops soen had die cijns en pacht daaruit beloofd aan Henrick van
Os)
R 1218 fol 293
---------------------------------------------0947-3745----------------------------------03-09-1448
Emont Janssn. van Rode, gemachtigd door het testament van zijn vrouw wijlen Mechtelt van der Braken,
heeft opgedragen aan Henrick Jan Henrixs, huis en hof aan die Langhestrate (later Rechtersrstraat) te
Bucstel, tussen Aert Coppelmans en Jan Moeren. Emont had dat huis verkregen van Thomas Jan
Maessoen.

R 1218 fol 297
Emont en zijn broers Willem, beloven aan Henrick, dat ze Jan, zoon van Emont en Mechteldt, zodra hij
mondig is, afstand van dat huis zullen laten doen. (03-09-1448)
---------------------------------------------0948-3745----------------------------------02-08-1448
Jan die Joede, weduwnaar van Guedelt dr. wijlen Jan van den Werve, geeft aan zijn zoon Jan zijn
vruchtgebruik in een hoeve, Bucstel, Selissem, in de grove en smalle tiend in Oerschot, in zijn deel in de
tol van Oerschot en in den dovenshoutscat van Oerschot en in cijnzen in Bucstel en Gemonde. (Jan die
Joede had dat allemaal verkregen van Willem van der Aa).
R 1218 fol 366
Jan zoon van Jan die Joede geeft dat alles over aan Gooswijn Toelinc ten behoeve van de St. Janskerk in
Den Bosch (02-08-1448)
---------------------------------------------0949-3746----------------------------------08-08-1448
Jan die Joede bekent ontvangen te hebben van Gooswijn Toelinc, kerkmeester der St. Janskerk in Den
Bosch, 100 rijnsgulden en 52 peters wegens het vee op de hoeve in Zelissem, Bucstel etc.
R 1218 fol 367v
---------------------------------------------0950-3611----------------------------1448
Gemonde- Bucstel, after Buchoven
Gemonde- Bucstel, Beverheyde
Gemonde- Bucstel, beemd 'die Holtert" aan de Dommel
Gemonde- Bucstel, bouwland "die Hut"
R 1219 fol 9v
---------------------------------------------0951-3611----------------------------1448, 15 november
Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Jan van Drongelen, ridder, heeft opgedragen aan Bela Jansdochter
die Groet van Strathen ten behoeve van haar en van Elisabeth en Marie, natuurlijke dochters van Bela en
Jan voornoemd, een huis, hofstad en hof, Bucstel, aen die Strijpt tussen de erfgenamen van Ghijsbert van
Mouwijck en de erfgenamen van Reyner Jacops. ( Jan had dat huis verkregen van Henrick, natuurlijke
zoon van Lodewijck vanden Elsbroeck.)
R 1219 fol 13
---------------------------------------------0952-3611----------------------------1449
Bucstel, een huis aen die Roent heeft een half ploechrecht op Kempken (transcribent: sic)
R 1219 fol 21
---------------------------------------------0953-3611----------------------------1449
Bucstel, tot Tongerle
R 1219 fol 23
---------------------------------------------0954-3611----------------------------1449, 20 februari
Mr Jan Hoernken, ( transcribent: = de klokgieter!! zie R1241-4) man van Katherijn natuurlijke dochter
van wijlen jonker Jan van Meerhem, heer van Bucstel, bekent van heer Wouter Bau, heer van Bucstel,

ontvangen te hebben 200 gulden ( 10 Willelmus-thuyn te rekenen voor elke gulden) die als huwelijksgift
beloofd waren aan Katherijn. Binnen twee jaar moet Jan Hoernken die 200 gulden omzetten in
erfgoederen in stad of Meijerij van Den Bosch. Als hij zonder wettig kroost sterft, zullen die gekochte
goederen na dood van Jan Hoernken en Kathelijn komen aan de heer van Bucstel.
R 1219 fol 40
(transcibent: NB Den Bosch R 1219 folio 25, anno 1449 Jan Hoernken, waarschijnlijk dezelfde persoon
als boven, gehuwd met Katherijn, weduwe van Lucas, natuurlijke zoon van Lucas Gerlachs van Erpe.)
---------------------------------------------0955-3741----------------------------------19-03-1449
Adam van der Duyn man van joffrouw Elisabeth dochter van wijlen Willem Dirx die Rover, heeft
opgedragen aan Claes Oem van Buchoven de helft van een moer in Huysvenne, Bucstel. Dat moer was
vroeger van Willem die Rover.
R 1219 fol 52
---------------------------------------------0956-3741----------------------------------1449
Bucstel, heiveld in Braendonc
Bucstel bij Stapelen in den Namer
R 1219 fol 83v
---------------------------------------------0957-3741----------------------------------1449
Bucstel, Cleijnre Lijemde, hoeve " tguet ten Engel" (van Wouter CJan Wauters vander Vlasvoert)
Gemonde Bucstel, drie stukken land : "tGeroet", "die Eersbijl", "die Hokaert"
R 1219 fol 90
---------------------------------------------0958-3741----------------------------------1449
Bucstel, Lutgher Lyempde, hoeve "die Hove ter Beker"
R 1219 fol 100
---------------------------------------------0959-3742----------------------------------1449
Gemonde, Bucstel, bij den Speelhovel.
R 1219 fol 193v
---------------------------------------------0960-3742----------------------------------29-07-1449
Goijart nat. zoon van heer Lambrecht van Woenssel, priester, heeft opgedragen aan de sekretaris t.b.v.
Gerit Brant, een huis, hof en hofstad Bucstel opten Borchecker tussen Marten Moerken en Gerrit Brant.
(meester Aert van Weijlhuzen had dat huis t.b.v. Goijaert, Peter en Yva nat. kinderen van heer Lambrecht
van Woensel, verkregen van Ghijsbert en Willem, zonen van wijlen Henrick van der Vlas (voert), Claes
Henrick Aerts Mutsaert, Claes Willems van der Boydonc en Baudewijn Janssn. Weygerganc).
R 1219 fol 244
---------------------------------------------0961-3742----------------------------------11-01-1449
Henrick zoon van wijlen Henrick Andriessn. Mutsaert, kremer, geeft in erfpacht aan Thomas Andries
Sykens een huis, erf en hof, Bucstel binnen de bruggen, tussen Mathijss. die Molneer en Elisabeth,
weduwe van Henrick die Zecker, strekkende van de straat tot de Dommel, om ½ mud rog op Lichtmis en
een grondchijns aan de heer van Bucstel.
R 1219 fol 276

Marcelis Peters die Visscher ziet af van vernadering.
Thomas belooft aan Henrick 17 peters te betalen Lichtmis over 8 jaar, en gedurende de eerstkomende 8
jaar 7 lopen rog op Lichtmis. (11-01-1449)
---------------------------------------------0962-3742----------------------------------09-08-1449
Amelis van den Hoevel en Gooswijn Toelinc, kerkmeesters van St. Jan in Den Bosch, hebben opgedragen
aan Willem Hynckaert, een hoeve te Bucstel, Selisem en een tiend, een deel van de tol en in de
dovenhoutscat en cijnzen in Oerschot. (Goessen Toelinc had dat alles verkregen van Jan Janssen die Jode,
t.b.v. de St. Janskerk. Lasten : 40 mud rog die Goijart Sceyvel t.b.v. de St. Janskerk verkregen had van
Willem Florissen van der Aa).
R 1219 fol 319v
Willem Hynckaert belooft aan de kerkmeesters van de St. Jan te betalen 616 Wilhelmus-tuyn op
aanmaning van die kerkmeesters. (09-08-1419)
---------------------------------------------0963-3743----------------------------------1449
Bucstel, Onrode, beemd in den Boodickem.
R 1219 fol 325
---------------------------------------------0964-3607----------------------------1449
Bucstel, land "die Smaelricht" ter plaatse geheten Celysel
R 1220 fol 156v
---------------------------------------------0965-3607----------------------------1449
Bucstel, Lennenshoevel " 'tgoet Lyevegoer"
R 1220 fol 166
---------------------------------------------0966-3608----------------------------1449, 11 december
Michiel Aert Michielssoen van Hall, Henrick Reynerssoen van Vinckenschoet en Jan Henrixsoen die
Wise, H.Geestmeesters in Bucstel, geven erfpacht aan heer Lud(olf) vander Water, kanunnik in Den
Bosch, "sheiligengeestecker" Lyemde Casteren om 12 lopen rog jaarlijks. (en de last: 1 oude grote) (
Ludolf kan binnen 10 jaar die pacht lossen met 30 peters)
(NB Ludolf vander Water koopt volgens
- folio 165 ( R 1220 fol 165) op 8 november 1449 een hoeve in Ollant
- folio 169 ( R1220 fol 169) op 24 november 1449 een hoeve en landerijen in Casteren
( Liempde)
- folio 173 ( R1220 fol 173) op 11 december 1449 land in Casteren , Liemde en
- folio 193 ( 1220 folio 193) op 7 februari 1450 tgoet "ten Acker" in Lyemde
R 1220 fol 173
---------------------------------------------0967-3608----------------------------1449
Bucstel, binnen bruggen, vivarium "den Keirckwijer"
R 1220 fol 179

---------------------------------------------0968-3608----------------------------1450, 7 februari
Jacop (Jacops) van Laerhoven, man van Elisabeth Aelberts van Gestel, heeft opgedragen aan Willem
Goessens van Engelen: mhuis, hof en hofstad, Lennenshoevel, tussen Jan Wouters van Rode en die
Mijlenstraet; ( Jacop had dat huis verkregen van Willem die Vorster) alsmede een pacht van ½ mud rog
uit huis, hofstad, erf , hof en aangelag, Bucstel, Lennenshoevel uit land aldaar, uit een heiveld in
Braendonc; ( Jacop had die pacht verkregen van Willem Faessens van Engelen) en nog 't voornoemde
heiveld ( dat Jacop opgewonnen had).
Jacop van Laerhoven de oude doet ook afstand van dat huis, die pacht en dat heiveld.
R 1220 fol 193
---------------------------------------------0969-3609----------------------------1450, 6 maart
Henrick Lambrechtssoen van Beerze van Scijnle geeft in erfpacht aan Jan Janss die Graeuwe:
- een huis, erf, hof, en aangelog op Ladonc, Bucstel, tussen H.Geest van Bucstel en Jan die Snyder,
strekkende van de straat tot Jan Molengraefs en Marselis die Visscher;
- een stukje erf aldaar;
- 1 lopense akker, "dat Hoerincstucxken" aldaar
- 1 lopense akker:
- 1 wei "die Horst" en
- land "den Langhenhof"
om 1 ½ mud en 1 zester rog op Lichtmis
(en de lasten: 20 schillingen, die Mechteld, vrouw van Henrick Lambrechtss van Beerze met toestemming
van haar man vermaekt had aan de H.Geest van Bucstel)
(Jan kan die pacht binnen 9 jaar lossen met 40 peters per mud)
(Henrick Lambrechtssoen van Beerze had die goederen verkregen van Jan die Graeuwe en diens zoon Jan
en van Jan en Wouter zonen van wijlen Wouter Beeckman, Lambert vander Veken, Jan en Henrick zonen
van wijlen Wouter Hillen,Marten Jan Vuchs en Jan Engbert Hillen)
Tot meerdere zekerheid van de betaling van die pacht zetten Jan die Graeuwe en zijn vader als pand: een
huis in Ladonc naast het voornoemde huis bij erf "die Kolc'.
R 1220 fol 203
---------------------------------------------0970-3609----------------------------1450, 23 maart
Jan Jan Elyaes, weduwnaar van Aleyt Thomas Bandens, geeft aan zijn zonen Zeger en Andries zijn
vruchtgebruik in huis, erf en hof aan die Strijpt in Bucstel, tussen Jan Gerlicxsoen en Willem Henrick
Hijnmans, strekkende van de straat tot een erf van den heer van Bucstel.
Zeger en Andries voornoemd dragen dat huis op aan Jacop Pauwels Jan Coppensoen.
Willem Janss van Vucht ziet af van vernadering.
R 1220 fol 210v
---------------------------------------------0971-3610----------------------------1450, 21 mei
Willem, natuurlijke zoon van Dirck natuurlijke zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van
Bucstel, verkoopt aan Wouter Peters vanden Loeck een pacht van ½ mud rog, te vergelden op Lichtmis,
uit huis, erf en hof in Bucstel, tussen een straat en Heilwich Proefst, strekkende van een straat tot een erf
van heer Jan van Erpe, investiet van Bucstel. ( Willem kan die pacht binnen 3 jaar lossen met 20 peters.)
R 1220 fol 225v

---------------------------------------------0972-3610----------------------------1450, 22 juni
Aleyt, natuurlijke dochter van wijlen Dirck van Westphalen, heeft opgedragen aan Mr Marten van
Zoemeren, kanunnik in Den Bosch, haar tocht in 9 pond oud frans geld uit 10 pond van Mechtelt Henrix
Vilt in een cijns van 32 pond, welke heer Willem van Bucstel, ridder, zoon van wijlen heer Henrick van
Bucstel, ridder, vroeger beurde op St. Marten uit die Weybuenze in Lyemderwout tussen den gemeynt
van St. Oedenrode en een gemeynt van Oerschot. Metta (= Mechtelt) Henrix Vilt had 10 pond daaruit
verkregen van Elisabeth Henrix van Westphalen.
R 1220 fol 232
---------------------------------------------0973-3610----------------------------1450, 30 juli
Geert Hermanss Brant heeft opgedragen aan de secretaris ten behoeve van Jonkvrouw Elisabeth,
natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, een cijns van 10 rijnsgulden
op Lichtmis uit land in Kessel en uit broekland in Helmont; en verkoopt aan haar een pacht van 2 mud
rog op Lichtmis uit zijn huis in Bucstel.
R 1220 fol 242v
---------------------------------------------0974-3610----------------------------1450
Gemonde, Bucstel ter plaatse geheten den Wieric
R 1220 fol 244v
---------------------------------------------0975-3610----------------------------1450
Gerit Brant, rentmeester van de heer van Bucstel
R 1220 fol 251
---------------------------------------------0976-3611----------------------------1450
Bucstel, die Borschotsche beemde ( transcribent: bij 't Loo ??)
R 1220 fol 252
---------------------------------------------0977-3611----------------------------1450
Bucstel, Lennenshovel, den Middelbeempt, naast land "dat Middelrot"
Bucstel, den Tijsacker
Bucstel, beemd "Pijselair"
Bucstel, beemd "den Moelenweert"
Bucstel, heiveld "die Laerbraeck"
Bucstel,ter plaatse geheten "in den Hof"
Bucstel, erf "dat Laecksce venne "
R 1220 fol 338
---------------------------------------------0978-3607----------------------------1450
Bucstel, Lennenshoevel, ter plaatse genaamd Pijnselaer, aan die Aa
R 1221 fol 135
---------------------------------------------0979-3607----------------------------1451
Gerard Brant, rentmeester van Bucstel
R 1221 fol 267

---------------------------------------------0980-3607----------------------------1451
Bucstel, heiveld "Geerlaer" bij die Cromvolder in Eilde ( samen met een huis in Olland gekocht door
heer Lud(olf) vanden Water !)
R 1221 fol 282v
---------------------------------------------0981-3607----------------------------1451
Bucstel, Luyssel, land " het hoghe Luyssel"
R 1221 fol 292v
---------------------------------------------0982-3746----------------------------------1451
Bucstel, heiveld in dat Langhevenne.
R 1222 fol 13
---------------------------------------------0983-3746----------------------------------1451?
Hendrick van Gerwen man van Lijsbeth nat. dochter van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van
Bocstel, hadden vroeger in testament 2 mud rog uit huis en land in Gerwen vermaakt aan de Predikheren
in Den Bosch.
R 1222 fol 23v
---------------------------------------------0984-3747----------------------------------1452
Jan Berckman, nat. zoon van wijlen heer Eligious geheten Loij van den Aker, heeft een erf in Haren,
Belver op de Ruysdonc.
R 1222 fol 48v
---------------------------------------------0985-3747----------------------------------11-05-1452
Gerit Lambrechts van Luijssel heeft opgedraghen aan Jan Henrix Tielmans :
- de helft van de helft in schuur en schaapskooi, Bucstel, Luijssel.
- de helft van de helft in een hof aldaar
- de helft van die koeweyde
- de helft van een land in die Luijsselsche Hoeve, naast een erf van een altaar in St. Joriskapel in Den
Bosch
- de helft van ´t heiveld in die " Heyhoeve"
- de helft van een heiveld bij gemeijnte van Kempen
- de helft van land in den Ecker
- de helft van land de "Kalfsbraecke"
- de helft van land op Hoechluijssel
- de helft van 2/3e deel in beemd "de Eckerspoel" aan die Aa
- de helft van land "den Tongercamp"
- de helft van den Wellensbeempt aan de stroom
- de helft van de beemd " die Gaershof"
- de helft van een recht in de gemeijnt van Kempen
Gerit had dat alles te pacht gekregen van zijn broer Everaert. (voor de lasten verwijst men naar de
pachtbrief)
R 1222 fol 59v
---------------------------------------------0986-3747-----------------------------------

17-06-1452
Aert van den Venne nat. zoon van wijlen Aert van den Venne als man van Christina Jansdochter van Hall,
geeft in erfpacht aan Jan Henrix van Vucht bakker, de helft van huis, erf, hof, en Hennekensecker te
Bucstel, Hall en ¼ e ploegrecht op de gemeijnt op Kempen, om twee zesteren rog Bossche maat op
Lichtmis en de lasten ¼ e meivercken, ¼ e oude grote en ½ vastelavontshenne aan de heer van Bucstel.
R 1222 fol 70v
---------------------------------------------0987-3747----------------------------------1452
Bucstel, akker in Ghijsselshoeve op Ladonc
R 1222 fol 96v
---------------------------------------------0988-3747----------------------------------17-12-1451
Jan de jonge, nat. zoon van wijlen Gerit Back, en Bertout Back beloven samen aan een Bossche
sekretaris, ten behoeve van heer Wouter Bau, heer van Bucstel en Pauwels van Haestrecht heer van
Venloen, 66 2/3e postulaatsgulden te betalen binnen driemaal zeventien weken.
R 1222 fol 103
---------------------------------------------0989-3748----------------------------------9-3-1452
Mathijs Dirx die Molneer verkoopt aan Gerit Henrixs Brant een pacht van een mud rog Bossche maat op
Lichtmis uit 1/10e deel (van Mathijs) in 2 watermolens in de parochie Bucstel en uit 1/10e maalrecht uit
een hoeve (van Mathijs) Bucstel Bruekelen en uit 1/6e deel van de Hugensbeemt, Lennenshoevel.
R 1222 fol 166v
---------------------------------------------0990-3748----------------------------------8-12-1451
Corstiaen Matthijss. Haze heeft opgedragen aan Giselbrecht Jans van Coelen ¼ e deel in de Casterse
molen, Casteren in de parochie Bucstel. Corstiaen had dat ¼ e deel verkregen van Jan Wouters van Lyer.
R 1222 fol 232
---------------------------------------------0991-3748----------------------------------17-12-1451
Ghiselbrecht van Coelen geeft dat ¼ e deel van de Casterse molen over aan Willem Aerts van Rode.
R 1222 fol 232
---------------------------------------------0992-3748----------------------------------31-12-1451
Jan Wouters van Lijer doet afstand van dat ¼ e deel t.b.v. Corstiaen voornoemd. (=Corstiaan Mathijs
Haze)
R 1222 fol 232
---------------------------------------------0993-3748----------------------------------22-08-1452
Deling :
I. Voor Heilich dochter wijlen Jan van den Berge
- 9 lopen akker Esch op die Overste Eijnde aan die Aa
- 2 scaren wei Haren, Rundonk
- 1 dagmaat beemt Haren, Rundonk aan die Aa
- de helft van een visserij "dat Swymmelse Geweer", vroeger van wijlen Jan van den Berge, de andere
helft van die visserij is van Goijaert van den Broeck
Lasten : 2 ½ mud en 1 zester rog Bossche maat aan Beatrix weduwe van Claes Coel Screijmeker.

II. Voor Henrick Snavel als man van Geertruijt dochter wijlen Jan van de Berge
- 9 lopen land "dat Rot" te Esch
- 2 dagmaten beemd aldaar in den Swymmel aan die Aa
Lasten : 1 aude grote aan de heer van Perweijs, tiendhooi aan de investiet van Esch
III. Voor Dirck Ghiselbert Wautghers, man van Mechteld dochter van Lodewijch zoon van wijlen Jan van
den Berge :
- huis, erf en hof te Esch tussen den Boenhoff en de straat, strekkende van de straat tot Pauwels Jacop
Pauwels
- beemd "die Peijnser" Esch
- beemd "dat Weertken" bij Buucberch
- land "dat Hoefken" aan die Loenschen dijck.
Lasten 1/3e van 20 schillingen, 1/3e van 2 hoenderen en ¼ e pond was aan de kerk van Esch, ½ mud rog,
1 aude grote.
R 1222 fol 336v
---------------------------------------------0994-3749----------------------------------22-08-1452
Dirck Ghiselbert Wautghers geeft het voornoemde huis in Esch over aan Henrick Snavel nat. zoon van
wijlen Aerft Snavel. Lasten 1 aude grote aan Echternach, ½ mud rog Bossche maat aan Truda Brugmans.
R 1222 fol 337
Aert zoon van wijlen Aert Ghiselbert Wautgers zie af van vernadering.
---------------------------------------------0995-3490------------------------------1452
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Jan van Erpe, pastoor van Bucstel
R 1223 fol 6v
---------------------------------------------0996-3490-----------------------------1452
vier stukken land, Bucstel, tussen die Loebrugge en die Voert
R 1223 fol 16
---------------------------------------------0997-3490----------------------------1452
Kathelijn, dochter van wijlen Henrick Henrick Manssoen van Lyemde, weduwe van Jan Ghijsselen
(kinderen: Jan, Gijsbrecht, Henrick, Kathelijn en Geertruyt echtgenote van Corstiaen Coenen)
R 1223 fol 19
---------------------------------------------0998-3490----------------------------1452, 17 februari
Henrick Jan Henrixsoen draagt op aan Godevaert Godevaerts Roedenberch een huis en hof aan de
Langstraet te Bucstel tussen Aert Coppelmans te Bucstel en Jan Moeren (Henrick verkreeg van Emont
Jansz van Rode) . Dirck Jan Henricx vernadert dat huis en die hof.
R 1223 fol 44
---------------------------------------------0999-3490----------------------------1453
Lyemde , land "Bekelaec"
R 1223 fol 46v
---------------------------------------------1000-3491----------------------------1453

Bucstel, Tongeren, bij die Loebrugge
Bucstel, Tongeren, beemd "die Medden" bij Dorisdonck
Bucstel, den Loebrugschen dijck
R 1223 fol 47
---------------------------------------------1001-3491----------------------------1453
Bucstel, Tongeren, huis aan de gemeynt van Celicel
R 1223 fol 47v
---------------------------------------------1002-3491----------------------------1453, 1 maart
Godevaert Godevaerts vanden Broec draagt op aan Aert Demars van Venrode,
- huis, erf, hof en land in Essche tussen Mechteld Aert Beys en de straat;
- 1/3 deel en 't gedeelte dat toebehoorde aan Jan Belensoen, zoon van wijlen Jan Gerits soen van Essche,
in ¼ deel deel van de visserij genaamd "'t swymmelsche weer" in die Aa in Essche
- 2/3 deel dat toebehoorde aan Willem Hubrecht Henrick Delyensoen van Bucstel en aan Ghijsbert Jan
Ghibensoen in ¼ deel in de visserij genaamd "'t swymmelsche reck" in die Aa in Essche; (Godevaert
Godevaerts vanden Broec verkreeg het bovenstaande tezamen met land "Piggenhove"van Aert Gerlacs
Boest);
- 2/5 deel van een visserij van wijlen Jacob Pauwels in Essche, (Godevaert Godevaerts vanden Broec
verkreeg 2/5 van Jan Bathensoen)
- een pacht van 2 mud rog, op Lichtmis te leveren in Den Bosch, uit huis, erf, hof en land voornoemd en
uit een stuk land "Piggenhove"( half hei, half bouwland) tussen Willem vanden Nuwenhuys en Floris
vanden Velde, (Godevaert Godevaerts vanden Broec verkreeg die pacht van Jan Wellens van Beke)
(lasten: 5 mud en 4 lopen rog).
Daarna vernadert Henrick Godevaerts vanden Broec dat allemaal.
R 1223 fol 50v
---------------------------------------------1003-3749----------------------------------10-03-1453
Gerit, Jan en Bartholomeus, kinderen van wijlen Gerit Gerit heer Gherits van Bucstel en Herbert Roelof
Hals als man van Eva Gerit Gerith heer Gerits van Bucstel, hebben opgedragen aan de sekretaris t.b.v. Jan
Boyen zoon van wijlen Andries van Lennenshoevel, huis, hof en hofstad (vroeger van Henrick van
Berckel) te Bucstel binnen de bruggen. Joffrouw Elisabeth vrouw van Gerit Gerit heer Gerits van Bucstel,
had dat huis verkregen van heer Jan van Erpe, investiet van Bucstel, na een opwinning in Den Bosch.
Lasten: 2 hoenderen en 2 aude zwarten grondchijns, 7 ½ oude groten aan O.L.Vr. altaar in de kerk van
Bucstel, 1 ½ mud rog.
21-04-1453
Jan Boyen draagt dat huis weer op aan heer Roelof van Hijndert, priester
R 1223 fol 55
---------------------------------------------1004-3491----------------------------1453
Bucstel land "dat hoghe Lucel" 6 lopen
R 1223 fol 65v
---------------------------------------------1005-3492------------------------------1453, 11 mei
Goossen en Willem, zonen van wijlen Henrick Goossen Henrick Goossen Steenwech, dragen op aan
Robbert Jacob Hugen 't goed "ten Elsbroec" in Bucstel met de helft der beesten op die hoeve (Goossen
Henrick Goossen Steenwech had dat goed verkregen van Goossen Steenwech zijn grootvader. 't Goed

was eerst van Claes Steenwech, daarna van Henrick Steenwech). ( lasten: cijnzen en pachten). Daarna
vernadert Wouter van Broechoven dat goed.
R 1223 fol 69v
---------------------------------------------1006-3491----------------------------1453, 7 mei
Henrick zoon van wijlen Jan Henrick Andries Mutsart draagt op aan Gerit Aert Smeets een pacht van 1 ½
mud rog uit erfenissen (in Bucstel).
( Jan Henrick Andries Mutsart had die pacht verkregen van Jan Gerit Molengraefszoon)
R 1223 fol 73v
---------------------------------------------1007-3492-----------------------------1453
parochie Bucstel, ter plaatse genaamd Hulser bij de Dommel
R 1223 fol 82v
---------------------------------------------1008-3492----------------------------1453, 7 juli
Gerit Hermans Brant draagt op aan Aert Henric Scellekens huis,hof en hofstad opten Borchecker, Bucstel,
en nog een hofstad opten Borchecker aldaar. (last: 50 schillingen aan O.L.V. broederschap)
R 1223 fol 94
---------------------------------------------1009-3492----------------------------1453, 16 juli
Heer Gielis Vogels van Maeseyck, pitansier des convents van Everbode, heeft verjairpacht aan Jan Meeus
van Vrellichhoven: een hove in groter Liemde bi der capellen voor 6 jaar vanaf Pinksteren jongstleden
tegen 24 Willelmus-scilde jaarlijks, te betalen half op Kerstmis, half op St. Jan. en de lasten.
Jan
- moet"den heykamp" opmaken, bevreden en met berken bepoten op kosten van 't klooster;
- moet op de huysinge 8 vymmen gedreven daecks dekken,
- moet elk jaar 25 willigen poten zetten en poten op de hoeve
- moet om die myssen vander hoven maken een gelijndt van planken
- moet als 'seynde" elk jaar in 't klooster leveren vyer vette ganse, vier vette capuyn,
- twee boterweggen elc van thien ponden en twee groet tootweggen van enen zester
terwenblomen,
- moet dat duyfhuys opter hoven toemaken en beeselen ende opgemaect ende gebeselt laten
- in sinen afsceiden mag bij zijn heengaan geen messe of ruwaer meenemen
- moet den pitansier de kost geven als die op de hoeve komt
- en mag slechts 3 roeden bleckelincs slaen op de heycamp elk jaar.
R 1223 fol 97
---------------------------------------------1010-3493----------------------------1453,
Bucstel, een veld "Tongercamp" after Nergentnae
R 1223 fol 105v
---------------------------------------------1011-3493----------------------------1453, 14 juni
Willem, natuurlijke zoon van Dirck, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van
Bucstel, belooft iets te betalen.
R 1223 fol 141v
---------------------------------------------1012-3750-----------------------------------

14-06-1453
Willem nat. zoon van Dirck nat. zoon van wijlen heer Willem van Merehem, heer van Bucstel, en Jan
Elyassn. van Luyssel beloven samen aan Henrick Claessn. die Wise 20 peters te betalen op 14 juni over 3
jaar.
R 1223 fol 141v
---------------------------------------------1013-3493----------------------------1453
Bucstel, ter plaatse genaamd Tongellair
R 1223 fol 232
---------------------------------------------1014-3750----------------------------------1453 (?)
Aelbert Wael had vroeger t.b.v. de H. Geest van Den Bosch een pacht van 3 mud rog uit het goed " die
Hamsvoort", vroeger van Dierck Writer van Vechel, op Hamsfoort gekocht van Willem nat. zoon van
wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, genoemde Willem als man van Margriet Diericx Writer, weduwe
van Jan Ghevaerts van Achel, en de kinderen van Jan en Margriet.
R 1223 fol 233v
---------------------------------------------1015-3493----------------------------1453
Bucstel ter plaatse genaamd Broechem aan de Halsstraet
R 1223 fol 304v
---------------------------------------------1016-3493----------------------------1453
Bucstel, Lennenshovel, beemd "die Molenweert" (3 zijden aan de stroom)
R 1223 fol 305
---------------------------------------------1017-3493----------------------------1453, 4 mei
Dirck Jan Roezen verpacht aan Jacop Jacops van Laerhoven huis, erf, hof groot 1 lopense in Esch tussen
Peter Aben en Engel weduwe van Wauter Koex, strekkende van Wauter vanden Aker tot een weg voor 1
mud rog, jaarlijks op Lichtmis in Den Bosch te leveren, ( en de lasten: onderhoud van de dijk; 1 lopen rog
aan de pastoor van Esch)
(J aco p k an b i n n en 6 j aar d e p ach t v an 1 m u d ro g l o s s en m et 3 7 ½ go u d en P et ers )
( Jacop zet als pand: 1 malderzaad land in 't Cruysbroec in Bucstel en een beemd int Elsbroec aldaar.
R 1223 fol 311
---------------------------------------------1018-3750----------------------------------10-07-1453
Jan van Ranst nat. zoon van wijlen Willem van Ranst, weduwnaar van Guedelt Jansdochter uuten
Wijngart, geeft aan de kinderen van Goijart van Hees, land in Maren
R 1223 fol 319v
---------------------------------------------1019-3494------------------------------1453
Lyemde, beemd "Smaellaer" en die Berenbeempt aan de Dommel, bij land van de "hoeve te
Wedehamer"
R 1223 fol 320v
---------------------------------------------1020-3494-----------------------------1453, 24 september

Adriean Pauwels Jacobs van den Aker, man van Aleyt Henrick Peters vanden Perre, draagt op aan Goyart
Boest een half pondt groet op de gemeynt van Lendeshoevel en Lutgerlyemde. (Henrick Peters vanden
Perre had dat ½ pond gekocht van Pauwels Sporbosch)
R 1223 fol 352v
---------------------------------------------1021-3751----------------------------------18-10-1453
Heilwich dochter wijlen Jan van den Berge heeft opgedragen aan Arnt Demars van Venrode de helft van
een visgeweer in de Aa in Esch. Arnt bezit reeds de andere helft.
R 1224 fol 5
---------------------------------------------1022-3751----------------------------------1453 (?)
Bucsel beemd "die Boeyekom", Onrode.
R 1224 fol 5v
---------------------------------------------1023-3752----------------------------------24-01-1454
Aert Henrix Scellekens heeft opgedragen aan Jan nat. zoon van wijlen Gerlack die Rover zoon van wijlen
heer Jan Rover, ridder, huis, hof en hofstad opten Bochacker, Bucstel. tussen Marten Moertken en Gerit
Brant, alsmede een hofstad opten Borchacker. Aert had dat huis etc. verkregen van Gerit Brant.
R 1224 fol 31v
---------------------------------------------1024-3752----------------------------------14-02-1454
Willem nat. zoon van Dirck nat. zoon van wijlen heer Willem, eertijds heer van Bucstel, ridder, verkoopt
aan Gerit Gerit Walraven een stuk beemd te Bucstel aan die Dommel, ter plaatse geheten Leemputten.
R 1224 fol 40
---------------------------------------------1025-3752----------------------------------1454 (?)
Bucstel Onrode, in de Bodichem
R 1224 fol 48
---------------------------------------------1026-3752----------------------------------14-02-1454
Gerit Gerits Walraven belooft aan Willem nat. zoon van Dirck nat. zoon van wijlen heer Willem, eertijds
heer van Bucstel, ridder, elf peters te betalen op Lichtmis a.s.
R 1224 fol 106
---------------------------------------------1027-3752----------------------------------01-03-1454
Heer Willem Colen soon, kanunnik in Den Bosch, heeft opgedragen aan Meeus die Momber, huis, erf en
boomgaard, (vroeger van Wouter Colensoon) met gebouwen, grachten en twee hoven voor ´t huis en
bouwland bij die Voirtbrugge te Buctsel, tussen die Dommel en de erfgenamen van Dirck Scuts enerzijds
en de straat anderzijds, strekkende van die Dommel tot een weg. Lasten : 1 lopen rog aan de investituur
van Bucstel. N.B. Wouter van Oirle is de vader van voornoemde heer Willem Colen.
R 1224 fol 204
---------------------------------------------1028-3752----------------------------------1454
Gerit zoon wijlen Gerit Gerit heer Gerits van Bucstel met broers en zusters. Gaat over die hoeve "ter
Zantvoirt" in Mulsel.

R 1224 fol 113v (213v?)
---------------------------------------------1029-3752----------------------------------1454?
Henrick van Gerwen en jonkvrouwe Elizabeth, natuurlijke onwettige dochter van wijlen heer Willem van
Meerhem, heer van Bucstel, vernaakten in testament enige huizen in Den Bosch aan St. Janskapittel.
(vroeger?)
R 1224 fol 273
---------------------------------------------1030-3753----------------------------------20-07-1454
Willem zoon van wijlen Aert Mynnemeer weduwnaar van Christina Henrix van den Lande, heeft
opgedragen aan de sekretaris ten behoeve van Aleijt Mynnemeer, zijn dochter, zijn vruchtgebruik in een
huis, hofstad en hof , Bucstel aan de Plaats (Platea) tussen Mychiel nat. zoon van wijlen Mijchiel van Hall
en Wouter van den Loeck, kremer, strekkende van de Plaats tot Margriet Switten.
R 1224 fol 297v
---------------------------------------------1031-3753----------------------------------20-07-1454
Willem Henricx van Gael, man van Aleijt voornoemd, geeft dat huis etc. over aan Willem Henrick Peter
Heymericx. Lasten : grondchijns en cijnsen tot een bedrag van anderhalf pond paijment. (of folio 298 heet
Willem A. Mynnemeer : W.A. Mynnebier!)
R 1224 fol 297v
---------------------------------------------1032-3753----------------------------------23-08-1454
Gooswijn die Wolf, weduwnaar van Margriet Jan Zibben, geeft aan zijn zoon Jan zijn vruchtgebruik in
huis, erf, hof, bouwland en beemd, Bucstel binnen bruggen, tussen mr. Jan die Clocgieter, de erfgenamen
van meester Willem van Cleve, de kinderen van Jan die Bye en de H. Geest van Bucstel enerzijds en de
Dommel anderzijds, strekkende van de Dommel en de straat tot de Dommel.
R 1224 fol 306
---------------------------------------------1033-3753----------------------------------23-08-1454
Jan Goeswijn die Wolf draagt dat huis op aan Peter Peters van den Doren. Lasten : 3 pond paijment aan
de heerlijkheid van Bucstel, 18 schillingen aan het H. Kruijsaltaar in de kerk van Bucstel, 2 mud rog aan
de erfgenamen van Aert Ygrams.
Rutger Rutger Goessens ziet af van vernadering
R 1224 fol 306
---------------------------------------------1034-3753----------------------------------27-08-1454
Heer Willem Colensoen, kanunnik in Den Bosch, heeft opgedragen aan Goosewijn van Beke zijn
bloedverwant, twee ploechrechten op Kempen.
R 1224 fol 307v
---------------------------------------------1035-3757----------------------------------17-10-1454
Meeus Gerits de Momber verkoopt aan heer Lud (olf) van den Water, kanunnik in Den Bosch en Jacop
Jacops Cuper een visserij, strekkende van 't goed van Henrick van Achel tot in Ollande beneden die
Brugge (d.i van bij de Liempde kapel tot de Bubnagelse brug). De verkoper kan zolang hij leeft daarin
vissen. Last 12 oude groten aan Jacop van Geffen. De helft van die visserij moet lands- en geburenlasten

betalen.
R 1225 fol 4v
---------------------------------------------1036-3757----------------------------------1454
Bucstel : Lendeshovel.
R 1225 fol 12
---------------------------------------------1037-3757----------------------------------24-12-1454
Gerit Jan Wauters die Bye heeft opgedragen aan Henrick Henrick Andries Mutsaerts, kremer, een huis,
hofstad en hoven aen die Strijpt, Bucstel, tussen Jan Wauter Byenzoon en meester Willem Scoelmeesters.
Jan Wauter Byenzoon had dat huis verkregen van Willem van Rode zoon van Marie van Rode van
Lennishovel). Lasten : 20 schillingen aan de Predikheren in Den Bosch, 10 schillingen aan de kerkfabriek
van Bucstel , 10 schillingen aan de H. Geest van Bucstel..
R 1225 fol 20v
31-12-1454
Mathijs Mathijssn. die Moelneer ziet af van vernadering.
---------------------------------------------1038-3757----------------------------------05-02-1455
Willem natuurlijke zoon van Dirck nat. zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel,
geeft in erfpacht aan Aert Gerits van Vucht, twee stukken bouwland, Bucsel, Onrode en nog een stuk land
aldaar om 2 mud rog Bossche maat op Lichtmis en de lasten : 2 oude groten en 4 penningen aan de
heerlijkheid Bucstel. (Aert kan die 2 mud rog binnen 12 jaar lossen met 40 peters per mud).
R 1225 fol 33v
---------------------------------------------1039-3757----------------------------------10-04-1455
Heylwich dochter van wijlen Jan Berchmans verkoopt aan Henrick Snavel, nat. zoon van wijlen Aert
Snavels, haar deel in een visserij, vroeger van Jan Berchmans, in Haren Belver, strekkende van de visserij
van de heer van Bucstel tot de visserij van Aert Demaers.
R 1225 fol 58
---------------------------------------------1040-3758----------------------------------11-06-1455
Boudewijn Thomas Hannensoen heeft opgedragen aan Dirck Jan Piggen : een huis, hof, en hofstad,
Bucstel binnen de bruggen aen die Strijpt (vroeger van Geertruijt vrouw van Henrick Smombers).
Boudeweijn had dat huis verkregen van zijn broer Jan. Lasten : een half mud rog lijfpacht aan Jan
Thomas Hannenzoen.
R 1225 fol 79
Jacop Pauwels Jan Coppensoens ziet af van vernadering. (11-06-1455)
---------------------------------------------1041-3758----------------------------------05-02-1455
Aert Gerits van Vucht belooft aan Willem nat. zoon van Dirck nat. zoon van wijlen heer Willem van
Meerhem, heer van Bucstel, 50 peters en 10 zesteren rog, te betalen op Lichtmis a.s.
R 1225 fol 124v
---------------------------------------------1042-3758----------------------------------17-03-1455

Willem nat. zoon van Dirck nat zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, geeft aan
Wouter Peters van den Loeck, 50 peters en 10 zesteren rog, welke Aert Gerits van Vucht beloofd had aan
Willem.
R 1225 fol 128
---------------------------------------------1043-3758----------------------------------16-05-1455
Gerit Wolf heeft opgedragen aan de sekretaris ten behoeve van zijn zoon Jorden, klerk en student te
Leuven, al zijn erven en erfgoederen in de parochie Bucstel.
R 1225 fol 274
---------------------------------------------1044-3758----------------------------------1455
Bucstel : tot Onroy, land in de"Lyerebau"
R 1225 fol. 277
---------------------------------------------1045-3758----------------------------------03-04-1455
Jan Thomas Hannen heeft opgedragen aan Boudewijn Thomas Hannen, zijn broer, een huis, hof en
hofstad aan die Strijpt, Bucstel binnen de bruggen. (Dat huis was vroeger van Gertruijt, vrouw van
Henrick Smomboirs). Jan Thomas Neven (attentie) had 't huis verkregen van Jan nat. zoon van Gerlack
Rovers. Lasten : ½ mud rog lijfpacht aan Jan Thomas Hannen, 6 penningen, 2 ½ penninghen, 1 mijt en 4
½ hoenderen aan de heer van Bucstel.
R 1225 fol 388
---------------------------------------------1046-3759----------------------------------08-10-1455
Willem nat. zoon van Dirck nat zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, geeft in
erfpacht aan Aleijt weduwe van Dirck Zegers soen en haar zoon Zeger, den Perrenbeempt, Lijemde,
Vrillichoven om 2 mud rog op Lichtmis. Willem had die beemd verkregen van Marten Jan Avenyoen.
R 1226 fol 3v
---------------------------------------------1047-3759----------------------------------14-10-1455
Willem nat. zoon van Dirck nat zoon van wijlen heer Willem van Meerhem, heer van Bucstel, heeft
opgedragen aan Bertha weduwe van Goyaert Bertrams van Hedel, een pacht van 2 mud rog (welke Aleijt
weduwe van Dirck Zegers en haar zoon Zeger aan Willem beloofd hadden uit den Perrebeempt in
Lijemde.)
R 1226 fol 5v
---------------------------------------------1048-3509----------------------------1456, 30 januari
Henrick Henrick Andries Mutsart geeft in erfpacht aan Henrick, natuurlijke zoon van wijlen Lodewijch
vanden Elsbroec, een huis, erf en hof te Bucstel, tussen Wouter van Diest en de stroom enerzijds en
Goyart die Metser anderzijds, strekkende van de straat tot heer Roelof vander Hyndert, om 2 mud rog
Bossche maat op Lichtmis. (en de lasten: 2 cijnshoenderen aan de grondheer; 6 cijnshoenderen aan OLValtaar in de kerk van Bucstel)
Peter Jan Henrick Andries Mutsart ziet af van vernadering.
Henrick Lodewijch vanden Elsbroec kan die pacht van 2 mud rog binnen 12 jaar lossen met 40 peters per
mud.
R 1226 fol 57

---------------------------------------------1049-3510 ----------------------------1456, 26 februari
Jan Henrix die Wyse doet ten behoeve van Henrick Henrix die Hoesch afstand van huis, erf hof en een
mudzaad akkerland, Bucstel, Cleynrelyemde. (last: ½ mud rog aan Jan Henrix die Wyse)
R 1226 fol 70
---------------------------------------------1050-3510----------------------------1456, 14 april
Willem van Erpe, natuurlijke zoon van wijlen heer Jan van Erpe, investiet (JT: pastoor, rector) van
Bucstel, en van Bela Aerts Coppelman, treedt op samen met dochter en schoonzoons van Aert Coppelman
en zij verkopen aan Jacob Jacobs Kattelaer 't land "'Scaephuys", Bucstel, Brueckelen.
R 1226 fol 91
---------------------------------------------1051-3510----------------------------1456, 29 april
Goyart Ghijsbert Zegerssoen heeft opgedragen aan heer Wouter Bau vanden Eenchove, heer van Bucstel
en Vriemden, ridder, een stuk land op Hoechvonderen en een pacht van ½ mud rog uit dat land. (Goyart
had land en pacht verkregen van Roelof Jacop Ben Roelof Zwederssoen) Na de dood van Wauter Bau en
zijn gemalin vrouwe Lijsbeth van Meerhem, vrouwe van Bucstel, komen dat land en die pacht aan de
heerlijkheid Bucstel.
R 1226 fol 98v
---------------------------------------------1052-3510----------------------------1456, 29 april
Wouter Bau vanden Eenchove, heer van Bucstel en Vriemden, ridder, man van vrouwe Lijsbeth van
Meerhem, vrouwe van Bucstel, weduwe van Henrick van Ranst, heer van Kessel, alsmede heer Henrick
van Ranst, heer van Kessel, ridder, zoon van voornoemde Henrick van Raust en Lijsbeth van Meerhem,
hebben opgedragen aan Roelof Jacop Ben Roelof Swederssoen, man van Lijsbeth Laureyns Emont die
Wolf, een pacht van een mud rog Bossche maat uit 't goed dat vroeger was aan Alart van Emmichoven, in
Bucstel. (Wauter Bau had die pacht verkregen van Alart van Emmichoven).
R 1226 fol 99
---------------------------------------------1053-3511----------------------------1456, 26 mei
Ghijsbert, zoon van wijlen Eligius zoon van wijlen Henrick Michielssoen, heeft opgedragen aan zijn
broer Henrick Eligius Henrick Michielssoen alle goederen in Essche die hij geerfd heeft van zijn oom
Matheeus Henrick Michielssoen en erven zal van diens vrouw Hille. ( transcribent: Henricus Michiels
was een schoonzoon van Eligius vanden Aker)
R 1226 fol 113v
---------------------------------------------1054-3511----------------------------1456, 08 januari
Pauwels Jan Pauwels belooft aan Willem Dirck heer Willem van Meerhem 27 peters te betalen op Pasen
aanstaande.
R 1226 fol 176
---------------------------------------------1055-3511----------------------------1456, 09 september
Dirck Jan Henricxsoen en zijn borgen Aert Hubert Laureynssoen van Engelen en Jan Gielis
Heymerixsoen beloven aan Jan Bau, investiet (rector, pastoor) van Bucstel, gedurende drie jaar 180
Rijnsguldens en 6 peters en 2 mud rog Bucstelse maat, te betalen half op Pasen en half op St. Jan.
R 1226 fol 198v

---------------------------------------------1056-3511----------------------------1455, 01 december
Lijsbeth Alarts van Emmichoven, weduwe van Laureyns Emonts die Wolff, heeft opgedragen aan Roelof
Jacop Ben de hoeve "den Everbosch" in de parochie Bucstel. (Lijsbeth had die hoeve verkregen van
Willem die Joede, schout in Bucstel. Verderop wordt hij Willem die Rode genoemd als schout, JT)
R 1226 fol 230v
---------------------------------------------1057-3511----------------------------1456, 17 januari
Dirck Janssoen Piggen heeft opgedragen aan Jan Peters van Broegel een huis, hof en hofstad aen die
Strijpt, Bucstel binnen bruggen. ( dat huis was vroeger van Geertruyt, weduwe van Henrick Smombers.
Dirck Janssoen Piggen had het verkregen van Boudewijn Dirck Hannensoen)
R 1226 fol 262
---------------------------------------------1058-3511----------------------------1455, 3 oktober
Jan Wouters van Broegel, kok (transcribent: kok : beul) van Bucstel belooft aan Gerit Gerits van Ellair 5
gouden ridders te betalen op St. Jacob aanstaande.
R 1226 fol 401
---------------------------------------------1059-3512----------------------------1456, 27 februari
Heer Henrick van Eyck, priester, heeft opgedragen aan Meeus die Momber een huis, hof en aangelag,
Bucstel bij die Aude Brugge tussen die Dommel en de straat, strekkende van de watermolen tot de aude
brug (Zwaanse brug). Henrick van Eyck had dat huis verkregen na opwinning in Den Bosch.
R 1226 fol 475
---------------------------------------------1060-3512----------------------------1456, 27 februari
De proosten van O.L.V.-broederschap in Den Bosch geven aan Meeus die Momber een cijns van 3 aude
schilden op Kerstmis uit voornoemd huis en 8 mud rog uit erven in Bucstel. ( Jan van Katwijck, proost
O.L.V.-broederschap had die cijns verkregen van Mathijs Back, zoon van wijlen Willem Back zoon van
wijlen Mathijs vanden Molengrave)
R 1226 fol 475
---------------------------------------------1061-3512----------------------------1456, 27 februari
Meeus die Momber belooft aan O.L.V.-Broederschap gedurende drie jaar jaarlijks op Lichtmis 3 aude
schilden te betalen.
R 1226 fol 475v
---------------------------------------------1062-3512----------------------------1456, 27 februari
Meeus die Momber belooft aan O.L.V.-Broederschap 90 rijnsguldens te betalen op Lichtmis 1460 en 21
½ rijnsguldens half op St.Remeys aanstaande en half op Kerstmis aanstaande.
R 1226 fol 475v
---------------------------------------------1063-3512----------------------------1456, 27 februari
Meeus belooft aan Henrick van Baex 18 rijnsguldens, ½ St Remeys en ½ Kerstmis aanstaande en aan
Clara- klooster in Den Bosch 9 oude schilden; ½ St.Remeys en ½ Kerstmis aanstaande te betalen.
R 1226 fol 475v

---------------------------------------------1064-3512----------------------------1456, 21 juli
't Klooster van de Hemelse poort in Den Bosch heeft opgedragen aan een secretaris ten bate van Willem
Henrix van Goerle een stuk moer in Hoeltervenne in Bucstel.
R 1226 fol 551
---------------------------------------------1065-3513----------------------------1456
Bucstel, Tongelre, den Brugecker
R 1227 fol 6v
---------------------------------------------1066-3513----------------------------1457, 3 maart
Willem, natuurlijke zoon van wijlen heer Jan van Erpe, investiet (JT: rector, pastoor) van Bucstel, geeft in
erfpacht aan Jan Henrix Schuerman: een huis, erf, en hof, Bucstel binnen de bruggen, tussen Goyart
Roefs en Dirck Jan Hermanssoen, strekkende van een straat tot Agnes, weduwe van Dirck Scutt, om een
mud rog Bucstelse maat op Lichtmis. (en ½ oude grote grondcijns)
Jan belooft aan Willem 26 peters te betalen op St. Jan aanstaande. (Jan kan de pacht van een mud rog
binnen 9 jaar lossen met 40 peters.)
R 1227 fol 199
---------------------------------------------1067-3513----------------------------1456, 21 oktober
Daniel zoon van wijlen Udo Michiels van Onroy verkoopt aan zijn broer Henrick een huis, erf hof en
aangelag, Bucstel Onroy tussen die Quadebrake en de verkoper enerzijds en Jacop Pauwels Coppensoen
(lasten: 1 ½ oude groet grondcijns aan de heer van Bucstel; 14 lopen rog aan de H.Geest van Den Bosch)
(zie ook folio 409 d.d. 28 april 1457) (transcribent: opgehouden)
R 1227 fol 313
---------------------------------------------1068-3513----------------------------1457
Bucstel, Lennenshovel, Arregonsbeempt
R 1227 fol 316
---------------------------------------------1069-3513----------------------------1457, 20 januari
Goyart Henrix vander Wachtelberch gemachtigd door wijlen zijn vrouw Yda Aert Wambier, heeft
opgedragen aan Aelbert Aelberts vanden Dijc van Onrode, een huis en hof tussen Aert Luyten en Lijsbeth
Colen. (Goyart had dat huis verkregen van Peter van Drueten). Lasten: een pond was grondcijns, 3 pond
payment aan O.L.V.-Broederschap in Den Bosch.
R 1227 fol 350v
---------------------------------------------1070-3513----------------------------1457, 27 februari
Jan Elyasssoen vanden Laerscot heeft opgedragen aan zijn zuster Margriet: de helft van huis, erf en hof,
Bucstel binnen de bruggen, tussen Lijsbett, Jans sBonten weduwe enerzijds en Thomas Baudenssoen en
voornoemde Lijsbeth en twee vierde delen van een hofstad en hof aldaar aan die Langstraet.
(transcribent: Rechtestraat) .Jan had die helften verkregen van Jan Hubrechts van Engelen.
R 1227 fol 371v
---------------------------------------------1071-3514-----------------------------

1457
Bucstel, heiveld, ter plaatse geheten "Hall" bij erf "den Nonnenberch".
R 1227 fol 403
---------------------------------------------1072-3514----------------------------1457, 28 april
Daniel zoon van wijlen Udo Daniels van Onroy verkoopt aan zijn broer Henrick een huis, erf, hof en
aangelag, Bucstel, Onroy, tussen die Quadbrake en de verkoper enerzijds en Jacop Pauwels Coppensoen
anderzijds, strekkende van een straat tot Jacop voornoemd. ( Lasten: 1 ½ aude grote grondcijns aan de
heer van Bucstel, 14 lopen rog aan de H.Geest van Den Bosch).
R 1227 fol 409
(definitieve uitvoering van eerder concept. Zie R 1226 fol 313)
1456, 21 oktober)
---------------------------------------------1073-3514----------------------------1457, 5 mei
Willem Beris Jan Ruymens heeft opgedragen aan Jan van Dommelen, goudsmid, een huis, erf, hof en
aangelag "Lievenberch" Bucstel, Lennenshoevel tussen Jan die Weert en Willem Claes Hoernken,
stekkende van de straat tot Kathelijn Wouters, en 3 buunder broekland “Dorsschot" aldaar. (lasten: 2 ½
mud rog aan Mr Aert van Weilhuysen; 1 mud rog aan Gerit Brant, 1 mud rog lijfpacht aan Pauwelsken,
weduwe van Lambert vanden Broec; 2 steen vlas aan Lambert die Vet).
R 1227 fol 411v
---------------------------------------------1074-3514----------------------------1457
Michiel Aert Michielssoen van Hall en Jan Henrix Swijzensoen, H.Geestmeesters van Bucstel.
R 1227 fol 480
---------------------------------------------1075-3514----------------------------1457, 14 mei
Heer Wouter Bau vanden Eenchove, heer van Bucstel en Vriemden, machtigt Mr Jan Hoornken die
Clocghieter om een pacht in Os te manen etc.
R 1227 fol 490v
---------------------------------------------1076-3516----------------------------1457, 8 oktober
Aelbert Gerits vanden Broeck heeft opgedragen aan Jorden vander Bruggen: een huis en erf met de helft
van 't aangelag in Lendeshoevel tussen heer Jan Proest en een straat, met rechten in de gemeynte van
Lutgherliemde en Lendenshoevel. (Aelbert had dat alles verkregen van Peter Ghijbenzoon Eygenbroet)
(lasten: 6 lopen rog, door Aelbert verkocht daaruit aan Wauter die Nuweweert)
R 1228 fol 246v
---------------------------------------------1077-3516 ----------------------------1458, 7 augustus
Jacop Jacop Cattelaers heeft opgedragen aan een secretaris ten behoeve van Jan vander Aa een stuk moers
in Holterven in Bucstel. ( Jacop Jacop Cattelaers had dat stuk gekocht van Peter die Hoesch)
R 1228 fol 319
---------------------------------------------1078-3516----------------------------1458
Bucstel, Boyichem
R 1229 fol 7v

---------------------------------------------1079-3516----------------------------1458, 30 december
Claes Marten Artssoen, man van Lijsbeth Aerts van Buchoven, heeft opgedragen aan Willem Hinckert de
helft van een pacht van 3 mud rog Bossche maat uit een hoeve (vroeger van Floris vander Aa, daarna van
Jan die Joede) Bucstel tZelicet (sic) aen 'tSand. Jan die Joede had die pacht verkocht aan Henrick van
Gerwen apotheker: Lijsbeth Aerts van Buchoven had de helft van die pacht te leen gekregen van heer
Wauter Bau vanden Eenchoven, heer van Bucstel en Vriemde, als man van vrouwe Lijsbeth)
Claes belooft dat hij Willem zal vesten in die helft ten overstaan van voornoemde leenheer.
R 1229 fol 40
---------------------------------------------1080-3517----------------------------1459, 28 februari
Heer Wauter Bau, ridder, heer tot Bucstel ende tot Vriemden, machtigt zijn rentmeester Gerit Brant
alsmede Jan van Mulsel om te procederen voor de Bossche schepenbank tegen juffrou Jan, weduwe van
Henrick van Erpe.
R 1229 fol 76v
---------------------------------------------1081-3517----------------------------1459
Bucstel, Onroy, inden Boekum
R 1229 fol 199
---------------------------------------------1082-3517----------------------------1458
Bucstel, beemd "Twijntersel" in Smaelbroec aan de gemeynt van Kempen.
R 1229 fol 248
---------------------------------------------1083-3517----------------------------1459
(Bucstel), beemd "die Meddel"ter plaatse geheten Dulensdonck
(Bucstel), land "die Keprick"( transcribent: bij Tongeren??)
R 1229 fol 256
---------------------------------------------1084-3517 ----------------------------1459, 10 februari
Engbert Engbert Abensoen geeft aan zijn zonen Engbert, Aelbert en Peter zijn vruchtgebruik in huis, erf,
hof en een zesterzaad aangelag, Bucstel, Lennenshoevel tussen Aelbert vanden Dijc en de erfgenamen
van Henrick Claes, strekkende van Willem Claes Hoernken tot een straat.
Die drie zonen verkopen daaruit aan Mathijs die Molneer, natuurlijke zoon van Mathijs die Molneer een
pacht van ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis.
Engbert Engbert Aben belooft aan zijn zonen dat hij zelf die pacht betalen zal.
R 1229 fol 260
---------------------------------------------1085-3517----------------------------1459, 29 maart
Heer Peter Geroncssoen van der Heijden, pitanzier des convents van Everbode heeft namens dat convent
verjairpacht aan Jan Meeus van Vrillichoven een hoeve in Groter Lyemde bij der capellen voor 5 jaar
vanaf Pinksteren aanstaande om 23 rijnsgulden op Pinksteren etc. etc. Als de pachter hout nodig heeft
voor timmering moet hij dat vragen aan Dirck Jannis. Men geve deze brief aan Dirck Jannis.

R 1229 fol 269
---------------------------------------------1086-3518----------------------------1459, 7 april
Aert Rover van Acht heeft opgedragen aan Roelof Rovers van Acht: een huis, erf, hof en akker, Bucstel,
Mulsel, int Elsbroeck; een wei "dat Biesenstuck"; bouwland "die Cortacker"; de helft van een beemd voor
de deur van het huis; de helft van den Vonderbeempt; een wei- en heiveld, Bucstel, in Eelde; een half
ploechrecht op Kempken (sic). Henrick Rovers van Acht had dat alles opgedragen aan Aert Rovers van
Acht.
R 1229 fol 272
--------------------------------------------1087-3518----------------------------1459, 11 mei
Aleyt, weduwe van Willem natuurlijke zoon van Dirck Bastarts van Meerhem en Bucstel, heeft
opgedragen aan Gerit Brant twee stukken land Bucstel, Mulsel. ( Willem voornoemd had dat land
verkregen van Pauwels Boyenssoen, man van Kathelijn Willem Aelberts Smeets)
R 1229 fol 279
--------------------------------------------1088-3518 ----------------------------1459, 14 juni
Gerit Brant geeft die stukken (zie 11 mei 1459 R 1229 fol 279))
weer over aan voornoemde Aleyt.
R 1229 fol 279
--------------------------------------------1089-3518 ----------------------------1459, 5 januari
Willem Aerts van Heirn belooft aan een secretaris ten bate van heet Wauter Bau, heer van Bucstel en
Vriemden, ridder, 65 gouden rijders te betalen op St. Jan aanstaande.
R 1229 fol 303
--------------------------------------------1090-3518 ----------------------------1459, 28 maart
Henrick van Erpe, zoon van wijlen Henrick van Erpe alias van Lieshout, belooft aan heer Wauter Bau,
ridder, heer van Bucstel en Vriemden, 60 rijnsguldens te betalen.
R 1229 fol 305v
--------------------------------------------1091-3519 ----------------------------1459/1460
Willem die Rode (elders genoemd Willem die Joede, JT), schout van Bucstel, is namens Henrick Moel
Houbrakers een der scheidsrechters bij een onenigheid met diens schoonmoeder Jonkvrouw Lijsbeth,
weduwe van Daniel van Vlierden (te Oerscot)
R 1230 fol 24
--------------------------------------------1092-3519 ----------------------------1460
Jorden Gerit Wolf, rector vam 't Maria Magdalena-altaar in de kerk van Bucstel
R 1230 fol 232
--------------------------------------------1093-3519----------------------------1459
Bucstel, achter Tongercampsberch aan die Aa
R 1230 fol 271v

--------------------------------------------1094-3519----------------------------1460, 07 mei
Heer Willem, natuurlijke broer van Claes Clynchart, heeft opgedragen aan Yda Jan Boelen: een huis, hof
en hofstad, Bucstel binnen de bruggen aan die Langhestraet tussen Marten Moerkens en Jacop Cantart;
alsmede een akker bij de Hoghevonder. (Claes Clynchart had ten behoeve van heer Willem dat huis en
land verkregen van Willem Willems vanden Pettelaer.)
R 1230 fol 310
--------------------------------------------1095-3519 ----------------------------1460
Bucstel, beemd "die Bodickem" 't Onrode
R 1230 fol 330
--------------------------------------------1096-3519----------------------------1460, 03 april
Michiel van Hall, schoenlapper, natuurlijke zoon van wijlen Michiel van Hall, en Jan Elyassoen van
Luyssel, kerkmeesters van Bucstel.
R 1230 fol 352
--------------------------------------------1097-3519----------------------------1460, 09 mei
Dirck Jan Henrixsoen en zijn borgen Michel Henrix Avenyoen en Jan Gielis Heymerixs beloven aan een
secretaris ten behoeve van Mr Jan Bau, investiet van Bucstel, gedurende 6 jaar vanaf Pinksteren
aanstaande jaarlijks 100 gouden rijders (van 26 stuivers per stuk) op Pinksteren in Antwerpen in de wissel
te betalen; en gedurende 6 jaar vanaf St. Jacop aanstaande jaarlijks 96 rijnsguldens te betalen half op
Pasen en half op St.Jacop te Maastricht in 't waarhuis van Mr Jan Bau voornoemd.
Men geve deze twee brieven aan Mr Jan Bau of aan heer Corstiaen Hoef.
R 1230 fol 353v
--------------------------------------------1098-3520----------------------------1461
Bucstel (Tongheren?) land "die Keperic"
R 1231 fol 95
--------------------------------------------1099-3520----------------------------1460, 06 oktober
Een huis aen den Bredeacker in Esch (van Ghijsbert Ghijsbert Wautgers van Casteren) is belast o.a. met
eens in de zeven jaar een maaltijd aan de abt van Echternach)
R 1231 fol 160
--------------------------------------------1100-3520----------------------------1460, 17 december
Robbert Jacop Hugensoen heeft opgedragen aan Corstiaen Janssoen Bitter 't goed "ten Elsbroeck" Bucstel
met de helft van het vee. (Robert had dat goed verkregen van Gooswijn en Willem, zonen van wijlen
Henrick Goossem Henrick Joossen Steenwech.
Meeus die Momber belooft die opdracht te waarborgen.
Gooswijn Heym, Leunis Leunissoen van Erpe en Henrick van Baex geven hun toestemming voor die
opdracht respectievelijk op 3 februari 1461, 19 maart 1461 en 17 juni 1461.
R 1231 fol 174

--------------------------------------------1101-3520----------------------------1461, 29 januari
Beris Willem Berijssoen heeft opgedragen aan Jan van Dommelen, goudsmit, een huis, erf,hof en
aangelag Bucstel, Lennenshoevel, tussen Willem Claes Hoernken en Willem Janssoen Eygenbroets,
strekkende van een straat tot Willem Claes Hoernken. (last: 20 schillingen payment; 1 mud rog.
R 1231 fol 182v
--------------------------------------------1102-3520----------------------------1461, 25 februari
Heer Henrick van Ranst, heer van Bucstel en Kessel, ridder, verhuurt, voor zolang
zij leven, aan Mr Jan Hoernken den Clocghieter en diens vrouw Kathelijn, natuurlijke dochter van wijlen
jonker Jan van Meerhem, voorheen heer van Bucstel, zijn woning in die Postelstraet, Den Bosch tussen
Thomas die Bever en Aert van Vladeracken om de lasten (nl. de grondcijns en 5 pond payment.)
R 1231 fol 189v
--------------------------------------------1103-3521----------------------------1461, 21 mei
Jan van Ranst, natuurlijke zoon wijlen Willem van Ranst, man van Berntken (Bernanda) dochter van
Jacob van Zelem Lothemssoen, heeft opgedragen aan (haar broer) heer Henrick van Zelem, pastoor in
Vanderik (transcribent: Varik aan de Waal) : een hofstad en een hof in Kessel. (Berntken had hofstad en
hof verkregen van Jan Janssoen die Kock van Opijnen).
R 1231 fol 207v
--------------------------------------------1104-3521----------------------------1461, 27 mei
Heer Wouter Bau vanden Eenchove, heer van Vriemde, weduwnaar van vrouwe Lijsbeth van Meerhem,
vrouwe van Bucstel, heeft opgedragen aan een secretaris ten behoeve van jonkvrouw Agnes, weduwe van
Gerit Brant, zekere schulden van jonkvrouw Lijsbeth, weduwe van Henrick van Gerwen, apotheker.
R 1231 fol 207v
--------------------------------------------1105-3521 ----------------------------1384 Sinte Vincenciusdach ( 22 januari?)
( Boxtelse Schepenacte opnieuw aangehaald in 1461)
Goessen van Halle
Aert Lueten soen,
Claes diemen heit Coel Hannen soen
Arnt vanden Ors
Art Michielssoen
Gerit Wolff
Ghijsbrecht Snijders
zijn schepenen in Boxtel in 1384
( transcribent: Goosen van Halle is natuurlijk identiek met Goosen Mutsart Goossenszoon, zie Brabantse
Leeuw)
R 1231 fol 301
--------------------------------------------1106-3522 ----------------------------1461 (?)
Gerit natuurlijke zoon van heer Gerit van Boxtel geeft in erfpacht aan Michiel Aben van Halle land dat
vroeger was van Jan Aben van Halle, broer van Michie (welk land Gerit verkregen had van de "Jonker
van Boxtel") om 20 lopen rog op Lichtmis. Boxtelse maat. (en een grondcijns op St. Marten aan de
heerlijkheid Boxtel) behalve dat Gerit betalen zal "enen groeten" uit de beemden (vroeger van Jan van
Halle) welke Gerit zelf houdt, gelegen tot Halle over dat water aldaar. Michiel mag dat land niet opgeven
noch laten liggen, tenzij met "dobbelen pacht".

R 1231 fol 301
--------------------------------------------1107-3522----------------------------1462, 14 januari
Peter van Goburdingen, man van jonkvrouw Kathelijn, natuurlijke dochter van Henrick van Ranst, maant
wegens driejarige achterstalligheid een rente van 25 rijnsgulden (welke heer Henrick van Ranst, ridder,
heer van Kessel, jonkvrouw Lysbeth, zijn zuster (=zuster van Henrick van Ranst) en haar man jonker
Wouter Bau vanden Eenchoven beloofd hadden aan Peter van Goburdingen.
R 1232 fol 97
--------------------------------------------1108-3522----------------------------1462, 13 maart
Goyart en Kathelijn, kinderen van wijlen Goyart Goyarts Vos, Willem Janssoen vander Bruggen, man
van Geertruyt Goyart Goyarts Vos, en Goyart, zoon van wijlen Jacop die Keyser en Mechteld Goyart
Goyarts Vos, verkopen aan Henrick vanden Merendonc een huis aan de Vuchtervoert met landerijen "dat
Kouteren" en "d'Onstaden" en een heiveld "dat Heykouteren" , een wei en een beemd op Ruydonc onder
Enk en een beemd met land in 't Oertbroec aan de Ley in Vucht (samen ongeveer 10 buunder)
( transcribent: Goyart Goyartssoen Vos was een schoonzoon van Eligius vanden Aker)
Lasten: een cijns aan Echternach en verschillende pachten en cijnsen o.a. 2 zesteren rog aan Tafel van de
H.Geest in Esch, 2 zesteren rog aan H.Geestaltaar in de kerk van Esch.
R 1232 fol 153
--------------------------------------------1109-3523----------------------------1462
Michiel van Hall, schoenlapper en Jan Elyas van Luyssel zijn kerkmeester van Bucstel.
R 1232 fol 182
--------------------------------------------1110-3523----------------------------1463, 17 maart
Andries Peter Paeuwen heeft opgedragen aan Everart Jacop Michiels een huis, erf,hof en heiveld, Bucstel,
Mulsel tussen Ghiselbert Haeck en Marselis Claes Snijders. (Andries had dat huis etc te pacht gekregen
van Henrick Peters vanden Loeck om 12 lopen rog)
R 1232 fol 290
--------------------------------------------1111-3523----------------------------1463, 18 maart
Meeus die Momber heeft opgedragen aan Andries Janssoen Moye een huis, hof en aangelag, Bucstel, bij
die Audebrugge tussen die Dommel en een straat, strekkende van de watermolen tot de oude brug; een
cijns van 3 oude schilden op Kerstmis uit dat huis en uit een pacht van 2 mud rog uit een pacht van 8 mud
rog Bossche maat op Lichtmis uit erven in Bucstel. (Thomas Gerits vander Bruggen beurde die pacht (8
mud) op zijn goed ten Bosch aldaar; Meeus die Momber had die cijns verkregen van de proosten van
O.L.V-broederschap in Den Bosch) (lasten: 2 cijnshoenderen aan de heer van Bucstel; 6 aude schilden
half aan 't Claraklooster in Den Bosch en half aan Henric van Baex)
(NB: zie ook acte op folio 335v dd 18 maart 1463 verderop)
R 1232 fol 290
--------------------------------------------1112-3523----------------------------1463, maart
Gooswijn van Romen, man van joffrouw Lijsbeth, natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van
Meerhem, voorheen heer van Bucstel. (Lijsbeth had vroeger een cijns van 10 rijnsgulden uit landerijen in
Kessel verkregen van Gerit Harmans Brand)
R 1232 fol 291

--------------------------------------------1113-3523----------------------------1463, maart
Joffrouw Agnes, weduwe van Gerit Brant leeft in 1463.
R 1232 fol 291v
--------------------------------------------1114-3524----------------------------1463, 18 maart
Andries Janssoen Moye belooft aan Meeus die Momber te betalen 4 rijnsgulden op Pasen over 1 jaar, 4
rijnsgulden op Pasen over 2 jaar, 4 rijnsgulden op Pasen over 3 jaar, 4 rijsgulden op Pasen over 4 jaar en
4 rijnsgulden en nog 80 rijnsgulden op Pasen over 5 jaar.
R 1232 fol 335v
----------------------------------------------1115-3524----------------------------1463
Bucstel, Hall, opten Winckel; achter den Nonnenberch; land "dat Hangelen"; in den Bult; opten Rolander
bij den Sceischelberch; in den Stert; in die Stoct bij dat Koyweyken; beemd "den Ryngel" den
Slijcbeempt
R 1232 fol 380v
----------------------------------------------1116-3524----------------------------1463, 16 september
Wouter Gestelman, man van Lijsbeth, natuurlijke dochter van wijlen Wouter Colen en Aleyt Jansdochter
van Zavendonc, geeft in erfpacht aan Everart Jacop Michielssoen een huis, hof, en hofstad Bucstel,
Zavendonc, aandie Hoghestraet, om een lijfpacht van 5 zesteren rog Bossche maat op Lichtmis aan
Wouter en Lijsbeth, zolang zij leven (en de lasten)
R 1232 fol 442
----------------------------------------------1117-3524----------------------------1463, 19 januari
Jut van Doerne, dochter van Aert Coppelmans, weduwe van Gerit van Doerne, verkoopt aan Willem van
den Bruggen, smid, een huis en hof in Bucstel, buiten de brug, tussen een erf van de heer van Bucstel en
een straat, en strekkende tot Gerit Cattelaer. (lasten: 3 ½ pond was aan de heerlijkheid Bucstel; 3
arnoldusgulden lijfrente aan Aleyt, vrouw van Jan Stert.
Willem belooft aan Jut 21 peters en 12 pond payment op St. Jan over 4 jaar te betalen.
R 1232 fol 444v
----------------------------------------------1118-3525----------------------------1463, 28 maart
Mr Ghijsbert Loey heeft opgedragen aan Dirck Peterssoen Polshouwer een hofstad Bucstel, Borchacker,
tussen Henrick die Piper en Wouter vanden Bredeacker; en een hofstad tussen de erfgenamen van
Dusenborch en Coelken Heylwich Coelkenssoen. Ghijsbert had beide hofsteden opgewonnen in Den
Bosch.
R 1232 fol 462
----------------------------------------------1119-3525----------------------------1463, 14 april
Wouter Peters vanden Loeck verkoopt aan Willem Henrick Peter Heymericssoen een huis en erf in de
parochie Bucstel tussen koper en verkopers woonhuis met recht om te bouwen tegen de stenen gevel van
Wouter.
R 1232 fol 465
----------------------------------------------1120-3525-----------------------------

1463,
Bucstel, de tiend van Olmen, Tonrode.
R 1232 fol 472v
----------------------------------------------1121-3525----------------------------1464, 11 februari
Baudewijn Thomas Baudewijns, wonend te Bucstel, man van Kathelijn had vroeger in zijn testament een
huis, hof en boomgaard te Bucstel vermaakt ten behoeve van een mis, elke week in de kerk van Bucstel te
doen door een familielid van hem of zijn vrouw.
Kathelijn, weduwe van voornoemde Baudewijn, geeft aan haar bloedverwant Jacop Janssoen vanden
Broeck, haar tocht in dat huis alsmede een wei met houtwas aan de Dommel, Bucstel, Mulsel.
R 1233 fol 36
----------------------------------------------1122-3525 ----------------------------1464, 2 juni
Margriet Dirck Goyarts vander Aahorst geeft in erfpacht aan haar broer Stans Dirck Goyarts vander
Aahorst ¼ deel in een hoeve te Bucstel achter Stapelen aen Ghenen Bosch om 4 mud rog Bossche maat
op Lichtmis (en de lasten). Stans kan die pacht binnen 6 jaar lossen met 40 peters per mud. Goyart henrix
vander Zandvoort ziet af van vernadering.
R 1233 fol 180
----------------------------------------------1123-3525----------------------------1464,
Jan Elyas van Luyssel en Dirck Wauters van Kessel zijn kerkmeester van Bucstel.
R 1233 fol 201v
----------------------------------------------1124-3655----------------------------1465
Dirck Jan Henrixs (leeft 1465) rentmeester van den heer van Bucstel.
R 1234 fol 140
----------------------------------------------1125-3655----------------------------1465, 26 maart
Peter en Jan Crabbe, zonen van wijlen Jan Peterssoen van Herenthom, verkopen aan de heer Henrick van
Ranst, ridder, heer van Bucstel en Kessel, de helft van de molens van Casteren en Antsel in Liemde, de
helft van een wei en de helft van een bos bij die Vorst. (lasten: leenhulde en dienst aan de leenheer, de
helft van 3 ½ getal ael, de helft van 8 pond payment en de helft van 28 mud half rog half gerst, aan de
heer van Bucstel; 2 mud rog aan Michiel van Hall, schoenlapper.
Aelbert Joost Baudewijn Josephssoen en Willem Jan Nulaets, man van Dyngen Joost Baudewijn Josephs
geven aan Peter en Jan voornoemd hun deel en dat van Baudewijn en Jan, zonen van wijlen Joost
Baudewijn Josephs in de hele molens, wei en bos voornoemd. (zie Den Bosch R 1235 fol 159v
(transcribent: cursief deel niet gepasseerd)
R 1234 fol 169
----------------------------------------------1126-3656----------------------------1465, 24 mei
Geertruyt Henrick Scutkens verklaart dat een huis, hof en hofstad, Bucstel, aan den Bouhacker (door
Geertruyt verkregen van heer Peter Doeve, priester) na haar dood en na de dood van haar zoon Henrick
komen zullen aan Liesbeth Henrix vanden Bichelaer of haar erfgenamen.
R 1234 fol 177v

----------------------------------------------1127-3656----------------------------1465, 20 juni
Willem Bloem, man van Mechteld Henrick Claes, heeft opgedragen aan Jan Henricks Claess 1/3 deel in
huis, erf, hof en akker, Bucstel, Lennenshoevel, tussen Gielis Wouter Colen en een straat, strekkende van
een straat tot Willem Udermans; en 1/3 deel in 2 stukken beemd aldaar (de ene beemd ligt aan die Aa bij
die Grolaertsvoert.)
R 1234 fol 182
----------------------------------------------1128-3656----------------------------1465, 26 maart
Heer Henrick van Ranst, ridder, heer van Bucstel en Kessel, belooft aan Peter Crabbe, zoon van wijlen
Jan Peterss van Herenthom te betalen 72 peters en 6 mud rog Bossche maat op Lichtmis over 2 jaar.
R 1234 fol 201
----------------------------------------------1129-3656----------------------------1465
Dirck Wouters van Desschel, kerkmeester van Bucstel (leeft in 1465)
R 1234 fol 257v
----------------------------------------------1130-3656----------------------------1465
Bucstel, Lenneshovel, beemd "den Pinselaer"
R 1234 fol 263
----------------------------------------------1131-3656----------------------------1465, 23 maart
Claes, natuurlijke zoon van wijlen Goyart Scilder heeft opgedragen aan Jan Peters van Brogel: een huis,
schuur, grond en missie, hof en 13 lopense aangelag, Bucstel "ten Bruekelen" tussen Henrick Artss en
wijlen Peter die Vischer enerzijds en den Molengrave anderzijds, met een half ploechrecht op Kempen, 6
lopense .... (?) weiland aldaar, 6 zesteren rog uit 4 mud en 2 zesteren rog Bossche maat, welke Marcellis
die Vischer beloofd had aan Henrick Henrix Mutsart uit bovenstaande erven.
(Claes had die erven en die pacht verkregen van Marcelis Peters die Vyscher.
R 1234 fol 272v
(FS: Marcelis zal die erven in erfpacht gekregen hebben van Henrick Henrix Mutsart en de pacht gelost
hebben)
----------------------------------------------1132-3657----------------------------1465
Bucstel, ter plaatse geheten Hogevonderen bij dengwater.
R 1234 fol 277v
----------------------------------------------1133-3657----------------------------1465, 14 juni
Jan, Marten en Henrick, zonen van wijlen Marten, natuurlijke zoon van wijlen Henrick Bruexkens,
verkopen aan Steven Peterss van Broegel: een huis, erf, hof en aanliggend land Meyssenberch Bucstel ten
Bruekelen tussen Jan Molengraefs en de gemeynt. (lasten: 3 oude groten en 3 penningen aan de heer van
Bucstel, 7 lopen rog aan de H.Geest van Bucstel, 7 lopen rog aan Andries Donck).
Steven belooft aan Jan, Marten en Henrick 35 peters en 14 lopen rog Bucstelsche maat te betalen op St.
Jan over 2 jaar.
R 1234 fol 287v

----------------------------------------------1134-3526 ----------------------------1466, 31 juli
Margriet Peters die Wit heeft opgedragen aan Jan Wauter Bruystens van Heerbeke een huis, erf en hof
met toebehoren en wegen, Bucstel, opten Borchacker bij die Raemstat, tussen Willem Mynnomeer,
Michiel van Hall, schoenlapper, en Gerit Artss enerzijds en Margriet weduwe van Andries vander Donck
anderzijds. ( Margriet Peters die Wit had dat huis gekocht van Wauter Jan Pijnappel.)
R 1235 fol 77v
----------------------------------------------1135-3526----------------------------1466, 31 juli
Jan Wauter Bruystens van Heerbeke belooft aan Margriet Peters die Wit een lijfpacht van elf zesteren rog
Bucstelse maat op Lichtmis zolang zij leeft uit dat huis en uit al zijn andere goederen.
R 1235 fol 78
----------------------------------------------1136-3526----------------------------1466, 17 maart
Lijsbeth, weduwe van Willem Brant, natuurlijke zoon van wijlen Henrick Brant, geeft aan haar dochter
Lijsbeth haar vruchtgebruik in een huis, hofstad en hof, Bucstel binnen bruggen tussen de erfgenamen van
Aelbert Janss van Ghestel en Gerit, natuurlijke zoon van wijlen Floris vander Aa. ( Willem Brant had dat
huis gekocht van Marcelis Peters die Visschers ten overstaan van schepenen van Bucstel.)
Claes Henrics vanden Broeck, man van Lijsbeth Willem Brant geeft dat huis over aan Wauter Janss die
Cremer.
Jan Janss vanden Broeck ziet af van vernadering.
Wauter belooft aan Claes 15 lopen rog Bossche maat op Lichtmis a.s. en 15 lopen rog en 32 peters op
Lichtmis over een jaar.
R 1235 fol 97
----------------------------------------------1137-3527----------------------------1466, 23 januari
Dirck Peterss Polsbouwer heeft opgedragen aan Jan Wauter Noyts: een hofstad te Bucstel bij den
Borchacker tussen Henrick die Piper en Wauter vanden Bredeacker; en een hofstad tussen Henrick van
Dusenborch en Coelken Heilwich Coelkens. (Dirck had beide hofsteden verkregen van Mr Ghijsbrecht
Loey) . Llasten: 1 pond was grondcijns en 24 schillingen.
R 1235 fol 134v
----------------------------------------------1138-3527----------------------------1466, 23 januari
Aelbert Joost Baudewijn Josephssoen en Willem Janss Nuwelaet, man van Dingen Joost Boudewijn
Josephssoen, hebben opgedragen aan Jan Jan Peterss van Herenthorn het deel toebehorende aan hen en
aan Boudewijn en Jan, zonen van Joost Boudewijn Josephssoen, in de watermolens in Casteren in de
parochie Bucstel.
R 1235 fol 134v
----------------------------------------------1139-3527----------------------------1466
Wauter Peters vanden Loeck en Dirck Wauters van Dessel zijn kerkmeesters van Bucstel.
R 1235 fol 233v
----------------------------------------------1140-3527----------------------------1466

Mr Jan Bauvs (= Baws) investiet van Bucstel (leeft in 1466)
R 1235 fol 233v
----------------------------------------------1141-3528----------------------------1467, 13 juni
Adriaen Janssoen van Zonne, man van Heilwich Wauter Roestenbonk, verkoopt aan zijn broer Jan Janss
van Zonne een huis, hofstad en hof, Bucstel ten Bruckelen tussen den Molengrave en een straat,
strekkende met beide einden aan Henric Symons; bouwland aldaar en den Hogenacker aldaar. ( lasten:
grondcijns aan de jonker van Bucstel, 4 cijnshoenderen aan de jonker van Bucstel; 1 mud rog aan
H.Geest in Bucstel; 3 pond payment aan Margriet Visschers.)
R 1236 fol 99
----------------------------------------------1142-3528---------------------------1467, 29 januari
Jan Elyass van Luyssel en Wouter Peterss van den Loek, kerkmeesters van Bucstel.
R 1236 fol 131v
----------------------------------------------1143-3654----------------------------1466, 23 oktober
Wouter Peters vanden Loeck verkoopt aan Jan Aert Ruelens een hoeve Bucstel, Mulsel, aenden
Langenberch (pachter is Henrick Scalex) behalve 1 ½lopen land " die Colle". (lasten: grondcijns aan de
hertog, grondcijns aan de heer van Bucstel; 1 Coelsche penning aan Willem Hinckaert; 1
philippuspenninck aan de kapel van Bucstel; 1/3 deel van 8 pond 7 schillingen aan het Maria-altaar in de
kerk van Bucstel; 28 lopen rog aan de H.Geest, 20 lopen rog aan de priesters van Bucstel.
Jan Engbert Wouters ziet af van vernadering.
R 1236 fol 173
----------------------------------------------1144-3654 ----------------------------1467, 11 maart
Willem, natuurlijke zoon van wijle Ghijsbert vanden Pettelaer heeft opgedragen aan Roelof Michiels die
Molner: een huis, hofstad en hof, Bucstel, binnen de bruggen tussen Gerborch, weduwe van Aert Luyben
en Aleyt, weduwe van Goyart die Metser, strekkende van een straat tot de voornoemde Gerborch, met
recht een borywech te gebruiken naar de Dommel (vroeger was dat alles van Rutger vander Rullen).
Llasten: 2 cijnshoenderen aan de heer van Bucstel, 3 oude groten aan het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar, 10
schillingen aan de H.Geest van Bucstel.)
R 1236 fol 191
----------------------------------------------1145-3655----------------------------1467, 5 september
Henrick Gerits Molengraefs heeft opgedragen aan Andries Aelberts van Gestel een huis, schuur, hof en 7
lopensen weiland Bucstel, aen die Roent tussen de kinderen Jan Mathijss en Goart Goyarts van Erpe.
(Henrick had dat huis verkregen van Andries Aert Andriess)
R 1236 fol 205v
----------------------------------------------1146-3655----------------------------1467
parochie Bucstel, huis ter plaatse geheten Tongellaer (aldaar ook familie Tongelaer)
R 1236 fol 217v
----------------------------------------------1147-3657----------------------------1468, 29 januari

Henrick Lambrecht Lambrechtssoen, smid, verkoopt aan Henrick Claess die Wyse een huis, schuur, hof
en akker, Bucstel, Bruekelen, tussen de erfgenamen van Gielis van Gewanden en Mathijs Dirx Smolners,
strekkende van een straat tot de erfgenamen van Gerit Brant. (lasten: een grondcijns; 1 mud rog aan de
H.Geest van Bucstel.)
Aert Lambrecht Wijnricssoen ziet af van vernadering.
R 1237 fol 15v
----------------------------------------------1148-3657----------------------------1468, 27 februari
Jan Wouters die Ridder heeft opgedragen aan Peter Henrick Peter Heymerics een huis, erf en hof (vroeger
van Jan Colmans) in Bucstel binnen bruggen tussen Margriet weduwe van Andries Sdroegsscheerres en
Jan Bolle. (Jan had dat huis verkregen van Jacop Aerts die Kenter)
R 1237 fol 22
----------------------------------------------1149-3658----------------------------1468, 10 maart
Jan, natuurlijke zoon van wijlen Gerlack die Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, heeft
opgedragen aan Jan Engbert Scosters een hof en hofstad opten Borchecker, Bucstel; (Jan had beide
verkregen van Aert Henrix Scellekens); en een huis en hof aan den Borchecker, Bucstel tussen Jan
Gerlicssoen en Aelbert Janss vanden Dijc. (Jan had ¼ van dat huis verkregen van Dirck Jan Henrixs en
3/4 van Dirck Jan Hermanss van Woensel).
Henrick die Bye die Spoormeker ziet af van vernadering.
R 1237 fol 25
----------------------------------------------1150-3658----------------------------1468
Dirck Jannis, rentmeester van Bucstel
R 1237 fol 67v
----------------------------------------------1151-3658----------------------------1468, 7 juli
Steven Peter Peters van Broegel heeft opgedragen aan Jan Peters van Bruegel, zijn broer, een huis, erf hof
en aangelag "Meyssenberch", Bucstel, ten Bruekelen tussen Jan Moelengraves erf en verder de gemeynt.
(Steven had dat huis gekocht van Jan, Marten en Henrick, zonen van wijlen Marten natuurlijke zoon van
wijlen Henrick Bruexkens
R 1237 fol 195
----------------------------------------------1152-3658----------------------------1468, 16 maart
Michiel van Hal, Jan Elyass van Luyssel en Embrecht Engbrechts vanden Bersselair, kerkmeesters van
Bucstel.
R 1237 fol 245v
----------------------------------------------1153-3658----------------------------1468, 27 mei
Heer Wouter vanden Eenchove, ridder, heer van Vremden, heeft opgedragen aan een secretaris ten bate
van jonker Wauter Bau van Eenchoven, zijn zoon, ¼ deel van een cijns van 34 oude schilden op
Lichtmis uit alle tienden, molens, cijnzen, renten, pachten, cijnshoenderen, opbrengsten, gerichten en
rechten en uit alle andere goederen der heerlijkheid Bucstel, alsmede uit 3 hoeven in Bucstel a) inden
Bossche, b) in Reytsel, c) in Tongeren; ( Lambrecht Corstiaens van Doernen ( een Bossche secretaris)
had die cijns ten bate van heer Wouter en zijn echtgenote vrouwe Lijsbeth van Meerhem, vrouwe van

Bucstel, verkregen van Claes, zoon van wijlen Claes Oem van Buchoven en jonkvrouw Lijsbeth Marten
Monic); alsmede een cijns van 33 oude schilden op St. Petersstoel uit alle tienden (als boven) etc. (heer
Wouter had die cijns verkregen van Henrick Jacop Marten Monic).
R 1237 fol 259
----------------------------------------------1154-3659----------------------------1469
(Bucstel) in Cleynlyemde, aan die Engelsche straet.
R 1238 fol 41
----------------------------------------------1155-3659----------------------------1469
Bucstel, Lutgerliemde, land "die vorst Wayendonc"
R 1238 fol 56
----------------------------------------------1156-3659----------------------------1469
Bucstel, ter plaatse geheten "den Boychem"
R 1238 fol 138v
----------------------------------------------1157-3659----------------------------1469,
Michiel van Hal, Jan Jan Hadewigen en Engbert Engberts vanden Beerzelair, kerkmeesters van Bucstel in
1469.
Emont Dirx Jannis (leeft in 1469) is rector van Maria Magdalena-altaar in de kerk van Bucstel.
R 1238 fol 156
----------------------------------------------1158-3659----------------------------1469, 14 april
Heer Henrick van Ranst, ridder, heer van Bucstel en Kessel, machtigt zijn rentmeester Dirck Jan Henrixs
om te manen.
R 1238 fol 159
----------------------------------------------1159-3660----------------------------1469, 23 februari
Dirck Ghijsbert Wautgers, man van Mechtelt dochter van wijlen Lodewijck, zoon van wijlen Jan vanden
Berghe, verkoopt aan Henrick natuurlijke zoon van wijlen Aert Snavel de beemd "die Weert" te Esch bij
den Buycberch.
R 1238 fol 186
(NB transcribent: Jan vanden Berge was zoon van Eligius vanden Aker)
----------------------------------------------1160-3660----------------------------1469, 9 augustus
Arnt Arnts Otten verhuurt voor 5 jaar vanaf St. Joris laatstleden aan heer Henrick van Ranst, heer van
Bucstel en Kessel, ridder, "dat Berckenkempken" metten berckenhoute ende andere houte, St. Oedenrode,
Houthem, om binnen die tijd al 't hout te hakken. Arnt mag dat land beweiden en moet het goed beheimen
en behoudt het hout op die wallen vanden grave. Tevens mag Henrick vanden Broeck 2500 berken uit de
Berckenkamp plukken om op zijn hoeve te zetten.
R 1238 fol 187
----------------------------------------------1161-3660----------------------------1469, 9 maart

Peter en Laureyns, zonen van wijlen Marcelis die Vischer, verkopen aan Jacop Aerts Kenter, een huis,erf
en hof, Bucstel binnen de bruggen, tussen een erf van de kerk van Bucstel en Wouter die Kremer,
strekkende van een straat tot een erf van de heer van Bucstel. (lasten: een grondcijns aan de heer van
Bucstel, 4 lopen rog aan de H.Geest van Bucstel)
R 1238 fol 308
----------------------------------------------1162-3660----------------------------1469, 7 juni
Jan Jan Dyers ziet af van vernadering
R 1238 fol 309
----------------------------------------------1163-3660----------------------------1469, 9 maart
Jacop belooft aan Willem vanden Dijck 12 peters te betalen op Lichtmis over een jaar; en ondertussen
jaarlijks op Lichtmis 2 pond payment.
R 1238 fol 309
----------------------------------------------1164-3660-----------------------------------1469, 8 mei
Michiel van Hal, Engbert vanden Bersselair en Jan Jan Hadewichen, kerkmeesters van Bucstel, beloven
aan Willem Hoirnken, clocgieter, 152 ½ peters te betalen op Pinksteren over 2 jaar.
R 1238 fol 337
----------------------------------------------1165-3660----------------------------1469
Gooswijn van Romen, man van jonkvrouw Lijsbeth, natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van
Meerhem, heer van Bucstel.
R 1238 fol 343v
----------------------------------------------1166-3661----------------------------1469, 9 september
Henrick, natuurlijke zoon van wijlen Willem, zoon van wijlen Henrick van Ranst, ridder
(verkoopt een huis in Beke)
R 1238 fol 367v
----------------------------------------------1167-3607----------------------------1471
Bucstel, Lennenshovel, akker "den Rijn"
R 1240 fol 94
----------------------------------------------1168-3607----------------------------1471, 18 februari
Henrick Henrix Scutken, Willem Henrix Brabants man van Engel Jan Hessels, en Henrick en Jan, zonen
van wijlen Jan Hessels van Esch en Jan Laureyssoen van Laerhoven, man van Elisabeth Jan (Hessels)
van Esch, hebben opgedragen aan Engbert Engberts vanden Beersselaer ten behoeve van 't St.
Barbaragilde of broederschap 1/3 en 't St. Katherijn-gilde 1/3, beide in de kerk van Bucstel, een pacht van
een mud rog uit een huis in Haren Belver.
R 1240 fol 231
----------------------------------------------1169-3605----------------------------1471, 11 oktober
Willem Hoernken die Clockgieter geeft aan juffrouw Katherijn, weduwe van Mr Jan Hoernken (ook
klokgieter, broer van Willem) 70 peters die Willem nog beuren moet van de 152 ½ peters (die aan Willem

beloofd waren door Michiel van Hall, Engbert vanden Berzelaer en Jan Jan Hadewigen, kerkmeesters van
Bucstel)
R 1241 fol 4
----------------------------------------------1170-3605----------------------------1471, 4 november
Meeus die Mombaer, Ermgart weduwe van Baudewijn Josephs, Willem, Jan, Heilwich en Aleyt, kinderen
van Baudewijn en Ermgart, Jan Peter Henrix, Jacop Jan Jacopsz, Katherijn Crab weduwe van Jan Peters
van Herenthom, Peter en Jan, zonen van Jan Peters van Herenthom en Katherijn Crab, beloven aan heer
Henrick van Ranst, ridder, heer van Bucstel en Kessel, dat Meeus ¼ deel, Ermgart en haar kinderen 1/8
deel en Katherijn Crab en haar kinderen ¼ deel betalen zullen aan Henrick van Ranst van het meerdere,
als uit de drie feodale watermolens van Casteren en Anstel in Lyemde meer betaald moet worden dan 8
pond payment, 14 mud rog, 14 mud gerst, 1 mud rog, een getal alen aan de heer van Bucstel, 3 mud rog
aan Ermgart vanden Velde, 2 ½ mud rog aan Meeus die Mombaer, 3 mud rog aan Katherijn Crab, 3 mud
rog aan Jan Jan Peters van Herenthom, 2 mud rog aan Michiel van Hal.
R 1241 fol 14
----------------------------------------------1171-3605----------------------------1471, 4 november
Heer Henrick van Ranst verkoopt aan Meeus die Momber een pacht van 2 ½ mud rog Bucstelse maat op
Lichtmis uit wei- en heiveld "Nuwencamp" ingenomen van de gemeynt van Kempen, Bucstel,
Lenneshovel op Smaelbroeck tussen die Aa, die ook gedeeltelijk door de Nuwencamp loopt en de
gemeynt van Kempen en uit de weivelden "het lange Lancpoel en het corte Lancpoel in Kessel in plaats
van 2 ½ mud rog uit .....
(onleesbaar op foto door bolling/vouw gefotografeerd papier)
Henrick van Ranst kan die pacht lossen met 90 peters.
R 1241 fol 14v
----------------------------------------------1172-3606----------------------------1471, 4 november
Henrick van Ranst belooft aan Ermgart en haar kinderen, voor zolang zij leven, 3 mud rog op Lichtmis uit
den Nuwecamp en de Lange en Corte Langpoel in plaats van de 3 mud rog uit de watermolens. (Henrick
van Ranst kan die pacht lossen met 108 peters)
R 1241 fol 14v
----------------------------------------------1173-3606----------------------------1471, 4 november
Henrick van Ranst belooft aan Katherijn Crab, weduwe van Jan Peters van Herenthom, en haar kinderen,
en aan Johanna Joost Jan Peters van Herenthom en Peter en Margriet kinderen van Roelof van den Doren,
een pacht van 3 mud rog uit den Nuwencamp en de Lange en Corte Lancpoel, in plaats van de 3 mud rog
uit de watermolens. (Henrick van Ranst kan die pacht lossen met 108 peters)
R 1241 fol 14v
----------------------------------------------1174-3606----------------------------1471, 4 november
Henrick van Ranst verkoopt aan Jan Crab, zoon van wijlen Jan Peters van Herenthom, een pacht van 3
mud rog uit den Nuwencamp en de Lange en Corte Lancpoel, in plaats van de 3 mud rog uit de
watermolens. (Henrick van Ranst kan die pacht lossen met 108 peters)
R 1241 fol 14v
----------------------------------------------1175-3606----------------------------1472

Bucstel, ten Bruekelen, huis,erf,hof en land "Meyssenberch"
R 1241 fol 59v
----------------------------------------------1176-3606----------------------------1472,
Bucstel, Cleynrelyemde aen Vellaer
R 1241 fol 338v
----------------------------------------------1177-3606----------------------------1472, 23 april
Dirk Dirx van Acht, man van Elizath die dochter is van wijlen Ghielbrecht Goyaertssoen en Mechtelt
Henrix die Roede, heeft opgedragen aan Jan en Matheeus, zonen van wijlen Ghielbrecht Goyaertssoen,
het deel van Elisabeth in huis, erf, hof groot 1 ½ lopense, Bucstel, Hal, over de brug tussen Jasper Dirx
die Bastart en Adriaen van Essche, en met beide einden aan een straat.
R 1241 fol 345v
----------------------------------------------1178-3604----------------------------1472, 3 december
Jan Lucassoen die Momber, man van Connegont Aelberts van Lusel, belooft ten behoeve van de andere
erfgenamen van wijlen Dankolf Aert Michiels dat hij betalen zal de grondcijns van 9 oude groten en 6
penningen aan de heer van Bucstel uit ¼ deel van het heiveld "sCostershoeve" Bucstel in Schmaelbroeck
aan de gemeynt van Kempen (naast een erf van de hoeve van Bantsfoirt)
R 1242 fol 117v
----------------------------------------------1179-3604----------------------------1473
Bucstel, tot Tongerle
R 1242 fol 150v
----------------------------------------------1180-3604----------------------------1473, 23 april
Wouter, weduwe van Jan Wouter Bruystens, heeft opgedragen aan de heer Henrick van Zeelem
Lothemss, persoon van Bucstel, huis, erf, hof met toebehoorten en wegen, Bucstel opten Borchacker bij
die Raemstat tussen Willem Mynnomeer, Michiel van Hall, schoenlapper en Gerit Arts enerzijds en
Margriet, weduwe van Andries vander Donck anderzijds. (Jan Wouter Bruystens had dat huis verkregen
van Margriet Peters die Wijt)
heer Henrick van Zeelem belooft aan Peter Pels, schoonzoon van Jan Wouter Bruystens, 47 ½ peters te
betalen op Lichtmis aanstaande en 48 ½ peters op Lichtmis over een jaar.
R 1242 fol 179v
---------------------------------------------1181-3604-----------------------------1473
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Henrick van Ranst, heer van Bucstel, is gehuwd met Claes(ken) ,
dochter van wijlen Jan Nuwart.
R 1242 fol 295
---------------------------------------------1182-3603----------------------------1473, 16 december
Jan die Bastart ( natuurlijke zoon van wijlen Henrick van Ranst) man van Claesken dochter van wijlen
Jan Henrix die Wijse, ( het gaat over een opgewonnen huis in Lyemde)
R 1243 fol 95

---------------------------------------------1183-3603----------------------------1474, 4 maart
Emont Dirxs rentmeester van de heer van Bucstel
R 1243 fol 120v
---------------------------------------------1184-3603----------------------------1474, 1 april
De zusters van Orten in Den Bosch ( o.a. Elisabeth dochter van wijlen Aelbrecht van Luyssel) hebben
opgedragen aan Jan en Marten, zonen van wijlen Aelbrecht van Luyssel het deel van Elisabeth in die aude
tyende van Luyssel in Luyssel, Bucstel
Jan en Marten beloven aan de zusters van Orten gedurende 4 jaar jaarlijks 3 ½ mud rog op Lichtmis, 40
peters op Lichtmis over 3 jaar en gedurende 3 jaar daarna 2 ½ mud rog op Lichtmis en 100 peters op
Lichtmis over 6 jaar.
R 1243 fol 241v
---------------------------------------------1185-3602----------------------------1475, 26 januari
Meester Arnt Stamelaert vanden Kelder, man van Lucye (weduwe van Dirc van Straten) verhuurt voor 3
jaar vanaf pinksteren aanstaande aan Dirck van Bakel, zoon van wijlen Dirck die Hoge: een hoeve,
Bucstel, Hall om 6 mud rog op Lichtmis, 8 gulden peters op Meydach, 8 quarten boeteren op half mey en
een zack appel oft die halve oeft datter wassen sal. (en de lasten: cijnsen aan de heren van Bucstel en van
Perweys (transcribent: die is van Herlaer!!), 1 mauer rog aan eenen Denijs tot Vucht wonende, 1 mauder
rog aan Hille Kreyten). De huurder moet 4 vimmen stro op 't huis dekken en mag geen "mes" afvueren in
't leste jaar; hij moet 200 berken zetten en moet op de hoeve achterlaten beesten ter waarde van 31 lichte
gulden.
R 1244 fol 158
---------------------------------------------1186-3603----------------------------1475, 9 februari
Broeder Wouter van Leende, prior der Kartuizers van Vucht, heeft opgedragen aan heer Henrick van
Ranst, ridder, heer van Bucstel en van Kessel, een vissery strekkende van het goed van wijlen Henrick
van Arkel tot in Ollande ter plaatse geheten beneden die Brugge. ( Heer Lodewijck (transcribent: sic)
vanden Water, kanunnik in Den Bosch, en Jacop Gielissoen Cuper hadden die visserij gekocht van Meeus
Geritssoen die Momber)
(lasten: o.a. 2 oude zwarten grondcijns aan die heer van Helmont)
( transcribent: NB. Dit is de visserij op de Dommel tussen de Bobnagelse Brug en de grens van Liempt)
R 1244 fol 166
---------------------------------------------1187-3603----------------------------1475
Bucstel, ten Braekelen, huis, erf, hof en land "Meyssenberch"
R 1244 fol 291
---------------------------------------------1188-3602----------------------------1476
heer Willem van Erpe, kanunnik van St. Bartholomeus te Luik, natuurlijke zoon van heer Jan van Erpe,
persoon van Bucstel
R 1245 fol 244
---------------------------------------------1189-3602----------------------------1476
Bucstel, Onrode inden Boedikem

R 1245 fol 255v
---------------------------------------------1190-3602----------------------------1476
Jan Jan Jacopssoen, deken van St.Jansgilde in Bucstel
Henrick Dirck Janss, deken van St. Katharina-gilde in Bucstel
Peter Dirx die Bastart, deken van St. Barbara-gilde in Bucstel
R 1245 fol 375
---------------------------------------------1191-3597----------------------------1477, 23 januari
Herbrecht Peter Aben, Jacop, Roelof, Jacops en Jan Bertouts die Cock beloven 58 rijnsgulden op St.
Maarten aanstaande te betalen aan Goyart van Erpe en heer Geerlack vander Donck, priester, wegens
koop van eikenhout op de hoeve van Goyart van Erpe en Geerlack vander Donck aen die Roent, Bucstel.
R 1246 fol 79v
---------------------------------------------1192-3597----------------------------1477, januari
Brueder Thomas van Dryell, procurator des convents vanden Cathuseren in Vucht, verhuurt voor 8 jaar
vanaf Pinksteren laatstleden aan Claes van Herenthom en diens zoon Joost (Claes was al pachter) de
hoeve "ten Ecker", Casteren, parochie Bucstel, behalve die strepen van den verborden hoeven, om 7
peters en 10 stuivers en 100 eyer op Lichtmis, en 2 zester raepsaets, 5 steen vlas en 6 voeten torffs.
(en de lasten: 1 mud rog aan de H.Geest tot Bucstel, 1 mud rog aan Jan van Maren, 8 mud rog aan
joffrouw Heilwich Scilders)
De huurders moeten 300 elsenpoeten en 100 willigenpoeten zetten, daer ment hen wijzen sall, en 300
rijss houwen en bijnden en in 't klooster leveren. Half en half zullen zijn de beesten, de ijmen oft bijen en
't gewas van dusent hopkuylen en alle oeft. Ze mogen hopstaken houwen van 't wilgenhout van de hoeve.
Staken, myst en ruwaer moeten op de hoeve blijven. Ze moeten 6 dagen met de knapen van 't klooster
werken aan de wallinge op heuren cost. Ze mogen alleen willigen en wervenhout houwen, daer men die
hoeve mede luyken sall. Ze moeten 4 vymmen recht stroes dekken op de huysinge der hoeve. Ze kunnen
aan het eind van de huur met halver scaren vertrekken.
R 1246 fol 154v
---------------------------------------------1193-3598----------------------------1477
Bucstel, den Tyvoersschen beempt bij den Moelenberch.
R 1246 fol 186
---------------------------------------------1194-3598----------------------------1477, 5 mei
Heer Willem Becker, pitancier (persoon in klooster die er voor zorgt dat een ieder zijn rantsoen krijgt)
van 't klooster Averbode (in Belgie zuid van Geel), en Wouter Henrixs Schuerman, commissaris hiertoe
gemachtigd, hebben opgedragen aan Marcelis Goyart Byerkens van Weerde ( die reeds pachter was) 't
goed "ten Kerckhove" in Lyemde. Hubrecht van Gemert had dit goed na opwinning in Den Bosch
gekocht; het was eerst van Aert vanden Cloot. Hubrecht had het goed overgegeven aan aan heer Jan
Blauwverver, prior van Averbode, ten behoeve van dat klooster).
(lasten: - 6 oude groten grondcijns aan de heer van Bucstel
- 37 oude groten aan Mr Aert vander Cluyten
- 5 cromstarden aan St. Odakapittel in Rode
- 5 beierse gulden en 2 mud rog aan de H.Geest in Den Bosch

- 2 pond oud geld aan deken en kapittel in Den Bosch )
Marcelis Goyart Byerkens en zijn broer Goyart en zijn schoonbroer Lucas Jan Stemkens beloven aan
Averbode gedurende 4 jaar op St.Jan
- 24 rijnsguldens te betalen
- 180 rijnsguldens te betalen op St.Jan over 4 jaar
- 12 rijnsgulden St.Jan over 5 jaar
- 12 rijnsgulden St.Jan over 6 jaar
- en 12 rijnsgulden en 180 rijnsgulden op St. Jan over 7 jaar.
R 1246 fol 200
---------------------------------------------1195-3599----------------------------1477 ( 5 mei)
Marcellis belooft zijn broer en schoonbroer (zijn borgen) schadeloos te houden.
R 1246 fol 201
---------------------------------------------1196-3599----------------------------1477, 4 juni
Willem Henrix van Goerle heeft opgedragen aan de secretaris ten bate van de zusters van de derde regel
van St. Franciscus van het St. Elisabethshuis in Bucstel ter plaatse geheten Cronenborch: een stuk moer in
't Hoeltervenne, Bucstel, behalve een deel daarvan dat verkocht is aan Michiel van Vroonhoven, Goyart
Stijnen en Jan Molengrave. ( Rutger van Arkel had ten bate van Willem Henrix van Goerle dat stuk moer
verkregen van 't klooster van de Hemelse Poort in Den Bosch.)
R 1246 fol 213v
---------------------------------------------1197-3599----------------------------1477, 30 juni
Peter Eustaessoen van Cronenborch heeft opgedragen aan heer Wouter Peterss van Tuyll een huis,
hofstad en hof. Bucstel binnen de bruggen aen die Strijpt, tussen Jacop Pauwels en Katherijn Gestelmans,
en een cijns van 30 schillingen payment op St.Jan daaruit. (Peter had huis en cijns verkregen van Jan
Wouters die Ridder) - Jan Jan Beeckmans biedt zijn vernaderingspenningenR 1246 fol 224
---------------------------------------------1198-3599----------------------------1477, 30 juni
Peter Peterssoen vanden Doren heeft opgedragen aan Mr Henrick van Zeelhem Lothamssoen, investiet
van Bucstel, huis, erf, hof met aanliggend bouwland en beemd,
Bucstel binnen de bruggen tussen Mr Jan die Clockghyeter, de erfgenamen van Mr Willem van Cleve, de
kinderen van Jan die Bye en de H.Geest van Bucstel enerzijds en de Dommel anderzijds. (Peter had dat
huis verkregen van Jan Goosssens die Wolff) - Peter Roelofs vanden Doren biedt zijn
vernaderingspenningen. Bijschrift: Mr Henrick was aldus tevreden, niettegenstaande dat Peter tochtenaar was, omdat Mr Henrick
zeide, dat hij met de kinderen van Peter een andere overeenkomst gemaakt had dienaangaande.
R 1246 fol 224v
---------------------------------------------1199-3600----------------------------1477, 10 juli
Willem Dirck Jannessoen van Bucstel heeft opgedragen aan zijn broer Emont huis, hof, hofstad, akker en
wei, Bucstel op Ladonck en een hofke met backhuysken over de straat tegenover dat huis.
R 1246 fol 229v
---------------------------------------------1200-3600-----------------------------

1477, 9 juli
Willem Scoeff van Mechelen verhuurt die Vlasstyende in Lyemde voor 4 jaar.
R 1246 fol 230
---------------------------------------------1201-3600----------------------------1477, 1 september
De Kartuizers van Vucht verkopen aan Anthonis Jan Peters:
- twee heivelden "die Laren" in Casteren, parochie Bucstel en
- de daarnaast liggende 3 strepen land "den Wuestenhoff" en
- een weiveld bij den Zoutcopersacker en bij ScHoesschenacker aldaar.
Anthonis belooft aan de Kartuizers 12 peters binnen 14 dagen te betalen alsmede 6 peters en 3 pond
payment op Lichtmis aanstaande.
6 peters en 5 pond op Lichtmis over 1 jaar
6 peters en 4 pond op Lichtmis over 2 jaar
6 peters en 3 pond op Lichtmis over 3 jaar
6 peters en 2 pond op Lichtmis over 4 jaar
6 peters en 1 pond op Lichtmis over 5 jaar
R 1246 fol 255
---------------------------------------------1202-3601----------------------------1477, 1 september
De Kartuizers van Vucht verkopen aan Andries Corstiaen Hellinx een hoeve (vroeger van heer Ludolf
vander Water) in Ollant, parochie St. Oedenrode, nl een huis, erf, hof, schuur, scop, visserij, land "die
Donck" , land "Jannes Hoernkens-hoeve", een beemd achter den Akar bij de Dommel, een beemdje bij de
Dommel, een wei- en broekveld; een heiveld onder Gemonde Beerselaer.
(lasten: enige pachten en cijnsen)
Andries belooft aan de Kartuizers 177 peters, 7 ½ stuiver, 24 mud en 3 zesteren rog te betalen, verdeeld
over 7 jaar.
R 1246 fol 255v
---------------------------------------------1203-3601----------------------------1477, 2 januari
Brueder Thomas van Driell, procurator des convents vanden Carthusen, Vucht, verhuurt voor 8 jaar vanaf
Pinksteren laatstleden aan Jan Sanders een hoeve, Rode, Ollant, metten Aecker ende cleynen hoefken om
17 pond payment, 5 steen vlas te hekelen bereet, 2 peters, en 100 eyer op Lichtmis (en de lasten). De
huurder moet elk jaar 300 elsenpoeten en 100 willigen poeten zetten, en elk jaar 300 rijs houwen ende
bijnden en naar Vucht brengen. Alle beesten op de hoeve, ook de ijmen oft bijen, en de vervaderinge
daerraf, en 't gewas van 1000 hopkuylen en al 't oeft zal wezen halff ende halff. Mist ende andere ruwaer
moet op de hoeve blijven. De laet kan aan 't eind der huur afvaren met halver scharen.
R 1246 fol 299
---------------------------------------------1204-3533 ----------------------------1477
Boxtel, Onrode after den Assche bij de Dommel.
R 1247 fol 96
---------------------------------------------1205-3533----------------------------1477
Goyart Roestenberch en Jan Hadwichen, kerkmeesters van Boextel
R 1247 fol 99

----------------------------------------------1206-3533----------------------------1477
Essche, op den Overhonck, hoeve vroeger van Lucas Pyeck, nu van de
Vuchtse Kartuizers
R 1247 fol 245v
----------------------------------------------1207-3533----------------------------1478, 2 april
heer Boudewijn Evert Jan Erberts, priester, geeft in erfpacht aan zijn broer Henrick
- 1/3 deel in een hoeve (die afkomstig is van hun vader Erbert) in Groter Lyemde aan die
Weghesceydingh tussen Thomas die Cort en Kathelijn, weduwe van Henrick Boyenssoen enerzijds en
Rutger Rolofssoen van Bladel en Lambert Jans vanden Ecker, strekkende van de straat tot den gemeynen
moelenwech
- 1/3 in 1/3 beemd "die Oyendonck" 3 buunder op Oyendock aldaar,
- 1/3 deel in 1/3 beemd (geheel 3 buunder)
- 1/3 deel in de Schelenbeempt in die Moerkensboeme
- 1/3 in beemd "die Wedehage"
-1/3 van bouwland in de akkers van Smadelaer
om een erfpacht van 2 mud 11 lopen rog aan Boudewijn, en de lasten.
R 1247 fol 287
----------------------------------------------1208-3533----------------------------1478
Essche ter plaatse gekend "den Buydeberch"
R 1247 fol 358v
----------------------------------------------1209-3532----------------------------1478
Bucstel, ter plaatse "die Hogevonder" bij Hoggendonck alias Hillebroeck
R 1248 fol 19v
----------------------------------------------1210-3532 ----------------------------1478
Bucstel, "die Scaephuysacker" ter plaatse Bruekelen
R 1248 fol 45v
----------------------------------------------1211-3532----------------------------1478
Bucstel, Lendeshovel, beemd "die Postelair"
R 1248 fol 113v
----------------------------------------------1212-3532----------------------------1478
Bucstel, Onrode, land "die Lyerebauwe"
R 1248 fol 122
----------------------------------------------1213-3532----------------------------1478, 10 november
Martinus van Elmpt heeft hem affgeseeegt des ambachs vanden viscoeperen (in Den Bosch)
R 1248 fol 128v
----------------------------------------------1214-3532----------------------------1479

parochie Bucstel "tgoet ten Dijck" ter plaatse ten Dijck
R 1248 fol 203v
----------------------------------------------1215-3532 ----------------------------1479
Bucstel, op Luttelaer aan de gemeynt van Lendeshovel
R 1248 fol 224v
----------------------------------------------1216-3532----------------------------1479
Essche, op Baerdschot
R 1248 fol 287v
----------------------------------------------1217-3532----------------------------1479, 16 juli
Heer Henrick van Ranst, ridder, heer van Bucstel, en Nyclaes Lybrechs (schout) beloven aan Jan van
Berkel ten behoeve van zijn zuster Margriet, weduwe van Mr Jan Monix de Jonge en van hun dochter
Ghijselbrecht, te betalen (aan Margriet zo lang zij leeft en na haar dood aan Ghijselbrecht zo lang zij
leeft) een cijns van 22 ½ rijnsgulden, half op Kerstmis, half op St. Jan en in Den Bosch te leveren uit huis
en hof ( van Henrick van Ranst in die Postelstraet, Den Bosch; uit die hoeve op Stapel en uit die hoeve
after die Kercke in Bucstel, en uit cijnsgoederen van Henrick van Ranst in Bucstel en Kessel; en uit een
huis (van Nyclaes) in Scijnle. Na dood van de juffrouwen komt die cijns weer aan de belovers of hun
erfgenamen. (ze kunnen binnen 5 jaar die cijns lossen met 202 ½ rijnsgulden).
Henrick van Ranst en Nyclaes Lybrechs beloven nog meer cijnsen te betalen.
R 1248 fol 328
----------------------------------------------1218-3567----------------------------1480
Lyemde, aen die Wegesceide
R 1249 fol 70
----------------------------------------------1219-3567----------------------------1480
Bucstel, broekland "die vorste wedehage" op Zavendonck
R 1249 fol 102
----------------------------------------------1220-3567----------------------------1479
Margriet, dochter van wijlen Reyner Kersemeker en Heilwich, geprofeste zuster der 3e orde van Sint
Franciscus van 't huis "Elizabethsdal " (vallis sancte Elizabeth) in Cronenborch Bucstel.
R 1249 fol 144v
----------------------------------------------1221-3567----------------------------1479, 26 november
Christina, weduwe van Henrick van Oyen, heeft opgedragen aan de secretaris ten behoeve van de zusters
der 3e orde van Sint Franciscus in de parochie Bucstel, enen blande ketel van 275 pond (blanden =
mengen, men spreekt van mee-blanden= een honingdrank bereiden)
R 1249 fol 146v
----------------------------------------------1222-3567----------------------------1480, 7 april

Mr Henrick van Zeelhem Lothams s, pastoor van Bucstel, belooft aan Daniel van Gewanden 82
rijnsgulden te betalen op 't oktaaf van Pinksteren aanstaande.
R 1249 fol 230v
----------------------------------------------1223-3567----------------------------1480, 30 juni
heer Henrick van Zeelhem Lothamss, pastoor van Bucstel, heeft opgedragen aan de secretaris ten behoeve
van heer Leonard van Boesschot, priester, huis, erf, hof met toebehoren en wegen Bucstel, opten
Borchacker bij die Raemstad tussen Willem Mynnomeer, Michiel van Hal, schoenmaker en Gerit Arntss
enerzijds en Margriet weduwe van Andries vander Donck (heer Hendrick had dat huis verkregen van
Wouter, weduwe van Jan Wouter Bruystens).
R 1249 fol 274v
----------------------------------------------1224-3568----------------------------1480, 20 januari
Jan Lambert Meeussoen, Lambert Jan Aertssoen en Gerit Jan Coppenssoen. H.Geest-meesters van
Bucstel, gemachtigd daartoe door de bisschop van Luik, hebben opgedragen aan de secretaris ten behoeve
van de Kartuizers van Vucht een pacht van 12 lopen rog, welke Lud. vanden Water, kanunnik in Den
Bosch, beloofd had op Lichtmis te vergelden aan de H.Geestmeesters van Bucstel uit
Sheyligengeestecker, Lyemde, Casteren (welk land Lud vanden Water te pacht gekregen had van Michiel
Arnt Michiels van Hall, Herman Reyners van Vinckenschot en Jan Henrick die Wijse, H.Geestmeesters
van Bucstel).
R 1249 fol 330
----------------------------------------------1225-3530----------------------------1480
Bucstel, Mulsel, bij de Hutte
Bucstel, Hal, land "dat Winckelken"
Bucstel, Hal, den Hogen beempt
R 1250 fol 14
----------------------------------------------1226-3530----------------------------1481, 2 januari
Herman Jan Hermanss vanden Berghe (transcribent: nazaat van Eligius vanden Aker), weduwnaar van
Cecila, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Aert: zijn tocht in land in die Kerckacker, Lyemde, met
1 eind en 1 zijde aan een erf van die hoeve ter Wehamel. (Transcribent: Herman Jan Hermanss vanden
Berghe had dat land verkregen van Kathelijn Jan Gevarts).
Jan en Aert dragen daarna op aan Laureijns Lambrecht Aben,
R 1250 fol 118
----------------------------------------------1227-3530---------------------------1481
Boextell, Lennenshoevel land "die Dorschot" bij gemeynt "Oetendonck"
R 1250 fol 126v
----------------------------------------------1228-3531---------------------------1481, 1 februari
Jan Lemmens en Gerit Jan Coppens, H.Geestmeesters in Boextell, beloven aan Kathelijn, weduwe van
Boudewijn Maessoen, een lijfrente van 1 Peter op Lichtmis te betalen uit de H.Geestgoederen wegens het
goed, dat Kathelijn aan de H.Geest vermaakt heeft.
R 1250 fol 129v

----------------------------------------------1229-3531----------------------------1481
Bucstell, Tongeren, den Derssenacker
R 1250 fol 138
----------------------------------------------1230-3531----------------------------1481
parochie Gemonde, in het dorpe
R 1250 fol 150
----------------------------------------------1231-3531----------------------------1480
Deling van goederen van Dirck Colen
Gemonde, Beerselaer, die aude huysinge
R 1250 fol 186
----------------------------------------------1232-3531----------------------------1480
parochie Bucstel, aent hoge Gemonden over dbrugsken
parochie Bucstel, land neven den Poel en die Hoybrug
parochie Bucstel land in die Hokart aan de Dommel
Gemonde-Bucstel beemd die Meckerom met de Dommel rondom
R 1250 fol 186v
----------------------------------------------1233-3531----------------------------1480
Heilwich Willems van Bucstel, procuratrix der zusters van Bethanie bij den Wyntmoelenberch, Den
Bosch
R 1250 fol 221
----------------------------------------------1234-3531----------------------------1480
Essche, ter plaatse "Weesel"
Essche, ter plaatse "die Berch"
R 1250 fol 222
----------------------------------------------1235-3531----------------------------1481
Gemonde- Bucstel, ter plaatse "tGeroet"
R 1250 fol 262v
----------------------------------------------1236-3531----------------------------1481
Bucstel, Breukelen, Meynsenven ende Meynsenberch
R 1250 fol 274
----------------------------------------------1237-3531----------------------------1481
Bucstel, land " die Laetdonck"
Bucstel, land "die Scaefray"
R 1250 fol 323
----------------------------------------------1238-3531----------------------------

1480
parochie Bucstel, beemd "die Boerendonck"
R 1250 fol 411
----------------------------------------------1239-3535----------------------------1482
Essche den groten Vredebeempt aenden Breckell
R 1251 fol 168v
----------------------------------------------1240-3535----------------------------1482
Boextell land "die Namer" bij Stapelen
R 1251 fol 178v
----------------------------------------------1241-3537----------------------------1483
Bucstel, Hall, wei "die Hutt" aan die Aa, bij den Hutschen acker
R 1251 fol 312
----------------------------------------------1242-3537----------------------------1483
Bucstel, Hall, Hennekensacker,
R 1251 fol 312v
----------------------------------------------1243-3537----------------------------1482
Bucstel die Papenbeempt ter plaatse gekend die Buckem
R 1251 fol 388
----------------------------------------------1244-3535----------------------------1482
Bucstel, bouwland "den Amer" bij Stapelen
R 1251 fol 441
----------------------------------------------1245-3537----------------------------1483
Bucstel opt hoghe Mulsen
R 1251 fol 481
----------------------------------------------1246-3537----------------------------1483, 28 mei
meester Gerit Wege, priester, investiet of rector der parochiekerk van Essche geeft te cijns aan Jan Aert
Demaers: den Boenks in Essche tussen straat en Postel om 5 pond payment op St. Jan Baptist. - Jan moet
binnen twee jaar daarop een huis bouwen ter waarde van minstens 30 rijnsguldens.
R 1251 fol 547v
----------------------------------------------1247-3535---------------------------1482, 14 september
Steven Peters van Broegel heeft opgedragen aan Gerit vander Aa, natuurlijke zoon van wijlen Floris
vander Aa: huis, erf, hof en aangelag Bucstel, Hall tussen Adriaen van Essche en Steven voornoemd.
(Steven had dat huis gekocht van Jan en Matheeus, zonen van wijlen Ghophert Goyens)
R 1251 fol 626

----------------------------------------------1248-3535----------------------------1482
-parochie Bucstel hoeve Everbosch
R 1251 fol 626v
----------------------------------------------1249-3535----------------------------1483, 3 april
Bryen Boudewijn vanden Velde heeft opgedragen aan Jan Gerits van Mulsel een hoeve (vroeger van
Bartholomeeus die Momber) Bucstel, Mulsel, (met uitzondering van 3 lopense land bij de dijk) , de
beemden "Buedichem" en "dat Reytsel" en de beesten op de hoeve) (Bryen had die hoeve, met
uitzondering als voor, verkregen van heer Willem, Bartholomeeus en Herman, zonen van Bartholomeeus
die Momber). Jan Gerits van Mulsel belooft aan Bryen 60 Peters op St. Jacobus aanstaande en 140 Peters
op Lichtmis aanstaande te betalen.
R 1252 fol 22v
----------------------------------------------1250-3535----------------------------1482, 23 december
Zusters Francisca Martenss, procuratrix, en Elisabeth Wouters, zusters van St. Elizabethsdal in Bucstel,
met goedvinden van hun biechtvader Andries van Vinkenrode, priester, beloven aan Ghiselbert Henrix
sBruynen ten behoeve van diens dochter Elisabeth sBruynen een lijfrente van 13 Peters, te betalen half op
St.Jan en half op Kerstmis uit al hun goederen.
R 1252 fol 76
----------------------------------------------1251-3536----------------------------1482, 24 december
Andries, natuurlijke zoon van wijlen Salomon Yevels, geeft aan zijn zoon Andries huis, erf, hof en
aangelag Bucstel int Cruysbroeck aan die Mijlenstraet, een akker aldaar en een koterrecht in de
gemeynten van Kempen en van Oetendonck, om een lijfpacht van 1 mud rog, welke Andries (junior) op
Lichtmis moet betalen aan zijn vader Andries, zolang die leeft en na diens dood aan diens tegenwoordige
vrouw Elisabeth, zolang die leeft. Andries (junior) belooft aan den secretaris dat hij 12 Peters betalen zal
aan Salomon, Denijs, Elisabeth, kinderen van Andries (senior) aanstonds na de dood van Andries
(senior).
R 1252 fol 76v
----------------------------------------------1252-3536----------------------------1483
Bucstel, Onrode, inden Bodichem
R 1252 fol 94
---------------------------------------------1253-3536----------------------------1482, december
Zusters Geertruyt Augustijns, moeder, Cornelia Mijs, ondermoeder, Margriet van Turnhout, procuratrix,
Margriet Willems, Beatrix Parasijs en Margriet dochter van Reyner Kersmeker, zusters van St.
Katherinadal van de derde orde van St. Franciscus in Bucstel en hun biechtvader Andries van
Vinckenrode, priester.
R 1252 fol 202
---------------------------------------------1254-3536----------------------------1483, 11 januari
Heer Henrick van Zeelman Lothamss, investiet van Bucstel, en zijn schoonbroer Gerit van Kessel,
beloven aan Willem Nouwen gewantsnijder, 37 Rijnsguldens op Pinksteren aanstaande en 100
Rijnsguldens op Kerstmis aanstaande te betalen.
R 1252 fol 220

---------------------------------------------1255-3537----------------------------1484, 12 maart
Henrick Dirck Jannessoen van Bucstel, weduwnaar van Agnes Wouter Peters vanden Loeck, verkoopt
aan Henrick Goyart Bouwens, deken van St. Katherina-broederschap in de kerk van Bucstel, een pacht
van 20 vat rog, te leveren op Lichtmis, uit beemd "dat Hillebroeck" aan die die Hoelstraet, Bucstel, en uit
een wei in Onrode in den Boechem.
R 1253 fol 240v
---------------------------------------------1256-3537----------------------------1484, 12 maart
Henrick Dirck Jannessoen en Henrick Goyart Bouwens, dekens van St. Katherina-broederschap in de
kerk van Bucstel, hebben opgedragen aan Willem Claes Hoernkens een pacht van ½ mud rog te betalen
op Lichtmis, uit 1 ½ buunder broek in Otendonck.
( Danckolf Aert Michiels had die pacht verkregen van Aelbert Lamberts van Luyssel
en daarna vermaakt aan die broederschap)
R 1253 fol 241
---------------------------------------------1257-3538----------------------------1484, 12 maart
Henrick Dirck Jannessoen en Henrick Goyart Bouwens, dekens van St. Katherina-broederschap als voor ,
hebben opgedragen aan Willem Claes Hoernkens een pacht van ½ mud rog, welke Aelbert Aelberts
vanden Dijck, wonende in Bucstel op Lichtmis betalen moet aan die broederschap uit 3 buunder broek in
Otendonck, Bucstel, bij de gemeynt van Oetendonck geheten die Dunnestaeff ( of Dunnescaeff).
(Danckolf Aert Michiels had die pacht vermaakt aan die broederschap.)
R 1253 fol 241
---------------------------------------------1258-3538----------------------------1484, 5 april
Ghijsbert en joffrouw Willem, kinderen van wijlen Goyart van Erpe, verkopen aan Henrick Jan
Tielmanssoen ( die tot dan toe pachter was) een hoeve "Bloemendael" aan die Roent, Bucstel. (nl huis,
erf, schuur, scop, hof, bouwlanden en broekvelden etc etc). Lasten: tweemaal ½ vracht tiendhooi en de
rechten van de leenheer.
R 1253 fol 256
---------------------------------------------1259-3538----------------------------1484, 5 april
Heilwich, weduwe van Jan van Meyelsvoert, en Henrick Jan Tyelmans, beloven aan Gijsbert en joffrouw
Willem (van Erpe) een pacht van 4 mud en 4 lopen rog, te betalen Lichtmis en te leveren in Den Bosch,
uit 1 buunder beemd "Wijchmansbroeck"(van Heilwich) in Lyemde; en uit huis (van Henrick) in Lyemde.
De belovers kunnen binnen 16 jaar die pacht lossen met 40 Peters per mud). Ze mogen die pacht ook
betalen half in rog, half in geld, nl 2 peter per mud.
R 1253 fol 256
---------------------------------------------1260-3538----------------------------1484, 5 april
Henrick Jan Tyelmans belooft aan Heilwich, weduwe van Jan van Meyelsvoert een pacht van 8 mud rog
en een cijns van 8 Peters te betalen op Lichtmis en te leveren in Bucstel binnen de bruggen uit een huis in
Lyemde en uit een beemd in Wijmansbroeck aldaar. (Henrick kan die pacht en cijns lossen met 40 Peter
per 1 mud en per 2 Peter)
R 1253 fol 256v
---------------------------------------------1261-3539-----------------------------

1484
Bucstel, Onrode, wei en heiveld "die Wedigehage"
R 1253 fol 274v
---------------------------------------------1262-3539----------------------------1484
Essche, den groten ecker, per plaatse geheten die Amersdonck.
R 1253 fol 312v
---------------------------------------------1263-3539----------------------------1484, 10 augustus
De executeurs van het testament van Aleit, weduwe van Henrick Coenrarts Tymmermans, verkopen aan
heer Henrick van Ranst, ridder, heer van Bucstel en Kessel, een huis, erf, hof, achterhuis en houten brug
aan de Postelstraat achter aan de Dieze; en een huisje aan de Dieze. (last: 5 oude groten hertogcijns).
Henrick van Ranst belooft aan die executeurs 383 rijnsguldens op aanmaning te betalen, 415 rijnsgulden
en 90 pond payment te betalen op St.Jan aanstaande en 315 rijnsgulden en 45 pond payment op St.Jan
over een jaar.
R 1253 fol 334
---------------------------------------------1264-3539----------------------------1484,
Bucstel, Onrode, in die Bodichem
R 1253 fol 407
---------------------------------------------1265-3540 ----------------------------1484, 23 december
Henrick Snavel en zijn vrouw Geertruyt, dochter van wijlen Jan vanden Berghe, verkopen aan Henrick
Ghijsselen een visserij in die Aa in de parochie Haren vanaf 't geweer van de heer van Bucstel bij Luyssel
tot de grens der parochie Essche en 't erf van Henrick Ghijsselen. (lasten: hertogcijns en een talle aal (of
paling) aan Willem Monix).
(NB transcribent: Jan vanden Berghe zal de (klein)zoon zijn van Eligius vanden Aker.)
Henrick Snavel en zijn vrouw verhuren voor 25 jaar de voornoemde visserij aan dezelfde Henrick
Ghijsselen om de lasten.
R 1254 fol 16
---------------------------------------------1266-3540----------------------------1485
Bucstel, hoeve "Zeeldeschim" (van Anthonis Hinckart)
R 1254 fol 122
---------------------------------------------1267-3540----------------------------1485, 20 mei
Mr Gerit Wedigen (NB: hij was kapitteldeken in Wezel), doctor in medicijnen, persoon der kerk van
Essche, geeft aan de kerk van Essche
- een cijns van 2 pond payment uit erven in Gestel-bij-Herlaer;
- en een cijns van 2 pond payment uit land in Bruggen in Roesmalen en uit
Moerenhoefken aldaar,
- een pacht van 5 lopen rog uit die Straetacker in Helvoirt
- een pacht van 3 lopen rog uit ½ beemd "Oerbroeck" Helvoirt en uit ½ land
"die Hage"aldaar
- een cijns van 20 schillingen uit huis in 't vrijdom Hyntham;

( Roeloff Dickbier had die cijnzen en pachten opgedragen aan de secretaris ten behoeve van de persoon
der kerk van Essche ten behoeve van een donderdagse mis op een altaar in die kerk volgens testament van
joffrouw Luytgart, weduwe van Aert van Loenen, bij leven poorter van Den Bosch)
R 1254 fol 195v
---------------------------------------------1268-3541----------------------------20-5-1485
Peter Schuerman en Aert Gijsbert Wouters, kerkmeesters van Essche, beloven daarvoor die donderdagse
mis te laten doen zoals vastgelegd op 27-01-1485 en dragen de twee laatstgenoemde pachten op aan
Henrick Brock Peterssoen en de laatstgenoemde cijns aan Dirck van Dieperbeeck. Datum 20 mei 1485.
R 1254 fol 195v
---------------------------------------------1269-3541----------------------------1485, 27 januari
Mr Gerit Wedigen voornoemd geeft aan de kerk van Essche een cijns van 2 pond payment op Lichtmis,
die Roloff Dicbier aan de secretaris beloofd had ten behoeve van de persoon der kerk van Essche voor
een donderdagse mis volgens testament als voor, uit een huis van Roloff Dicbier aan de Plaats in Gestelbij-Herlaer.
R 1254 fol 195v
---------------------------------------------1270-3541----------------------------1485, 24 maart??
De voornoemde kerkmeesters dragen die cijns op aan Dirck Roeloff Dons.
R 1254 fol 195v
---------------------------------------------1271-3541----------------------------1485, 17 augustus
Jan van Deventheren en zijn zonen Jan, Willem en Gerit, en Wouter van Stael, man van Elisabeth Jan van
Deventheren, en Henrick Goyarts Dicbier, man van Sophie Jan van Deventher, hadden vroeger in
erfpacht gegeven aan Reyner Janss van Vijnckenschoet 't goed ten Acker in Lyemde (behalve de cijnzen
en cijnshoenderen en 1 zester raapzaad daaruit en behalve 10 buunder min een dagmaat land in Eylde) om
16 mud rog en 2 zesteren raapzaad op Lichtmis en 20 steen vlas tot hekelen bereid op Allerheiligen en
met deze voorwaarde Reyner moet elk jaar in het land in Eylde graven 15 boemeroeden bleckelinck
zolang er turf is in dat veld, en die turven moeten een hamervoet dik zijn, hij moet ze drogen en in Den
Bosch leveren in het woonhuis van Jan van Deventheren
Als 't veld uitgegraven is, is Reyner ook vrij van de verplichting om turf te graven, te drogen en te
leveren. Jan Goyart Scilder, ook namens zijn moeder joffrouw Heilwich, weduwe van Goyart Willem
Gijsbert vanden Pettelair, Goyart van Lancvelt natuurlijke zoon van Lennis van Lancvelt, namens zijn
vader, Henrick Scilder natuurlijke zoon wijlen Willem Scilder, Goyart van Lancvelt voornoemd man van
Lerya, natuurlijke dochter van wijlen Willem Scilder en Henrick Yewaars, man van Luytgart natuurlijke
dochter van wijlen Willem Scilder, dragen op aan de Kartuizers van Vucht die voorwaarde over het het
turf graven, drogen en leveren.
R 1254 fol 336
---------------------------------------------1272-3542----------------------------1485, 17 augustus
Broeder Tyman Croeck, prior der Kartuizers te Vucht, belooft aan Heilwich, moeder van Jan Scilder
gedurende 29 jaar 2 Peter te betalen op Lichtmis, evenveel aan Willem vande Pettelair, evenveel aan
Goyart van Lancvelt ten behoeve van zijn vader Leunis; en evenveel aan Henrick Scilder, Goyart van
Lancvelt en Henrick Ylivaens samen wegens de overgave van die turfplicht uit dat land, dat nu van de
Kartuizers is.
R 1254 fol 336v

---------------------------------------------1273-3542----------------------------1485,
Coenrart Mathijss vanden Wyel, man van Elizabeth, dochter van wijlen Jan van Vucht gehuwd met
Kathelijn Jan van Hall, heeft opgedragen aan de secretaris ten behoeve van Margriet, weduwe van
Gooswijn van Hall, en haar kinderen
- huis,erf en hof en den Hennekensacker Bucstel, Hall tussen de erfgenamen van Dirck van Hall, en Jan
Henrixs van Vucht, bakker,
-¼ ploechrecht (vroeger van Aert van de Venne) in de gemeynt op Kempen
(Aert van de Venne had dat alles in erfpacht gegeven aan Jan van Vucht)
R 1254 fol 370
---------------------------------------------1274-3543----------------------------1484, 15 november
Coenrart heeft opgedragen aan de secretaris ten bate van Margriet een wei "die Scheysselborch" Bucstel,
Hall tussen den Huysbeempt en een weg. (Dirck en Gooswijn zonen van Jan van Hall, Aert Knode
Reynerss en Aert van de Venne hadden 4/7 opgedragen aan Hille Jansdochter van Hall en Jan van Vucht.
R 1254 fol 370v
---------------------------------------------1275-3543----------------------------1484, 15 november
Coenrart heeft opgedragen aan de secretaris ten bate van Margriet: den Trudenacker, Bucstel, Hall. ( Jan
Dirxs van Hall had die akker gekocht van Gooswijn Gooswijns van Hall)
R 1254 fol 370v
---------------------------------------------1276-3543----------------------------1484, 15 november
Coenrart heeft opgedragen aan de secretaris ten bate van Margriet :
- den Molemansacker Bucstel, Hall,
- den Hutschen acker aldaar aan die Aa
- 1 lopen land aldaar
- een heiveld aldaar
- 1 dagmaat in den Huysbeempt aldaar
- 1 dagmaat in den Sleicbeempt aan die Aa aldaar
- ½ dagmaat inden Hogenbeempt aan die Aa aldaar
- land "die Brake" aan die Aa, Essche
- een houtwas in Essche
(lasten: 21 stuvers grondcijns, deels aan de heer van Bucstel, deels aan de heer van Gestel; 6 zesteren rog
aan H.Geest Den Bosch; 1 lopen rog aan de investiteur van Bucstel en tiendhooi)
R 1254 fol 370v
---------------------------------------------1277-3543----------------------------1484 ??
Jan en Dirck, zonen van wijlen Gooswijn van Hall, en Jacop Geerwijn Scheenkens, man van Elizabeth
Gooswijns van Hall, beloven aan Coenrart 80 peters te betalen op St. Remeys aanstaande. Dezelfden
beloven aan Coenrart 6 mud rog en 40 Peters op Lichtmis over 2 jaar, 5 mud rog en 40 Peters op Lichtmis
over 3 jaar, 4 mud rog en 40 Peters op Lichtmis over 4 jaar, 3 mud rog en 40 Peters op Lichtmis over 5
jaar
2 mud rog en 40 Peters op Lichtmis over 6 jaar, 1 mud rog en 40 Peters op Lichtmis over 7 jaar.
R 1254 fol 371
---------------------------------------------1278-3544----------------------------1485, 4 augustus

Gerit die Mombaer heeft opgedragen aan Jacop Henrix Sanders het recht om te wegen met wagen en
beesten vanaf een beemd behorende bij 't goed ten Assche (van Jacop) in 't Hilsbroeck in Bucstel, tot die
hoeve te Onrode (van Gerit).
R 1254 fol 469
---------------------------------------------1279-3544----------------------------1485, 8 oktober ?
De families vander Horst, vander Strijpt, van Essche enz. hebben opgedragen aan Marten Henrix van
Elmpt een huis, erf, hof en aangelag in Essche ter plaatse genoemd "ter Horst"of "ter Nemerhorst" bij de
brug, tussen de dijk en de Kartuizers van Vucht, strekkende van die Aa tot de leen van Peter Colen.
(transcribent: dat zal 't manhuis zijn)
R 1255 fol 161
---------------------------------------------1280-3544----------------------------1486, 31 januari
Margariet, weduwe van Aert vaden Hoeve ( vander Hove) en haar kinderen Hillegont en Anna (vrouw
van Rolof Jacop Doncker) hebben opgedragen aan Corstiaen Willems Weygeranck ¼ deel van een
leenhoeve ( vroeger van Jan Martens Berwaut, later van Aert vanden Hoeve) op Zelisel, Bucstel
(leenroerig aan de heer van Bucstel) en de helft van de cijnsgoederen behorende bij die hoeve.
R 1255 fol 383
Jan Gerits Berwout vernadert dat ¼ deel en die helft.
R 1255 fol 383
---------------------------------------------1281-3544----------------------------1486
Bucstel, te Halle inden Start
Bucstel, op gheen Wynckel
R 1255 fol 401
---------------------------------------------1282-3494------------------------------1487
Lyemde, beemd "Wijchmansbroeck" neven 't stroompje "Ryoel".
R 1256 fol 23
---------------------------------------------1283-3494-----------------------------1487, 26 januari
Herman Barthelomeeuszoon die Momber belooft een pacht van 1 mud rog aan Henrick Albrecht Peter
Aben soen uit huis, erf en hof groot 12 lopense in Essche tussen Pauwels vanden Aker en de erfenis
"Buyckberch".
R 1256 fol 29
---------------------------------------------1284-3494----------------------------1487, 1 februari
Willem Henricx vanden Velde verhuurt voor 12 jaar aan Mathijs Goyaerts Brugman huis, erf en hof en
aangelag, groot 1 mudzaad in Esch tussen Aert Demaers en Henrick Ghijselen, tegen jaarlijks 14 gouden
Rijnsguldens op Lichtmis. (en de lasten: 1 oude grote grondcijns, ½ mud rog, 3 mud lijfpacht)
R 1256 fol 34v
---------------------------------------------1285-3494----------------------------1487,
Lyemde, land "die drieseechde" op Beeclaec-ecker.
R 1256 fol 37

---------------------------------------------1286-3495----------------------------1487, 26 april
Aelbrecht Aelbrecht Peter Abensoen verpacht aan zijn broer Peter een wei in Esch.
R 1256 fol 58
---------------------------------------------1287-3495----------------------------1487, 17 oktober
Peter Aelbrecht Peter Abensoen draagt op aan zijn broer Aelbrecht een stuk bouwland "den Berchecker"
in Esch tussen Henrick van Aken enerzijds en de straat en dat gemeyn heymsel anderzijds, strekkende van
Herman vanden Akeren tot Bartolomeeus Maes soen.
R 1256 fol 58
---------------------------------------------1288-3495----------------------------1487, 17 oktober
Op dezelfde dag draagt Aelbrecht Aelbrecht Peter Abensoen "den Berchacker" op aan Reyner Henricx
Loden. Reyner moet onderhouden de "wall" met de "scoutuynen" (sepes) tegenover de schuur van
Herman vanden Akeren.
R 1256 fol 58
---------------------------------------------1289-3495----------------------------1487, 27 juli
Herman Barthelomeeuszoon die Momber verkoopt aan Henrick Willems Glaviman huis, erf en hof in
Esch tussen Pauwels vanden Aker en de straat, strekkende van Pauwels vanden Aker tot Reyner vanden
Hoevel. (lasten: 2 oude groten, 2 cijnshoenderen en 1 mud rog)
R 1256 fol 89
---------------------------------------------1290-3495----------------------------1487
Lyemde, veld "Pranghe"
R 1256 fol 96
---------------------------------------------1291-3495----------------------------1487, 21 augustus
Heer Henrick van Ranst, heer van Bucstel en Kessel, verkoopt aan Mr Marius die Lam, postulator
(aanvrager proces) in de Raad van Brabant, een cijns van 40 Rijnsguldens te vergelden op Lichtmis uit
twee huizen, erven, hoven aan elkaar gelegen, in de Postelstraat in Den Bosch tussen Marten van Elmpt
en Lambert Millinc, strekkende van de straat tot de Diese, en uit het woud genaamd Veller met huizen in
de parochie Bucstel ( losbaar met 600 Rijnsguldens).
R 1256 fol 100v
---------------------------------------------1292-3496------------------------------1487, 13 februari
Willem Monix, man van Barbara Henrick Jansz van den Ham, draagt op aan Peter Colen een cijns van 16
oude scilde, te vergelden op St.Jan, uit alle allodiale en cijnsgoederen genaamd ''ter Aa" bij Zelizel onder
Bucstel; en uit "Willemsboenre" zijnde 17 buunder broek in Eylt tot die goederen behorende. (Henrick
jJnsz vanden Ham verkreeg die goederen van Elizabeth, weduwe van Jan van Amerongen, haar zoon Jan,
en van Everart van Doerne, man van Margriet Henrick Jansz vanden Ham).
R 1256 fol 111v
---------------------------------------------1293-3496-----------------------------1487, 26 oktober

Broeder Jan vanden Bossche, prior, en Willem van Wamel, keldermeester van 't Onze Lieve
vrouwenklooster op de Donk bij Heusden, dragen op aan een Bossche secretaris ten behoeve van de
kerkfabriek van Bucstel, een pacht van ½ mud rog uit een hof Bucstel ten Bruekelen en uit nog een hof
aldaar.
Enbrecht Engbrechts van den Bersselaer, kerkmeester van Bucstel, belooft 14 gouden peters te betalen
aan voornoemd klooster.
R 1256 fol 129v
---------------------------------------------1294-3496----------------------------1487, najaar
Goyart Groetart van Os, stadhouder van Henrick van Ranst, ridder, heer van Bucstel, Kessel enz. en
hogescouthet vanden Bossche
R 1256 fol 143
---------------------------------------------1295-3496----------------------------1487
parochie Bucstel, ter plaatse Luttelaer
R 1256 fol 173
---------------------------------------------1296-3496----------------------------1487
Zuster Heilwich Willems van Bucstel, procuratrix der reguliere zusters van 't klooster "Bethanie" bij den
Wijntmoelenberch in Den Bosch
R 1256 fol 196v
---------------------------------------------1297-3496----------------------------1487
Bucstel, akker ter plaatse Doersblocxhecken
R 1256 fol 215v
---------------------------------------------1298-3496----------------------------1487
Lyemde, aen die Collenberch
R 1256 fol 224
---------------------------------------------1299-3497----------------------------1487, 7 april
Elisabeth, weduwe van Jacob Vleminck, draagt op aan haar dochter Mechtelt haar tocht in 1/5deel (zijnde
het erfdeel van Mechtelt) in een hoeve (van Jacob Vleminck) bij Selizel onder Bucstel.
R 1256 fol 271
---------------------------------------------1300-3497----------------------------1487
Bucstel, een hof in die Stapelsche hoeve
R 1256 fol 284
---------------------------------------------1301-3497----------------------------1487
Bucstel, land '" dat Peeckrat" aen die Roent
R 1256 fol 286v
---------------------------------------------1302-3497-------------------------------

1487
Gemonde Bucstel op Gheen Doetvenne
R 1256 fol 294
---------------------------------------------1303-3497----------------------------1487, 30 mei
Gerit Meeussoen die Momboer, eigenaar van een hoeve in Onrade, Bucstel, verkoopt aan Jan Boudewijns
Pijnappel ten behoeve van hem en van Luytgart, weduwe van Michiel van Brede, haar dochter Elisabeth,
Beatrix, weduwe van Jan van Vucht, en haar dochter Wouter, Matheeus Janssoen Pijnappel en diens
zuster Johanna: 't eeuwig recht van te wegen met wagens, paarden en beesten vanaf de straat van Onrade
door een erfenis van voornoemde Gerit naar die Hoybeemden ( behorende bij "die hoeve tot Zantvoert"
van Ghijsbrecht Hack) in Mulsen, en van die Hoybeemden weer naar voornoemde straat, zo vlug
mogelijk en zonder schade voor de verkoper.
R 1256 fol 308v
---------------------------------------------1304-3497----------------------------1487, 28 juni
Jan Jansz vanden Zijdewijnden de oude draagt op aan een Bossche secretaris ten behoeve van alle
inwoners en naburen van 't dorp Essche een rente van 10 Rijnsgulden, te vergelden op St. Jan Bapist,
(welke rente Jan Jansz vanden Zijdewijnden gekocht had van de stad Den Bosch). Men geve deze brief
aan Herman die Momboer en Pauwels vanden Aker of aan een van beiden.
R 1256 fol 326
---------------------------------------------1305-3498----------------------------1487, 30 augustus
Wouter vanden Loeck draagt op aan Wauter Willem Scordels huis, erf en hof "den Engel" Bucstel binnen
de bruggen tegenover die Lijnde, tussen Henrick van Lyemde en Wauter Janssoen. ( lasten: 4
smaelhoenre aan de heer van Bucstel, 2 mud rog: 12 pond aan Wouter vanden Loeck) Wouter vanden
Loeck kocht dat huis na een opwinning; 't was vroeger van Gerit Floren, daarna van Jacob Pauwels,
daarna van Peter Wouters vanden Loeck, zoon van de opdrager.
R 1256 fol 367
---------------------------------------------1306-3498----------------------------1487
Bucstel, land "die Haemsdonck" in de tiend van Ottenbossche.
R 1256 fol 367v
---------------------------------------------1307-3498----------------------------1487
Bucstel, ter plaatse Bloeshecken
R 1256 fol 376
---------------------------------------------1308-3498----------------------------1487
Margriet Jansdochter vanden Coukeren, weduwe van Henrick Henrick Andries Visser alias ....(rest valt
weg in de rand)
R 1256 fol 377
---------------------------------------------1309-3498----------------------------1487, 12 januari
Aert Roelofs vander Stappen draagt op aan Peter Peters Scuerman ten behoeve van hem en zijn broer Jan,
huis, erf, hof land en beemd in Esch in Henxtelaer. ( Aert kocht dit huis van Jan Willem Janssoen e.a.) De
verkrijgers moeten daaruit een pacht van 2 mud leveren aan de opdrager.

R 1256 fol 444v
---------------------------------------------1310-3498----------------------------1487, 3 februari
Willem Henricx vanden Velde verkoopt aan Mathijs Goyart Brugmans huis, hof, boomgaard en weiveld
in Essche (vroeger van Peter van Goburdingen) tussen de straat en Henrick Ghijsselen. (lasten: een
lijfpacht van 3 mud en 2 zesteren rog aan juffrouw Kathelijn, weduwe van Petere van Goburdingen; een
cijns van 10 Rijnsguldens aan Beatrijs Engbrechts vanden Hezeacker en aan Elizabeth vanden Poll, haar
dochter; een cijns van 25 Rijnsguldens aan Lambert Millinck en 1/7 roede dijk onderhouden bij de brug;
¼ deel van 3 voet van de brug onderhouden)
R 1256 fol 455v
---------------------------------------------1311-3499----------------------------1487
Essche, beemd in Welisel
R 1256 fol 476
---------------------------------------------1312-3499----------------------------1487
Lyemde, "die hoeve tot Wedehamel"
R 1256 fol 494
---------------------------------------------1313-3499----------------------------1487
Essche, akker "Henxtelaer"
R 1256 fol 512
---------------------------------------------1314-3499----------------------------1487
Bucstel, beemd "Koytenbuenre" in Smaelbroeck
R 1256 fol 544
---------------------------------------------1315-3499----------------------------1487
Stanss Martenssoen van Bucstel ....200 Rijnsguldens schuldig aan heer Jan Evert Elen, premonstratenser
in 't klooster in Docken in Friesland. (aanmaning)
R 1256 fol 556
---------------------------------------------1316-3545----------------------------1488, 21 juni
Claes Lybrechs, schout van Bucstel, belooft aan Delyaan, weduwe van Goyart Mostart, een lijfrente van
16 Peten over te geven, (welke zij tot nu toe betaalde aan Willem Monix uit haar goederen, die Claes nu
gekocht heeft.
R 1257 fol 344v
---------------------------------------------1317-3545----------------------------1488
Lyemde, beemd "Beecklaeck" Herzelaer, aan de Dommel.
Lyemde, Audschelbeemde
R 1257 fol 351
---------------------------------------------1318-3545----------------------------1488

Jan Lambert Meeuss en Gevart Gerit Gevarts, H.Geestmeester in Bucstel.
Henrick Lemmens, provisor van de H.Geest in Bucstel
R 1257 fol 398v
---------------------------------------------1319-3545---------------------------1487
Henrick van Elmpt, visser (of vishandelaar) vader van Marten van Elmpt
R 1257 fol 424
---------------------------------------------1320-3545----------------------------1488
Lympde, beemd "die Runne" bij de molen van Ansel naast die Voertbeempt
R 1257 fol 394v
---------------------------------------------1321-3545----------------------------1488, 6 oktober
Peter natuurlijke zoon van wijlen Dirck, natuurlijke zoon van wijlen joncker Dirck van Meerhem,
verkoopt aan Peter Pauwels Raessoen een cijns van 5 pond payment te betalen op St.Remeys uit huis, erf,
hof of herberg "inden Hert" Bucstel aan die Rechtstraet. (Peter, de verkoper, kan die cijns lossen met 6
Peters per pond)
R 1258 fol 2
---------------------------------------------1322-3545----------------------------1488, 25-???(moeilijk leesbaar op foto in vouw papier)
Willem Engbertss vanden Bersselaer en Elyas Janss vanden Laerscoet, dekens en provisoren van 't
Barbara-gulde in de kerk van Bucstel, geven een pacht uit in Lyemde, aan Yda weduwe van (moeilijk
leesbaar op foto, in vouw papier.??.Aert Gerits??)
R 1258 fol 38
---------------------------------------------1323-3546---------------------------1488,
Willem Spierinck van Welle Janss, gehuwd met joffrouw Agnes, dochter van wijlen Goossen van Romen
en joffrouw Elisabeth van Meerhem, natuurlijke dochter van wijlen jonker Dirck van Meerhem, heer van
Bucstel. (NB transcribent: beide eerstgenoemden leven in 1488)
R 1258 fol 111
---------------------------------------------1324-3546---------------------------1488,
Peter van Gobourdingen, inwoner van Essche, man van joffrouw Katherijn van Ranst, (zijn dienaar of
familus heette Peter Aerts Zoemers) Peter van Gobourdingen had goederen aan de armen gegeven. Peter
Zoemer geeft goederen aan de H.Geest in Den Bosch en aan 't Groot Ziekengasthuis aldaar op 26-011489)
R 1258 fol 172v
---------------------------------------------1325-3546----------------------------1489, 6 februari
De eerzame vrouwe Elisabeth Jansdochter van der Mayde, weduwe van Jan vanden Dale, had in
testament goederen vermaakt aan de H.Geest van Bucstel. Jan Lambers Meeus en Willem Martens
vanden Velde, H.Geestmeesters (in Bucstel) geven die goederen aan Jan Willem Hoernken. Jan
Hoernken belooft aan de H.Geest in Boxtel 90 Peters en 9 zesteren rog te betalen op St.Jacob aanstaande.
R 1258 fol 184
---------------------------------------------1326-3546----------------------------

1488,
hoeve van St.Joriskapel in Den Bosch,
Bucstel, Lucel (belending)
R 1258 fol 310
---------------------------------------------1327-3546---------------------------1488, 17 december
Heer Gerit van Eyck, abt van Floress, en brueder Henrick van Eyck, meester en provisoer des goedshuys
van Postel, gemachtigd daartoe, geven in erfpacht aan Aert Lucas die Momboer, een huis Bucstel,
Bruekelen en land in 't Cruysbroeck om de lasten, op voorwaarde dat Aert die wagenlude ende knechten
van Postel tussen Den Bosch en Postel in dat huis ontvangen en logeren sal ende geven beddinge, vuer,
licht, pottagye ende leyter tot haren perden ende beesten. (nb transcribent: leytierboom= paal in de stal
tussen paarden)
R 1258 fol 327
---------------------------------------------1328-3566----------------------------1490, 24 januari
Jan, natuurlijke zoon van wijlen jonker Henrick van Ranst, draagt op aan zijn schoonzoon Willem van
Emmichoven, man van Adriana Jan van Ranst, alle goederen hem vermaakt in testament door Katharijn,
natuurlijke dochter van voornoemde Henrick van Ranst.
R 1259 fol 33v
---------------------------------------------1329-3566----------------------------1489, 23 oktober
Dirck Jansz van Uden, kleermaker, verkoopt aan Peter Everaets Wreyns een stukje moer in Hoeltervenne,
Bucstel tussen Godescalck van Dynther en Henrick Lucas, strekkende van de dijk tot de hei.
R 1259 fol 73
---------------------------------------------1330-3566----------------------------1490, 20 maart
Gerit Willem Scordeels en heer Wouter Henrick Wouters, priester, voogden van Dirck, onmondige zoon
van Wouter Willem Scordels en Barbara Dirck Wouters hebben opgedragen aan Jan, natuurlijke zoon van
Jan Coppen huis, erf en hof "den Engel" (dat vroeger was van Gerit Florens (=van der Aa, JT), daarna van
Jacob Pauwels vervolgens van Peter Wouters vanden Loeck, die het opgedragen had aan Wouter
Scardeels) in Bucstel binnen bruggen tegenover Lijnde tussen Henrick van Lyemde en Wouter Janss die
Cremer. Jan, wettige zoon van Jan Coppen behoudt de huur.
R 1259 fol 131
---------------------------------------------1331-3566----------------------------1490
broeder Dirck van Bucstel, gardiaan ( kloosteroverste) der Minderbroeders in Den Bosch.
R 1259 fol 300
---------------------------------------------1332-3547----------------------------1491
Engbert Engberts vanden Bersselaer en Jan Jan Heilwigenzoon, kerkmeester Bucstel.
R 1260 fol 77
---------------------------------------------1333-3547----------------------------1490, 30 december
Jan die Beeldsnijder, wonende in Bucstel, moet 3 rijnsgulden betalen aan Adriaen Jacopss alias
Magerman van Dordrecht. (aanmaning)
R 1260 fol 160v

---------------------------------------------1334-3547---------------------------1491
Lyemde, Audselsche beemde
R 1260 fol 210v
---------------------------------------------1335-3547---------------------------1491 (moeilijk leesbare datum : 4 juni??)
Margriet, weduwe van Gossen Janss van Hall, en haar kinderen Jan en Dirck hebben opgedragen aan de
secretaris ten behoeve van de kerkfabriek van Gemonden tot steun van een wekelijkse mis volgens het
testament van Jan Rolofs vander Stappen , een pacht van 1 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit 6 lopen
land van Frank Lamberts vander Stappen in Gemonde-Bucstel en uit die Groetacker van Mechtelt
Lambert vander Stappen aldaar. ( Goosen Janss van Hall had die pacht gekocht van Frank en Mechtelt).
R 1260 fol 377v (JT: is wrsch. fol 277v)
---------------------------------------------1336-3547----------------------------1491, 4 juni
Aert Jan Michiels en Jan Evertss, kerkmeesters van Gemonde, met goedvinden van Jan Lambrechts
Slaets, Dirk Dirx van Acht, Jan Henrixs en Lambert Henrixs, inwoners en geburen van 't dorp Gemonde
(incolarum et vicinorum ville de Gemonden) bekennen dat Margriet voldaan heeft aan het legaat van 1
mud rog.
R 1260 fol 278
---------------------------------------------1337-3547 ----------------------------1491, 8 juni
Rolof Jan Dirx van Heerssel, man van Elisabeth Jan Pauwels Coppen, heeft met zijn vrouw opgedragen
aan Marten Henrixs van Elmpt alle goederen, roerend en onroerend, huisraad en kleinodien, geerfd van
Ida Jan Dirx Roetarts, wijlen vrouw van Marten van Elmpt voornoemd en nog te erven van Marten van
Elmpt.
R 1260 fol 280v
---------------------------------------------1338-3547----------------------------1491, 14 juni
Elisabeth Jan Henrix die Wijze, begijn in 't Klein Begijnhof in Den Bosch, heeft opgedragen aan Willem
Willem van Ammichoven, man van Adriaen, natuurlijke dochter van Jan van Ranst van Bucstel, een
pacht van 1 mud rog Bucstelse maat op Lichtmis (te aanvaarden na de dood van Elisabeth) uit ¼ deel van
2 buunder broek in Wijchmansbroeck in Lyemde bij den Ryoel; (Jan Hendrix die Wijze had die pacht
verkregen van Peter Willem Peters van Herenthom) (na de dood van Elisabeth, Willem en Adriaen komt
die pacht aan de kinderen van Willem en Adriaen); alsmede land aen die Hoechvonderen en een pacht
van 1 mud rog op Lichtmis Bossche maat uit erven in Uden.
R 1260 fol 286v
---------------------------------------------1339-3548---------------------------1491
Dirck, zoon van wijlen Lambert Jan Arnts, wordt, omdat hij "cleynsinnich" is opgenomen in 't
Zinnelooshuis van Reinier van Arkel in Den Bosch.
R 1260 fol 297
---------------------------------------------1340-3548---------------------------1491, 18 juli
Aert Jan Michiels en Jan Everit Laureyns, kerkmeesters van van Gemonde, gemachtigd door de bisschop
van Luik, met heer Henrick Colen, vicaris der Gemondse kerk, Jan Jan Elyaes en Goyart Goyart Grooten
H.Geestmeesters van Gemonde, Henrick Willem Rycouts vander Stappen en Dirck Dirx van Acht,

voornaamste geburen, wegens kosten van 't herstel van de kerk, verkopen aan Wouter Janss vander
Vlasvoert een pacht van 1 mud rog Bossche maat, te betalen op Lichtmis en te leveren in Den Bosch uit
- een zesterzaad aeckerland op Rullen, Gemonde aan een waterloop
- die Scaysche Streep, Gemonde - Bucstel
- een beempdje, parochie Gestel bij Herlaer aan die Beeck bij die Wuestehoeve;
- en uit twee stukken land aldaar bij de kerk bij waterloop
Dezelfden verkopen aan Wouter vande Vlasvloert een akker aan den Gruenenwech, Gemonde-Bucstel en
geven aan Wouter vande Vlasvoert een cijns van 1 pond payement en 18 bosch placken op Lichtmis uit
land "'t Gereurt" (van Wouter) Gemonde, Bucstel aan de waterloop. Wouter was de vergelder. Dezelfden
verkopen aan Jan Jan Elysen van Luyssel 1 lap land bij den Driesbeempt Gemonde-Bucstel, en 1 lopen
land aldaar aan den Rungrave (belast met ½ lopen rog aan de investiet van Gemunde of zijn
plaatsvervanger)
R 1260 fol 323+ 323v+324
---------------------------------------------1341-3549----------------------------1491,
Marten van Elmpt, poorter van Den Bosch
R 1260 fol 351
---------------------------------------------1342-3549----------------------------1491
Bucstel, land "den Scomberghe"
R 1260 fol 460v
---------------------------------------------1343-3549----------------------------1491
Bucstel, Cleynderlyemde, opt Hoeckeynde, beemd "Hulsell" aan de Dommel
R 1260 fol 476
---------------------------------------------1344-3549---------------------------1491, 18 januari
heer Gerit van Eyck, priester, kannunnik in St.Jan in Den Bosch en pastoor van Essche, krijgt van
Henrick Willems Glaviman een huis in Essche, een pacht van 1 mud rog uit een huis tussen straat en
Verloren Cost; en een cijns van 2 oude groten en 2 cijnshoenderen uit erfenissen tussen die Plaets en
Verloren Cost.
R 1260 fol 18 486v
---------------------------------------------1345-3593 ----------------------------1492
Bucstel, Tongerle,
R 1261 fol 56v
---------------------------------------------1346-3593----------------------------1492, 14 maart(?, moeilijk leesbaar op foto ivm bolling/ vouw in papier)
Jan Jansssoen van Heerssel heeft nog 6 pond groten vleems en 30 stuivers te vorderen van Jan die
Cluytener, wonende tot Sunt Oemeers en machtigt Henrick van Beest, gezworen bode van mijnheer van
Bucstel om die te innen tegen 1/3 van dat bedrag als boven.
R 1261 fol 220
---------------------------------------------1347-3593--------------------------1492, 20 juli
Wouter, zoon van wijlen Willem van Meerhem bastaard van Bucstel, belooft ½ mud rog te betalen aan de
zusters van Elizabethsdal in Bucstel.

R 1261 fol 301
---------------------------------------------1348-3593----------------------------1492
Bucstel, Lennenshoevel, beemd "Oemensdonck"
R 1261 fol 459v
---------------------------------------------1349-3593----------------------------1492, 17 augustus
Willem van Kuyck, vorster in Bucstel, belooft 12 rijnsgulden te betalen in 4 termijnen aan Roelof Jan
Coelman, mesmaker.
R 1261 fol 513
---------------------------------------------1350-3593----------------------------1492
Boxtell, binnen de bruggen, huis "dat Wyltverken" van Henrick Dirck Jan Henrixs
R 1261 fol 536
---------------------------------------------1351-3499 ----------------------------1493
de erfenis Vellair ( van de Heer van Bucstel) grenst aan land "die Heerbeeck" in Oerscot in de herdgang
Aerle.
R 1262 fol 65
---------------------------------------------1352-3499----------------------------1492
Joest de Necker, inwoner van Casteren, gemachtigd door de gebueren des gehuchts van Casteren in een
proces tussen Casteren enerzijds en Bucstel, Rode, Scijndel en Gestel anderzijds ter cause vanden
gebruyke eenre gemeynten aldair omtrent gelegen, substitueert brueder Henrick van Duvelandia, prior de
cartisers in Antwerpen, en diens procurator (transcribent: vermoedelijk om te procederen voor de Raad
van Brabant over het Kasterse deel van de bodem van Elde)
R 1262 fol 84
---------------------------------------------1353-3499----------------------------1492 of 1493
Eesche: beemd op die Overdonck
R 1262 fol 101v
---------------------------------------------1354-3500----------------------------1493, 4 januari
Heer Gerit van Eyck, kanunnik in Den Bosch en pastoor van Essche, en heer Claes Henricx, rector van 't
altaar der eerste mis in de kerk van Essche, en Matheeus Henrick Matheeuszoon, H.Geestmeester van
Esch, dragen op aan Henrick Ghijsselen een cijns van 10 stuvers, welke de H.Geest van Essche beurt uit
½ dagmaat broekland (van Henrick Ghijsselen) in Essche op de Ruydonck tussen die Aa en aan drie
zijden Henrick Ghijsselen.
Henrick Ghijsselen belooft uit dat stuk broekland aan de H.Geest van Essche te betalen een cijns van 2
pond op Kerstmis.
R 1262 fol 115
---------------------------------------------1355-3500----------------------------1493
Gemonde: weiveld "die Gheest" in den Gheest

R 1262 fol 159
---------------------------------------------1356-3500----------------------------1493
Bucstel, Lutgerlyemde, land "die vorste Wayendonck"
R 1262 fol 178v
---------------------------------------------1357-3500----------------------------1493
Gemonde - Bucstel , land "den Vlasberch"
Gemonde- Bucstel, op die Holtert
R 1262 fol 188v
---------------------------------------------1358-3500----------------------------1493
Bucstel, tot Cleynre Lyemde land "den Kokerbossche"
Lutgerlyemde, Bucstel, land "die Bolke" aan die Asschestraet
R 1262 fol 228
---------------------------------------------1359-3500----------------------------1493, 3 juli
Claes Henrica vanden Broeck heeft zijn handen afgetogen van twee huysen, erven ende hoven aen die
Strijp, Bucstel bynnen bruggen (= handlichting van de huurder). Jan Matheeussoen Pijnappel kan wegens
gebrek van betaling van een cijns van 6 pond, daaruit aan hem verkocht door Henrick Peters van Lyemde,
een opwinningsproces daarover beginnen.
R 1262 fol 232v
--------------------------------------------1360-3501----------------------------1493
Heer Henrick van Essche, priester, (te Oorsckot) procurator van den abt van Echternach.
R 1262 fol 256
--------------------------------------------1361-3501----------------------------1492 of 1493
Bucstel, huis bij die Veebrugge, Bruekelen
Bucstel, die Selingherecker
Bucstel, beemd "die Pijnselaer"
Bucstel, den Heerselschen beempt, Lennenshoevel
Bucstel, den Bruekelschen beempt
Bucstel, een torfvenne in Huysvenne
R 1262 fol 266v
--------------------------------------------1362-3501----------------------------1492
Bucstel, Lennenshoevel, land "die Dorschot"
R 1262 fol 284
--------------------------------------------1363-3501----------------------------1492
Bucstel, Tongeren, bouwland "die Eeckt"
R 1262 fol 292v
--------------------------------------------1364-3501-----------------------------

1492 5 december
Heer Claes Henrick Claessoen, priester, en Peter Schuermans, kerkmeesters van Essche, en Matheeus
Henricus Matheeussoen, H.Geestmeester van Essche, machtigen Peter Aert Zoemer om te manen de
cijnsen en pachten die Peter van Goberdingen in zijn testament vermaakt had aan de kerk en aan de
H.Geest van Essche.
R 1262 fol 294
--------------------------------------------1365-3501----------------------------1492
parochie Bucstel, Casteren, in de Moye
R 1262 fol 298
--------------------------------------------1366-3501----------------------------1493,
Heer Henrick van Essche, priester ( zie 1493 R 1256 fol 256) zoon van wijlen Jacob van Esch,
mesmaker, heeft kinderen bij Heylwich Jan van Belen. Zij krijgt van hem een pacht van 14 lopen rog uit
erfenissen "aenden Hoevel" in den herdgang vanden Kerkhof van Oerscot.
R 1262 fol 329v
--------------------------------------------1367-3501----------------------------1493
Lyemde, beemd "die Oyendonck" op Oyendonck
Lyemde, beemd in die Cloetsche buenre
Lyemde, den Schelenbeempt in die Moerkensbuenre
Lyemde, beemd "Wedehage"
Lyemde, land in die Smadelaer
R 1262 fol 356
--------------------------------------------1368-3502---------------------------1493,
Lyemde, aent Loe
R 1262 fol 356
--------------------------------------------1369-3502---------------------------1493
Lyemde, ter plaatse Smaler
R 1262 fol 357
--------------------------------------------1370-3502----------------------------1493
Bucstel, die Sluysbeempt (bij Lucel)
R 1262 fol 374v
--------------------------------------------1371-3502 ----------------------------1493, 13 september
Henrick Peter Goyart 'sHoessenzoon, weduwnaar van Ermgard Jacob Bloeys, draagt op aan Michiel
Peters van Hall een pacht van 2 mud rog, welke Aleyt, weduwe van Dirck Zegers, en haar zoon Zeger
beloofd hadden te vergelden aan Willem, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem van Meerhem,
voorheen heer van Bucstel, ridder, en op Lichtmis in Den Bosch te leveren uit den Perrenbeempt,
Lyemde, Vrillichoven, uit beemd "die Kelre", uit hei en land bij Cleynre Lyemde; uit huis met 18 lopense
land in Lyemde; en uit een wei of eeussel in Lyemde. (Mr gerit Boest had die pacht ten behoeve van de
kinderen van Jacob Bloeys verkregen van Henrick Goyart Bartramssoen van Hedel).
R 1262 fol 376

--------------------------------------------1372-3502----------------------------1492, 11 oktober
Jan van Andel draagt op aan heer Henrick van Lotthem, proost van Elst en pastoor van Boxtell alle
penningen, welke heer Willem van Erpe, ridder, en diens zoon Rutger beloofd hadden te betalen aan Jan
van Andel wegens pachting van 't huis "die Waghe" in Den Bosch.
R 1262 fol 386v
--------------------------------------------1373-3502----------------------------1492, 16 oktober
Akkoord tussen heer Arnt van Huerne, heer van Gaesbeeck etc. en heer Jan van Huerne, zijn broer. Jan
zal aan de procureur-generaal overgeven 't huys oft sloete van Heze, Leende en Geldrop volgens vonnis
van de Raad van Brabant. Arnt moet voor Korsmisse overgeven aan Jan zijne porcye ende kindsgedeelte,
van zijnen vader ende moeder hem aenverstorven. Bij onenigheid zullen zij procederen. Arnt mag
niemand die de partij van Jan gekozen hebben enige fortze oft gewalt doen; evenmin Jan vice versa.
Dit akkoord wordt namens Jan goedgekeurd door vrouwe Henrick van Haeften, huysvrouwe van heer
Henrick van Ranst, heer tot Bucstel etc en vrouwe Adriaen van Bucstel, huer dochter, vrouw van
voornoemde Jan van Huerne.
R 1262 fol 387
--------------------------------------------1374-3594----------------------------1493, 31 december
Wouter Peterssoen vanden Loeck heeft opgedragen aan Mr Henrick van Lottem, deken der St.Janskerk in
Utrecht en investiet van Bucstel, de helft in een
- pacht van 4 mud rog,
- rente van 40 halsteren maut
- cijns van 20 oude schillingen
- rente van 20 hoenderen
- cijns van 4 vaten haver
- cijns van 5 hantvollen vlas en
- 3 rijsten vlas.
( Yda, weduwe van Peter Adriaens en heer Henrick van Ranst, heer van Bucstel, als executeur van het
testament van Peter vanden Loeck hadden die cijnsen en pachten gegeven aan de St.Janskapel in Lyemde
en half aan Wouter Peter vanden Loeck.)
R 1263 fol 265
--------------------------------------------1375-3594----------------------------1495, 6 augustus
Er is een geding in de Raad van Brabant tussen de inwoners van Casteren en de Kartuizers enerzijds en
Andries Corstiaens van Rode anderzijds over het gebruik van de gemeynte tussen Rode, Bucstel, Scijnle
en Gestel. Akkoord.
R 1264 fol 202
--------------------------------------------1376-3594 ----------------------------1495
Gemonde (Bucstel) beemd "den cleynen Myckarom" aan de Dommel
R 1265 fol 114
--------------------------------------------1377-3594----------------------------1497
Boextel, Tongelre
R 1265 fol 340v

--------------------------------------------1378-3594----------------------------1497
Gertruyt, dochter van wijlen Jan vanden Berghe, weduwe van Henrick Snavels, had voor 1497 aan
Anthonis Peynenborch opgedragen den Derpacker bij de kerk in Essche (transcribent: zie folio 458 anno
1497) en een huis aan die Polstege, Essche. ( In 1497 doet Goyart Henrick Jan Peters ook daarvan afstand
t.b.v. Anthonis)
R 1265 fol 342
--------------------------------------------1379-3596----------------------------1497, 19 september
Marcelis natuurlijke zoon van Marcelis Meyssen had aan Mechtelt, weduwe van Peter van Bruheze, en
haar zoon Aert Stamelaert, en na haar door aan Jan Sceyvels, beloofd een cijns van 18 pond payment te
betalen half St Jan, half Kerstmis uit 5/6 van : des Wisselers hoeve" Bucstel, Luyssel -die hoeve was
vroeger van Henrick van Haren-. Goyart Sceyvel en Henrick Alart Yewens vermaakten elk in hun
testament 2 en 3 pond daarvan aan de Predikheren in Den Bosch. Heer Jan Amelrijcks, priester, rector
van St. Barbara-altaar in St. Joriskapel in Den Bosch bezit in 1497 die hoeve al sinds 30 jaar en meer, en
heeft altijd die 2 en 3 pond daaruit betaald aan de Predikheren.
R 1265 fol 373
--------------------------------------------1380-3596----------------------------1496
Gemonde-Bucstel, beemd "die Leengrave" naast Scuttersbeempt en strekkende van de Domell tot beemd
"den Wordel"
R 1265 fol 389
--------------------------------------------1381-3596----------------------------1497
Bucstel, land "die Meddel" bij die Egelvoert en bij die Endenbeempt
Bucstel, beemd den Wouwenberch
R 1265 fol 467
--------------------------------------------1382-3596----------------------------1497
Boextel, die Selingeracker
R 1265 fol 547
--------------------------------------------1383-3596----------------------------1497
Bucstel, beemd "Twijnterssel" in Smaelbroeck
R 1265 fol 556
--------------------------------------------1384-3596----------------------------1497
Oerschot in de herdgang Hedell, beemd "die Heedonck" tussen gemeynt "Barisvelt" en Brassenbeempt,
strekkende van gemeynt "die Heedonck" tot ...
R 1265 fol 564
--------------------------------------------1385-3596----------------------------1497, 26 september
Corstiaen Gerit Bollens verkoopt aan Margriet, weduwe van Jan Wauterssoen alias van Delft, een cijns
van 1 pond payment, te betalen op St. Remeys uit huis en erf "dat Moriaenshooft" te Bucstel, tussen

herberg "den Engel" en 't erf van Kathelijn Kentheers, strekkende van de straat tot een wouwer of vijver
van de heer van Bucstel. (Corstiaen kan die cijns lossen met 19 peters.)
R 1265 fol 642
--------------------------------------------1386-3597----------------------------1498
Gemonde, Bucstel "tgoet te Dorrehout" (vroeger van Henrick Aelbrechts van Bucstel)
R 1266 fol 148v
--------------------------------------------1387-3565 ----------------------------1499
Essche, in den Zwemmerbeempt aan de Aa
Essche, bij de Buecberch
R 1267 fol 35
--------------------------------------------1388-3565----------------------------1498, 24 november
Wouter Gerits Keteler, man van Elizabeth, natuurlijke dochter van wijlen Mr Henrick van Lotthem, deken
der kerk van Boextel, doet afstand ten behoeve van Jan van Kessel (die hem 40 gulden betaalt) van een
cijns van 50 gulden, die drie staten Stichs van Utrecht betalen aan Henrick van Lotthem.
R 1267 fol 80
--------------------------------------------1389-3565----------------------------1499
Boextel, aldaar Boekem
R 1267 fol 153
--------------------------------------------1389-3565----------------------------1499
Boextel, aldaar Celizom
R 1267 fol 215
--------------------------------------------1390-3565----------------------------1499
Katherina vanden Broeck, weduwe van Bartholomeus die Jonge, burger van Brussel, zoon van
Bartholomeus die Jonge van Bucstel
R 1267 fol 368
--------------------------------------------1391-3565----------------------------1499
Bucstel, ten Bruckelaer aen die Veedebrugge tussen die Molengrave en de stroom
Anno 1499
R 1268 fol 8
--------------------------------------------1392-3565----------------------------1499 ??
Verwijzing: heer Dirck van Meerhem, heer van Bucstel, ridder, man van vrouw Marie, vrouwe van
Bucstel, verkochten (vroeger) aan heer Jan Rover, ridder, een cijns van 250 gouden scilde (antwerpse
munt: 1 scilt= 4 Leeuwen) te vergelden op St. Remys ( 1 oktober) uit al hun goederen in Bucstel en Oyen.
R 1268 fol 63v
--------------------------------------------1393-3565----------------------------1500, 2 april

Adriaen en zijn zuster Dirckske, kinderen van wijlen Henrick Dirck Jannes, verkopen aan Jan Huygen
Storymans, bakker, een cijns van 5 Peters te vergelden op 1 april uit huis, erf en hof "Dwilt verken"
Bucstel aan de Strijpt op een hoek en uit nog een huis binnen bruggen losbaar met 70 Peters.
R 1268 fol 271
--------------------------------------------1394-3561----------------------------1500
Essche, huis ter plaatse Doverscheyn anno 1500 (= 't overseynde)
R 1269 fol 6v
--------------------------------------------1395-3561----------------------------1501 ?
Jacob Henricx vander Merendonck geeft te cijns aan Lambrecht vanden Hezeacker:
- een hoeve aen die Belversche Voert onder Essche, Vucht , J.Peters en Haven
- en een hove in Essche bij de brug op Baernhut met visserij etc
- en een huis en nog een huis aldaar bij de 2e hoeve
voor een lijfrente van 50 Rijnsgulden aan Jacob vande Merendonck en een cijns van 18 ½ Rijnsgulden
aan Henrick Rutgers van Ophoeven te betalen na de dood van Jacob Henricx vander Merendonck. En de
lasten: 6 mud rog; 15 pond aan cijnzen; een lijfrente van 15 pond aan broeder Gerit vanden Merendonck,
kloosterling van Porta Celi, en.........(onleesbare tekst op foto ivm vouw papier)
R 1269 fol 25
--------------------------------------------1396-3562----------------------------1501, 17 april
Henrick Janss van Bucstel draagt op aan Mr Alart Balyaert, deken in Bucstel en kannunik in de St Jan in
Den Bosch (zoon van Jan Balyaert en van Sophie Colen: zie folio 80v) huis, erf en hof (vroeger van Gerit
Herman Brants) in Bucstel tussen Bartholomeus die Momber en Mathijs Smolners. Henrick Janss van
Bucstel had dat huis opgewonnen in Den Bosch.
R 1269 fol 59v
--------------------------------------------1397-3562----------------------------1501, 17 juni
Henrick Gerit Florijss vander Aa verkoopt aan Pauwels Pauwels Raessen een pacht van 1 mud rog
(losbaar met 52 Rijnsgulden) te vergelden op St. Jan Baptist uit huis, erf en hof in Bucstel op Hall, tussen
straat en Dommel, 2 einden aan de gemeynt.
R 1269 fol 73v
--------------------------------------------1398-3562 ----------------------------1501
Bucstel, beemd "kelders buendere" in de gemeynt van Oetendonc.
R 1269 fol 85
--------------------------------------------1399-3562----------------------------1501
Heer Gerit van Eyck, kanunnik in Den Bosch en investiet (pastoor) in Essche, heer Claes Henrick Claes,
priester, Herman Hermans vanden Akeren, Pauwels Jacobs vanden Akeren, Peter Peter Schuermans, Jan
Willem Janss en Franck Pauwels vander Aken verkopen aan heer Goyart Janss van der Aa, pastoor in
Hedel, een cijns van 6 Rijnsgulden (losbaar met 100 Rijnsgulden) te betalen op St. Remeys en in Den
Bosch te leveren
- uit huis, erf, hof en 2 lopense groot van G.van Eyk in Essche;
- uit 1 lop. land van heer Claes aldaar;
- uit 4 lop. land "den Venacker"van Herman aldaar;
- uit 1 dagmaat hooi van Pauwels vander Aa;

- uit 1 zesterzaad land van Peter;
- uit alle goederen van Pauwels vander Aa;
- uit dagmaat beemd bij Spandel van Frank.
R 1269 fol 86v
--------------------------------------------1400-3563----------------------------1500, 31 december
Willem, zoon van wijlen Willems van Meyensvoert en Lucas zoon van Jan Lucassoen gehuwd met
Heylwich dochter van wijlen Willem van Meyensvoert verkopen aan Frank Pauwels vander Akeren huis,
erf, hof aen die Poelstege, Essche, en 5 lopense land vlak naast dat huis. (lasten: ¼ stuver aan de abt van
Echternach, ¼ stuver clander-cijns aan de heer van Herlaer; een half hooft in die Hoge Brugge; 2 ½ voet
in den "grontslach"
(van de brug).
R 1269 fol 111
--------------------------------------------1401-3563----------------------------1501, 4 september
Reyner Amelis vanden Hovel heeft opgedragen aan Peter Henrick vander Voert een pacht van ½ mud rog
op St.Servaas te betalen in Den Bosch te leveren uit huis, erf, hof en aangelag 5 lopense Essche in den
Bredeacker tussen Henrick vander Voert en de gemeynt. Reyner verkreeg die pacht van Jacob Henrick
Willems vander Elsdonck.
R 1269 fol 202v
--------------------------------------------1402-3563----------------------------1501, 7 juni
Willem Henrick Peters zoene verhuurt aan broeder Dirck van Dynther ten bate van de Kartuizers van
Vucht voor 13 jaar ¼ deel in een leengoed (leenroerig dat ¼ aan de heer van Bucstel) bestaande in een
hoeve Bucstel, Zelisel, om 35 Rijnsguldens, eens te geven aan Willem Henrick Peters (en heden betaald)
en de lasten: sheeren diensten die op dit ¼ deel rusten).
R 1269 fol 297v
--------------------------------------------1403-3564 ----------------------------1507, 19 april
Anthony, Jan en Andries, zonen van wijlen Willem Rutgers van Griensvenne die gehuwd was met
Henrica Wauters vander Vlasvoert en Henrick Goyarts Strick die gehuwd is met Antonia, dochter van
Willem Rutgers van Griensvenne en Henrica, ook namens Rutger, nu te Leuven wonend, en Henrick, nu
ziek, ook zonen van Willem Rutgers van Griensvenne en Henrica, verkopen aan broeder Hubrecht van
Loen, prior, en Ciriaens van Alcmaer, procurator der Kartuizers van Vucht, ten bate van de Kartuizers
van Vucht een hoeve ( afkomstig van Wouter vander Vlasvoert) Bucstel, Cleynre Lyemde aent Hoige
Eynde. Lasten:
- 9 ½ oude grote en 3 penningen payement grondcijns aan den Heer van Bucstel;
- ½ oude grote grondcijns aan 't Convent van Hoedonck;
- 2 cijnshoender en een halff vastelavontshen en ¼ vracht tiendhooi aan de heer van Bucstel
- 20 lopen rog en 3 mauwer gerst aan St.Maartensaltaar in de Bucstelse kerk;
- 5 1/3 zester rog aan de Kartuizers van Vucht)
Hub van Loen belooft aan Andries en Henrick
- 15 Rijnsguldens op Lichtmis eerstkomend
- 15 Rijnsgulden en 150 Rijnsgulden op Lichtmis over 1 jaar
- 7 ½ Rijnsgulden Lichtmis over 2 jaar
- 7 ½ Rijnsgulden en 150 Rijnsgulden Lichtmis over 3 jaar
De afwezigen zullen nog afstand doen van die hoeve.

De Kartuizers betalen terstond 25 Rijnsgulden voor de slagen en 70 Rijnsgulden in gerede penningen.
R 1276 fol 336+337
-----------------------------------------------------------------------==========================================
Einde cahiers.

