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1179 mf8 F 12 p. 529. 

 in crastino epiphanie: dinsdag 07-01-1393. 

 Quinta post octavas epiphanie: donderdag 16-01-1393. 

 Quarta post epiphanie: woensdag 08-01-1393. 

 Sabbato post epiphanie: zaterdag 11-01-1393. 

 

BP 1179 p 529r 01 di 07-01-1393. 

Johannes zvw Johannes zv Ghevardus vleeshouwer droeg over aan Jordanus bv 

Arnoldus Tielkini (1) een kamer met ondergrond in Den Bosch, aan de straat 

die loopt voor het woonhuis van wijlen de vrouwe van Lake, tussen Johannes 

Heinsen soen van Meerwijc enerzijds en Albertus gnd Moerken zvw Petrus 

Coenen soen van Bucstel anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin aldaar, gelegen 

achter voornoemde kamer en andere kamers aldaar, tussen de stal van 

Johannes van Gestel enerzijds en voornoemde wijlen vrouwe van Lake 

anderzijds, te weten het ¼ deel dat achter voornoemde kamer ligt; 

voornoemde kamer met ondergrond en ¼ deel van voornoemde tuin hebben een 

lengte van 58 voet 1 duim, te meten vanaf voornoemde straat, (3) een stukje 

erf, 3 voet in lengte en breedte, aldaar achter gelegen, voor de deur van 

voornoemde kamer, welke stukje voornoemde Johannes van Gestel voor zich 

behouden had uit een erfgoed dat voornoemde Johannes aan voornoemde 

Albertus Moerken in cijns gegeven had. Deze kamer met ondergrond en de 

andere goederen had voornoemde Johannes van Ghestel aan eerstgenoemde 

Johannes in cijns gegeven. Belast met cijnzen en voorwaarden in 

schepenbrieven vastgelegd. 

 

Johannes filius quondam Johannis filii Ghevardi carnifex quandam cameram 

cum eius fundo sitam in Busco ad vicum tendentem ante domum habitationis 

quondam domine de Lake inter hereditatem Johannis Heinsen soen de 

Meerwijc ex uno et inter hereditatem Alberti dicti Moerken filii quondam 

Petri Coenen soen de Bucstel ex alio atque quartam partem cuiusdam orti 

siti ibidem retro [dictam] cameram et alias cameras ibidem sitas inter 

stabulum Johannis de Gestel ex uno et inter hereditatem dicte quondam 

domini de Lake ex alio videlicet illam quartam partem dicti orti qui sita 

est retro dictam cameram et que camera cum eius fundo atque quarta pars 

pars supradicti orti longitudinem quinquaginta octo pedatarum et unius 

pollificis habent et habebunt scilicet mensurando easdem a dicto vico 

retrorsum cum quadam particula hereditatis tres pedatas in latitudine et 

longitudine continente sita ibidem retro ante januam eiusdem camere quam 

particulam hereditatis dictus Johannes de Gestel sibi retiniut de 

hereditate quam dictus Johannes dicto Alberto Moerken dederat ad censum 

quam cameram cum eius fundo et ceteris etc dictus Johannes de Ghestel 

primodicto Johanni dederat ad censum prout in litteris hereditarie 

supportavit Jordano fratri Arnoldi Tielkini cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censibus et condicionibus in dictis litteris contentis. Testes Veer et 

Wouter datum in crastino epiphanie. 

 

BP 1179 p 529r 02 di 07-01-1393. 

Voornoemde Jordanus beloofde eerstgenoemde Johannes schadeloos te houden 

van de cijns die hij aan Johannes van Gestel uit voornoemde kamer beloofd 

heeft, en van alle voorwaarden tussen hem en Johannes van Gestel gemaakt. 

 

Jordanus predictus promisit super omnia quod ipse primodictum Johannem a 

censu quem ipse Johanni de Gestel ex dicta camera promiserat atque de 

omnibus condicionibus ab omnibus condicionibus quas ipse dicto Johanni 

(dg: ex) inter ipsum et Johannem de Gestel exinde fecerit et a dampnis 

indempnem servare. Testes datum ut supra. 
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BP 1179 p 529r 03 do 16-01-1393. 

Henricus die Hertoege verkocht aan Henricus zvw Willelmus Moers een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een beemd gnd die Ludolfs Beemd, in Rijthoeven, ter plaatse gnd 

Broekhoeven, tussen een gemene weg enerzijds en Marina wv Gerardus van 

Eijndoven anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus Model Houbraken 

en met het andere eind aan de beemd gnd die Gaarshof, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Henricus die Hertoege hereditarie vendidit Henrico filio quondam Willelmi 

Moers hereditariam pactionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex prato dicto die Ludolfs Beemt 

sito in parochia de Rijthoeven ad locum dictum Broechoeven inter communem 

platheam ex uno et inter hereditatem Marine relicte quondam Gerardi de 

Eijndoven ex alio (dg: ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obliationem dep) tendente cum uno fine ad hereditatem (dg: Goessuini) 

#Henrici# Model Houbraken et cum reliquo fine ad pratum dictum die 

Gaershof ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu ducis inde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Wouter datum quinta post octavas epiphanie. 

 

BP 1179 p 529r 04 wo 08-01-1393. 

Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Henricus van Hedel, tbv Johannes zv 

voornoemde mr Wolphardus, zijn deel in een lijfrente van 32 pond geld, op 

het leven van zijn voornoemde zoon Johannes, een helft te betalen met Pasen 

en de andere helft met Sint-Remigius, welke rente de stad Den Bosch1 aan 

voornoemde Wolphardus moet betalen. 

 

Wolphardus de Ghiessen totam partem et omne jus sibi competentes in 

vitali pensione XXXII librarum monete (dg: [quam se]) solvenda (dg: -m 

habere dicebat) #solvenda# ad eius vitam Johannis #sui filii# mediatim 

pasce et mediatim Remigii et quam pensionem oppidum de Busco dicto 

Wolphardo ad (dg: ..) vitam #dicti Johannis# terminis solucionis 

predictis solvere tenetur ut dicebat legitime supportavit Henrico de 

Hedel ad opus Johannis filii dicti (dg: magistri) Wolphardi promittens 

ratam servare. Testes Sijmon et Emont datum in (dg: crastino de) quarta 

post epiphanie. 

 

BP 1179 p 529r 05 wo 08-01-1393. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Henricus van Hedel, tbv Johannes 

zv voornoemde mr Wolphardus, 3½ morgen, in Empel, ter plaatse gnd die Grote 

Kamp, tussen erfgoed gnd die Grote Geer van wijlen Johannes gnd Luweken 

enerzijds en erfg vw Godescalcus gnd van der Sporct anderzijds, aan hem 

overgedragen door Gerardus van Amerzoijen zv Albertus zvw Arnoldus gnd 

Lodewichs soen van Kessel. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen tria (dg: jugera) et dimidium jugera sita 

in parochia de Empel in loco dicto die Groten Camp inter hereditatem 

                         
1 SaSH OSA 1. 
Rekening 1 p.9 … Op paesschen. … p.10. Item Jan van Ghiesen XVI libras. 

Rekening 2 p.39 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch voirs jairlix 

geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr. 

Op Bamis (wo 01-10-1399) … Item Jan van Ghiesen XVI libras. 

Rekening 3. Groot gedeelte van de lijfrenten ontbreekt. 

Rekening 4. p.92 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selver stat int halve jair voirscr. Op bamis (vr 01-10-1400). … p.93 … Item Jan 

Wolfart XVI libras. 

Rekening 5. p.123 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt 

binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op paesschen (zo 26-03-1402). … p.124 … Item 

Jan Wolfart XVI libras. 

Rekening 6. p.155 … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix gilt 

binnen der selver stat int halve jair voirs. Op paesschen (zo 11-04-1406). … p.156 Item Jan 

Wolfart XVI libras. 
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dictam die Grote Gheer quondam Johannis dicti Luweken ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Godescalci dicti van der Sporct ex alio in 

(dg: ..) ea quantitate qua ibidem sunt sita supportata sibi a Gerardo de 

Amerzoijen filio Alberti filii quondam Arnoldi dicti Lodewichs soen de 

Kessel prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de Hedel ad opus 

Johannis filii dicti magistri Wolphardi cum litteris et jure promttens 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 529r 06 wo 08-01-1393. 

Mr Wolphardus van Ghiessen beloofde aan Cristianus zv Theodericus Wouters 

soen van Berze een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1394), gaande uit 

goederen gnd ter Kijnder Huis, in Beek bij Aarle. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen promisit se daturum et soluturum 

Cristiano filio Theoderici Wouters soen de Berze hereditariam paccionem 

unius modii mensure de Busco hereditarie purificationis et pro primo 

ultra annum ex bonis dictis ter Kijnder Huijs (dg: que fuerant) sitis in 

parochia de Beke prope Aerle et ex eorum attinentiis ut dicebat 

promittens warandiam. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 529r 07 wo 08-01-1393. 

Arnoldus Stempel beloofde aan Goessuinus Steenwech 30 Hollandse gulden na 

maning te betalen. 

 

Arnoldus Stempel promisit Goessuino Steenwech XXX Hollant gulden ad 

monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 529r 08 za 11-01-1393. 

Ancelmus van den Wiel zvw Petrus van Bruggen droeg over aan Johannes van 

Middegael een b-erfcijns van 3 pond geld waarin poorters in Den Bosch aan 

andere medepoorters van hen hun erfcijnzen betalen, in Den Bosch te 

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

(1) 1½ bunder land, huis en hofstad van Everelinus van Middelroede, in 

Middelrode, over het water, (2) 2 stukken land, (2a) naast het huis van een 

zekere Otto, (2b) daar tegenover, welke cijns aan wijlen Ancelmus zvw 

Henricus van den Wiel was verkocht door Arnoldus Moddaert ev Katherina dvw 

Johannes Veerdonc de oudere en Johannes gnd Veerdonc zvw Johannes Veerdonc 

de jongere, en welke cijns, samen met andere goederen, aan wijlen 

voornoemde Petrus van Bruggen ev Mechtildis dvw voornoemde Ancelmus zvw 

Henricus van den Wiel was gekomen na erfdeling tussen hem, Johannes van 

Vladeracken en Robbertus van den Broecke, van de goederen van wijlen 

voornoemde Ancelmus zvw Henricus van den Wiel, en welke cijns aan 

eerstgenoemde Ancelmus was gekomen na overlijden van zijn ouders. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Ancelmus van den Wiel filius quondam Petri de Bruggen hereditarium censum 

trium librarum talis monete quali burgenses in Busco aliis eorum 

conburgensibus annuos et hereditarios census suos solvent solvendum anno 

quolibet hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et in Busco 

tradendum ex uno et dimidio bonariis terre de domoque et domistadio 

Everelini de Middelroede sitis in Middelroede ultra (dg: qua) aquam atque 

de duabus peciis terre quarum iuxta domum cuiusdam Ottonis reliqua vero 

ab opposito sunt site venditum quondam Ancelmo (dg: van den Wiel) filio 

quondam Henrici van den Wiel ab Arnoldo Moddaert marito et tutore 

legitimo Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Veerdonc senioris et 

Johanne dicto Veerdonc filio quondam Johannis Veerdonc junioris prout in 

litteris et (dg: quem censum predictum dicto) et qui census predictus 

dicto quondam Petro de Bruggen tamquam marito et tutori legitimo 

Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Ancelmi filii dicti quondam 

Henrici van den Wiel mediante divisione hereditaria #habita# inter ipsum 
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et Johannem de Vladeracken et Robbertum van den Broecke de bonis dicti 

quondam Ancelmi filii eiusdem quondam Henrici van den Wiel simul cum 

aliis bonis cessit in partem prout in litteris quas vidimus et quem 

censum primodictus Ancelmus sibi de morte suorum parentum successione 

hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Middegael simul cum primodictis litteris et jure et arrestadiis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum parentum 

deponere. Testes sijmon et Wouter datum sabbato post epiphanie. 

 

1179 mf8 F 13 en mf9 A 01 p. 530. 

 Sexta post Marcelli: vrijdag 17-01-1393. 

 Sabbato post Marcelli: zaterdag 18-01-1393. 

 anno XCIII mensis januarii die XIX pontificis Bonifacii noni 

  anno quarto: zondag 19-01-1393. 

 in die Sebastiani: maandag 20-01-1393. 

 

BP 1179 p 530v 01 vr 17-01-1393. 

Johannes van Troest verkocht aan Henricus zvw Arnoldus Duijsche een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, die Woltherus van Hijntham beloofd had 

aan voornoemde Johannes, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit (1) 

een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd 

Westerakker, tussen voornoemde Woltherus enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Berna anderzijds, (2) een huis, hofstad en tuin, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen voornoemde Wolterus enerzijds en wijlen hr 

Albertus Buc priester anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver, in een tuin gnd die Hof ter Heiden, tussen voornoemde 

Wolterus enerzijds en Willelmus Meester anderzijds, (4) een stukje land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Westerakker, tussen voornoemde Willelmus 

enerzijds en Rutgherus gnd Alaerts soen anderzijds. 

 

Johannes de Troest hereditarium censum XXX solidorum monete quem 

Woltherus de Hijntham promiserat se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie in festo nativitatis beati Johannis baptiste ex pecia terre 

sita in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver in loco dicto 

Westeracker inter hereditatem dicti Woltheri ex uno et inter hereditatem 

conventus de Berna ex alio atque ex domo domistadio et orto sitis in 

dicta parochia in loco Beilver vocato inter hereditatem dicti Wolteri ex 

et! inter hereditatem quondam domini Alberti Buc presbitri ex alio item 

ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in jamdictis parochia et loco 

in quodam orto dicto die Hof ter Heijden ex uno! inter hereditatem dicti 

Wolteri ex uno et inter hereditatem (dg: Wi) Willelmi Meester ex alio 

atque ex quadam particula terre sita in dicta parochia in loco dicto 

Westeracker inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem 

Rutgheri dicti Alaerts soen ex alio (dg: prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Arnoldi Duijsche su) ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico filio quondam Arnoldi Duijsche promittens 

warandiam et obligationem (dg: in dicto) ex parte sui in dicto censu 

deponere. Testes Sijmon et Emondus datum sexta post Marcelli. 

 

BP 1179 p 530v 02 vr 17-01-1393. 

Voornoemde Henricus zvw Arnoldus Duijsche en Theodericus zv Johannes gnd 

Goedekens soen verklaarden dat door Johannes van Troest alle schulden zijn 

voldaan, die voornoemde Johannes van Troest verschuldigd was aan voornoemde 

Henricus en Theodericus. 

 

(dg: scribatur). Solvit. 

Dictus Henricus emptor et Theodericus filius Johannis dicti Goedekens 

soen palam recognoverunt ipsis fore plenarie satisfactum (dg: de omnibus 

de) a Johanne de Troest ab omnibus debitis que dictus Johannes de Troest 

dictis Henrico et Theoderico aut eorum alteri solvere tenebatur a 

quocumque tempore evoluto usque in hodiernum diem ut dicebant clamantes 
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inde quitum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 530v 03 za 18-01-1393. 

Johannes van Erpe maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 8 

mud koren, half rogge en half gerst, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

goederen, gnd ten Loe, in Sint-Oedenrode. 

 

Johannes de Erpe hereditariam paccionem octo modiorum bladi mediatim 

siliginis et mediatim ordei quam se solvendam hereditarie purificationis 

ex bonis dictis ten Loe sitis in parochia de Rode ut dicebat monuit de 

tribus annis. Testes Sijmon et Wolterus datum sabbato post Marcelli. 

 

BP 1179 p 530v 04 za 18-01-1393. 

Ludovicus van Kessel verkocht aan Johannes van Bladel een n-erfpacht van 4 

mud gerst, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, gaande uit (1) 3 

morgen land, in Maren, tussen Amelius apotheker enerzijds en een gemene 

steeg anderzijds, (2) 4 morgen land in Kessel, ter plaatse gnd den Ert, 

tussen Elisabeth dvw Leonius van Kessel enerzijds en Willelmus van Mameren 

anderzijds. Voornoemde Ludovicus en met hem Ludovicus zvw Goessuinus van 

Kessel beloofden lasten af te handlen, uitgezonderd 2 oude schilden aan 

voornoemde koper, gaande uit voornoemde 4 morgen. 

 

Ludovicus de Kessel hereditarie vendidit Johanni de Bladel hereditariam 

paccionem IIIIor modiorum ordei mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii ex tribus iugeribus terre sitis in parochia de Maren inter 

hereditatem Amelii apothecarii ex uno et inter communem stegam ex alio 

atque ex IIIIor jugeribus terre sitis in parochia de Kessel ad locum 

dictum den Ert inter hereditatem Elisabeth filie quondam Leonii de Kessel 

ex uno et inter hereditatem Willelmi de Mameren ex alio ut dicebat 

promittentes (dg: warandiam et aliam obligationem depo) et cum eo 

Ludovicus filius quondam Goessuini de Kessel indivisi warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus aude scilde dicto emptori prius 

(dg: moe si) ex dictis IIIIor jugeribus prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes Emont et Wolterus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 530v 05 za 18-01-1393. 

Johannes van den Bossche de jongere beloofde aan Gerardus Molle 63 Gelderse 

gulden, 35 plakken voor 1 gulden gerekend, op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 16-03-1393) te betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior promisit Gerardo Molle LXIII Gelre gulden 

scilicet XXXV placken pro quolibet computato! ad letare Iherusalem 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 530v 06 za 18-01-1393. 

Woltherus zvw Wolterus van Oerle, Henricus van Thuijftheze en Emondus zv 

Albertus Buc van Lijt beloofden aan Henricus zvw Wolterus Backe van 

Broechoeven 12 mud 1 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te leveren. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 530v 09}. 

Woltherus filius quondam Wolteri de Oerle et Henricus de Thuijftheze #et 

#Emondus filius Alberti Buc de Lijt# promiserunt Henrico filio quondam 

Wolteri Backe de Broechoeven duodecim modios et unum sextarium siliginis 

mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Rover et Veer datum ut supra. 

 

BP 1179 p 530v 07 za 18-01-1393. 

Henricus Kersmaker en Willelmus zv Johannes van Beke beloofden aan 

Heilwigis ev Jacobus Kesselman, tbv haar voornoemde man Jacobus, 41 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) 
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te betalen. 

 

Henricus Kersmaker et Willelmus filius Johannis de Beke promiserunt (dg: 

J) Heilwigi uxori Jacobi Kesselman ad opus dicti Jacobi sui mariti XLI 

Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 530v 08 za 18-01-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 530v 09 zo 19-01-1393. 

Hr Johannes priester nzv Johannes Proeft van Bucstel beloofde, op verband 

van al zijn goederen, voornoemde drie schadeloos te houden. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Rutgherus van Boemel zv 

Rutgherus, Denkinus Scuerman en Johannes Priker. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 530v 06}. 

A. 

Dominus Johannes presbiter filius naturalis (dg: di) Johannis Proeft de 

Bucstel promisit fide prestita #et# in u.... sacerdotii sub obligatione 

omnium bonorum suorum dictos 3 indempnes servare #....... huiusmodi 

dampna# ut in meliori forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo 

Rutghero de Boemel filio Rutgheri Denkino Scuerman Johanne Priker prout 

huiusmodi dampna per duos testes probare poterit seu sub (dg: .) eorum 

juramento tenere ut in forma. Datum anno XCIII mensis januarii die XIX 

hora none pontificis Bonifacii noni anno quarto. 

 

BP 1179 p 530v 10 ±zo 19-01-1393. 

Martinus nzvw Jacobus Ghovije droeg over aan hr Theodericus zv Henricus 

Venbossche priester 12½ of iets minder hont in Oss, ter plaatse gnd die 

Beemden, tussen Theodericus van Boekel enerzijds en Theodericus van Hees 

anderzijds. 

 

-. 

Martinus filius naturalis quondam Jacobi Ghovije duodecim et dimidium 

hont terre vel parvum ?majus sita in parochia de Os ad locum dictum die 

Beemden inter hereditatem Theoderici de Boekel ex uno et inter 

hereditatem Theoderici de Hees ex alio prout ibidem sunt sita ut dicebat 

hereditarie supportavit domino Theoderico filio Henrici Venbossche 

presbitro promittens warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1179 p 530v 11 ±zo 19-01-1393. 

Voornoemde Martinus zvw Jacobus Ghovije droeg over aan hr Theodericus zv 

Henricus Venbossche 10 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Brant, tussen 

Gerardus van den Vlasvenne enerzijds en Rutgherus zvw Henricus gnd 

Rutgheers soen anderzijds, aan hem verkocht door Johannes Muijl. 

 

-. 

Dictus Martinus filius quondam !quondam Jacobi Ghovije decem hont terre 

sita in parochia de Os in loco dicto die Brant inter hereditatem Gerardi 

van den Vlasvenne ex uno et hereditatem Rutgheri filii quondam Henrici 

dicti Rutgheers soen ex alio vendita sibi per Johannem Muijl prout in 

litteris hereditarie supportavit domino Theoderico filio Henrici 

Venbossche cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 530v 12 ma 20-01-1393. 

Lambertus zvw Johannes van Herlaer timmerman verkocht aan Theodericus zvw 
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Theodericus Tijmmerman van Vucht een hofstad in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van hr Henricus van 

Best priester enerzijds en erfgoed van Petrus Broc anderzijds, echter voor 

voornoemde Petrus Broc uitgezonderd één voet, alsmede voor voornoemde hr 

Henricus de Best één voet voor hun osendrup, tezamen met de gebouwen op die 

hofstad, van deze hofstad nog uitgezonderd voor Theodericus van den Hoevel 

een weg aldaar, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus zvw Nicholaus snijder anderzijds, welke weg 115 voet 

lang is, te meten vanaf vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde 

hofstad. Welke hofstad, uitgezonderd voornoemde voet voor de osendrup en 

weg, voornoemde Lambertus verworven had van voornoemde Arnoldus zvw 

voornoemde Nicholaus snijder. 

 

Lambertus filius quondam Johannis de Herlaer carpentarii domistadium 

quoddam situm in Busco in vico Hijnthamensi extra portam ibidem inter 

hereditatem domini Henrici de Best #presbitri# ex uno et inter 

hereditatem Petri Broc ex alio salva tamen dicto Petro Broc una pedata et 

dicto domino Henrico de Best simili una pedata terre pro eorum 

stillicidiis ibidem simul cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus excepta tamen libere reservata de dicto domistadio 

Theoderico van den Hoevel quadam via sita ibidem inter hereditatem dicti 

Theoderici ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii quondam Nicholai 

sartoris ex alio et que via continet centum et quinque pedatas in 

longitudine mensurando videlicet a communi plathea retrorsum ad 

domistadium predictum cum eius attinentiis dictis via et pedata terre pro 

dictis stillicidiis exceptis dictus Lambertus erga dictum Arnoldum filium 

dicti quondam Nicholai sartoris acquisiverat prout in litteris (dg: 

hereditarie sup) hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Theoderici 

Tijmmerman de Vucht supportavit cum [litteris] et aliis promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Wolterus 

datum in die (dg: M) Sebastiani. 

 

BP 1179 p 530v 13 ma 20-01-1393. 

Voornoemde Lambertus zvw Johannes van Herlaer timmerman droeg over aan 

Theodericus zv Theodericus gnd Tijmmerman van Vucht een b-erfcijns van 4 

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

Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

buiten de poort, tussen erfgoed van hr Henricus van Best enerzijds en 

erfgoed van Petrus Broc anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen 

door Arnoldus zv Nijcholaus snijder van Geffen. 

 

Dictus Lambertus hereditarium censum (dg: .) quatuor librarum monete 

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

Domini ex domistadio sito in Busco in vico Hijntamensi extra portam 

ibidem inter hereditatem domini Henrici de Best ex uno et inter 

hereditatem Petri Broc ex alio supportatum sibi ab Arnoldo filio 

Nijcholai sartoris de Geffen prout in litteris supportavit Theoderico 

filio Theoderici dicti Tijmmerman de Vucht cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 530v 14 ma 20-01-1393. 

Henricus Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Tijmmerman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf8 F 14 mf9 A 02 p. 531. 

 in die Vincentii: woensdag 22-01-1393. 

 Sexta post Agnetis: vrijdag 24-01-1393. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 28-01-1393. 

 Quinta post conversionem Pauli: donderdag 30-01-1393. 
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 Secunda post conversionem Pauli: maandag 27-01-1393. 

 

BP 1179 p 531r 01 wo 22-01-1393. 

Johannes van Troest beloofde aan Henricus van Berne 6 Gelderse gulden en 6 

plakken of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 06-04-1393) en de 

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

 

Johannes de Troest promisit Henrico de Berne sex Gelre gulden et sex 

placken vel valorem mediatim pasce et mediatim Johannis proxime 

persolvendos. Testes Aa et Dordrecht datum in die Vincentii. 

 

BP 1179 p 531r 02 vr 24-01-1393. 

Johannes van den Bossche de jongere beloofde aan Thomas Yden soen, tbv 

Hubertus Bouman, 186 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1393) te betalen. 

 

Johannes van den Bossche junior promisit Thome Yden soen ad opus Huberti 

Bouman C et LXXXVI Gelre gulden vel valorem ad (dg: nativitatis Domini) 

#pascha# proxime persolvendos. Testes (dg: Aggere) #Aa# et Veer datum 

sexta post Agnetis. 

 

BP 1179 p 531r 03 wo 22-01-1393. 

Arnoldus Gherijts soen en zijn zoon Boijdekinus beloofden aan Nicholaus zv 

Johannes gnd Alaerts soen 15 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Arnoldus Gherijts soen et Boijdekinus eius filius promiserunt Nicholao 

filio Johannis dicti Alaerts soen XV gulden! scilicet XXX gemeijn placken 

pro quolibet !I gulden computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Aa et Dordrecht datum in die Vincentii. 

 

BP 1179 p 531r 04 vr 24-01-1393. 

Gerardus Cluec zvw Gerardus Heijlen soen verkocht aan Petrus gnd Bertrams 

soen 1/3 deel, dat aan Johannes van de Kloot behoorde, in het tiende kamp, 

ter plaatse gnd Oetheren, richting Vught, welk kamp 10 morgen groot is, 

gelegen ter plaatse gnd Vughtbroek, tussen Gherisius gnd van Os en Wolterus 

van Oekel enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, te weten het 1/3 deel 

richting de Vughterdijk, welk 1/3 deel 3 morgen 2 hont groot is, en welk 

1/3 deel voornoemde Gerardus Cluec in pacht verkregen had van voornoemde 

Johannes, voor de cijns aan de stad Den Bosch en voor een b-erfpacht van 10 

zester rogge, Bossche maat, belast met voornoemde cijns en pacht en andere 

beloften, in de brief vermeld. 

 

Gerardus Cluoec! filius quondam Gerardi Heijlen soen terciam partem #que# 

ad Johannem de Globo spectare consuevit in decimo campo sito a! loco 

dicto Oetheren versus Vucht qui campus predictus continet decem jugera 

terre et est situs in loco dicto Vuchtbroec inter hereditatem Gherisii 

dicti de Os et Wolteri de Oekel ex uno et inter communitatem ibidem ex 

alio scilicet illam terciam partem predicti (dg: campo) campi que tercia 

pars sita est versus aggerem Vuchtensem et que tercia pars dicti campi 

tria jugera et duo hont terre continet quam terciam partem dictus 

Gerardus Cluec pro censu oppido de Busco inde solvendo atque pro 

hereditaria paccione decem sextariorum siliginis mensure de Busco erga 

dictum Johannem ad pactum acquisiverat prout in litteris hereditarie 

vendidit Petro dicto Bertrams soen supportavit cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

exceptis censu paccione et ceris! promissionibus in dictis litteris 

contentis. Testes Aggere et Veer datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1179 p 531r 05 ±vr 24-01-1393. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Theodericus zv Johannes gnd Godekens 54 
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Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Judocus Bruijstens promisit Theoderico filio Johannis dicti Godekens (dg: 

soen) LIIIIor Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 531r 06 ±vr 24-01-1393. 

Wiskinus zv Theodericus Neven soen beloofde aan Henricus van der Bruggen 

verwer 25 Hollandse gulden of de waarde op zondag Invocavit aanstaande (zo 

23-02-1393) te betalen. 

 

Wiskinus filius Theoderici Neven soen promisit Henrico van der Bruggen 

tinctori XXV Hollant gulden vel valorem die invocavit proxime 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 531r 07 vr 24-01-1393. 

Sijmon van Gewanden beloofde aan de secretaris 3 Hollandse gulden met Pasen 

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

 

Sijmon van Gewanden promisit michi tres Hollant gulden ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Sijmon et Wolterus datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1179 p 531r 08 di 28-01-1393. 

Deijnkinus gnd Deijnen soen van Zomeren rademaker verkocht aan Arnoldus van 

den Aaven, tbv Matheus bv voornoemde Arnoldus, een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Someren te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 02-02-1394), gaande uit een kamp, 3 bunder groot, in 

Someren, naast Johannes Maes soen enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Deijnkinus dictus Deijnen soen de Zomeren rotifex hereditarie vendidit 

(dg: .) Arnoldo (dg: de) van den Aaven ad opus Mathei fratris dicti 

Arnoldi hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Zoemeren solvendam hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et 

in Zoemeren tradendam ex campo quodam tria bonaria continente sito in 

parochia de Zoemeren contigue iuxta hereditatem Johannis Maes soen ex uno 

et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere. Testes Dordrecht et Veer datum 3a post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 531r 09 do 30-01-1393. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant verkocht aan Henricus zvw 

Albertus een n-erfpacht van 50 mud rogge, {maat niet vermeld}, met Lichtmis 

te leveren, gaande al zijn goederen. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Alberti hereditariam paccionem quinquaginta 

modiorum siliginis mensure solvendam! hereditarie purificationis ex 

omnibus suis bonis quocumque locorum sitis ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post 

conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 531r 10 ma 27-01-1393. 

Johannes van Cromvoert zv Petrus Piecs Swager beloofde aan Theodericus van 

Keppel, tbv Johannes van Erpe, 18 Hollandse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes de Cromvoert filius Petri (dg: ?Preek) #Piecs# Swager promisit 

Theoderico de Keppel ad opus Johannis de Erpe XVIII Hollant gulden vel 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 
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Emondus datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 531r 11 di 28-01-1393. 

Willelmus zvw Arnoldus van Hees maande2,3 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem 

verkocht door de broers Henricus, Godefridus en Willelmus, kvw Willelmus 

van Beest. 

 

Willelmus filius quondam Arnoldi de Hees duorum! modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi ab 

Henrico Godefrido et Willelmo fratribus liberis quondam (dg: Wills) 

Willelmi de Beest prout in litteris monuit de tribus annis. Testes 

Dordrecht et Vere datum 3a post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 531r 12 di 28-01-1393. 

Willelmus gnd van Hees zvw Arnoldus van Hees maande4,5 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, aan hem verkocht door Johannes van Beest zvw Gerardus van Beest. 

 

Willelmus dictus de Hees filius quondam Arnoldi de Hees hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis venditam sibi a Johanne de Beest filio quondam Gerardi de 

Beest prout in litteris monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 531r 13 di 28-01-1393. 

Ghevardus Stummeken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Petrus Leijten soen. 

 

(dg: Johannes) Ghevardus Stummeken vendiciones et alienaciones factas per 

Petrum Leijten soen ut dicebat calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 531r 14 di 28-01-1393. 

Johannes Hugen zvw Hugo gnd Hugeman Jans soen verkocht aan Paulus gnd Jans 

soen die Mandmaker 3 stukken land, in Empel, (1) die Silverbech, tussen 

Johannes Stevens soen enerzijds en Jacobus Luwe anderzijds, (2) Griets 

Monde, tussen Johannes Wit enerzijds en Ludovicus gnd des Proefts soen 

anderzijds, (3) die Hosteden, tussen voornoemde Johannes Wit enerzijds en 

Johannes van Doerne anderzijds, belast met 3 Vlaamse groot, 3 pond, 19 

penning, dijken en sloten. 

 

Johannes Hugen filius quondam Hugonis dicti Hugeman Jans soen tres pecias 

terre sitas in parochia de Empel quarum una (dg: dicta) die (dg: 

Silverbe) Silverbech inter hereditatem Johannis Stevens soen ex uno et 

inter hereditatem Jacobi Luwe ex alio altera Griets Monde inter 

hereditatem Johannis Wit ex uno et hereditatem Ludovici dicti des Proefts 

soen ex alio et tercia die Hosteden nuncupantur inter hereditatem dicti 

Johannis Wit ex uno et inter hereditatem Johannis de Doerne ex alio sunt 

situate ut dicebat hereditarie vendidit Paulo dicto Jans soen (dg: pro 

promittens w) die Mandmaker promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus grossis Flandrensibus et tribus libris monete atque (dg: 

XIX) XIX denariis exinde solvendis atque aggeribus et fossatis ad 

premissa spectantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 531r 15 di 28-01-1393. 

Henricus Jans soen ev Metta dv Bartolomeus gnd Meus van Ghesel deed tbv 

voornoemde Paulus afstand van voornoemde 3 stukken. Voornoemde Bartholomeus 

                         
2 Zie ← BP 1178 f 183v 08 do 27-04-1391, maning van 3 jaren van dezelfde pacht. 
3 Zie → BP 1175 f 041v 07 vr 05-01-1397, maning van deze erfpacht. 
4 Zie ← BP 1178 f 183v 09 do 27-04-1391, maning van 3 jaren van dezelfde pacht. 
5 Zie → BP 1175 f 041v 08 vr 05-01-1397, maning van deze erfpacht. 
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zal nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Henricus Jans soen maritus et tutor legitimus ut asserebat Mette sue 

uxoris filie (dg: quondam) Bartolomei dicti Meus de Ghesel super dictis 

tribus peciis terre et jure ad opus dicti Pauli emptoris hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare et quod ipse dictum Bartholomeum 

suum patrem talem habebit quod nunquam jus (dg: ..) in dictis tribus 

peciis terre habere presumet. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 531r 16 di 28-01-1393. 

Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van Hees verkocht aan Henricus Loenman 12 

vadem in Kessel, ter plaatse gnd de Voorste Ert, tussen Henricus Berns soen 

enerzijds en Gregorius gnd Gherijs Hillen soen anderzijds, strekkend vanaf 

de plaats gnd die Hoeve tot aan de plaats gnd de Achterste Ert, belast met 

sloten aan het eind van voornoemde 12 vadem. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Arnoldi de Hees duodecim mensuras terre 

dictas vadem sitas in parochia de Kessel ad locum dictum den Voersten Ert 

inter hereditatem Henrici Berns soen ex uno et hereditatem (dg: Get) 

Gregorii dicti (dg: Hillen s) Gherijs Hillen soen ex alio tendentes a 

loco dicto die Hoeve ad locum dictum den Eftersten Ert ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Loenman promittens warandiam tamquam de vero 

allodio et obligationem deponere exceptis fossatis ad finem dictarum XII 

vadem sitis et ad [eas] spectantibus. Testes Emont et Aggere datum. 

 

BP 1179 p 531r 17 di 28-01-1393. 

Ludovicus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Ludovicus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 A 03 p. 532. 

 Tercia post conversionem Pauli: dinsdag 28-01-1393. 

 Quarta post conversionem Pauli: woensdag 29-01-1393. 

 Sexta post conversionem Pauli: vrijdag 31-01-1393. 

 in die Brigide: zaterdag 01-02-1393. 

 

BP 1179 p 532v 01 di 28-01-1393. 

Arnoldus van Os beloofde aan Jacobus van den Hovel 43 Hollandse gulden of 

de waarde op zondag Letare aanstaande (zo 16-03-1393) te betalen, op 

straffe van 10. 

 

Arnoldus de Os promisit Jacobo van den Hovel XLIII Hollant gulden vel 

valorem ad letare proxime persolvendos sub pena X. Testes (dg: Dordrecht 

et) Emondus et Aggere datum 3a post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 532v 02 wo 29-01-1393. 

Henricus zvw Lambertus Naets soen van Woensel droeg over aan Arnoldus van 

den Hoeve (1) een kamp, gnd een gheloect, in Woensel, ter plaatse gnd 

Luitelaar, tussen goederen gnd het Goed te Luijtelaer enerzijds en erfgoed 

van het Geefhuis in Den Bosch en goederen gnd Tekaert anderzijds, zoals dit 

kamp behoorde aan wijlen voornoemde Lambertus, (2) erfgoederen gnd 

Voerhoeven aldaar, zoals die aan wijlen voornoemde Lambertus behoorden, 

belast met 5 hoenderen en 1 zester rogge, maat van Woensel. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Naets soen de Woensel quendam campum 

dictum een gheloect situm in parochia de Woensel ad locum dictum 

Luijtelaer inter (dg: hereditatem) bona dicta tGoet te Luijtelaer ex uno 

et inter hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco et 

inter bona dicta Tekaert ex alio prout ad dictum quondam Lambertum 

pertinere consuevit (dg: ut dicebat hereditarie supportavit) et quasdam 
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hereditates dictas Voerhoeven ibidem sitas prout (dg: ad) ibidem sunt 

site et ad dictum quondam Lambertum pertinere consueverunt ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo van den Hoeve promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque pullis et uno sextario siliginis 

mensure de Woensel inde solvendis. Testes Vere et Wolterus datum quarta 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 532v 03 vr 31-01-1393. 

Gerardus Scilder namens broeder Henricus Berwout maakte bezwaar tegen 

verkopingen en vervreemdingen gedaan met goederen van een zekere Geldof, 

zijn zoon Egidius en Arnoldus Noijdeken. 

 

(dg: Frater) Gerardus Scilder ex parte et nomine fratris Henrici Berwout 

calumpniavit vendiciones et alienaciones factas cum bonis cuiusdam dicti 

Geldof Egidii sui filii et Arnoldi Noijdeken ut dicebat. Testes Sijmon et 

Dordrecht datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 532v 04 vr 31-01-1393. 

Petrus van den Biergulen wonend in Dinther en Johannes Vinninc goudsmid 

beloofden aan Willelmus van Volken, tbv Arnoldus Heijme, 20¾ Gelderse 

gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart aanstaande (vr 15-08-1393) te 

betalen. 

 

Petrus van den Biergulen! commorans in Dijnther #ut dicebat# et Johannes 

Vinninc aurifaber promiserunt Willelmo de Volken ad opus Arnoldi Heijme 

XXI Gelre gulden (dg: mius) minus quarta parte unius gulden vel valorem 

ad assumptionem Marie proxime persolvendos. Testes Aa et Dordrecht datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 532v 05 vr 31-01-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 532v 06 vr 31-01-1393. 

Arnoldus van den Dijke verkocht aan Johannes gnd Zaeft (1) de helft van een 

hoeve gnd het Goed te Velde, van wijlen Bartholomeus zv Theodericus, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, (2) de helft van 18 bunder land, ter 

plaatse gnd Liemde, naast Paulus zv Henricus gnd die Man, Thomas gnd 

Boijdekens soen en Fijssia gnd van den Berge, welke hoeve en 18 bunder 

voornoemde Arnoldus en Wellinus gnd Wellens soen van Acht in pacht 

verkregen hadden van Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct en 

Henricus Buc zv Theodericus Buc, belast met cijnzen en de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Arnoldus van den Dijke medietatem ad se spectantem cuiusdam mansi dicti 

(dg: ten Velde) tGoet te Velde quondam Bartholomei filii Theoderici siti 

in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde cum attinentiis eiusdem 

medietatis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum sitis 

atque medietatem ad se spectantem decem et octo bonariorum terre sitorum 

in dicto loco Lijemde vocato contigue iuxta hereditatem Pauli filii 

Henrici dicti die Man Thome dicti Boijdekens soen et Fijssie dicte van 

den Berge quos mansum cum eius attinentiis et XVIII (dg: et octo) 

bonarios terre dictus Arnoldus atque Wellinus dictus Wellens soen de Acht 

erga Theodericum Buc filium quondam Godescalci van der Sporct et (dg: 

Theodericum) Henricum Buc filium Theoderici Buc ad pactum acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Johanni dicto Zaeft 

supportavit cum litteris et jure sibi in dicta medietate competente 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

censibus et paccione in dictis litteris contentis. Testes Sijmon et Veer 
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datum sexta post conversionem Pauli. 

 

BP 1179 p 532v 07 vr 31-01-1393. 

(dg: Een vidimus maken van de brief beginnend). 

 

(dg: Et fiet vidimus de littera incip). 

 

BP 1179 p 532v 08 vr 31-01-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Arnoldus verkoper 50 Hollandse 

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

 

Dictus emptor promisit dicto Arnoldo venditori L Hollant gulden vel 

valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 532v 09 vr 31-01-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Arnoldus 50 Hollandse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Arnoldo L Hollant gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 532v 10 vr 31-01-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 50 Hollandse gulden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori L Hollant gulden vel valorem a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 532v 11 ±vr 31-01-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Arnoldus verkoper 50 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan over 2 jaar (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto Arnoldo L Hollant gulden vel valorem a festo 

nativitatis beati Johannis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 532v 12 ±vr 31-01-1393. 

.. gnd van der Empel, hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus van Aa 

beloofden aan Philippus Jozollo 200 oude Franse schilden met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1393; 28+31+30+25=114 dgn) te betalen, op straffe van 

5. 

 

.. {er staan inderdaad twee puntjes} dictus van der Empel dominus 

Willelmus de Aa #miles# et Gerardus de Aa promiserunt Philippo Jozollo 

IIc aude scilde Francie ad penthecostes proxime persolvendos pena 

quinque. Testes dominus Willelmus et Vere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 532v 13 ±vr 31-01-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Gerardus schadeloos te houden. 

 

Dictus Willelmus promisit dictum Gerardum indempnem servare. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 532v 14 za 01-02-1393. 

Adam gnd Deem van den Kerchoeve verkocht aan Willelmus van Derentheren 1/6 

deel in een kamp, 3 morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Broecbeemde, 

tussen wijlen Godefridus Sceijvel enerzijds en wijlen Matheus Becker 

anderzijds, belast met 1/6 deel van 22 schelling, die uit het kamp gaan, en 

met ½ roede waterlaat, bij dit 1/6 deel behorend. 
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[A]dam dictus Deem van den Kerchoeve sextam partem ad se spectantem in 

quodam campo tria jugera terre continente sito in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Broecbeemde inter hereditatem quondam Godefridi (dg: ex .. 

uno) Sceijvel ex uno et inter hereditatem quondam Mathei Becker ex alio 

scilicet dividendo dictum campum in sex partes equales unam ex hiis ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Derentheren promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis sexta parte viginti duorum solidorum ex 

dicto campo solvendorum et (dg: aqueductu) dimidia virgata aqueductus ad 

dictam sextam partem spectante. Testes Sijmon et Veer datum in die 

Brigide. 

 

BP 1179 p 532v 15 za 01-02-1393. 

Willelmus Hals verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Hals prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 532v 16 za 01-02-1393. 

Arnoldus zvw Petrus van Moudewijc den Plaetmaker, Paulus gnd van Heijst en 

zijn vrouw Elisabeth dvw voornoemde Petrus verkochten aan Rodolphus gnd van 

Spoerdonc schedemaker een huis6 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van mr Johannes baardscheerder enerzijds en erfgoed van 

Wolterus gnd van Os smid anderzijds, met het recht in stenen muren aan 

weerszijden van voornoemd huis, aan voornoemde wijlen Petrus van Moudewijc 

verkocht7 door Gerardus gnd Croech en diens vrouw Margareta dvw Gerardus 

van Parijs, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 7 pond geld, 

een lijfrente van 8 pond geld aan hr Mathijas Scilder priester, en een weg, 

4 voet breed en 44¼ voet 1 duim lang, gelegen achter voornoemd huis en erf. 

{p.533} Nijcholaus Plaetmaker van Moudewijc deed afstand. 

 

Arnoldus filius quondam Petri (dg: Plaetmaker) de Moudewijc des! 

Plaetmaker et Paulus dictus de Heijst maritus legitimus ut asserebat 

Elisabeth sue uxoris filie dicti quondam Petri et ipsa cum eo tamquam 

tutore domum et aream sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

magistri Johannis barbitonsoris (dg: ex ..) ex uno et inter hereditatem 

Wolteri dicti de Os fabri ex alio atque totum jus ipsis quovis modo 

competens in muris lapideis ex utroque latere domus predicte situatis 

venditas dicto quondam Petro de Moudewijc a Gerardo dicto Croech et 

Margareta eius uxore filia quondam Gerardi de Parijs prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Rodolpho dicto de Spoerdonc vaginatori 

supportaverunt cum dictis litteris et aliis et jure promittentes super 

habita et acquirenda ratam servare et obligationem et impeticionem (dg: 

..) deponere exceptis censu ducis et hereditario censu septem librarum 

monete et vitali pensione octo librarum monete domino Mathije Scilder 

presbitro ad eius atque! via quadam quatuor pedatas in latitudine et 

XLIIII pedatas et quartam partem unius pedate et pollicem in longitudine 

continente sita retro dictam domum et aream prout dicta via ad predictam 

domum pertinet ut dicebant 

 

1179 mf9 A 04 p. 533. 

 in profesto purificationis: zaterdag 01-02-1393. 

 in die Brigide: zaterdag 01-02-1393. 

 Tercia post purificationis: dinsdag 04-02-1393. 

 in die Aghate: woensdag 05-02-1393. 

 

                         
6 Zie → BP 1179 p 743r 06 do 16-07-1394, verkoop van erfcijns uit 2/3 deel 

van het huis en erf, met vermelding van een erfcijns van 7 pond geld en een 

lijfrente van 8 pond geld geld aan hr Mathijas Scilder priester. 
7 Zie ← BP 1175 f 253r 05 ma 13-01-1371, verkoop van het huis en erf, met 

vermelding van een erfcijns van 7 pond gemeen geld en een lijfrente van 8 

pond gemeen geld aan hr Mathijas Scilder priester. 
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BP 1179 p 533r 01 za 01-02-1393. 

vicarii ex premissis solvend.. Quo facto Nijcholaus Plaetmaker de 

Moudewijc super premissa et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

(dg: Sij) Sijmon et Dordrecht datum in profesto purificationis. 

 

BP 1179 p 533r 02 za 01-02-1393. 

Lambertus die Plaetmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus die Plaetmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 533r 03 za 01-02-1393. 

Vervolgens beloofde hij aan voornoemde Arnoldus ....... tbv Johannes 

....... dat, indien Johannes zvw Petrus van Moudewijc, die in het 

buitenland verblijft, terug zou keren, dat dan voornoemde Rodolphus gnd van 

Spoerdonc schedemaker 1/3 deel van voornoemde goederen aan voornoemde 

Johannes zal overdragen. 

 

Et fiet notum de premissis. Quo facto constitutus coram scabinis 

infrascriptis promisit super omnia #dicto Arnoldus ad opus Johannis 

....... dicti .......# si Johannem filium quondam Petri de Moudewijc 

extra patriam existentem ad patriam redire contigerit extunc dictus 

Rodolphus terciam partem premissorum (dg: dictus) prefato Johanni 

supportabit et in eandem firmabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 533r 04 za 01-02-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes van Moudewijc die 

Plaetmaker” en Arnoldus zvw Petrus van Moudewijc en Paulus van Heijst 

beloofden, zo nodig, de brief aan voornoemde Rodolphus ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes de Moudewijc die 

Plaetmaker et Arnoldus filius quondam Petri de Moudewijc et Paulus de 

Heijst promiserunt tradere Rodolpho predicto ut in forma. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 533r 05 za 01-02-1393. 

Voornoemde Rodolphus van Spoerdonc beloofde aan Paulus van Heijst 25 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

Rodolphus de Spoerdonc predictus promisit Paulo de Heijst XXV Hollant 

gulden vel valorem a nativitatis Johannis proxime ultra annum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 533r 06 za 01-02-1393. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Paulus 35 Hollandse gulden of 

de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 06-04-1393) en de andere 

helft met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393). 

 

Dictus Rodolphus promisit dicto Paulo XXXV Hollant gulden vel valorem 

mediatim pasche et mediatim (dg: per) penthecostes #proxime futurum# 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 533r 07 za 01-02-1393. 

(dg: Voornoemde R). 

 

(dg: Dictus R). 

 

BP 1179 p 533r 08 za 01-02-1393. 

Rodolphus van Spoerdonc verkocht aan Arnoldus zvw Petrus van Moudewijc een 
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n-erfpacht8 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor 

het eerst over een jaar (ma 02-02-1394), gaande uit een stuk beemd gnd dat 

Mortelken9, in Oirschot, tussen Johannes van der Hostat enerzijds en kv 

Johannes van Rut anderzijds, reeds belast met 12 penning nieuwe cijns aan 

de grondheer. 

 

Rodolphus de Spoerdonc hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Petri 

de Moudewijc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: a die p...s...a ultra an) purificationis 

et pro primo ultra annum ex pecia prati dicta dat Mortelken sita in 

parochia de Oerscot inter hereditatem Johannis van der Hostat ex uno et 

inter hereditatem liberorum Johannis de Rut ex alio (dg: quam p) ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis XII 

denariis novi census domino fundi prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 533r 09 za 01-02-1393. 

Hermannus Roggen droeg over aan Henricus Weijer 1 morgen land, gnd de 

Kromme Morgen, in Empel, ter plaatse gnd aen die Laren, tussen voornoemde 

Hermannus Roggen enerzijds en een kamp gnd Maes Heuvel anderzijds, aan hem 

verkocht door Johannes gnd Wijfs soen van Vlimen, zijn kinderen 

Theodericus, Johannes en Maria, en Jordanus zvw Arnoldus van der Eijcke ev 

Oda dv voornoemde Johannes Wijfs soen. 

 

Hermannus Roggen unum iuger terre (dg: situm) dictum den Crummen Mergen 

situm in parochia de Empel ad locum dictum (dg: die) aen die Laren inter 

hereditatem !hereditatem dicti Hermanni Roggen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) campum dictum Maes Hoevel ex alio (dg: ex alio) venditum 

sibi a Johanne dicto Wijfs soen de Vlimen Theoderico Johanne et Maria 

eius liberis et a Jordano filio quondam Arnoldi van der Eijcke marito et 

tutore Ode sue uxoris filie dicti Johannis (dg: Wijfse) Wijfs soen prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico Weijer (dg: pro) cum litteris 

et jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Dordrecht datum in die (dg: 

Brigide) Brigide. 

 

BP 1179 p 533r 10 za 01-02-1393. 

Johannes Bac zvw Bertoldus Backe van Tilborch machtigde Johannes Joede te 

manen een lijfrente van 12 oude schilden, die Elisabeth dvw Leonius van 

Kessel, Willelmus van Hees en Willelmus Gielijs van Kessel hem moeten10 

betalen. 

 

Johannes Bac filius quondam Bertoldi Backe de Tilborch de Tilborch dedit 

Johanni Joede potestatem monendi vitalem pensionem XII aude scilde quam 

Elisabeth filia quondam Leonii de Kessel Willelmus de Hees et Willelmus 

Gielijs de Kessel sibi solvere tenentur prout in litteris et cum hiis 

etc. Testes Sijmon et Emondus datum in die Brigide. 

 

BP 1179 p 533r 11 di 04-02-1393. 

Wellinus zvw Johannes van der Straten schoenmaker verkocht aan Nicholaus 

van Kessel de helft van de helft van een kamp, in Empel, op de plaats gnd 

die Heuvel, tussen Matheus gnd van Empel enerzijds en de waterlaat gnd 

wetering anderzijds, welke helft van het kamp wijlen voornoemde Johannes 

van der Straten gekocht had van Gevardus van Amerzoijen, en welke helft van 

de helft aan voornoemde Wellinus gekomen was na overlijden van zijn 

                         
8 Zie → BP 1180 p 368v 12 do 07-10-1395, overdracht van de erfpacht. 
9 Zie ← BP 1178 f 220r 08 do 18-03-1389, verkoop Mortelken aan Rodolphus 

gnd Roef schedemaker zv Arnoldus gnd die Hertoge van Oerscot. 
10 Zie ← BP 1176 f 146r 06 za 08-09-1380, belofte van de lijfrente. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

18 

voornoemde vader Johannes. 

 

Wellinus filius quondam Johannis van der Straten sutoris medietatem ad se 

spectantem medietatis cuiusdam campi siti in jurisdictione de (dg: 

Meerwijc) Empel super locum dictum die Hoevel inter hereditatem Mathei 

dicti de Empel ex uno et inter (dg: hereditatem) aqueductum dictum 

vulgaliter weteringe ibidem ex alio quam medietatem dicti campi dictus 

quondam Johannes van der (dg: Stu) Straten erga Gevardum de Amerzoijen 

emendo acquisiverat prout in litteris et quam medietatem dicte medietatis 

dictus Wellinus sibi de morte dicti quondam Johannis sui patris advolutam 

esse dicebat hereditarie vendidit Nicholao de Kessel supportavit cum 

litteris et jure sibi occacione (dg: dicte) primodicte medietatis 

competente promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aggere et Wouter datum 3a post purificationis. 

 

BP 1179 p 533r 12 di 04-02-1393. 

Johannes van Middengael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Middengael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 533r 13 di 04-02-1393. 

Voornoemde Nicholaus beloofde aan voornoemde Wellinus 24 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Dictus Nicholaus promisit dicto Wellino XXIIII Hollant gulden vel valorem 

ad (dg: n) Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 533r 14 di 04-02-1393. 

Gerardus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Os! prebuit et reportavit. Testes (dg: dat) Emondus et Coptit 

datum supra. 

 

BP 1179 p 533r 15 di 04-02-1393. 

Margareta van Aerle wv Henricus van Zegeworp droeg over aan Gheerlacus zvw 

hr Emondus Rover ridder een lijfrente11,12,13,14 van 22 pond geld, die 

Johannes, Albertus en Yda, kvw voornoemde Henricus van Zegeworpe, beloofd 

hadden aan voornoemde Margareta met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Johannes, Albertus en Yda. 

 

Margareta de Aerle relicta quondam Henrici de Zegeworp cum tutore vitalem 

pensionem XXII librarum monete quam Johannes Albertus et Yda liberi dicti 

quondam Henrici de Zegeworpe promiserant se daturos et soluturos dicte 

Margarete Martini ex omnibus et singulis bonis dictorum Johannis Alberti 

et Yde ab ipsis habitis et acquirendis prout in litteris legitime 

supportavit Gheerlaco filio quondam domini Emondi Rover militis cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Emondus et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 533r 16 di 04-02-1393. 

Johannes Basijn en zijn broer Rodolphus van Duer beloofden aan Johannes 

mzvw Willelmus van Orthen 75 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

                         
11 Zie ← BP 1177 f 190r 02 do 04-05-1385, machtiging de lijfrente te manen. 
12 Zie → BP 1181 p 384v 06 wo 14-05-1399, overdracht van 1/3 deel van de 

lijfrente. 
13 Zie → BP 1182 p 302v 08 wo 05-01-1401, overdracht van een ander 1/3 deel 

uit de lijfrente. 
14 Zie → BP 1182 p 302v 09 wo 05-01-1401, overdracht van nog een ander 1/3 

deel uit de lijfrente. 
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aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Johannes Basijn et Rodolphus de Duer eius (dg: frater) #frater# 

promiserunt Johanni filio naturali quondam Willelmi de Orthen LXXV Gelre 

gulden vel valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 533r 17 ±di 04-02-1393. 

(dg: Arnoldus van Boemel goudsmid: een huis en erf). 

 

(dg: Arnoldus de Boemel aurifaber domum et aream sitam). 

 

BP 1179 p 533r 18 wo 05-02-1393. 

Jkvr Elisabeth van der Hulpen machtigde Henricus Weijer haar cijnzen, 

pachten en andere tegoeden te manen. 

 

Domicella Elisabeth van der Hulpen dedit potestatem monendi Henrico 

Weijer census et pacciones et cetera eius debita etc ad revocacionem. 

Testes Sijmon et Emondus datum in die Aghate. 

 

1179 mf9 A 05 p. 534. 

 in die beate Agate: woensdag 05-02-1393. 

 in crastino Agate: donderdag 06-02-1393. 

 Sexta post Agate: vrijdag 07-02-1393. 

 

BP 1179 p 534v 01 wo 05-02-1393. 

....... Hasaert snijder ev Margareta dvw Johannes van Hedel smid verkocht 

aan Nicholaus van Kessel zvw Johannes een n-erfcijns van 30 schelling geld, 

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

uit een huis en erf van voornoemde wijlen Johannes van Hedel, nu van 

verkoper, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Nicholaus 

Swertfeger enerzijds en de kapel aldaar anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 8 pond geld. 

 

....... Hasaert sartor (dg: hereditarie ve) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Margarete sue uxoris filie quondam Johannis de Hedel (dg: he) 

faber! hereditarie vendidit (dg: Johanni) Nicholao de Kessel filio 

quondam Johannis hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area dicti 

quondam Johannis de Hedel nunc ad se spectante sita #in Busco# in (dg: p) 

vico Orthensi inter hereditatem Nicholai Swertfeger ex uno et inter 

capellam ibidem ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu ducis et 

hereditario censu VIII librarum monete prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Emondus et Veer datum in die beate Agate. 

 

BP 1179 p 534v 02 do 06-02-1393. 

Johannes van Hedel en zijn zoon Johannes Melcer beloofden aan Johannes van 

Gewanden 47 Berchse schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) 

te betalen. 

 

Johannes de Hedel et Johannes Melcer eius filius promiserunt Johanni de 

Gewanden (dg: X) XLVII scilde dicte! Berche Scilde vel !vel valorem ad 

(dg: na) Martini proxime persolvendos. Testes Aa et Emondus datum in 

crastino Agate. 

 

BP 1179 p 534v 03 vr 07-02-1393. 

Johannes gnd Wouters Veren Oden soen verkocht aan Petrus Mesmaker van Berze 

(1) een stuk land gnd die Schoot, in Oostelbeers, tussen Johannes Spikerman 

enerzijds en erfgoed gnd der Haerden Akker anderzijds, (2) een stuk land 

gnd die Krekelhoeve, aan het eind van voornoemd stuk land gelegen, tussen 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

20 

voornoemde Johannes Spikerman enerzijds en kv Johannes gnd des Haerden 

anderzijds, welke twee stukken land met een eind strekken aan voornoemde 

Johannes Wouters Veren Oeden soen, aan voornoemde Johannes Wouters Veren 

Oeden soen verkocht15 door Arnoldus van der Hellen timmerman. 

 

Johannes dictus Wouters #Veren Oden# soen (dg: hereditates infrascriptas 

ad se spectantes sitas in parochia) peciam terre (dg: sitam) dictam die 

Scoet sitam in parochia de Oestelberze inter hereditatem Johannis 

Spikerman ex uno et inter hereditatem dictam der Haerden Acker ex alio 

atque peciam terre dictam die Krekelhoeve cum eius attinentiis sitam ad 

finem predicte pecie terre inter hereditatem dicti Johannis Spikerman ex 

uno et inter hereditatem liberorum Johannis dicti des Haerden ex alio et 

que due pecie terre tendunt cum uno fine ad hereditatem dicti Johannis 

Wouters Veren Oeden soen venditas dicto Johanni Wouters Veren Oeden soen 

ab Arnoldo van der Hellen carpentario prout in litteris hereditarie 

vendidit Petro Mesmaker de Berze supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emondus et Veer datum sexta post Agate. 

 

BP 1179 p 534v 04 vr 07-02-1393. 

Johannes gnd Wouters Veren Oeden soen verkocht aan Petrus Mesmaker de 

navolgende erfgoederen, in Oostelbeers, (1) een hofstad tussen voornoemde 

Petrus Mesmaker van Berze enerzijds en Johannes Metten soen anderzijds, (2) 

een stuk land gnd dat Klootke, tussen kv Gerardus Ghiselleer enerzijds en 

Arnoldus van der Hellen anderzijds, (3) een stuk land gnd die Schoot, 

tussen voornoemde kv Gerardus Ghiselleer enerzijds en Johannes Spikerman 

anderzijds, (4) een beemd gnd die Steendonk, tussen Danijel nzvw hr 

Henricus Danels soen enerzijds en water gnd die Aa anderzijds. 

Belast met de grondcijns, een b-erfcijns van 4 plakken aan de investiet van 

Berze, 1/3 deel van een b-erfcijns van 40 ?schelling geld, een b-erfpacht 

van 1 mud rogg, Bossche maat, 2/3 deel van een b-erfpacht van 2 mud rogge 

Bossche maat, een b-erfpacht van ½ mud rogge maat van Beers, en een 

lijfpacht16 van 1 mud rogge Bossche maat aan Henricus zvw Johannes Becker en 

diens vrouw Elisabeth. 

Voornoemde verkoper Johannes zal het huis op voornoemde hofstad uiterlijk 

met Pinksteren over twee jaar (zo 30-05-1395) eraf halen. 

 

Johannes dictus Wouters Veren Oeden soen hereditates infrascriptas sitas 

in parochia de Oestelberze primo videlicet domistadium quoddam situm 

inter hereditatem Petri Mesmaker ex! Berze ex uno et inter hereditatem 

Johannis Metten soen ex alio atque peciam terre dictam dat Cloetken sitam 

inter hereditatem liberorum Gerardi Ghiselleer ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi van der Hellen ex alio insuper peciam terre dictam 

die Scoet inter hereditatem dictorum liberorum dicti Gerardi Ghiselleer 

ex uno et inter hereditatem Johannis Spikerman ex alio item pratum dictum 

die Steendonc situm ibidem inter hereditatem Danijelis filii naturalis 

quondam domini Henrici Danels soen ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum) #vendidit# dicto Petro 

Mesmaker (dg:ab eodem possidendas pro) #promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis# censu domini fundi ipsi domino fundi 

atque pro hereditario censu quatuor placken investito de Berze (dg: inde 

solvendis dandis a dicto P) atque tercia parte hereditarii census XL 

monete! et (dg: pro) hereditaria paccione unius (dg: mod) modii siliginis 

mensure de Busco atque (dg: pro) duabus terciis partibus hereditarie 

paccionis duorum modiorum siliginis dicte mensure et pro hereditaria 

                         
15 Zie ← BP 1177 f 394v 11 ±di 03-10-1385, aankoop van deze twee stukken 

land. 
16 Zie ← BP 1178 f 255v 02 vr 23-07-1389, verkoop van de lijfpacht uit een 

huis, tuin en aangelegen goederen, ter plaatse van de hofstad waarvan het 

huis moet worden verwijderd. 
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paccione dimidii modii siliginis mensure de Berze et pro (dg: 

hereditaria) vitali pensione unius modii siliginis mensure de Busco 

Henrico filio quondam Johannis Becker et Elisabeth eius uxori ad vitam 

ipsorum amborum vel alterius eorum inde solvendis (dg: dandis a dicto 

Petro hereditarie terminis solucionis etc atque pro hereditaria paccione) 

tali condicione quod dictus Johannes venditor domum in dicto domistadio 

stante! a festo penthecostes ultra duos proxime futuros a dicto 

domistadio libere amovebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 534v 05 vr 07-02-1393. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde verkoper Johannes 96 oude 

Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 16-

03-1393) te betalen. De brief overhandigen aan Henricus van de Kloot. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Johanni venditori nonaginta sex aude Gelre 

gulden vel valorem ad letare Iherusalem proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. Detur Henrico de Globo. 

 

BP 1179 p 534v 06 vr 07-02-1393. 

Hr Willelmus van Aa ridder droeg over aan jkvr Elisabeth wv Arnoldus van 

der Hulpen alle goederen van Henricus Weijgerganc, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Ludovicus van Bladel. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles omnia bona Henrici Weijgerganc quocumque 

locorum sita vendita sibi per judicem a Ludovico de Bladel per judicem 

mediante sententia scabinorum de Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit domicelle Elisabeth relicta! Arnoldi van der Hulpen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Emondus? datum sexta post Aghate. 

 

BP 1179 p 534v 07 vr 07-02-1393. 

Egidius zv Willelmus Stijnen soen verkocht aan Henricus Loenman korenkoper 

een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Kessel, tussen Arnoldus Struve 

enerzijds en wijlen Arnoldus Louwers soen anderzijds, reeds belast met 5 

schelling geld, (2) ½ morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd die Beemde, 

tussen Thomas Wouters soen van Mameren enerzijds en Johannes van der Steghe 

anderzijds, de onderpanden belast met dijken. 

 

Egidius filius (dg: quo) Willelmi Stijnen soen hereditarie vendidit 

Henrico Loenman (dg: l) emptori bladi hereditarium censum duorum Hollant 

gulden vel valorem solvendum hereditarie Martini ex domo et orto sitis in 

parochia de Kessel inter hereditatem Arnoldi Struve ex uno ex! 

hereditatem quondam Arnoldi Louwers soen ex alio atque ex dimidio jugero 

terre sito in dicta parochia in loco dicto die Beemde inter hereditatem 

Thome Wouters soen de Mameren ex uno et inter hereditatem Johannis van 

der Steghe ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis quinque solidis monete ex dictis domo et orto solvendis 

et aggeribus ad premissa spectantibus et sufficientem facere. Testes 

Emondus et Wo datum sexta post Agate. 

 

BP 1179 p 534v 08 vr 07-02-1393. 

Thomas Yden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Thomas Y) Thomas (dg: Yden s) Yden soen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 534v 09 vr 07-02-1393. 

Willelmus zv jkvr Henrica van Bucstel beloofde aan Willelmus Duijcke, tbv 

Hugo Hannaerts soen van Wijc, dat, indien jkvr Cristina dv voornoemde Hugo 

na overlijden van eerstgenoemde Willelmus zou leven, dat dan voornoemde 
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Hugo, tbv voornoemde jkvr Cristina, zal ontvangen, uit de goederen van 

eerstgenoemde Willelmus, elk jaar op het leven van voornoemde jkvr 

Cristina, 50 Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

#. 

Willelmus filius domicelle #Henrice# de Bucstel promisit super omnia 

Willelmo Duijcke ad opus Hugonis Hannaerts soen de Wijc videlicet si 

contingat domicellam Cristinam filiam dicti Hugonis post mortem 

primodicti Willelmi vitam ducere in humanis extunc #dictus Hugo ad opus 

dicte# dicte domicelle Cristine #ad opus dicte!# levabit et percipiet ex 

omnibus bonis primodicti Willelmi quinquaginta Hollant gulden vel valorem 

eorum anno quolibet ad vitam dicte domicelle Cristine purificationis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 534v 10 vr 07-02-1393. 

Woltherus van den Venne zvw Henricus van den Venne verkocht aan Reijnerus 

van Mechelen ongeveer 8 bunder land, in Tilburg, achter de plaats gnd de 

Heuvel, tussen Johannes Venman enerzijds en wijlen Laurencius die Gruijter 

anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 26 lopen 

rogge, maat van Tilburg. 

 

Woltherus van den Venne filius quondam Henrici van den Venne octo (dg: 

bonar) bonaria terre vel circiter sita in parochia de Tilborch retro 

locum dictum den Hoevel inter hereditatem Johannis Venman ex uno et inter 

hereditatem quondam Laurencii die Gruijter ex alio (dg: tende) ut dicebat 

hereditarie vendidit Reijnero de Mechelen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu ducis et hereditaria paccione 

viginti sex lopinorum siliginis mensure de Tilborch inde solvendis. 

 

1179 mf9 A 06 p. 535. 

 Sexta post Agate: vrijdag 07-02-1393. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 08-02-1393. 

 Dominica post Aghate: zondag 09-02-1393. 

 Secunda post Aghate: maandag 10-02-1393. 

 

BP 1179 p 535r 01 vr 07-02-1393. 

Henricus van der Rijt van Mierle beloofde aan Arnoldus van Eijndoven een 

n-erfcijns van 2 Brabantse dobbel of de waarde, met Sint-Hubertus te 

betalen, gaande uit een akker, gnd die Heide Akker, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eirde, tussen Thomas en Willelmus, gnd Weijndelmoden Kijnderen, 

enerzijds en Rodolphus gnd Roef Weijndelmoeden soen anderzijds. 

 

Henricus van der Rijt van Mierle promisit (dg: s Johanni van den Loe ad 

opus) Arnoldo de Eijndoven quod ipse (dg: Henricus dabit et solvet dicto 

Arnoldo) hereditarium censum duorum Brabant dobbel vel valorem anno 

quolibet hereditarie in festo (dg: omnium sanctor) beati Huberti ex agro 

terre dicto die Heijde Acker ipsius Henrici sito in parochia de Rode ad 

locum dictum Eirde inter hereditatem (dg: liberorum dictorum) Thome et 

Willelmi (dg: libe) dictorum Weijndelmoden Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi dicti Roef Weijndelmoeden soen ex alio ut dicebat 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Emont et Vere datum 

sexta post Agate. 

 

BP 1179 p 535r 02 za 08-02-1393. 

Henricus Venbossche droeg over aan Nijcholaus Rover, tbv Elizabeth ..vw 

Henricus Bloijs van Oesterwijc, een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te betalen, gaande uit een stuk land, gnd 

Weschwijns Campe, 8 lopen rogge groot, in Oss, tussen Metta gnd tSerijs 

enerzijds en Hilla gnd tSaghers anderzijds, welke cijns Henricus Venbossche 

van Osse verworven had van Godescalcus van Bladel. 
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Henricus Venbossche hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo Petri ad cathedram et in Busco tradendum de pecia 

terre dicta communiter !Weschwijns Campe octo lopina siliginis annuatim 

(dg: se) in semine capiente sita in parochia de Osse inter hereditatem 

Mette dicte tSerijs ex uno et inter hereditatem Hille dicte tSaghers ex 

alio quem censum Henricus Venbossche de Osse (dg: ad) erga Godescalcum de 

Bladel acquisiverat (dg: prout emendo) prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao Rover #ad opus Elizabeth ..... quondam Henrici 

Bloijs de Oesterwijc cum litteris et jure# (dg: cum litteris) et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Aggere datum sabbato post Agathe. 

 

BP 1179 p 535r 03 vr 07-02-1393. 

Nijcholaus Bollen verwer beloofde aan Rutgherus van Boemel zvw Rutgherus en 

Willelmus Scanssen 47 Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1393) te betalen. 

 

Nijcholaus Bollen tinctor promisit Rutghero de Boemel filius! quondam 

Rutgheri et Willelmo Scanssen XLVII Enghels nobel seu valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Dordrecht datum sexta post 

Aghate (dg: -n). 

 

BP 1179 p 535r 04 vr 07-02-1393. 

Jacobus van Gouderheijle verwer beloofde aan voornoemde Rutgherus en 

Willelmus Scanssen 23½ Engelse nobel of de waarde minus 11 gemene plakken 

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

 

Jacobus van Gouderheijle tinctor promisit dictis Rutghero et Willelmo 

Scanssen (dg: XX) viginti tres et dimidium Enghels nobel seu valorem 

minus tamen in dicta pecunie summa XI gemeijn placken ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 535r 05 vr 07-02-1393. 

Arnoldus Berwout droeg over aan Gerardus Balijart de helft in 40 Hollandse 

gulden en in 40 Hollandse gulden, aan voornoemde Arnoldus Berwout, tbv hem 

en Goessuinus gnd Moedel van der Donc, beloofd door Henricus gnd Fijen soen 

van der Weghescheijden, Willelmus zvw Henricus gnd Huijsman en Henricus gnd 

Knijffe. 

 

Arnoldus Berwout medietatem ad se spectantem in quadraginta florenis (dg: 
?art) aureis communiter gulden vocatis monete Hollandie #et in XL Hollant 

gulden# promissis dicto Arnoldo Berwout ad opus sui et ad opus Goessuini 

dicti Moede[l] van der Donc (dg: pron) ab Henrico dicto Fijen soen van 

der Weghescheijden Willelmum! filium quondam Henrici dicti Huijsman et 

Henrico dicto Knijffe prout in litteris supportavit Gerardo Balijart cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 535r 06 vr 07-02-1393. 

Gerardus zv Johannes Baten soen beloofde aan Rutgherus van Boemel zv 

Rutgherus en Willelmus Scanssen 47 Engelse nobel of de waarde minus 22 

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

 

Gerardus filius (dg: ?q) Johannis Baten soen promisit Rutghero de Boemel 

filio Rutgheri et Willelmo Scanssen XLVII Engels nobel seu valorem minus 

XXII gemeijn placken ad pasca proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 535r 07 ±vr 07-02-1393. 

Rodolphus van der Broecke zv Theodericus van den Broecke beloofde aan 

Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke 50 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 
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Rodolphus van der Broecke filius Theoderici van den Broecke promisit 

#super habita et habenda# Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de 

Eijcke quinquaginta Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum. 

 

BP 1179 p 535r 08 za 08-02-1393. 

Ghevardus van den Venne, Nicholaus gnd Coel Hannen soen en Herbertus zv 

Wolterus gnd Herbrechts soen van den Bredeacker beloofden aan Johannes van 

Rees 40 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-

1393) te betalen. 

 

Ghevardus van den Venne Nicholaus dictus Coel Hannen soen et Herbertus 

filius Wolteri dicti Herbrechts soen van den Bredeacker promiserunt 

Johanni de Rees XL Gelre gulden vel valorem ad Jacobi proxime 

persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum sabbato post Agathe. 

 

BP 1179 p 535r 09 za 08-02-1393. 

Emondus van Zoelen machtigde Gheerlacus Boest zijn cijnzen, pachten en 

tegoeden te manen. 

 

Emondus de Zoelen dedit potestatem Gheerlaco Boest monendi eius census 

pacciones et debita etc ut in forma ad revocacionem. Testes Sijmon et 

Aggere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 535r 10 za 08-02-1393. 

Henricus Weijer verkocht aan Truda wv Johannes Hugen soen17 (1) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een 

huis en tuin in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van erfg vw 

Ghibo Hadewigen soen enerzijds en erfgoed van Egidius Heesken anderzijds, 

welke cijns aan hem was verkocht door Andreas zvw Arnoldus gnd Becker, (2) 

een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Ghibo Hadewigen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Egidius gnd Haesekens anderzijds, welke cijns aan hem 

was verkocht18 door Rodolphus zvw Rodolphus van Duer bakker. 

 

Henricus Weijer hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Johannis ex domo et orto sitis in Busco in vico dicto 

Colperstraet inter hereditatem heredum quondam Ghibonis Hadewigen soen ex 

uno et inter hereditatem Egidii Heesken ex alio venditum sibi ab Andrea 

filio quondam Arnoldi dicti Becker prout in litteris atque hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area (dg: que) sita in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet inter hereditatem quondam Ghibonis Hadewigen ex uno et inter 

hereditatem quondam Egidii dicti Haesekens ex alio venditum sibi a 

Rodolpho filio quondam Rodolphi de Duer pistoris prout in litteris 

hereditarie vendidit Trude relicte quondam Johannis Hugen #soen# cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 535r 11 za 08-02-1393. 

Andreas zvw Arnoldus Lemken bakker19 verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
17 Zie → BP 1181 p 244v 02 do 02-01-1399, verkoop van beide erfcijnzen. 
18 Zie ← BP 1178 f 056r 03 do 29-10-1388, verkoop van de erfcijns. 
19 Zie → VB 1799 f 113r 08, ma 24-04-1396, Andries soen wilner Arts Becker 

was gericht aen huus ende hof gelegen in tsHertogen in die Colperstraet 

tusschen den erve der erfgenamen wilner Ghiben Hadewigen soen ende tusschen 

den erve Gielijs Hezekens overmids gebrec van erfcijns die hij dair aen 

hadde ende Andries vors heeft des mechtich gemaect Daem van Mierde. 
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Andreas filius quondam Arnoldi Lemken pistoris prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 535r 12 zo 09-02-1393. 

Hermannus Roggen beloofde aan Nicolaus zvw Johannes Alaerts soen 11 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Hermannus Roggen promisit Nicolao filio quondam Johannis Alaerts soen XI 

Gelre gulden vel valorem (dg: ad) a pasca proxime ultra annum 

persolvendos. Testes Vere et Wouter datum dominica post Aghate. 

 

BP 1179 p 535r 13 ma 10-02-1393. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen verkocht aan Theodericus Buc een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een beemd gnd het Zorgenven, in Moergestel, tussen Ghibo gnd van der 

Berten enerzijds en kv gnd Eliaes Kijnder anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der (dg: Br..) Bruggen hereditarie 

vendidit Theoderico Buc hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex prato dicto 

tSorgenven sito in parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem 

Ghibonis dicti van der Berten ex uno et inter #hereditatem# liberorum 

dictorum Eliaes Kijnder ex alio ut dicebat promittentes et cum eo dictus 

Henricus eius pater super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto (dg: censu domini censu duorum grossorum) 

excepto censu dominorum prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Veer datum secunda post Aghate. 

 

1179 mf9 A 07 p. 536. 

 in crastino Scolastice: dinsdag 11-02-1393. 

 Secunda post Aghate: maandag 10-02-1393. 

 Quinta post oculi: donderdag 13-03-1393. 

 

BP 1179 p 536v 01 di 11-02-1393. 

Ywanus Stierken beloofde aan Volcquinus Mijs soen van Amersvoert een 

lijfrente van 6 oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een stenen huis en erf van 

voornoemde Ywanus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen 

Gerardus van Berze enerzijds en erfgoped van wijlen Theodericus van den Put 

anderzijds, en uit andere goederen van voornoemde Ywanus. 

 

Ywanus Stierken promisit super omnia se daturum et soluturum Volcquino 

Mijs soen de Amersvoert vitalem pensionem sex (dg: an) aude scilde seu 

valorem ad vitam dicti Volcquini et non ultra mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo (dg: et area) lapidea et area dicti Ywani sita in 

Busco ad forum inter hereditatem quondam Gerardi [de] Berze ex uno et 

inter hereditatem quondam Theoderici van den Put ex alio et ex ceteris 

bonis dicti Ywani singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis et cum mortuus fuerit etc. Testes Vere et Walterus datum in 

crastino Scolastice. 

 

BP 1179 p 536v 02 di 11-02-1393. 

Volcquinus Mijs soen van Amersvoert droeg over aan Ywanus Stierken zijn 

deel in een b-erfcijns20 van 6 oude schilden of de waarde die wijlen zijn 

vrouw Elizabeth, dvw Gerardus Stierken, beurde, een helft met Sint-Jan en 

                         
20 Zie ← BP 1179 p 279r 02 za 19-08-1391, de broers Henricus Stierken en Ywanus, kvw Johannes 
Stierken, beloofden aan voornoemde Wolcquinus gnd Mijs soen van Amerswort dat voornoemde 

Volcquinus gedurende zijn leven jaarlijks 6 oude schilden zal beuren uit het huis en erf dat 

(nu) van Johannes van Edingen is. 
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de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf en daaraan gelegen 

kamer met ondergrond, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Everardus van Amersvoert enerzijds en erfgoed van wijlen Goeswinus van den 

Broec anderzijds. 

 

Volcquinus Mijs soen de Amersvoert totam partem et omne jus sibi 

competentes in hereditario censu sex aude scilde seu valorem quem 

Elizabeth quondam eius uxor filia quondam Gerardi Stierken solvendum 

habuit hereditarie mediatim Johannis et meidatim Domini ex domo et area 

atque camera cum suo fundo sibi (dg: de) adiacente sitis in Buscoducis in 

vico Orthensi inter hereditatem Everardi de Amersvoert ex uno et inter 

hereditatem quondam Goeswini van den Broec ex alio prout hec et alia in 

ltteris continentur #insuper suum usufructum etc# hereditarie supportavit 

Ywano Stierken cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 536v 03 di 11-02-1393. 

Johannes zvw Johannes Kersmaker zvw Johannes Kersmaker verklaarde dat 

Johannes Vrankcen soen van Gheldorp alle achterstallige termijnen heeft 

voldaan, die aan hem en zijn zuster Heijlwigis, kvw eerstgenoemde Johannes 

Kersmaker, ontbraken van een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Geldrop, 

welke pacht voornoemde Johannes Vrancken soen leverde aan wijlen 

eerstgenoemde Johannes Kersmaker. 

 

Johannes filius quondam Johannis Kersmaker filii quondam Johannis 

Kersmaker palam recognovit sibi per Johannem Vrankcen soen de Gheldorp 

#fore satisfactum# de omnibus arrestadiis sibi et Heijlwigi sue (dg: 

uxori) sorori liberis (dg: dicti) primodicti !Johannis Kersmaker 

restantibus et deficientibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem occacione hereditarie paccionis quinque modiorum siliginis 

mensure de Gheldorp (dg: quas) quam paccionem dictus (dg: quondam) 

Johannes Vrancken soen (dg: s) primodicto quondam Johanni Kersmaker 
!consueverat annuatim. Testes (dg: datum supra) Emont et Wouterus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 536v 04 ma 10-02-1393. 

Sijmon van Mijrabellum en Johannes van Neijnsel beloofden aan Johannes La 

France, tbv zijn gezellen, 50 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1393; 18+31+30+25=104 dgn) te betalen. 

 

Sijmon de Mijrabello et Johannes de Neijnsel promiserunt Johanni La 

France (dg: vel latori) #ad opus suorum ?consociorum# L Hollant gulden 

vel valorem ad penthecostes proxime persolvendos. Testes (dg: Sij). 

Testes Emondus et Dordrecht datum secunda post Aghate. 

 

BP 1179 p 536v 05 do 13-03-1393. 

Walterus gnd Coelborner en zijn dochter Gertrudis beloofden aan Mechtildis 

eertijds wv Walterus gnd Koc van Oerscot, grootmoeder van voornoemde 

Gertrudis, een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Walterus dictus Coelborner et Gertrudis eius filia cum tutore promiserunt 

indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos (dg: Heijlwigi) 

Mechtildi dudum relicte quondam Walteri dicti Koc #de Oerscot# avie dicte 

Gertrudis vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco anno quolibet ad vitam dicte Mechtildis et non ultra 

purificationis et (dg: in parochia de Ghestel prope) in Busco tradendam 

de et ex omnibus (dg: suis) bonis dictorum debitorum (dg: quocumque .) 

habitis [et] habendis quocumque consistentibus sive sitis et cum mortua 

fuerit etc. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post oculi. 
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BP 1179 p 536v 06 do 13-03-1393. 

De broers Alardus en Lambertus, kv Zebertus gnd die Welghe van Lijt, 

verkochten aan Gerardus Balijart, tbv hr Johannes Mersman priester en mr 

Johannes van Zelant, een lijfrente van 3 oude Franse schilden of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Lambertus en de andere helft met Sint-

Gertrudis, gaande uit (1) een huis en tuin, in Groot Lith, tussen Gerardus 

van Kessel enerzijds en Gerardus Marien soen anderzijds, (2) 4 hont land, 

in Groot Lith, tegenover voornoemd huis, ter plaatse gnd op die Smael 

Stucken, tussen Theodericus van Heze enerzijds en Ghibo Coppen soen 

anderzijds, (3) ½ morgen, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Kort Weiden, 

tussen voornoemde Lambertus enerzijds en Willelmus Herbrechts soen 

anderzijds, (4) ½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in die 

Hompense Hoeve, tussen Arnoldus van Hoemen enerzijds en kvw Johannes van 

Kolne van den Sloet anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen. De 

langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Alardus et Lambertus fratres liberi (dg: quondam) Zeberti dicti die 

Welghe de Lijt legitime vendiderunt Gerardo Balijart ad opus domini 

Johannis Mersman presbitri et magistri Johannis de Zelant seu ad opus 

alterius eorundem vitalem pensionem trium aude #scilde monete# Francie 

seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dictorum domini Johannis et 

magistri Johannis et non ultra mediatim Lamberti et mediatim Gertrudis et 

pro primo termino Lamberti proxime futuro de et ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Groet Lijt inter hereditatem Gerardi de 

Kessel ex uno et inter hereditatem Gerardi Marien soen ex alio atque ex 

quatuor hont terre sitis in dicta parochia in opposito dicte domus ad 

locum dictum op die Smael Stucken inter hereditatem Theoderici de Heze ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Coppen soen ex alio item ex dimidio 

iugero sito in dicta parochia (dg: inter) in loco dicto die Cort Weijden 

inter hereditatem dicti Lamberti ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Herbrechts soen ex alio item ex dimidio iugero #terre# sito in dicta 

parochia in loco dicto in die Hompenssche Hoeve inter hereditatem Arnoldi 

de Hoemen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis de Kolne 

van den Sloet ex alio ut dicebant promittentes super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus domino fundi et 

sufficientem facere et alter eorum diutius vivens integraliter possidebit 

et cum ambo mortui fuerint. Testes Aa et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 536v 07 do 13-03-1393. 

Arnoldus zvw Ghibo gnd Hadewigen soen van Nijsterle verkocht aan 

Luijtgardis dvw Bruijstinus van Nijsterle een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en ½ mudzaad aangelegen roggeland, in Nistelrode, tussen kvw Elizabeth 

gnd Robarts enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 3 lopen rogge. 

 

Arnoldus filius quondam Ghibonis dicti Hadewigen soen de Nijsterle 

hereditarie vendidit Luijtgardi filie quondam Bruijstini de Nijsterle 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et (dg: 

pe) dimidia modiata terre siliginee #sibi adiacente# sitis in parochia de 

Nijsterle inter hereditatem (dg: Eliza) liberorum quondam Elizabeth dicte 

Robarts ex uno et inter communem plateam ex alio promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 536v 08 do 13-03-1393. 

Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnael gaf uit aan Johannes zvw Walterus zvw 

Walterus gnd Wandelaer twee stukken land en een weide aan het einde van een 

van die twee stukken land, richting het westen, gelegen in Moergestel, 
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tussen Johannes Noels en Johannes Vannij enerzijds en Henricus zvw Walterus 

gnd Wandelaer en kvw Walterus zv voornoemde Walterus Wandeleer anderzijds, 

strekkend met een eind aan de gemene weg en met het andere eind aan 

Henricus van der Heijden; de uitgifte geschiedde voor (1) 6 kleine zwarten 

aan de grondheer, (2) 4 penning oude cijns aan de naburen van Oisterwijk, 

en thans voor (3) een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Hermannus filius Arnoldi dicti Cleijnael (dg: #duas pecias terre et 

peciam# peciam terre sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem Pe) duas pecias terre et peciam p[ascue] dicte eeusel site ad 

finem alterius earundem duarum peciarum versus occidens sitas in parochia 

de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis Noels et Johannis 

Vannij ex uno et inter hereditatem Henrici (dg: dicti Wouters soen) filii 

quondam Walteri dicti Wandelaer et liberorum quondam Walteri filii dicti 

Walteri Wandeleer ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo fine ad hereditatem Henrici van der Heijden dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Walteri filii quondam 

Walteri dicti Wandelaer ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: 

quatuor) sex parvis nigris domino fundi et (dg: si) pro (dg: si) quatuor 

denariis antiqui census vicinis de Oesterwijc exinde solvendis dandis 

atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et [alter] repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 536v 09 do 13-03-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Walterus zvw Walterus Wandelaer beloofde aan 

Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnael een n-erfpacht van 14 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Walteri filii quondam Walteri Wandelaer 

promisit super habita et habenda se daturum et soluturum Hermanno filio 

Arnoldi [dicti Cleijnael] hereditariam paccionem (dg: X?VIII) XIIII 

lopinorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex omnibus suis bonis habitis et acquirendis quocumque 

consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 536v 10 do 13-03-1393. 

Johannes van Bucstel die Vorstel, Petrus Heijmerics soen van Lennenshoevel, 

Goeswinus van Hal, Arnoldus van den Ors en Arnoldus zv Mijchael van Hal 

beloofden aan Johannes van den Duerne van Arscot, tbv hr Jordanus Brant, 

140 oude schilden van de keizer of van de koning van Frankrijk of de 

waarde, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Johannes de Bucstel die Vorstel Petrus (dg: fi) Heijmerics soen de 

Lennenshoevel Goeswinus de Hal Arnoldus van den Ors et Arnoldus filius 

Mijchaelis de Hal promiserunt Johanni van den Duerne de (dg: Arsco) 

Arscot ad opus domini (dg: Johannis) Jordani Brant centum et (dg: X) 

quadraginta aude scilde cesaris vel regis Francie seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Arnoldus datum supra. 

 

1179 mf9 A 08 p. 537. 

 Quinta post oculi: donderdag 13-03-1393. 

 

BP 1179 p 537r 01 do 13-03-1393. 

Johannes van den Doerne van Arscot verklaarde dat hr Willelmus van Meerhem 

heer van Boxtel voldaan heeft 140 oude schilden, in afkorting van 172 oude 

schilden, die voornoemde Willelmus beloofd had aan voornoemde Johannes, tbv 
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hr Jordanus Brant. 

 

Johannes van den Doerne de Arscot palam recognovit sibi per dominum (dg: 

Theodericum) #Willelmum# de Meerhem (dg: fore satis) dominum de Bucstel 

fore satisfactum [de] centum et XL aude scilde in abbreviationem centum 

et septuaginta duorum aude scilde quos dictus (dg: Theodericus) 

#Willelmus# promiserat dicto Johanni ad opus domini Jordani Brant in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes Sijmon et Vere datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 537r 02 do 13-03-1393. 

Henricus van Tuijftheze beloofde aan Johannes van den Doerne van Arscot, 

tbv hr Jordanus Brant, 16 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Henricus de Tuijftheze promisit Johanni (dg: de) van den Doerne de Arscot 

ad opus domini Jordani Brant XVI Hollant gulden seu valorem a! 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 03 do 13-03-1393. 

Henricus zvw Arnoldus die Vrieze verkocht aan Arnoldus van Vranckenvoert 2 

stukken land, 7 lopen gerst maat van Veghel groot, in Veghel, ter plaatse 

gnd op die Groet Davelaerse Braek, naast Arnoldus van Vranckenvoert. 

 

(dg: Arnoldus de Vranckenvoert de Vechel peciam terre) #Henricus filius 

quondam Arnoldi die Vrieze duas pecias terre septem lopinos (dg: 

siliginis) #ordei# mensure de Vechel in semine capiente!# sitas in 

parochia de Vechel ad locum dictum op die Groet (dg: Davers) Davelaersche 

Braec (dg: inter) #iuxta# hereditates (dg: dicti Arnoldi ex utroque 

latere capite h #ibidem) Arnoldi de Vranckenvoert ibidem# ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Henrico filio quondam Arnoldi dicti Vrieze 

promittens warandiam et obligationem deponere) Arnoldo de Vranckenvoert 

(dg: de Vechel) promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 04 do 13-03-1393. 

Johannes Boertmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Boertmans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 05 do 13-03-1393. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan voornoemde Henricus verkoper 42 

goede Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) 

te betalen. 

 

Dictus (dg: emp) Arnoldus emptor promisit dicto Henrico venditori XLII 

bonos Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 06 do 13-03-1393. 

De broers Willelmus en Everardus, kvw Willelmus van Hoelt, en Petrus zvw 

Petrus Reijners soen ev Katherina dvw voornoemde Willelmus van Hoelt deden 

tbv Engbertus zvw Petrus gnd Reijners soen afstand van alle huisraad en 

kleinodiën, die voornoemde Engbertus en wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw 

voornoemde Willelmus van Hoelt tezamen hadden bezeten, zoals voornoemde 

Engbertus die huisraad en kleinodiën thans bezit, en van het recht dat ze 

zouden hebben na overlijden van voornoemde Engbertus. 

 

Willelmus et Everardus fratres liberi quondam Willelmi de Hoelt et (dg: 

Ever) Petrus filius (dg: Pe) quondam Petri Reijners soen maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam Willelmi de Hoelt 
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super omnibus et singulis domiciliis et clenodiis dictis cleijnoet et 

huusraet que Engbertus filius quondam Petri dicti Reijners soen et 

quondam Elizabeth eius uxor filia dicti quondam Willelmi de Hoelt pariter 

possidebant prout dictus Engbertus huiusmodi clenodia et domicilia ad 

presens habet et possidet ut dicebant et super (dg: ju) jure eis in hiis 

competente et post mortem dicti Engberti competituro ad opus dicti 

Engberti renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum deponere. Testes Dordrecht et Vere datum 

supra. 

 

BP 1179 p 537r 07 do 13-03-1393. 

Henricus Custer zvw Arnoldus gnd die Vrieze gaf uit aan Egidius die Vrieze 

zv Johannes gnd Vrieze van Vechel een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 

in Veghel, tussen Nijcholaus gnd Lemkens soen enerzijds en Maria gnd Kogen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Veghel, over welke 

goederen een gemene weg loopt; de uitgifte geschiedde voor 14 penning oude 

cijns aan de heer van Helmond, 1 cijnshoen aan de hertog, 1 oude groot aan 

de naburen aldaar, 1 Vlaamse groot aan de kerk van Veghel en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. 

 

Henricus #Custer# filius quondam Arnoldi dicti die Vrieze domum et ortum 

et hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Vechel inter 

hereditatem Nijcholai dicti Lemkens soen ex uno et inter hereditatem 

Marie dicte Kogen ex alio tendentes cum uno fine ad communitatem de 

Vechel et per quas hereditates predictas transit #de jure# communis via 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Egidio die Vrieze filio 

Johannis dicti Vrieze de (verbeterd uit: ve) Vechel ab eodem hereditarie 

possidendos pro XIIII denariis antiqui census (dg: et) domino de Helmont 

et uno pullo censuali domino nostro duci (dg: exinde solvendis) et uno 

grosso antiquo vicinis ibidem et pro uno grosso Flandrensi ecclesie de 

Vechel exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum 

modiorum et quinque lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 08 do 13-03-1393. 

Voornoemde Egidius Vrieze beloofde aan voornoemde Henricus 72 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Egidius Vrieze promisit super omnia dicto Henrico (dg: se) 

septuaginta duos bonos Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 09 do 13-03-1393. 

Voornoemde Henricus Custer zvw Arnoldus die Vrieze gaf uit aan Henricus 

Boertman zv Danijel gnd Ansems soen (1) een stuk beemd en aangelegen dries, 

in Veghel, ter plaatse gnd Davelaer, tussen kvw Henricus van Hezelaer 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) een streep land, 4 lopen 

gerst groot, in Veghel, ter plaatse gnd Davelaer, tussen voornoemde kvw 

Henricus van Hezelaer enerzijds en Theodericus Hannen soen anderzijds, (3) 

een streep land, 3 lopen gerst groot, in Veghel, ter plaatse gnd Davelaer, 

tussen Johannes Vrieze van Buekelaer enerzijds en Arnoldus van Kuijc 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 18 penning nieuwe cijns aan de heer 

van Helmond, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, en thans voor een 

n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 
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Dictus Henricus #Custer# filius quondam Arnoldi die Vrieze peciam (dg: 

terre sit) prati #et (dg: pas) hereditatem pascue (dg: sibi adiacen) 

dicte driessche sibi adiacantem# situm! in parochia de Vechel in loco 

dicto Davelaer inter hereditatem liberorum quondam Henrici de Hezelaer ex 

uno et inter communitatem ibidem ex alio item unam strepam terre (dg: sit 

tres) quatuor lopinos (dg: siliginis) #ordei# in semine capientem sitam 

in parochia et (dg: di) loco predictis inter hereditatem dictorum 

liberorum quondam Henrici de Hezelaer ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Hannen soen ex alio item unam strepam terre tribus! lopinos 

(dg: in se siliginis) #ordei# in semine capientem sitam in parochia et 

loco (dg: di) predictis inter hereditatem Johannis Vrieze de Buekelaer ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi de Kuijc ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico Boertman filio Danijelis dicti Ansems soen 

ab eodem hereditarie possidendas pro XVIII denariis novi census domino de 

Helmont dandis etc atque pro hereditaria paccione quatuordecim lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco ex! premissis promittens warandiam et aliam olbigationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 10 do 13-03-1393. 

Voornoemde Henricus Boertman beloofde aan voornoemde Henricus Custer 18 

goede Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) 

te betalen. 

 

Dictus Henricus (dg: Boe) Boertman promisit dicto (dg: ?S) Henrico Custer 

XVIII bonos Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 11 do 13-03-1393. 

Voornoemde Henricus Custer zvw Arnoldus Vrieze verkocht aan Gerardus Vrieze 

zvw Gerardus Hillen soen (1) een stuk land, 4 lopen rogge maat van Veghel 

groot, in Veghel, ter plaatse gnd op die Hezelaerse Brake, tussen 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land, 1½ lopen rogge maat van Veghel groot, in 

Veghel, tussen Elizabeth wv Petrus Gijntaes soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, belast met 1 oude groot aan Theodericus Writer. 

 

Dictus Henricus (dg: Cus) Custer filius quondam Arnoldi Vrieze peciam 

terre (dg: sitam octo lop) quatuor lopinos siliginis #mensure de Vechel# 

in semine capientem #(dg: inter de re)# sitam in parochia de Vechel ad 

locum dictum op die Hezelaersche Brake inter hereditatem Theoderici Rover 

filii quondam domini Emondi (dg: Teulinc) Rover militis ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque peciam terre (dg: .) unum et (dg: 

dimidium) dimidium (dg: lopinos s) lopinos siliginis mensure de Vechel in 

semine capientem sitam in dicta parochia inter hereditatem Elizabeth (dg: 

Pet) relicte quondam Petri Gijntaes soen ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebat (dg: dedit ad hereditariam paccionem) #hereditarie 

vendidit# Gerardo Vrieze filio quondam Gerardi Hillen soen (dg: ab eodem 

hereditarie possidendas pro uno antiquo grosso Theoderico Writer annuatim 

exinde solvendo dando etc atque pro h) promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo Theoderico Writer exinde 

de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 12 do 13-03-1393. 

Arnoldus van Vranckenvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Vranckenvoert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 13 do 13-03-1393. 

Voornoemde Gerardus koper beloofde aan voornoemde Henricus Custer 66 goede 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius 
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aanstaande (wo 01-10-1393) en de andere helft met Pinksteren over een jaar 

(zo 07-06-1394). 

 

Dictus Gerardus emptor promisit dicto Henrico Custer sexaginta sex bonos 

Gelre gulden seu valorem (dg: ad pascha proxime futurum persolvendos) 

#mediatim Remigii proxime futurum et mediatim# a festo (dg: fe) 

penthecostes proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 14 do 13-03-1393. 

Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen vleeshouwer ev Margareta dvw Jacobus 

van den Hoeve gaf uit aan Henricus gnd van den Hoeve (1) een stuk land in 

Diessen, ter plaatse gnd Baschot, tussen Johannes van den Ter enerzijds en 

Henricus Aleijten soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand 

(2) een huis en tuin ter plaatse gnd Baschot, tussen Johannes van den Hoeve 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Alberti Gielijs soen carnifex maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Jacobi van den Hoeve (dg: 

pe) peciam terre sitam in parochia de Dijesen ad locum dictum Bascot 

inter hereditatem Johannis van den Ter ex uno et inter hereditatem 

Henrici Aleijten #soen# ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Henrico dicto van den Hoeve ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam (dg: ex pre) pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Henricus domum et ortum dicti Henrici van den Hoeve sitos (dg: 

ibidem) in dicto loco Bascot vocato (dg: ?v) inter hereditatem Johannis 

van den Hoeve ex (dg: ..) uno et inter communem plateam ex alio ad pignus 

imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 537r 15 do 13-03-1393. 

Goeswinus Moedel zv Rutgherus van der Donc maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Walterus Coptiten en diens vrouw 

Elizabeth dvw Laurencius Boijen met goederen van wijlen Laurencius Boijen. 

 

Goeswinus Moedel filius Rutgheri van der Donc omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationem factas per Walterum Coptiten et Elizabeth 

eius uxorem filiam quondam Laurencii Boijen cum bonis quibuscumque 

quondam Laurencii Boijen calumpniavit. ?Testes Sijmon et Vere datum 

supra. 

 

1179 mf9 A 09 p. 538. 

 in crastino Scolastice: dinsdag 11-02-1393. 

 in die Valentini: vrijdag 14-02-1393. 

 Quinta post Valentini: donderdag 20-02-1393. 

 Quinta post oculi: donderdag 13-03-1393. 

 

BP 1179 p 538v 01 di 11-02-1393. 

Theodericus zvw Martinus gnd van Megen verkocht aan Theodericus Waelwijns 

soen van Hemert een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes van 

Herlaer en zijn zoon Theodericus beloofd hadden aan eerstgenoemde 

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

Jan, gaande uit (1) een erfgoed, 55 voet lang en 55 voet breed, in Den 

Bosch, in de straat gnd Beurde, buiten de stadsmuur, tussen erfgoed van 

wijlen Theodericus {verder niets} enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

(2) een deel van een tuin, 20 voet breed, direct naast voornoemd erfgoed 

gelegen, strekkend vanaf voornoemd erfgoed tot aan de stroom, welk erfgoed 

en deel van de tuin voornoemde Johannes en zijn zoon Theodericus in cijns 
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verkregen hadden van eerstgenoemde Theodericus voor voornoemde cijns van 40 

schelling voornoemd geld. 

 

Theodericus filius quondam (dg: q) Martini dicti de Megen hereditarium 

censum quadraginta solidorum monete quem Johannes de Herlaer et 

Theodericus eius filius promiserunt ut debitores principales indivisi se 

daturos et soluturos primodicto Theoderico hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quadam (dg: hereditate) hereditate quinquaginta 

quinque pedatas in longitudine et quinquaginta quinque pedatas in 

latitudine continente sita in Busco in vico dicto Buerde extra murum 

oppidi de Buscoducis inter hereditatem quondam Theoderici ex! uno et 

inter (dg: here) communem ste[gam] ibidem ex alio atque de et ex quadam 

parte orti viginti (dg: pe) pedatas in latitudine continente contigue 

iuxta predictam hereditatem sita tendente a dicta hereditate ad aquam 

ibidem currentem quas hereditatem ac partem orti predictas dicti Johannes 

et Theodericus eius filius pro predicto censu XL solidorum dicte monete 

dudum erga primodictum Theodericum ad censum acquisiverant ut dicebat 

hereditarie (dg: sup) vendidit Theoderico Waelwijns soen de (dg: G) 

Hemert promittens super omnia warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes Vere et Walterus datum 

(dg: cras) in crastino Scolastice. 

 

BP 1179 p 538v 02 vr 14-02-1393. 

Henricus van Zulikem, hr Willelmus van Aa, hr Goessuinus van Aa ridders en 

Gerardus van Aa beloofden aan Philippus Jozollo 84 oude Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393; 14+31+30+31+24=130 dgn) te betalen, op 

straffe van 4. 

 

Henricus de Zulikem dominus Willelmus de Aa dominus Goessuinus de Aa 

#milites# et Gerardus de Aa promiserunt Philippo Jozollo (dg: X) LXXXIIII 

aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvendos pena IIII. Testes 

Arnoldus et Wouter datum (dg: se) in die Valentini. 

 

BP 1179 p 538v 03 vr 14-02-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

(dg: Solvit). 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 538v 04 do 20-02-1393. 

Johannes Zerijs van Erpe beloofde Johannes van de Kelder schadeloos te 

houden van 112 Gelderse gulden, die voornoemde Johannes van de Kelder met 

eerstgenoemde Johannes aan Philippus Jozollo had beloofd. 

 

+. 

Johannes Zerijs de Erpe promisit super omnia quod ipse Johannem de Penu a 

C et XII Gelre gulden quos dictus Johannes de Penu cum primodicto Johanne 

Philippo Jozollo promiserat ut dicebat indempnem servabit. Testes 

Dordrecht et Wouter datum quinta post Valentini. 

 

BP 1179 p 538v 05 do 20-02-1393. 

Jordanus Brant, zijn broer Hermannus en Godefridus van Moerden beloofden 

aan Rolandus Jozollo, tbv Thomas Asinarius etc, 32 Franse schilden met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393; 8+31+30+31+24=124 dgn) te betalen, op 

straffe van 3. 

 

Jordanus Brant Hermannus eius frater Godefridus de Moerden promiserunt 

Rolando Jozollo ad opus Thome Asinarii etc XXXII scuta Francie ad 

Johannis proxime persolvendos pena III. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 538v 06 do 13-03-1393. 

Johannes van Brolijo droeg over aan Henricus van Merlaer de oudere zv 

Rodolphus van Merlaer een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die 

Egidius gnd Ghelden, op verband van al zijn goederen, beloofd had aan 

voornoemde Johannes van Brolijo, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 

een huis en tuin, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen Albertus 

gnd Steenken enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een stuk beemd, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen voornoemde 

Albertus enerzijds en kv Arnoldus van den Blocke anderzijds. Met 

achterstallige termijn van een jaar. 

 

Johannes de Brolijo hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco quam Egidius dictus Ghelden promisit (dg: se) ut debitor 

principalis super se et bona sua omnia ab eo ad presens habita ac 

imposterum acquirenda se daturum et soluturum (dg: Johanni) dicto Johanni 

de Brolijo hereditarie purificationis de et ex domo et orto sitis in 

parochia de Helvoert ad locum dictum communiter Dijstelberch inter 

hereditatem Alberti dicti Steenken ex uno et inter (dg: he) communitatem 

ex alio atque ex quadam pecia prati dicti Egidii sita (dg: dicta) in 

parochia (dg: de) sancti Lamberti (dg: de) in Vucht in loco dicto die 

Strijpt inter hereditatem dicti Alberti ex uno et inter hereditatem 

liberorum Arnoldi van den Blocke ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico (dg: de) de Merlaer seniori filio (dg: q) Rodolphi de 

Merlaer cum litteris et jure #et cum arrestadiis unius anni# promittens 

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

Vere datum quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 538v 07 do 13-03-1393. 

Johannes van Brolijo droeg over aan Henricus van Merlaer de oudere zv 

Rodolphus van Merlaer een b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, die 

Egidius zv Johannes gnd Gheldolf beloofd had aan voornoemde Johannes van 

Brolijo, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land, 3½ lopen 6 roeden groot, in Helvoirt, ter plaatse gnd Eikendonk, 

tussen Johannes Zelen soen enerzijds en voornoemde Johannes van Brolijo en 

Enghela gnd Zelen anderzijds, (2) 71 roeden land, aldaar, tussen Ghibo gnd 

Ridder enerzijds en kv Petrus gnd Emmen soen anderzijds, strekkend tot aan 

de waterlaat aldaar, (3) 62 roeden land, aldaar, tussen voornoemde Johannes 

van Brolijo enerzijds en Enghelberna dv Marcelius gnd Steenken anderzijds, 

strekkend tot aan de sloot van kv Ghibo gnd Boij, (4) 150 roeden land, 

aldaar, beiderzijds tussen Johannes Ridder, (5) 37½ roeden land, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes van Brolijo enerzijds en kv Petrus Emmen soen 

anderzijds, (6) de helft van 3 lopen roggeland, aldaar, tussen voornoemde 

Johannes van Brolijo enerzijds en voornoemde kvw Petrus Emmen soen 

anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde Johannes van Brolijo. 

Met achterstallige termijn van een jaar. 

 

Johannes de Brolijo hereditariam paccionem duodecim lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam Egidius filius Johannis dicti Gheldolf promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni de Brolijo hereditarie purificationis 

et in Busco traditurum de et ex pecia terre tres et dimidiam (dg: pedat 

pedatas terre) lopinatas terre et sex virgatas terre continente sita in 

parochia de Helvoert in loco dicto Eijkendonc inter hereditatem Johannis 

Zelen soen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis de Brolijo et 

Enghel[e] dicte Zelen (dg: dochter) ex alio atque (dg: de) ex septuaginta 

una virgatis terre sitis ibidem inter hereditatem Ghibonis dicti Ridder 

ex uno et inter hereditatem liberorum Petri dicti Emmen soen ex alio 

tendentibus ad aqueductum ibidem atque ex sexaginta duabus virgatis terre 

sitis ibidem inter hereditatem dicti Johannis de Bro[lijo] ex uno et 

inter hereditatem Enghelberne filie Marcelii dicti Steenken ex alio 

tendentibus ad fossatum liberorum Ghibonis dicti Boij item ex centum et 

quinquagi[nta] virgatis terre sitis ibidem inter hereditatem Johannis 
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Ridder ex utroque latere coadiacentem item ex triginta septem et dimidia 

virgatis terre sitis ibidem inter hereditatem dicti Johannis de Brolijo 

ex uno et inter hereditatem liberorum Petri Emmen soen ex alio necnon ex 

medietate (dg: terre) trium lopinatarum terre siliginee sitarum ibidem 

in[ter] hereditatem dicti Johannis de Brolijo ex uno et inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Petri Emmen soen ex alio scilicet ex (dg: 

illa) illa medietate que sita est contigue iuxta dictam h[ereditatem] 

dicti Johannis de Brolijo prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico de Merlaer seniori filio (dg: quo) Rodolphi de Merlaer cum 

litteris et (dg: aliis) jure et cum arrestadiis (dg: unius) unius anni 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 538v 08 do 13-03-1393. 

Arnoldus zv Jacobus gnd van Dornssel van Nijsterle verkocht aan zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Jacobus alle erfgoederen die aan hem gekomen waren 

na overlijden van Johannes Plassart en diens vrouw Agnes grootouders van 

voornoemde Arnoldus, gelegen onder Nistelrode en in Hees. Is knecht van mr 

Wolterus. 

 

Arnoldus filius Jacobi dicti de (dg: Donsel de) Dornssel de Nijsterle 

(dg: omnia bo omnia h) omnes hereditates sibi de morte quondam Johannis 

Plassart et quondam Agnetis eius uxoris (dg: avi) olim avi et avie 
!primodicti Arnoldi successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Nijsterle et in parochia de (dg: de) Hees sitas vendidit 

Johanni suo fratri filio dicti quondam Jacobi promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Iste est famulus 

magistri Wolteri. 

 

BP 1179 p 538v 09 do 13-03-1393. 

Leonius van den Plassche en Arnoldus Peters soen van Loe beloofden aan 

Johannes van Malsen 30 Hollandse gulden of in plaats van voornoemde 30 

Hollandse gulden 10 Engelse nobel of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393) te betalen. 

 

Leonius van den Plassche et Arnoldus Peters soen van Loe promiserunt 

Johanni de Malsen XXX Hollant gulden seu pro (dg: X) dictis XXX Hollant 

gulden X Enghels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 538v 10 do 13-03-1393. 

De eerste zal Arnoldus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit Arnoldum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 538v 11 do 13-03-1393. 

Petrus Mesmaker zvw Theodericus gnd Tijmmerman van Berze droeg over aan 

Henricus Becker zvw Johannes Becker een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Middelbeers, die Walterus zvw Walterus van Eijndhoven? beloofd had met 

Lichtmis in Middelbeers te leveren aan voornoemde Petrus, gaande uit een 

tuin, in Middelbeers, tussen Willelmus gnd Vos van Berze enerzijds en 

Petrus gnd Godens anderzijds. Petrus Mesmaker beloofde die pacht, gedurende 

het leven van voornoemde Henricus Becker en zijn vrouw Elizabeth of van een 

van hen, in Den Bosch te bezorgen. 

 

Petrus Mesmaker filius quondam Theoderici dicti Tijmmerman de Berze 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Middelberze #quam 

Walterus filius quondam Walteri de Eijnd[oven? promisit] se daturum et 

soluturum dicto Petro# (dg: anno) hereditarie in festo purificationis et 

in Middelberze tradendam de et ex quodam (dg: pra) orto sito in parochia 
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de Middelberze inter hereditatem Willelmi dicti Vos de Berze ex uno et 

inter hereditatem Petri dicti Godens ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Becker filio quondam Johannis Becker cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promisit insuper dictus Petrus Mesmaker super omnia quod ipse 

dictam paccionem ad vitam dicti Henrici Becker et Elizabeth sue uxoris 

#seu alterius eorundem# deliberabit in Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 538v 12 do 13-03-1393. 

Arnoldus Hoernken droeg over aan Johannes van Amersoijen een b-erfcijns van 

4 gulden geld van Holland of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Hemelvaart te betalen, aan hem verkocht door Elizabeth wv Johannes gnd Coep 

van Eersel en haar kinderen Godefridus en Arnoldus. 

 

Arnoldus Hoernken hereditarium censum quatuor florenorum aureorum 

communiter gulden vocatorum monete Hollandie vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie [in] festo (dg: p) assumptionis 

(dg: ..) venditum sibi ab Elizabeth relicta quondam Johannis dicti Coep 

de Eersel Godefrido et Arnoldo liberis eiusdem Elizabeth prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de (dg: Mameren) Amersoijen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 538v 13 ±do 13-03-1393. 

Amelius van Hal, zijn zoon Johannes en Willelmus van Bruggen ev Metta dv 

voornoemde Amelius gaven uit aan Rodolphus zv Rodolphus schoenmaker van 

Ghemert 2 stukken land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Wargartshusen, (1) tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en Johannes Peters 

soen van den Strijpe anderzijds, (2) tussen Albertus Truden soen enerzijds 

en Ghibo Hannen soen van Wargartshusen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor {p.539r} (a) 12 penning oude cijns, (b) 10 penning nieuwe cijns, (c) 

1/6 deel van 18 penning gemeen paijment, (d) 1/6 deel van 1 pond olie, en 

thans voor (e) een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in zijn geheel te leveren aan voornoemde Johannes zv Amelius. Is 

de knecht van Goeswinus Steenwech. 

 

Amelius de Hal Johannes eius filius et Willelmus de Bruggen maritus et 

tutor legitimus ut dicebat Mette sue uxoris filie dicti (dg: W...) Amelii 

duas [pecias] terre sitas in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto 

Wargartshusen (dg: inter h) quarum una inter hereditatem Goeswini 

Steenwech ex uno et inter [hereditatem] Johannis Peters soen van den 

Strijpe ex alio et altera inter hereditatem (dg: Abb) Alberti Truden soen 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis Hannen soen [de War]gartshusen ex 

alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Rodolpho filio 

Rodolphi sutoris de Ghemert ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: 

here) 

 

1179 mf9 A 10 p. 539. 

 Quinta post oculi: donderdag 13-03-1393. 

 

BP 1179 p 539r 01 ±do 13-03-1393. 

[du]odecim denariis antiqui census et pro (?dg: I) X denariis novi census 

(dg: ex) atque sexta parte XVIII denariorum communis pagamenti et pro 

sexta parte unius [li]bre (dg: pig) olei exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione trium sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda (dg: sibi ab alio hereditarie) integ[raliter dict]o Johanni 

filio dicti Amelii ab alio hereditarie purificationis (dg: et in Busco 

tradenda) ex premissis promiserunt indivisi super omnia et! aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Vere datum 

quinta post [oculi]. Iste est famulus Goeswini Steenw[ech]. 
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BP 1179 p 539r 02 ±do 13-03-1393. 

Engbertus Ghiben soen van Wargartshusen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Engbertus Ghiben soen de Wargartshusen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 03 ±do 13-03-1393. 

Godefridus van Zanbeke zvw Johannes van Zanbeke van Os verkocht aan 

Johannes zvw Reijmolbus bakker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

stuk land, 10½ lopen groot, in Oss, ter plaatse gnd Sceelwarts Akker, 

tussen Johannes gnd Telen enerzijds en Theodericus Hermans soen anderzijds. 

 

Godefridus de Zanbeke filius quondam Johannis de Zanbeke #de Os# 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Reijmolbi pistoris 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendum ex domo orto et pecia terre sibi adiacente 

XJ lopinatas terre (dg: siliginee simul) continentinus sitis in parochia 

de Os (dg: inter) ad locum dictum Sceelwarts Acker inter hereditatem 

Johannis dicti Telen (dg: so) ex uno et inter hereditatem Theoderici (dg: 

Herm) Hermans soen ex alio ut dicebat promisit super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 04 ±do 13-03-1393. 

Petrus zvw Walterus Nennen soen, Goeswinus van Hal en Johannes Dircs soen 

van Thede beloofden aan Rodolphus van den Zande van Bucstel 39 oude 

Gelderse gulden of de waarde met ‘s-Heren-Hemelvaart aanstaande (do 15-05-

1393) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Walteri Nennen soen Goeswinus de Hal et Johannes 

Dircs soen de Thede promiserunt Rodolpho van den Zande (dg: -n) de 

Bucstel triginta novem aude Ghelre #gulden# seu valorem (dg: ad) ad 

festum ascensionis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 539r 05 ±do 13-03-1393. 

Arnoldus Zeben soen van Erwen die Pasteijbecker verkocht aan Johannes van 

Wijchen 1/9 deel, dat aan Goeswinus zvw Johannes van Megen behoorde in een 

hofstad van wijlen voornoemde Johannes van Megen, in Oss, ter plaatse gnd 

Scadewijk, tussen voornoemde Johannes van Wijchen enerzijds en Jacobus 

Rutghers soen anderzijds. 

 

Arnoldus Zeben soen de Erwen die Pasteij-(dg: bel)-becker nonam partem 

que ad Goeswinum filium Johannis quondam (dg: Johannis) de Megen 

spectabat in quodam domistadio dicti quondam Johannis de Megen sito in 

(dg: Os) parochia de Os ad locum Scadewijc inter hereditatem Johannis de 

Wijchen ex uno et inter hereditatem Jacobi Rutghers soen ex alio prout 

huiusmodi nona pars ad dictum Goeswinum spectare consueverat ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Wijchen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 06 ±do 13-03-1393. 

Voornoemde Arnoldus Zeben soen verkocht aan Johannes van Vranckenvoert zvw 

voornoemde Ghibo van Vranckenvoert 1/6 deel, dat aan Goeswinus zvw Johannes 

van Megen behoorde, in 2½ hont land, die waren van wijlen voornoemde 

Johannes van Megen, in Oss, ter plaatse gnd Sceelwarts Kamp, tussen erfgoed 

van de H.Geest in Oss enerzijds en Johannes van Vranckenvoert zvw Ghibo van 

Vranckenvoert anderzijds. 
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Dictus Arnoldus Zeben soen sextam partem que ad Goeswinum filium quondam 

Johannis de Megen spectabat in duobus et dimidio hont terre que fuerant 

dicti quondam Johannis de Megen sitis in parochia de Os in loco dicto 

Sceelwarts Camp inter hereditatem mense sancti spiritus in Os ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Vranckenvoert filii #quondam# Ghibonis de 

Vranckenvoert ex alio prout huiusmodi sexta pars ad dictum quondam 

Goeswinum spectabat ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni) dicto 

Johanni de Vranckenvoert filio dicti quondam Ghibonis de Vranckenvoert 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 07 ±do 13-03-1393. 

Johannes nzv Walterus van den Rullen beloofde aan Johannes van Erpe 50 

lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 schild gerekend, met Maria-

Hemelvaart aanstaande (vr 15-08-1393) te betalen. 

 

Johannes (dg: Wouters) filius naturalis Walteri van den Rullen promisit 

Johanni de Erpe L licht scilde scilicet (dg: XXX) XII gemeijn placken pro 

quolibet scilt computato ad festum assumptionis beate Marie virginis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 08 ±do 13-03-1393. 

Hermannus van Baerle zv Nijcholaus van Baerle verkocht aan Jacobus 

Kesselman een n-erfcijns van 10 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit een huis en erf van voornoemde Hermannus, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Weert enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Hedel anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 7 pond 5 schelling voornoemd geld. 

 

Hermannus de Baerle (dg: hereditarie vendidit) filius Nijcholai de Baerle 

hereditarie vendidit Jacobo Kesselman hereditarium censum (dg: trium) 

decem librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo et 

area dicti Hermanni sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem 

Johannis quondam de Weert ex uno et inter hereditatem Johannis de Hedel 

ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditario censu septem librarum et quinque 

solidorum dicte monete exinde prius solvendis (dg: et sufficientem). 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 09 ±do 13-03-1393. 

Baudewinus zvw Joseph van Casteren en Lambertus die Bont beloofden aan 

Franco zvw Johannes van der Stappen 14 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Baudewinus filius quondam Joseph de Casteren (dg: promisit) et Lambertus 

(dg: de .) die Bont promiserunt Franconi filio quondam Johannis van der 

Stappen XIIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 10 ±do 13-03-1393. 

Henricus die Coninc zvw Henricus die Coninc van Scijnle verkocht aan 

Engbertus zvw Petrus gnd Aenboij een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Pasen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 19-04-1394), gaande uit 

1/3 deel in een kamp met gebouwen, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Einde, tussen voornoemde Engbertus koper en erfg vw Henricus Voet enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, te weten uit het 1/3 deel naast voornoemde 

Engbertus koper en erfg vw Henricus Voet, dit 1/3 deel reeds belast met de 

grondcijns en ¼ deel van 3 Vlaamse groot (dg: 1 Vlaamse groot aan de kerk). 

 

Henricus die (dg: Coninc) Coninc filius quondam Henrici die Coninc de 

Scijnle hereditarie vendidit Engberto filio quondam Petri dicti Aenboij 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie pasche et 
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primo termino a pascha proxime futuro ultra annum ex (dg: domo et orto et 

a) ex tercia parte ad dictum venditorem spectante in quodam campo cum 

suis edificiis sito in parochia de Scijnle in loco dicto Luttel Eijnde 

inter hereditatem dicti Engberti emptoris et heredum quondam Henrici Voet 

ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis Boijen soen de Vechel ex alio) 

communem plateam ex alio scilicet ex illa tercia parte que sita est (dg: 

v) contigue iuxta dictam hereditatem dicti Engberti emptoris et heredum 

quondam Henrici Voet ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et (verbeterd uit: ex) 

(dg: uno grosso Flandrensi ecclesie et) #exinde solvendo# et quarta parte 

trium grossorum Flandrensium ex dicta tercia parte prius solvenda. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 11 ±do 13-03-1393. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rover investiet van Erp verkocht aan Arnoldus 

zvw Petrus gnd Hermans soen een stuk land, in Erp, tussen voornoemde 

Johannes en Henricus Goeswijns soen enerzijds en kvw Albertus gnd Emonts 

soen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Rodolphi Rover investiti olim de 

Erpe peciam (dg: prat) prati sitam in parochia de Erpe inter hereditatem 

dicti Johannis (dg: ex uno et inter hereditatem) Henrici Goeswijns soen 

(dg: ex alio here) ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Alberti 

dicti Emonts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo filio 

quondam Petri dicti Hermans soen promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 12 ±do 13-03-1393. 

Johannes van Malsen beloofde aan Johannes van Ouden 22¼ Gelderse gulden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Malsen promisit Johanni de Ouden XXII Gelre gulden (dg: seu) 

et quartam partem unius Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 539r 13 ±do 13-03-1393. 

Henricus van Nuijs machtigde Henricus zvw Henricus Matheus zijn cijnzen, 

pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Henricus de Nuijs dedit (dg: ponte) Henrico filio quondam Henrici Matheus 

potestatem monendi suos census pacciones et credita (dg: usque ad ..) et 

sua bona regendi #et# defendendi usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 539r 14 ±do 13-03-1393. 

Johannes van den Noddenvelt zvw Johannes van den Noddenvelt verkocht aan 

Elizabeth wv Paulus Kersmaker een hofstad met gebouwen in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus gnd Loij enerzijds en erfgoed van 

Johannes Basijn anderzijds, aan eerstgenoemde Johannes in cijns uitgegeven 

door Nijcholaus gnd Hagen, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Johannes (dg: de) #van den# Noddenvelt filius quondam Johannis van den 

Noddenvelt domistadium situm in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Henrici dicti Loij ex uno et inter hereditatem Johannis 

Basijn ex alio datum ad censum primodicto Johanni a Nijcholao dicto Hagen 

prout in litteris #simul cum edificiis in hoc consistentibus# hereditarie 

vendidit Elizabeth relicte quondam Pauli Kersmaker supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes datum (dg: 

datum) supra. 
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BP 1179 p 539r 15 ±do 13-03-1393. 

Arnoldus zvw Arnoldus Hake beloofde aan Johannes van Ouden 18¾ Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Hake promisit Johanni de Ouden (dg: nov) 

decem et novem Gelre gulden seu valorem minus una quarta parte unius 

Gelre gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 A 11 p. 540. 

 Quinta post oculi: donderdag 13-03-1393. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo tercio mensis marcii 

  in crastino Gregorii pontificis Bonifacii noni anno quarto: 

  donderdag 13 maart 1393. 

 

BP 1179 p 540v 01 do 13-03-1393. 

Gerardus zvw Godefridus Grieten soen van Crumvoert verkocht aan Willelmus 

van Volkel een n-erfcijns van 8 penning geld, een helft te betalen met 

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

ondergrond van verkoper, in Den Bosch, in een straat die loopt vanaf de 

Hinthamerstraat naar Windmolenberg, tussen erfgoed van voornoemde Willelmus 

koper enerzijds en Walterus zv Johannes Lambrechts soen anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemde weg achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes 

gnd die Cuper, reeds belast met 16 schelling 8 penning. 

 

Gerardus filius quondam Godefridi Grieten soen de Crumvoert legitime (dg: 

ve) et hereditarie vendidit Willelmo de Volkel hereditarium censum octo 

denariorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quadam camera cum suo fundo dicti venditoris sita in Busco in 

[vico tendente] a vico (dg: vi) Hijnthamensi versus Wijnmolenberch inter 

hereditatem (dg: Johannis) dicti (dg: Vi..) Willelmi (dg: ex uno et) 

emptoris ex uno et inter hereditatem Walteri filii Johannis Lambrechts 

soen ex alio tendente (dg: di) a dicta platea retrorsum ad hereditatem 

Johannis dicti die Cuper ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: te) sedecim solidis et octo denariis 

exinde prius solvendis. Testes Dordrecht et Vere datum quinta post oculi. 

 

BP 1179 p 540v 02 do 13-03-1393. 

Johannes zvw Danijel van den Acker droeg over aan Petrus zvw Walterus 

Nennen soen een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Boxtel, die voornoemde 

Petrus zvw Walterus Nennen soen beloofd had met Lichtmis in Boxtel te 

leveren aan voornoemde Johannes, gaande uit (1) alle erfgoederen, die aan 

Henricus nzvw hr Henricus van Bucstel ridder en zijn vrouw Cristiana dvw 

voornoemde Walterus Nennen soen waren geschonken, die waren van wijlen 

voornoemde Walterus, gelegen binnen het gebied van de hertog van Brabant, 

het gebied van de heer van Boxtel en het gebied van Herlaar, (2) alle 

erfgoederen, die voornoemde Henricus had en bezat, toen zijn voornoemde 

vrouw Cristina overleed. 

 

Johannes filius quondam Danijelis van den Acker hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Bucstel quam Petrus filius quondam 

Walteri Nennen soen promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas Henricus filius naturalis quondam domini Henrici de 

Bucstel militis cum Cristiana quondam eius uxore filia dicti quondam 

Walteri Nennen soen nomine dotis sumpserat et que fuerant dicti quondam 

Walteri quocumque locorum infra territorium domini nostri ducis Brabancie 

infra territorium domini de Bucstel et infra territorium de Herlaer 

situatis atque ex omnibus et singulis hereditatibus quas dictus Henricus 

habuit possedit et acquisivit tempore quo dicta Cristina eius uxor 

decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Petro filio quondam Walteri Nennen soen cum 
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litteris [et jure] promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 03 do 13-03-1393. 

Boudewinus van Zelant beloofde aan Yda wv Arnoldus Avemari 19 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te 

betalen. 

 

Boudewinus de Zelant promisit Yde relicte quondam Arnoldi Avemari XIX 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 04 do 13-03-1393. 

Goeswinus zv Johannes gnd Erenbrechts soen van Kessel verkocht aan 

Rutgherus van den Slike ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die 

Coleijde, tussen voornoemde Rutgherus van den Slike enerzijds en Ludovicus 

van den Stegen anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Goeswinus filius Johannis dicti Erenbrechts soen de Kessel dimidium iuger 

terre situm in parochia de Maren ad locum dictum die Coleijde inter 

hereditatem Rutgheri van den Slike ex uno et inter (dg: h) Ludovici! van 

den Stegen ex alio #prout ibidem situm est# hereditarie vendidit dicto 

Rutghero van den Slike promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis Zeghediken aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus 

(dg: testes) et infra terram sitis. Testes Aa et Wa[lterus] datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 05 do 13-03-1393. 

(dg: Wellinus). 

 

BP 1179 p 540v 06 do 13-03-1393. 

Wellinus Wellens soen van Acht verkocht aan Johannes Roetart een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit 4½ bunder broekland, in Boxtel, in Liemde, ter plaatse gnd Doien Donk, 

tussen Johannes die Zaeft enerzijds en erfgoed gnd Stadeackers Buenre 

anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Wellinus Wellens soen de Acht hereditarie vendidit Johanni Roetart 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie pu[rificationis et] in Busco tradendam ex quatuor et dimidio 

bonariis paludis sitis in parochia de Bucstel in loco dicto Lijemde in 

loco dicto Doien Donc [inter] hereditatem Johannis die Zaeft ex uno et 

inter hereditatem (dg: ...liorum dictum) dictam Stadeackers Buenre ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis exceptis censibus domino fundi exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 07 do 13-03-1393. 

(dg: Godefridus). 

 

BP 1179 p 540v 08 do 13-03-1393. 

Johannes Baten soen van Gheldorp, Nijcholaus gnd Scoeps soen, Johannes 

Neggers soen van Gheldorp en Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van 

Eijke beloofden aan Willelmus Posteel 57 goede Gelderse gulden of de waarde 

en 20 gemene plakken met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Baten soen de Gheldorp (dg: J) Nijcholaus dictus Scoeps soen et 

Johannes (dg: e) Neggers soen de Gheldorp et Godefridus de Gheldorp 

filius quondam Philippi de Eijke promiserunt Willelmo Posteel (dg: LV) 

quinquaginta septem bonos Gelre gulden seu valorem et viginti gemeijn 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

42 

placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 09 do 13-03-1393. 

De drie eersten zullen Godefridus schadeloos houden. 

 

Solvit. 

3 primi servabunt (dg: alium) Godefridum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 10 do 13-03-1393. 

Philippus zvw Johannes gnd Hennen van Eijcke beloofde aan Johannes Baten 

soen van Gheldorp 50 Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren 

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

 

(dg: Phil) Philippus filius quondam Johannis dicti Hennen de Eijcke 

promisit Johanni (dg: f) Baten soen de Gheldorp L Hollant gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 11 do 13-03-1393. 

Oderadis wv Johannes gnd Matheus soen dvw Lambertus van den Hezelaer 

verkocht aan Theodericus Berwout en aan Matheus Rademaker en diens zuster 

Nella, kvw Mathias Rademaker, de helft van alle erfgoederen, aan haar 

behorend, gelegen onder Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, en in Den Bosch, 

belast met lasten. 

 

Oderadis relicta quondam Johannis dicti Matheus soen (dg: cum tutore me) 

filia quondam Lamberti van den Hezelaer cum tutore medietatem omnium (dg: 

suarum) hereditatum ad se spectantium quocumque locorum (dg: in) #tam 

infra# parochiam de Bucstel ad locum dictum Lijemde (dg: consistentium 

#tam) quam (dg: in parochia) in Buscoducis# situarum ut dicebat 

hereditarie (dg: supportavit) vendidit Theoderico Berwout Matheo 

Rademaker (dg: filio q quondam Mathije) et Nelle (dg: eius) sue sorori 

(dg: f) liberis quondam Mathie Rademaker promittens super omnia cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus (dg: ad i) ex 

dicta medietate de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 12 do 13-03-1393. 

Matheus van Doerne snijder maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes gnd Coman van Loen met zijn goederen. 

 

Matheus de Doerne sartor omnes vendiciones et alienaciones factas per 

(dg: .) Johannem dictum Coman de (dg: Doerne) Loen cum suis bonis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 13 do 13-03-1393. 

Hermannus van Baerle zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Willelmus 

Cloenken 25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Hermannus de Baerle filius (dg: quond) Nijcholai de Baerle promisit 

Willelmo Cloenken XXV novos Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 14 do 13-03-1393. 

Wellinus Wellens soen van Acht verkocht aan Johannes gnd die Zaeft een 

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

leveren, gaande uit 4½ bunder broekland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, 

ter plaatse gnd Doiden Donk, tussen voornoemde Johannes Zaeft koper 

enerzijds en erfgoed gnd Stadeackers Buenre anderzijds, reeds belast met 

grondcijnzen. 
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Wellinus Wellens soen de Acht hereditarie vendidit Johanni dicto die (dg: 

Zaecht) Zaeft hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quatuor et dimidio bonariis paludis sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto Lijemde in loco dicto Doiden (dg: Broec) #Donc# inter hereditatem 

dicti Johannis Zaeft emptoris ex uno et inter hereditatem dictam 

Stadeackers Buenre ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus domini fundi exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 540v 15 do 13-03-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (zo 02-

02-1393), met 17 goede Gelderse gulden en ?niet met? nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de stad Den Bosch in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Johannes van de Kloot, Nijcholaus zv 
?Johannes Alaerts soen en meer anderen. 

 

+. 

Et poterit redimere infra spacium trium annorum post festum 

purificationis proxime (dg: futurum) preteritum sine medio sequentium 

semper dictis 3 annis durantibus cum decem et septem bonis Ghelre gulden 

(dg: seu valorem et cum) et non ... novis Gelre gulden seu valorem et cum 

paccione anni redempcionis et cum arrestadiis si que defecerint ut in 

forma promittens (dg: ..). Acta in camera oppidi de Busco (dg: anno) 

presentibus scabinis predictis Johanne de Globo Nijcholao filio 

[?Johannis] Alaerts soen et pluribus aliis ?etc datum anno Domini 

millesimo CCCmo nonagesimo tercio mensis marcii in crastino Gregorii hora 

complete pontificis (dg: .) Bonifacii noni anno quarto. 

 

1179 mf9 A 12 p. 541. 

 Quinta post letare: donderdag 20-03-1393. 

 

BP 1179 p 541r 01 ±do 20-03-1393. 

Johannes Paesdach zvw Godefridus Vleminc zvw Willelmus Vleminc gaf21 uit aan 

Hermannus gnd Wijc Lodders soen een hoeve, in Berkel, die was van wijlen 

Nijcholaus Scilder de oudere, 4 bunder beemd en 12 bunder heide aldaar, bij 

voornoemde hoeve behorend, 10 groten tournoois, die Elizabeth gnd Bradeijs 

met Sint-Thomas op voornoemde hoeve moet betalen, en ander toebehoren van 

voornoemde hoeve, welke hoeve met toebehoren wijlen voornoemde Willelmus 

Vleminc gekocht had van Johannes van Duren zvw Sijmon van Dijefhout, en die 

nu aan hem behoort; de uitgifte geschiedde voor cijnzen aan heren en hoven, 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan Walterus zvw voornoemde 

Godefridus Vleminc en zijn kinderen, en thans voor een n-erfpacht van 5 mud 

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

 

Johannes Paesdach filius quondam Godefridi Vleminc filii quondam Willelmi 

Vleminc (dg: q) mansum quendam situm in Berkel (dg: quem Nich) qui fuerat 

quondam Nijcholai Scilder senioris et quatuor bonaria prati et duodecim 

bonaria merice ibidem sita et ad dictum mansum spectantia ac decem 

grossos Turonenses denarios quos Elizabeth dicta Bradeijs anno quolibet 

hereditarie in die beati Thome apostoli ad dictum (dg: mansu) mansum seu 

in eodem manso solvere tenetur cum reliquis omnibus et singulis 

attinentiis dicti mansi tam in humido quam in sicco consistentibus prout 

huiusmodi mansus cum eius attinentiis ad dictum quondam Nijcholaum 

Scilder spectabat seu spectare solebat et (dg: q) quos mansum cum suis 

attinentiis censum dictus quondam Willelmus Vleminc erga Johannem de (dg: 

                         
21 Zie → BP 1179 p 655r 03 do 20-03-1393, zelfde uitgifte, echter 

uitgezonderd 2 erfgoederen, maar met een erfpacht waarvoor die 2 

erfgoederen waren uitgegeven. 
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Dus) Duren filium quondam Sijmonis de Dijefhout emendo acquisiverat (dg: 

p) et quos mansum cum eius attinentiis et censum primodictus nunc! 

#integraliter# ad se spectare (dg: dicebat u) dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Hermannum! dictum Wijc Lodders soen ab eodem 

hereditarie possidendos pro censibus dominorum et curiarum exinde de jure 

solvendis (dg: da) atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de (dg: men) Busco Waltero filio dicti quondam 

Godefridi Vleminc #et eius liberis# exinde de jure solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure 

danda et solvenda primodicto Johanni Paeschdach (dg: ad eius vitam et 

post e) ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam deponere! et alter repromisit. 

 

BP 1179 p 541r 02 do 20-03-1393. 

Johannes van Hal van Nijsterle ev Elizabeth dv Jacobus van Donfelt verkocht 

aan Johannes zv voornoemde Jacobus van Donfelt 1/6 deel, dat aan 

eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth gekomen was na overlijden 

van Johannes Plassart en diens vrouw Agnes grootouders van voornoemde 

Elizabeth, in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Plassart en 

diens vrouw Agnes, gelegen onder Hees en Nistelrode. 

 

Johannes de Hal de Nijsterle maritus et tutor legitimus Elizabeth #sue 

uxoris# filie (dg: quondam) Jacobi de Donfelt (dg: omnia et singula bona 

#hereditaria# sibi et dicte Elizabeth sue uxori de morte quondam Johannis 

Plassart et Agnetis eius uxoris avi et avie olim dictorum dicte Elizabeth 

successione advoluta quocumque locorum consist infra parochiam de 

Nijsterle et infra parochiam de Hees sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio dicti Jacobi de) unam sextam parte sibi et dicte Elizabeth 

sue uxori de morte quondam Johannis Plassart et Agnetis sue uxoris avi 

(dg: -e) et avie olim dicte Elizabeth successione advolutam in omnibus 

bonis hereditariis dictorum quondam Johannis Plassart et Agnetis eius 

uxoris quocumque locorum infra parochiam de Hees et infra parochiam de 

Nijsterle sitis prout dicti quondam Johannes Plassart et Agnes in eisdem 

decesserunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio dicti Jacobi de 

Donfelt promittens warandiam et obligationem ex parte ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Emont datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 541r 03 do 20-03-1393. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker verkocht aan Willelmus Berniers 

soen (1) de helft van een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd in Luitsel 

Beemd, naast Marcelius gnd Vilt en zijn kinderen, welk stuk jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een erfgoed van de broers Arnoldus en Petrus, kvw 

Petrus Berniers soen, naast voornoemd stuk beemd gelegen, (2) de helft van 

een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd in dArscot, tussen Wessello gnd 

Wessels soen enerzijds en Denkinus gnd Monts en andere naburen anderzijds, 

met een eind strekkend aan erfgoed van Hessello gnd Hessels soen, welk stuk 

beemd jaarlijks wordt gedeeld tegen voornoemd erfgoed van Hessello, gelegen 

aan het eind van dit stuk beemd, zoals voornoemde helften behoorden aan 

Andreas Hoernken. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris (dg: 

peciam prati sitam in parochia de dicta) #medietatem pecie prati# site 

(dg: -am) in parochia de Erpe in loco dicto in Luijtsel Beemt iuxta 

hereditatem (dg: liberorum) Marcelii dicti (dg: Vl) Vilt et eius 

liberorum (dg: ex uno et inter) et que pecia prati annuatim dividitur 

contra hereditatem Arnoldi et Petri fratrum liberorum quondam Petri 

Berniers soen sitam contigue iuxta dictam peciam prati (dg: ut dicebat) 

atque medietatem pecie prati site (dg: de) in dicta parochia in (dg: 

dicto) loco dicto in dArscot inter hereditatem (dg: Hessellonis Hessels 

soen ex uno et) Wessellonis dicti Wessels soen et inter hereditates 

Denkini #dicti# Monts et aliorum vicinorum (dg: ibidem et) tendentis cum 
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uno fine ad hereditatem Hessellonis dicti Hessels soen et que pecia (dg: 

pe) prati jamdicta annuatim dividitur contra dictam hereditatem dicti 

(dg: Hessess) Hessellonis sitam ad finem eiusdem pecie prati ut dicebat 

(dg: heredi) prout huiusmodi medietas dictarum duarum peciarum prati ad 

Andream Hoernken #(dg: ?filium ?quondam)# spectare consuevit ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Berniers soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 541r 04 do 20-03-1393. 

Johannes Bloijs van Erpe verkocht ¼ deel van voornoemde stukken beemd aan 

Willelmus Berniers soen. 

 

[Jo]hannes Bloijs de Erpe quartam partem dictarum duarum peciarum prati 

(dg: vend) hereditarie vendidit Willelmo Berniers soen promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 541r 05 do 20-03-1393. 

Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van Hees ev Aleijdis dvw Godewinus 

Lodewijchs soen van Kessel verkocht aan Ludovicus zvw voornoemde Goeswinus 

Lodewijchs soen 1/5 deel, dat aan hem en aan zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in een stenen huis en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van kvw Johannes van der Straten enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus van Uden anderzijds. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Arnoldi de Hees maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam (dg: Lud) Godewini! (dg: h) 

Lodewijchs soen de Kessel quintam partem sibi et dicte Aleijdi sue uxori 

de morte quondam parentum dicte Aleijdis successione advolutam in domo 

(dg: et area) lapidea et area sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis van der Straten ex uno et inter 

hereditatem (dg: Elizabe) quondam Henrici de Uden ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Ludovico filio dicti #quondam# Goeswini Lodewijchs 

soen promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 541r 06 do 20-03-1393. 

Ludovicus zvw Goeswinus Lodewijchs soen van Kessel verkocht aan Gerardus 

van Kessel zvw Arnoldus van Hees (1) 1 morgen land in Kessel, ter plaatse 

gnd op het Nieuweland, tussen Henricus van Kessel zvw Arnoldus van Hees 

enerzijds en erfgoed gnd de Gansheuvel anderzijds, (2) 1 morgen land in 

Kessel, ter plaatse gnd in Jofren Heilwigen Hoeve, tussen Johannes gnd 

Lodewijch enerzijds en kvw Henricus Mudeken anderzijds, (3) ½ morgen land 

in Kessel, ter plaatse gnd in het Strobroek, ter plaatse gnd de Keze Kinder 

Kamp, naast kvw voornoemde Arnoldus van Hees, belast met zegedijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Ludovicus filius quondam Goeswini Lodewijchs soen de Kessel unum iuger 

terre situm in parochia de Kessel in loco dicto opt Nuwelant inter 

Henrici! de Kessel filii quondam Arnoldi de Hees ex uno et inter 

hereditatem dictam den Ganshoevel ex alio item unum iuger terre situm in 

dicta parochia in loco dicto in Joffren Heijlwigen Hoeve inter 

hereditatem Johannis dicti Lodewijch ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici (dg: Mude) Mudeken ex (dg: uno) alio item 

dimidium iuger terre situm in parochia de Kessel !inter loc[o] (dg: dict) 

dicto! int Stroebroec (dg: in) ad locum dictum de Keze Kijnder Camp (dg: 

inter hereditatem) contigue iuxta hereditatem liberorum quondam Arnoldi 

de Hees predicti prout ibidem sita sunt hereditarie vendidit dicto 

Gerardo de Kessel filio quondam Arnoldi de Hees promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis Zeghedike et aqueductibus et fossatis ad 

premissa de jure spectantibus. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 541r 07 do 20-03-1393. 

Andreas zvw Arnoldus zvw Lambertus bakker verkocht aan Johannes Bloijs van 

Erpe de helft van een tuin in Erp, tussen voornoemde Johannes Bloijs van 

Erpe enerzijds en kinderen gnd Meester Jans Kijnderen anderzijds, te weten 

de helft naast voornoemde kinderen, belast met de grondcijns. 

 

Andreas filius quondam Arnoldi filii quondam Lamberti pistoris (dg: 

quendam ortum situm) #medietatem cuiusdam orti siti# in parochia de Erpe 

inter hereditatem Johannis Bloijs de Erpe ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: quondam) dictorum Meester Jans Kijnderen ex alio #scilicet 

illam medietatem que sita est versus dictam hereditatem dictorum 

liberorum# hereditarie vendidit dicto Johanni Bloijs de Erpe promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 541r 08 do 20-03-1393. 

Johannes nzvw hr Rodolphus Rover Broechoven investiet van de kerk van Erp 

verkocht aan Egidius Coptiten, tbv Hughemannus van Wijc, een n-erfpacht van 

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

(1) een huis en tuin, in Erp, ter plaatse gnd op Loe, tussen Jordanus 

Matheus soen enerzijds en Matheus zv voornoemde Jordanus anderzijds, (2) 

een akker, ½ mud rogge groot, in Erp, ter plaatse gnd op Muisberg, tussen 

Arnoldus zv Johannes van Loe enerzijds en Petrus Hillen soen van Loe 

anderzijds, (3) de helft in 3¾ bunder beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het 

Goer, tussen kv Hilla van Loe enerzijds en Arnoldus Peters soen anderzijds, 

welke helft jaarlijks wordt gedeeld tegen de andere helft, behorend aan 

Henricus Goeswijns soen van der Ynden, (4) een stuk land dat was van kvw 

Cristina Claes, in Erp, ter plaatse gnd op Heze, tussen hr Adam van Berchen 

enerzijds en de gemeint, gnd dat Loe Heijtveld, anderzijds, reeds belast 

met grondcijnzen. 

 

Johannes filius naturalis (dg: fi) domini quondam Rodolphi Rover 

Broechoven investiti olim ecclesie de Erpe hereditarie vendidit (dg: v) 

Egidio Coptiten ad opus Hughemanni de Wijc hereditariam paccionem duorum 

modiorum siligins mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Erpe ad locum 

dictum op Loe inter hereditatem Jordani Matheus soen ex uno et inter 

hereditatem Mathei filii dicti Jordani ex alio item ex agro terre (dg: 
!sita in predicta parochia ad locum) dimidium modium siliginis in semine 

capiente sito in dicta parochia in loco dicto op Muijsberch inter 

hereditatem (dg: Johannis filii) Arnoldi filii Johannis de (dg: Loe) Loe 

ex uno et inter hereditatem Petri Hillen soen de Loe ex alio item ex 

#medietate ad se spectante in# quatuor bonariis prati (dg: sitis) minus 

quarta parte unius bonarii sitis in parochia predicta in loco dicto int 

Goer inter hereditatem liberorum Hille de Loe ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi (dg: Peters) Peters #soen# ex alio et que medietatem! annuatim 

dividitur (dg: d) contra reliquam medietatem (dg: spec) eorum quatuor 

bonariorum prati minus quarta parte unius bonarii spectantem ad Henricum 

Goeswijns soen van der Ynden item ex pecia terre que fuerat liberorum 

quondam Cristine Claes sita in dicta parochia ad locum dictum op Heze 

inter hereditatem domini Ade de Berchen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem dictam dat Loe Heijtvelt ex alio ut dicebat promittens super 

habita [et] habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

dominorum! fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf9 A 13 p. 542. 

 Quinta post letare: donderdag 20-03-1393. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo tercio mensis marcii 

  die XX pontificis Bonifacii noni anno quarto: 
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  donderdag 20-03-1393. 

 

BP 1179 p 542v 01 do 20-03-1393. 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen van Os en Andreas zvw Theodericus 

Mersman verkochten aan Arnoldus zvw Arnoldus Mersman de oudere een kamp, 3 

morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Lange Hoeven, tussen wijlen 

Wijnricus van Oijen enerzijds en erfgoed gnd Cnoden Hoeve anderzijds, 

belast met 3 kapoenen, een b-erfcijns van 13 pond 10 schelling geld aan het 

klooser Porta Celi, waterlaten en ¼ deel van een dijk, gnd den Vorsten 

Hoeve Dijk, voor voornoemd kamp gelegen in het zuiden. Verkrijger beloofde 

de lasten voor zijn rekening te nemen. 

 

Henricus filius quondam Johannis Weijlen soen de Os et Andreas filius 

quondam Theoderici Mersman (dg: tria iugera terre que ?dic) quendam 

campum tria iugera terre continentem situm in parochia de (dg: Os 

Nuwelant) #Roesmalen# in loco dicto die Langhe Hoeven inter hereditatem 

quondam Wijnrici de Oijen ex uno et inter hereditatem dictam Cnoden Hoeve 

ex alio prout ibidem sita sunt hereditarie vendiderunt (dg: Johanni filio 

naturali quondam Walteri de Erpe) #Arnoldo filio quondam Arnoldi Mersman 

senioris# promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus caponibus et hereditario censu XIII librarum et 

X solidorum (dg: com) monete conventui de Porta Celi de jure solvendis 

exinde exceptis aqueductibus ad premissa de jure spectantibus atque 

quarta parte cuiusdam aggeris dicti den Vorsten Hoeve Dijcke (dg: siti in 

..) siti (dg: ante) ante dictum campum versus meridiem ad dictum campum 

de jure spectantis ut dicebat. Quo facto repromisit dictus (dg: Johannes) 

#Arnoldus# emptor super omnia dictos censum tria! caponum et XIII 

[librarum] et X solidorum dicte monete perpetue taliter dabit sic quod 

dictis venditoribus et heredibus dicti quondam Johannis Weijlen soen et 

supra (dg: ...) eorum hereditates dampna exinde non eveniant. Testes Vere 

et Walterus datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 542v 02 do 20-03-1393. 

Een brief maken van de wederbelofte. 

 

Solvit. 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Henrico. (dg: Tradetur littera dicto Henrico). 

 

BP 1179 p 542v 03 do 20-03-1393. 

Johannes zvw Johannes gnd Houbraken van Scijnle verkocht aan Arnoldus die 

Decker zvw Mijchael van der Hoelder Donc van Ghemert een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, 

tuin en 3 lopen aangelegen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat 

Luttel Einde, tussen Rijcoldus Willems soen en Johannes Zonman enerzijds en 

Nijcholaus Lobben soen en Belija dvw Johannes Sonman anderzijds, reeds 

belast met een lijfpacht22 van 2 mud rogge, op het leven van broeder 

Bonifaes gnd Faes Sonman van de derde orde. 

 

Johannes filius quondam Johannes! dicti Houbraken de Scijnle hereditarie 

vendidit Arnoldo die Decker filio quondam Mijchaelis van der Hoelder Donc 

de Ghemert (dg: hereditariam p) hereditarium censum XX #s[olidorum]# 

monete solvendum hereditarie purificationis et in (dg: Scijnle) Busco 

tradendum ex domo et (dg: area) orto et tribus lopinatis terre siliginee 

(dg: s ibid) dicto orto adiacentibus sitis in parochia de Scijnle (dg: s) 

ad locum dictum aen dat Luttel Eijnde inter hereditates Rijcoldi Willems 

soen (dg: ex uno) et Johannis Zonman ex uno et inter hereditates 

Nijcholai (dg: Lo) Lobben soen et (dg: Delije) Belije filie quondam 

                         
22 Zie ← BP 1179 p 237r 07 di 04-04-1391, belofte van de lijfpacht, gaande 

uit alle goederen van Johannes nzvw Johannes gnd Houbraken van Scijnle. 
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Johannis Sonman ex alio ut dicebat promittens warandiam et #aliam# 

obligationem deponere excepta vitali pensione duorum modiorum siliginis 

ad vitam fratris Bonifaes dicti Faes Sonman tercii ordinis exinde 

solvenda. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 542v 04 do 20-03-1393. 

Johannes zvw Marcelius gnd Zeel Vincke verkocht aan Nijcholaus gnd Nijcoel 

zvw Henricus Louwer van Berlikem een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Bartholomeus te betalen, gaande uit (1) een stuk land, in Berghem, ter 

plaatse gnd op Cauwerlijlle, tussen Lambertus Baten soen enerzijds en 

Gerardus Jans soen van der Oestart anderzijds, (2) een huis en tuin, 

aldaar, tegenover voornoemd stuk land, over de gemene weg, tussen 

voornoemde Gerardus Jans soen van der Oestart enerzijds en Walterus Ghise 

szv Johannes gnd Muijl anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg, dit huis en de tuin reeds belast met een cijns aan de naburen 

van Oss. 

 

Johannes filius #quondam# Marcelii dicti Zeel (dg: die) Vincke 

hereditarie vendidit Nijcholao dicto Nijcoel filio quondam Henrici Louwer 

de Berlikem hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

(dg: Mar) Bartholomei ex pecia terre sita in parochia de Berchen in loco 

dicto op Cauwerlijlle inter hereditatem (dg: Gerardi) Lamberti Baten soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Jans soen van der Oestart ex alio et 

ex domo et orto sitis ibidem in opposito dicte pecie terre ultra communem 

plateam inter hereditatem dicti Gerardi Jans soen van der Oestart ex uno 

et inter hereditatem Walteri Ghise generi Johannis dicti Muijl ex alio 

tendentibus cum utroque fine ad communem plateam ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

vicinorum de Os ex dictis (dg: orto) domo et orto de jure solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 542v 05 do 20-03-1393. 

Walterus van Oekel gaf uit aan Henricus Zeghers soen een stuk land, in 

Nuland, ter plaatse gnd in Nieuwelander Bosse, tussen Hermannus van Loen 

enerzijds en Petrus zv Johannes Nezen soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen. 

 

Walterus de Oekel peciam terre sitam in parochia de Nuwelant ad locum 

dictum in Nuwelander Bossche inter hereditatem (dg: Henrici) Hermanni de 

Loen ex uno et inter hereditatem Petri filii Johannis Nezen soen ex alio 

prout ibidem sita est ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico 

Zeghers soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie purificationis ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 542v 06 do 20-03-1393. 

Gerardus zvw Hermannus Bathen soen en Theodericus zvw Oda gnd Heijnen van 

Lijttoijen verkochten aan Godefridus Posteel en diens vrouw Oda dvw 

Gerardus van Berze een lijfrente23,24 van 3 oude Franse schilden of de 

waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 1½ morgen land van 

                         
23 Zie → VB 1799 f 103v 04, ma 10-01-1396, Godevart Posteel was gericht aen onderhalven margen 
lants behorende tot Gerijts soen wilner Hermans Baten soen gelegen in die prochi van Littoijen 

in de stat geheijten Zeebossche tusschen den erve Agnesen Willems ende tusschen enen grave 

aldair ende aen enen halven margen lants des vors Gerijts gelegen in die vors prochi ter stat 

geheijten op den Wert tusschen den erve Arts geheijten Nolleken Geroncs ende tusschen enen 

gemeijnen wech item aen enen margen lants behorende tot Dirc soen wilner Oeden geheijten 

Heijnen van Lijttoijen gelegen in die vors prochi after in die voers stat Zeebossche genoemt 

tusschen den erve der erfgenaem wilner Jans van Macharen ende tusschen den grave aldair 

overmids gebrec van lijfpensien die hij dair aen heeft. 

24 Zie → BP 1180 p 573r 07 di 18-07-1396, overdracht van de lijfrente. 
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eerstgenoemde Gerardus, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Zeebosse, tussen 

Agnes Willems enerzijds en een sloot anderzijds, (2) ½ morgen land van 

eerstgenoemde Gerardus, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Wert, tussen 

Arnoldus Nolleken Geroncs enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 1 

morgen land van voornoemde Theodericus, in Lithoijen, achter in de plaats 

gnd die Zeebosse, tussen erfg vw Johannes van Macharen enerzijds en een 

sloot anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de rente. 

 

Gerardus (dg: H) filius quondam Hermanni Bathen soen et Theodericus 

filius quondam (dg: Oede) #Ode# dicte Heijnen de Lijttoijen legitime 

vendiderunt Godefrido Posteel (dg: de) et [O]de sue uxori filie quondam 

Gerardi de Berze vitalem pensionem (dg: duorum) trium aude scilde Francie 

seu valorem solvendam anno quolibet ad vitam dictorum venditorum et non 

ultra purificationis ex uno et dimidio iugeribus terre primodicti Gerardi 

sitis in parochia de Lijttoijen (dg: loco dicto die) loco dicto die 

Zeebossche inter hereditatem Agnetis Willems ex uno et inter fossatum ex 

alio atque ex dimidio iugero terre #primodicti Gerardi# sito in dicta 

parochia ad locum dictum op die Wert inter hereditatem Arnoldi Nolleken 

Geroncs ex uno et inter (dg: h) communem (dg: p) viam ex alio item ex 

(dg: uno ju) uno iugero terre dicti Theoderici sito in dicta parochia 

(dg: in) retro in (dg: dicto) loco dicto die Zeebossche inter hereditatem 

heredum quondam Johannis de Macharen ex uno et inter fossatum ex alio ut 

dicebant promittentes #indivisi# super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 542v 07 do 20-03-1393. 

Gerardus beloofde Theodericus schadeloos te houden en beloofde ook dat al 

zijn kinderen, zodra ze meerderjarig zijn, voornoemde Theodericus 

schadeloos zullen houden. 

 

Solvit. 

Primus (dg: servabit alium indempnem) super! super habita et habenda 

Theodericum indempnem et quod ipse Gerardus omnes suos liberos (dg: ..) 

postquam ad annos pubertatis pervenerint facient! dictum Theodericum a 

dicta pensione indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 542v 08 do 20-03-1393. 

Hiervan een instrument maken. Als Godefridus of Oda kosten maken bij het 

verwerven van de rente, dan worden die, voorzover met twee getuigen 

gestaafd of onder ede verklaard, vergoed. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot en Gerardus van Hees. 

 

A. 

Et fiet super (dg: super) eodem addendum quod promittent super habita et 

habenda quod si dicti Godefridus et (dg: Agnes) #Oda# seu alter eorum pro 

habendo et assequendo dampna habent expensas facient quod de illis 

relevabunt prout per duos testes probare poterint seu sub juramento 

tenere voluerint. Acta in camera presentibus scabinis et Johanne de Globo 

Gerardo de Hees testibus datum anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo 

tercio mensis (dg: mensis) marcii die XX hora vesperarum pontificis 

Bonifacii (dg: no) noni anno quarto. 

 

BP 1179 p 542v 09 do 20-03-1393. 

Henricus zvw Walterus Bac van Broechoven gaf uit aan Johannes zv Petrus van 

Eirde 4 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd in Bacs Hoeve, tussen 

Arnoldus van den Broec enerzijds en kvw Gerardus van den Boegarde 

anderzijds, met een eind strekkend aan Rijcoldus zvw Henricus Hadewigen 

soen en met het andere eind aan Johannes van den Bogarde en Gerardus van 

Acker, met recht van weg over erfgoed van voornoemde Henricus naar de 

gemene weg; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 
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n-erfcijns van 14 pond geld, met Kerstmis te betalen. Voornoemde Johannes 

zv Petrus van Eirde zal over deze 4 bunder recht van weg moeten verlenen 

aan de eigenaars van andere erfgoederen van wijlen voornoemde Walterus Bac, 

achter voornoemde 4 bunder gelegen. 

 

Henricus filius quondam Walteri Bac de Broechoven quatuor bonaria prati 

sita in parochia de Scijnle in loco dicto in Bacs Hoeve inter hereditatem 

Arnoldi van den Broec ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Gerardi van den Boegarde ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem 

Rijcoldi filii quondam Henrici Hadewigen soen et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis van den Bogarde et Gerardi van Acker #et jus viandi 

et trans[eundi] usque ad communem plateam per hereditatem dicti Henrici# 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni filio Petri de Eirde ab 

eodem hereditarie possidenda pro censu domini fundi exinde solvendo dando 

etc atque pro hereditario censu XIIII librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit hoc addito quod dictus Johannes 

filius Petri de Eirde tenebitur viare #?perpetue# per dicta quatuor 

bonaria prati omnes (dg: possessore) possessores pro tempore omnium 

aliarum hereditatum (dg: s) dicti quondam Walteri Bac sitarum retro dicta 

quatuor bonaria prati (dg: testes). Testes Vere et Coptiten datum supra. 

 

BP 1179 p 542v 10 do 20-03-1393. 

Voornoemde Johannes zv Petrus van Eirde beloofde aan voornoemde Henricus 40 

Hollandse gulden of de waarde en 4 pond geld met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius Petri de Eirde promisit dicto Henrico XL Hollant 

gulden seu valorem et quatuor libras monete ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 542v 11 do 20-03-1393. 

Voornoemde Henricus zvw Walterus Bac van Broechoven gaf uit aan Johannes 

van den Boegarde en Gerardus van den Acker 3¼ bunder 15 roeden beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Bacs Hoeve, tussen erfgoed van Petrus van Eirde 

enerzijds en erfg vw Henricus Heijnen soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan Johannes zv Petrus van Eirde en met het andere eind aan 

Henricus zv Metta gnd Arts, met recht van weg hierheen over voornoemd 

erfgoed van voornoemde Johannes zv Petrus van Eirde, dat voornoemde 

Johannes zv Petrus van Eirde verworven had van voornoemde Henricus, en 

daarvandaan verder naar de gemene weg; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen. Drie brieven. 

 

Et erunt 3 littere. 

Dictus Henricus tria bonaria et quartam partem unius bonarii et (dg: 

quindecim) #quindecim# virgatas prati sitas in parochia de Scijnle in 

loco dicto Bacs Hoeve inter hereditatem Petri de Eirde ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Henrici Heijnen soen ex alio tendentes cum 

uno fine ad hereditatem (dg: Petri) Johannis filii Petri de Eirde (dg: ex 

uno et inter) et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici filii Mette 

dicte Arts simul cum (dg: via) jure viandi a dictis tribus (dg: 

iugeribus) #bonariis# et (dg: per) quarta parte unius bonarii et 

quindecim virgatis terre per #dictam# hereditatem spectantem !per 
!hereditatem (dg: Johannis f) dicti Johannis filii Petri de Eirde quam 

idem Johannes filius Petri de Eirde erga dictum Henricum acquisiverat et 

abinde ultrius usque ad communem plateam ut dicebat dedit dedit ad 

[h]ereditarium censum Johanni van den Boegarde et Gerardo van den Acker 

ab eisdem hereditarie possidendas pro censu domini fundi exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditario censu quatuor librarum monete dando sibi 

ab alio hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam 
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pro premissis et alii repromiserunt indivisi. Testes datum supra supra. 

 

BP 1179 p 542v 12 ±do 20-03-1393. 

(dg: Voornoemde Johannes en Ge). 

 

(dg: dicti Johannes et Ge). 

 

BP 1179 p 542v 13 ±do 20-03-1393. 

Voornoemde Gerardus van den Acker beloofde aan voornoemde Henricus 90 

Hollandse gulden of de waarde en 9 pond geld met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Gerardus van den Acker promisit super omnia dicto Henrico 

nonaginta Hollant gulden seu valorem et novem libras monete ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

1179 mf9 A 14 p. 543. 

 Secunda post oculi: maandag 10-03-1393. 

 Tercia post oculi: dinsdag 11-03-1393. 

 

BP 1179 p 543r 01 ma 10-03-1393. 

Gerardus Scade zvw Gerardus Scade deed tbv Walterus zvw Walterus van Os 

steenbakker afstand van een b-erfcijns25 van 20 schelling geld, een helft te 

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

en erf van wijlen Henricus Werneri, behorend aan Johannes Snegghelen de 

jongere, in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen een ledige hofstad 

enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Leijdecker anderzijds, welke cijns 

Johannes Sneggelen de oudere gekocht had van zijn broer Johannes gnd 

Snegghelen de jongere. 

 

Gerardus Scade filius quondam Gerardi Scade super hereditario censu (dg: 

vigin) viginti solidorum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis 

[et] mediatim Domini de domo et area q[uondam] Henrici Werneri ad 

Johannem Snegghelen juniorem pertinente sita in Busco in vico dicto 

Gorterstrate inter ?huiusmodi vacuum domistadium ibidem ab uno latere 

situm et inter hereditatem Henrici dicti Leijdecker ab alio latere 

adiacentem quem censum Johannes Sneggelen (dg: junior) senior erga 

Johannem dictum Snegghelen juniorem #suum fratrem# emendo acquisiverat 

prout in litteris et super jure ad opus Walteri filii quondam Walteri de 

Os pannicide (dg: acquisiverat prout in litteris supportavit ad opus) 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Dordrecht et Vere datum 

secunda post oculi. 

 

BP 1179 p 543r 02 ma 10-03-1393. 

Rodolphus van Gravia maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Ludovicus zvw Godescalcus van Bladel. 

 

Rodolphus de Gravia calumpniavit vendiciones et alienaciones factas per 

Ludovicum filium quondam Godescalci de Bladel ut dicebat. Testes Sijmon 

et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 543r 03 di 11-03-1393. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini gaf uit26 aan Godefridus van Broechoeven zvw 

Nicholaus van Broechoeven (1) een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan 

een straat die loopt voor het huis van wijlen de vrouwe van Lake, tussen 

erfgoed van Johannes van Tijenrode gewantsnijder enerzijds en erfgoed van 

                         
25 Zie → BP 1182 p 018v 01 vr 05-03-1400 (2), overdracht van de erfcijns. 
26 Zie ← BP 1175 f 086r 10 ma 13-05-1392, en ← BP 1175 f 091r 03 ma 13-05-

1392, soortgelijke uitgifte van een kamer met deel van de tuin, onder 

vergelijkbare voorwaarden. 
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Johannes Brabander anderzijds, (2) ¼ deel van een tuin, achter voornoemde 

kamer en andere kamers gelegen, tussen de stal van een zekere Jordanus 

enerzijds en erfgoed van Johannes Venneken anderzijds, te weten het ¼ deel 

achter voornoemde kamer, welke kamer met ondergrond en ¼ deel van de tuin 

58 voet 1 duim lang zijn, af te meten vanaf voornoemde weg achterwaarts, 

(3) met een stukje erfgoed, 3 voet lang en breed, achter de deur van 

voornoemde kamer; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 pond 

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

voor het eerst met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393). 

Voornoemde Godefridus mag in voornoemd ¼ deel van de tuin, richting het 

erfgoed van voornoemde Jordanus geen privaat bouwen, waarvan voornoemde 

Jordanus last zou kunnen hebben. 

Zou voornoemde Godefridus in voornoemd ¼ deel van de tuin willen bouwen, 

dan mag dat bouwwerk aan de kant richting het erfgoed van voornoemde 

Jordanus uitsluitend glazen vensters hebben, die niet open kunnen. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini quandam cameram cum eius fundo 

sitam in Busco ad vicum tendentem ante domum quondam domine de Lake inter 

hereditatem Johannis de Tijenrode rasoris pannorum ex uno et inter 

hereditatem Johannis Brabander ex alio atque quartam partem cuiusdam orti 

siti ibidem retro dictam cameram et alias cameras ibidem sitas inter 

stabulum dicti Jordani ex uno et inter hereditatem Johannis Venneken ex 

alio videlicet illam quartam partem dicti orti que sita est retro dictam 

cameram et que camera cum eius fundo atque quarta pars predicti orti 

longitudinem quinquaginta octo pedatarum et unius pollicis habent et 

habebunt scilicet mensurando easdem a dicto vico retrorsum cum quadam 

(dg: parte hereditatis) particula hereditatis tres pedatas in longitudine 

et latitudine continente sita ibidem retro (dg: antediactm) antejanuam 

eiusdem camere ut dicebat dedit ad hereditarium censum Godefrido de 

Broechoeven filio quondam Nicholai de Broechoeven ab eodem etc 

possidendas pro hereditario censu quinque librarum monete dando dicto 

Jordano ab alio hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo Domini proxime futuro ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis 

tali condicione quod dictus Godefridus in dicta quarta parte dicti orti 

in latere versus hereditatem dicti Jordani nullam privatam construet seu 

construeri faciet per quam dictus Jordanus et sui post eum heredes dampna 

aut aliam incommoda seu impedimenta quovis modo habebunt seu sustinebunt 

et si idem Godefridus imposterum edificare voluerit in dicta quarta parte 

dicti orti extunc huiusmodi edificium in latere versus hereditatem dicti 

Jordani nullas habebit fenestras nisi vitreas in dicto edificio fixas non 

aperiendas. Testes Dordrecht et Wolterus datum 3a post oculi. 

 

BP 1179 p 543r 04 di 11-03-1393. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Jordanus 17 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Godefridus promisit dicto Jordano XVII Hollant gulden vel valorem 

ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 543r 05 di 11-03-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela ev Cecilia dvw Gerardus Buc gaf uit aan 

Leonius van de Kelder een huis, tuin en 2 aangelegen kampen, gnd Loeswijk, 

in Mierlo, tussen Henricus Dicbier heer van Mierlo enerzijds en een gemene 

weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 oude 

groten of de waarde en een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Mierlo, met 

Sint-Remigius in Mierlo te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Cecilie eius uxoris filie quondam Gerardi Buc domum ortum et 

duos campos dictis domui et orto adiacentes dictos communiter Loeswijc 
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sitos in parochia de Mierle inter hereditatem (dg: he) Henrici Dicbier 

domini de Mierle ex uno et inter communem platheam ex alio prout ibidem 

sunt siti ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Leonio de Penu pro 

hereditario censu trium antiquorum grossorum vel valorem et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Mierle dandis 

dicto Willelmo ab alio Remigii et in parochia de Mierle tradendis ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 543r 06 di 11-03-1393. 

Voornoemde Leonius beloofde aan voornoemde Willelmus 24 oude groten 

tournoois en 45 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Leonius promisit dicto Willelmo XXIIII antiquos grossos Turonenses 

atque XLV Hollant gulden vel valorem ad purificationis proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 543r 07 di 11-03-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela ev Cecilia dvw Gerardus Buc gaf uit 

aan Jacobus van Kigloe (1) een tuin, gnd de Nieuwe Hof, in Mierlo, voor de 

goederen gnd te Laervenne, tussen Egidius van Ghisenroede enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een stukje land, gnd dat Groesstukske, aldaar, 

tussen Henricus Jans soen enerzijds en voornoemde Jacobus van Kigloe 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot of de waarde en een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te 

leveren. 

 

Dictus Willelmus ut supra ortum quendam dictum den Nuwen Hof situm in 

parochia de Mierle ante bona dicta te Laervenne inter hereditatem Egidii 

de Ghisenroede ex uno et inter communem platheam ex alio atque particulam 

terre dictam dat Groesstucsken sitam ibidem inter hereditatem Henrici 

Jans soen ex uno et inter hereditatem Jacobi de Kigloe ex alio ut dicebat 

dedit ad pactum dicto Jacobo de Kigloe ab eodem pro dimidio antiquo 

grosso #vel valorem# et pro hereditaria paccione quinque lopinorum 

siliginis mensure de Mierle dandis dicto Willelmo ab alio purificationis 

et in parochia de Mierle tradendis ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 543r 08 di 11-03-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela ev Cecilia dvw Gerardus Buc gaf uit 

aan Petrus zvw Godefridus van Langvelt (1) 4 lopen land, in Mierlo, ter 

plaatse gnd dat Hoelen, tussen Henricus Dicbier van Mierle enerzijds en kvw 

Henricus van Laerven anderzijds, (2) 2 stukjes land, in Mierlo, (2a) bij de 

kerk aldaar, naast de plaats gnd de Hoge Weg, (2b) tussen Katherina dvw 

Gerardus gnd Rijthoven enerzijds en Henricus die Striker anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 1/3 deel van 1 oude groot en een n-erfpacht van 8 

lopen rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Dictus Willelmus ut supra quatuor lopinatas terre sitas in parochia de 

Mierle ad locum dictum dat Hoelen sitas (dg: in parochia) inter 

hereditatem Henrici Dicbier de Mierle ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici de (dg: Laven) #Laerven# ex alio item duas 

particulas terre sitas in dicta parochia quarum una (dg: pp) prope 

ecclesiam ibidem iuxta locum dictum den Hogen Wech et altera inter 

hereditatem Katherine filie quondam Gerardi dicti Rijthoven ex uno et 

inter hereditatem Henrici die Strike-(dg: n)-#r# ex alio sunt site ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Petro filio quondam Godefridi de 

Langvelt ab eodem pro tercia parte unius antiqui grossi et pro 

hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de M[ier]le danda 
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dicto Willelmo ab altero purificationis et in dicta parochia tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 543r 09 di 11-03-1393. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen en zijn voornoemde vader Henricus 

beloofden aan Albertus Wael, tbv het Geefhuis, dat voornoemde Willelmus 

binnen een jaar een windmolen zal bouwen, ter waarde van 200 Hollandse 

gulden, in Moergestel, op de grond, waarop de windmolen thans staat, welke 

molen aan het Geefhuis belast zal blijven op dezelfde manier als waarop de 

windmolen die daar nu staat bezwaard is. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen et dictus Henricus eius 

pater promiserunt super habita et habenda Alberto Wael ad opus mense 

sancti spiritus quod ipse Willelmus quoddam molendinum venti #ad valorem 

ducentorum florenorum Hollandie# (dg: J) infra annum edificabit in 

parochia de Gestel prope !Osterwijc in fundo quo molendinum venti ad 

presens consistet #(dg: quod)# quod molendinum manebit obligatum (dg: 

dicte mense nomine vigore paccionis quam mensa sancti spiritus ex dicto 

molendino et eius attinentiis habet ibidem sitis ut dicebat) dicte mense 

in omnibus modo et forma quibus molendinum nunc ibidem consistens sit 

obligatum. Testes Sijmon et Dordrecht datum ut supra. 

 

1179 mf9 B 01 p. 544. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 29-03-1393. 

 Dominica letare: zondag 16-03-1393. 

 Tercia post dominicam palmarum: dinsdag 28-03-1393. 

 Quarta post dominicam palmarum: woensdag 29-03-1393. 

 

BP 1179 p 544v 01 ±za 29-03-1393. 

(dg: destijds). 

 

(dg: notum sit universis quod cum). 

 

BP 1179 p 544v 02 za 29-03-1393. 

Thomas van Hijntham verkocht aan Willelmus de oudere zv Willelmus zv 

Arnoldus Tielkini, door voornoemde Willelmus zv Arnoldus Tielkini verwekt 

bij wijlen diens vrouw Elizabeth dvw Johannes Stierken, een n-erfpacht van 

3 mud 3 lopen rogge, maat van Stripe, uit een b-erfpacht van 12 mud rogge, 

maat van Stripe, welke pacht van 12 mud Arnoldus gnd Holther van Stripe en 

Elijas zvw Walterus gnd Wellen Kather beloofd hadden met Lichtmis aan 

voornoemde Thomas van Hijntham op de na te noemen hoeve te leveren, gaande 

uit een hoeve, gnd ten Dijke, in Stripe, en uit de helft van een beemd, gnd 

Boer Winckel, in Blaerthem Sint-Lambertus, zoals deze goederen behoorden 

aan wijlen Rutgherus gnd Arken soen schoonvader van voornoemde Thomas, en 

zoals Walterus gnd Truden soen deze hoeve en helft van de beemd als 

hoevenaar bezat. 

 

Thomas de Hijntham hereditariam paccionem trium modiorum et trium 

lopinorum siliginis mensure de Stripe ad se spectantem (dg: in) de 

hereditaria paccione (dg: ..) duodecim modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem XII modiorum siliginis dicte mensure Arnoldus dictus 

Holther [d]e Stripe et Elijas filius quondam Walteri dicti Wellen Kather 

promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto Thome de Hijntham (dg: 

...) hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum tradituros 

et deliberaturos de et ex quodam manso dicto ten Dijke sito in parochia 

de Stripe et ex omnibus et singulis attinentiis eiusdem mansi quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque ex medietate cuiusdam prati dicti 

Boer Winckel siti in parochia de Blaerthem sancti Lamberti prout 

huiusmodi mansus cum suis attinentiis et cum medietate dicti prati ad 

Rutgherum (dg: f) quondam dictum Arken soen (dg: generi ..) #socerum# 
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olim predicti (dg: Tho) Thome pertinere consueverant et prout et in 

quantum Walterus dictus Truden soen dictum mansum cum suis attinentiis et 

cum medietate dicti prati tamquam colonus possidere consuevit prout in 

litteris quas vidimus hereditarie vendidit (dg: Henri) Willelmum! (dg: 

#seniorem# filium seni) seniorem filium (dg: quondam) Willelmi (dg: 

filius) filii !quondam! Tielkini #ab eodem Willelmo filio !Arnoldi! 

Tielkini et Elizabeth quondam uxore eiusdem (dg: Ard) Willelmi filia 

quondam Johannis Stierken# promittens super omnia warandiam et 

obligationem in primodicta paccione existentem deponere et sufficientem 

facere. Testes Sijmon et Vere datum in vigilia palmarum. 

 

BP 1179 p 544v 03 za 29-03-1393. 

Thomas gnd van Hijntam szvw Rutgherus Arken soen van Woenssel verkocht aan 

Willelmus de oudere zv Willelmus zv Arnoldus Tielkini, door voornoemde 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini bij wijlen diens vrouw Elizabeth dvw 

Johannes Stierken verwekt, een b-erfcijns van 4 oude schilden geld van de 

keizer of van de koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde 

waarde, die Thomas gnd Goeskens soen beloofd had aan Godefridus zvw 

voornoemde Rutgherus Arken soen van Woenssel, Johannes Lijsscap en 

voornoemde Thomas, szvw voornoemde Rutgherus Arken soen, met Lichtmis in 

Woensel te betalen, gaande uit een huis en tuin, in Woensel, tussen de 

gemeint van Woensel enerzijds en Godefridus gnd Gobeken Agnesen soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Lambertus Baten soen en met het 

andere eind aan de gemeint aldaar, zoals afgepaald, welke cijns, samen met 

andere goederen, aan voornoemde Thomas gekomen was na gerechtelijke 

erfdeling van goederen die behoorden aan voornoemde Thomas, Johannes 

Lijsscap en Godefridus zvw Rutgherus Arken soen. 

 

Thomas dictus de Hijntam gener quondam Rutgheri Arken soen de Woenssel 

hereditarium censum quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum monete imperatoris vel monete regis Francie boni 

auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem Thomas 

dictus Goeskens soen promisit se daturum et soluturum Godefrido filio 

dicti quondam (dg: Rug) Rutgheri Arken soen de Woenssel Johanni Lijsscap 

et dicto Thome generis dicti quondam Rutgheri Arken soen hereditarie 

purificationis et in Woenssel tradendum et deliberandum de et ex domo 

(dg: et area) et orto sitis in parochia de (dg: S) Woenssel (dg: 

traditurum et deliberaturum de et ex domo et or) inter communitatem de 

Woenssel ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti Gobeken Agnesen soen 

ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Lamberti Baten soen et 

cum reliquo fine ad communitatem ibidem prout ibidem sita! limitata prout 

in litteris (dg: et qui census nunc ?dicto Gerardo nunc spectat ad dictum 

Thomam) et qui census dicto Thome mediante quadam divisione prous facta 

per judicem in Busco ex parte domini de (dg: bo) quibusdam bonis 

spectantibus ad dictos Thomam Johannem Lijsscap et Godefridum filium 

quondam Rutgheri Arken soen (dg: cessi ..) simul cum quibusdam allis 

bonis cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo (dg: 

filio) seniori filio Willelmi filii Arnoldi Tielkini ab eodem Willelmo 

filio Arnoldi Tielkini et quondam Elizabeth sua uxore filia quondam 

Johannis Stierken pariter genito supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia (dg: warandiam) ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte et! dictorum quondam Godefridi filii quondam 

Rutgheri predicti et Johannis Lijsscap et (dg: fi) eorundem Godefridi et 

Johannis Lijsscap (dg: depone) heredum deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 544v 04 zo 16-03-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela en Gerardus van den Wiel beloofden aan 

Philippus Jozollo 200 Engelse nobel met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393; 

15+6=21 dgn) te betalen, op straffe van 5. 
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Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela et Gerardus van den Wiel 

promiserunt Philippo Jozollo IIc Engels nobel ad pasca proxime 

persolvendos pena V. Testes Veer et Wouter datum dominica letare. 

 

BP 1179 p 544v 05 zo 16-03-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 
?3 ?gr. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 544v 06 di 28-03-1393. 

Jacobus Loze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit erfgoederen in Macharen, 

die waren van Mechtildis wv Thomas zv Jacobus van Macharen en haar zoon. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XL solidorum monete quem se solvendum 

habere dicebat hereditarie pasce ex hereditatibus sitis in parochia de 

Macharen que fuerant Mechtildis relicte quondam Thome filii Jacobi de 

Macharen et Philippi eius filii ut dicebat monuit de tribus annis. Testes 

Sijmon et Vere datum 3a post dominicam palmarum. 

 

BP 1179 p 544v 07 wo 29-03-1393. 

Beatrix gnd Loden wv Matheus Posteel, Ywanus van Gravia ev Aleijdis, dv 

voornoemde Beatrix en Matheus Posteel, Reijnerus Loden zv voornoemde 

Beatrix en Henricus Yegher ev Gertrudis dv voornoemde Beatrix gaven uit aan 

Gerardus van Abruggen zvw Theodericus van Vlimen (1) 10 hont land minus 25 

roeden, in Empel, ter plaatse gnd die Klein Roedse Kamp, tussen Denkinus 

Luwe enerzijds en Hadewigis dvw Gerardus van Abruggen anderzijds, aan 

wijlen voornoemde Matheus verkocht27 door Bertoldus gnd Luwe van Empel en 

Theodericus zvw Theodericus van Vlimen, (2) de helft, die behoort aan 

Denkinus gnd Veer zvw Gerardus gnd van Driel, van een kamp gnd 

Buijsenningen, in Empel, tussen kv Nijcholaus zv Clemencia en haar broer 

enerzijds en erfgoed van de kerk van Empel anderzijds, welke helft 

voornoemde Matheus Posteel verworven had van Denkinus gnd Veer zvw Gerardus 

van Driel, (3) alle goederen van Denkinus gnd Veer zvw Gerardus van Driel, 

die Willelmus gnd Posteel gerechtelijk gekocht had van wijlen voornoemde 

Matheus Posteel, en welke goederen voornoemde Beatrix Loden verworven had 

van voornoemde Willelmus Posteel; de uitgifte geschiedde voor de lasten die 

eruit gaan, en thans voor een n-erfcijns van 10 pond 10 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, aan voornoemde Beatrix zolang ze leeft, en na haar 

overlijden aan voornoemde Ywanus (voor ½ + 1/6), Reijnerus (1/6) en 

Henricus Yegher (1/6). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Gerardus 

van Abruggen tot onderpand (4) 3 morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

Valkener Stuk, tussen Denkinus Hannen soen en Ghibekinis gnd Proefs soen 

enerzijds en erfgoed dat was van Denkinus Gerijts soen anderzijds, reeds 

belast met maasdijken. 

 

Beatrix #dicta Loden# relicta quondam Mathei Posteel cum tutore Ywanus de 

Gravia maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dictorum 

quondam Beatricis et Mathei Posteel Reijnerus Loden filius dicte 

Beatricis et Henricus Yegher maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie dicte Beatricis decem hont terre viginti quinque virgatas 

terre minus sita in parochia de (dg: p) de Empel in loco dicto die Cleijn 

Roedsche Camp inter hereditatem Denkini (dg: Bud) Luwe ex uno et inter 

hereditatem (dg: he) Hadewigis filie quondam Gerardi de Abruggen ex alio 

vendita dicto quondam Matheo ab (dg: Bertolwo) Bertoldo dicto Luwe de 

Empel et Theoderico filio quondam (dg: Denkini filii) Theoderici [de] 

Vlimen (dg: prout in litteris) atque medietatem que ad Denkinum dictum 

                         
27 Zie ← BP 1175 f 218v 01 do 07-03-1370, verkoop van deze 10 hont minus 25 

roeden. 
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Veer filium quondam Gerardi dicti de Driel spectantem! cuiusdam campi 

dicti die Buijsenningen siti in parochia de Empel inter hereditatem 

liberorum Nijcholai filii Clemencie et eius fratrum ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Empel ex alio (dg: item omnia bona 

Denkini dicti Veer filii quondam Gerardi de Vlimen q) quam medietatem 

Matheus Posteel predictus erga Denkinum dictum Veer filium quondam 

Gerardi de Driel acquisiverat (dg: prout in litteris) atque omnia bona 

Denkini dicti Veer filii quondam Gerardi de Driel que bona omnia dicti 

Denkini Willelmus dictus Posteel erga dictum (dg: d) quondam Matheum 

Posteel per judicem mediante sententia scabinorum in Busco acquisiverat 

emendo (dg: prout in litteris) et que bona omnia (dg: dictus Be) dicta 

Beatrix Loden erga dictum Willelmum Posteel acquisiverat prout in 

litteris continetur quas vidimus dederunt ad hereditariam paccionem 

Gerardo de Abruggen filio quondam Theoderici de Vlimen cum litteris et 

aliis et (verbeterd uit: j) jure (dg: pro) ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: cens) oneribus exinde de jure solvendis et (dg: 

faciendis et) ad hoc de jure dandis et solvendis et faciendis etc atque 

pro hereditario censu decem librarum et decem solidorum monete dando 

dicte Beatrici ad eius vitam integraliter et post eius decessum dicto 

Ywano pro una medietate eiusdem census et pro una sexta parte dicti 

census et dicto Reijnero pro una sexta parte dicti census et dicto 

Henrico Yegher pro una sexta parte dicti census ad! dicto Gerardo de 

Abruggen hereditarie nativitatis Domini ex premissis promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem aliam ex parte eorum deponere et 

alter repromisit et ad maiorem securitatem (dg: dicte) solucionis dictis! 

census etc dictus Gerardus de Abruggen tria iugera terre sita #in# 

jurisdictione de Merewijc ad locum dictum Valkener Stuc inter hereditatem 

Denkini Hannen soen et Ghibekini dicti Proefs soen ex uno et inter 

hereditatem que fuerat Denkini Gerijts soen ex alio [ad] pignus imposuit 

promittens super habita et habenda warandiam de dictis tribus iugeribus 

terre et obligationem deponere exceptis aggeribus Mose ad hoc de jure 

spectantibus [et su]fficientem facere promittens insuper super habita et 

habenda quod ipse omnia onera dicta onraet ad supradictas hereditates et 

bona et ad dicta tria jugera [de jur]e spectantia et exinde solvenda 

perpetue et singulis annis talibus! exsolvet et observabit sic !supra 

(dg: di) premissa et supra dicta tria [terre] neque dictis Beatrici Ywano 

Thome Henrico Yegher dampna exinde non exinde eveniant nec solucio dicti 

census X librarum et X solidorum dicte monete impedietur quovis modo in 

futurum. Testes Sijmon et Aggere datum quarta post palmarum. 

 

1179 mf9 B 02 p. 545. 

 Quarta post dominicam palmarum: woensdag 29-03-1393. 

 Quinta post palmarum: witte donderdag 30-03-1393. 

 

BP 1179 p 545r 01 wo 29-03-1393. 

(dg: Ger). 

 

BP 1179 p 545r 02 wo 29-03-1393. 

Godefridus zvw Gerardus van der Lulsdonc verkocht28 aan Walterus van Oekel 

een huis, erf en tuin in Den Bosch, achter het klooster van de 

Minderbroeders, tussen erfgoed van Henricus van Uden enerzijds en erfgoed 

van Nijcholaus gnd Sacdrager anderzijds, aan hem verkocht door Gerardus zvw 

Henricus van Uden, belast met een b-erfcijns van 6 schelling geld, die 

voornoemde Godefridus hieruit overgedragen had aan dekaan en kapittel van 

de kerk van Den Bosch. 

 

                         
28 Zie ← BP 1178 f 241v 13 wo 16-06-1389, overdracht van het huis, erf en 

tuin door Godefridus zvw Gerardus gnd van der Lulsdonc aan Johannes zv 

Gerardus van Vladeracken. 
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Godefridus filius quondam Gerardi van der (dg: Lusd) Lulsdonc domum aream 

et ortum sitos in Busco retro claustrum fratrum minorum i[nter] 

hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

Sacdrager ex alio venditam! sibi a Gerardo filio quondam Henrici de Uden 

prout in litteris hereditarie vendidit Waltero de Oekel supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto hereditario censu sex solidorum monete quem 

dictus Godefridus supportaverat decano et capitulo ecclesie de Busco ex 

dictis domo et area et orto solvendo annuatim. Testes Sijmon et Aggere 

datum quarta post palmarum. 

 

BP 1179 p 545r 03 wo 29-03-1393. 

Willelmus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 04 wo 29-03-1393. 

Walterus van Oekel beloofde aan Godefridus van Zeelst 50 Hollandse gulden 

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

 

Walterus de Oekel promisit super omnia (dg: dicto) Godefrido #de Zeelst# 

L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 05 do 30-03-1393. 

Bernardus Otten soen beloofde aan Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen 

van Amersvort, gedurende 3 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus 

14 goede Gelderse gulden of de waarde te betalen, en dat hij de waterlaat 

zal onderhouden, behorend bij een kamp van wijlen Egidius van de Doorn, nu 

aan voornoemde Amisius behorend, ter plaatse gnd die Kuijcse Kamp, naast 

erfgoed van Petrus Ludincs. 

 

Bernardus Otten soen promisit super omnia se daturum et soluturum Amisio 

dicto Mijs filio Volcquini Mijs soen #de Amersvort# ad spacium trium 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

trium annorum XIIII bonos Gelre gulden seu valorem Martini et pro primo 

termino Martini proxime futurum et quod ipse aqueductum spectantem ad 

quendam campum (dg: dicti Amisii) quondam Egidii de Spina nunc ad dictum 

Amisium situm! in loco dicto die Kuijcsche Camp contigue iuxta 

hereditatem Petri Ludincs ut dicebat dictis (dg: quatuor) #tribus# annis 

durantibus (dg: in bona disposicione) cum zicht et zeijssen in bona 

disposicione observabit. Testes (dg: Vere) Dordrecht et Vere datum quinta 

post palmarum. 

 

BP 1179 p 545r 06 do 30-03-1393. 

Johannes zv Petrus van Eirde verkocht aan Hadewigis dvw Johannes van 

Gherwen van Scijnle, tbv haar zoon Henricus bij haar verwekt door wijlen 

Henricus van der Haghen, een n-erfcijns van 4 pond geld, met Pasen te 

betalen, voor het eerst over een jaar (zo 19-04-1394), gaande uit een huis, 

tuin en aangelegen akker, in Schijndel, ter plaatse gnd Delschot, tussen 

Ghibo van der Veerdonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 

de grondcijns. 

 

Johannes filius Petri de Eirde hereditarie vendidit (dg: Henri) Hadewigi 

filie quondam Johannis de (dg: v Gherwen) Gherwen de Scijnle ad opus (dg: 

Jo) Henrici (dg: fil) sui filii ab eadem Hadewige et Henrico (dg: filio) 

quondam van der Haghen pariter geniti hereditarium censum IIII librarum 

monete solvendum hereditarie pasche et primo termino a pasca proxime 

futuro ultra annum ex domo et orto et agro sibi adiacente sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot inter hereditatem Ghibonis 

van der (dg: Verdo) Veerdonc ex uno et inter (dg: here) communem plateam 
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ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 07 do 30-03-1393. 

Johannes gnd Joseph zvw Danijel gnd Joseph droeg over aan Fijssia dv 

Albertus van Dijnther (dg: tbv voornoemde !Sophija en haar natuurlijke 

kinderen verwekt door Johannes van den Loe), een huis en tuin, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen kvw Reijnkinus gnd Brouwer 

enerzijds en Lambertus gnd die Wever anderzijds, belast met 7 hoenderen, 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, 3 schelling gemeen paijment, 12 

penning gemeen paijment en ¼ deel van 1 lopen raapzaad of papaverzaad. 

 

Johannes (dg: dic filius) dictus Joseph filius quondam Danijelis dicti 

Joseph (dg: hereditarie vendidit) domum et ortum sitos in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Lutteleijnde inter hereditatem liberorum quondam 

Reijnkini dicti Brouwer ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti die 

Wever ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Fijssie filie Alberti de 

Dijnther (dg: ad opus eiusdem Sophije! et ad opus puerorum naturalium 

eiusdem Sophije ab eadem Sophia et Johanne van den Loe pariter genitorum 

et generandorum) promittens warandiam et obligationem deponere (dg: ...) 

exceptis (dg: quinque s) septem pullis et hereditario censu XX solidorum 

monete et (dg: tres solidorum #tribus ..) tribus solidis# communis 

pagamenti et XII denariis communis pagamenti et quarta parte unius lopini 

seminis raparum vel papaveris exinde solvendis. Testes Sijmon et Vere 

datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 08 do 30-03-1393. 

Voornoemde Fijssia dv Albertus van Dijnther beloofde aan voornoemde 

Johannes Joseph een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Dicta Fijssia (dg: pro) cum tutore promisit se daturam et soluturam dicto 

Johanni Joseph hereditarium censum XX solidorum monete #hereditarie 

nativitatis Domini# ex domo et orto predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 09 do 30-03-1393. 

Theodericus zvw Willelmus van den Brekelen verkocht aan Conrardus zvw 

Arnoldus Coenen soen en zijn vrouw Gertrudis van Stiphout een lijfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in Den Bosch te leveren, 

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd Hezellaar, tussen wijlen Walterus Koc enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van 

Keeldonc, reeds belast met 2 zester rogge, (2) een kamp in Schijndel, ter 

plaatse gnd aan Tendvels, tussen kv Gerardus gnd des Papen soen enerzijds 

en de gemeint anderzijds, dit kamp reeds belast met de grondcijns, 4 

hoenderen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi van den Brekelen (dg: h) legitime 

vendidit Conrardo filio quondam Arnoldi Coenen soen (dg: here) et 

Gertrudi de Stiphout sue uxori vitalem pensionem (dg: duo) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Conrardi et Gertrudis sue uxoris et non ultra (dg: p) omnium sanctorum et 

in Busco tradendam ex domo et (dg: -i) orto (dg: sibi ad) et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Hezellaer inter hereditatem quondam Walteri Koc 

ex uno et inter (dg: hereditatem Johannis de Ke) communem plateam ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Johannis de Keeldonc atque ex 

quodam campo sito in (dg: dicta) parochia de Scijnle ad locum dictum aen 

Tendvels inter hereditatem liberorum Gerardi dicti des Papen soen ex uno 
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et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis duobus sextariis siliginis (dg: 

annu) ex dictis domo et orto ac hereditatibus sibi adiacentibus de jure 

solvendis atque (dg: hereditaria pac) censu domini fundi et quatuor 

pullis et hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure ex 

dicto campo prius solvendis et sufficientem facere tali condicione quod 

alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint 

etc. 

 

BP 1179 p 545r 10 do 30-03-1393. 

Arnoldus zvw Gerardus van der Straten verkocht aan Heijlwigis wv Johannes 

Hacken een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, 18 

lopen rogge groot, in Someren, tussen Henricus van Aelst enerzijds en kvw 

Nijcholaus Henrics soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene 

weg en met het andere eind aan de weg gnd Kerkweg, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Gerardi van der Straten hereditarie vendidit 

Heijlwigi relicte quondam Johannis Hacken hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex (dg: pecia terre) domo et orto et pecia terre XVIII 

lopinos siliginis in semine capiente sibi adiacente sitis in parochia de 

Zoemeren inter hereditatem (dg: J) Henrici de Aelst ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Nijcholai Henrics soen ex alio (dg: ut 

dicebat promittens) tendentibus cum (dg: cum) uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo ad! viam dictam Kercwech ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde prius solvendo (dg: et suff) et sufficientem facere. Testes 

(dg: dat) Sijmon et Vere datum quinta post palmarum. 

 

BP 1179 p 545r 11 do 30-03-1393. 

Godescalcus van Megen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus de Megen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 12 do 30-03-1393. 

Johannes van der Papendonc beloofde aan Johannes van Mijngen 34 Engelse 

nobel en ½ Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 

01-10-1393) te betalen. 

 

Johannes van der Papendonc promisit Johanni de Mijngen XXXIIII Engels 

nobel et (dg: quarta) dimidium Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 13 do 30-03-1393. 

Aleijdis wv Jacobus gnd die Clercke verklaarde dat aan wijlen voornoemde 

Jacobus die Clercke door Hermannus gnd Oems en Elizabeth wv Rodolphus Hals 

58 Engelse nobel waren betaald in afkorting van 114 Engelse nobel, die 

voornoemde Hermannus en Rodolphus Hals, Jacobus Kesselman en Gerardus 

Weenmaers soen beloofd hadden aan wijlen voornoemde Jacobus die Clercke. De 

brief overhandigen aan voornoemde Hermannus. 

 

Aleijdis relicta quondam Jacobi dicti (dg: Moer) die Clercke palam 

recognovit (dg: sibi #et dictum) dicto quondam Jacobo die Clercke# per 

Hermannum dictum Oems et per Elizabeth relictam quondam Rodolphi Hals 

fore satisfactum a (dg: LX) LVIII Enghels nobel in abbreviationem centum 

et XIIII Enghels nobel quos dicti Hermannus et Rodolphus Hals Jacobus 

Kesselman et Gerardus Weenmaers soen promiserunt dicto quondam Jacobo die 

Clercke in litteris scabinorum de Busco. Testes datum supra. Tradetur 
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littera dicto Hermanno. 

 

BP 1179 p 545r 14 do 30-03-1393. 

Voornoemde Aleijdis wv Jacobus gnd die Clercke verklaarde dat Hermannus 

Oems en Zegherus Zeghers soen voldaan hebben 37½ Engelse nobel en 15 

plakken in afkorting van 75 Engelse nobel en 32 plakken, aan voornoemde 

Aleijdis beloofd door voornoemde Henricus en Zegherus en Jacobus van 

Kessel. De brief overhandigen aan voornoemde Hermannus. 

 

Dicta Aleijdis palam recognovit sibi per Hermannum Oems et Zegherum 

Zeghers soen fore satisfactum #de# XXXVII et dimidio [Engels nobel] et 

(dg: XV) de XV placken in abbreviationem septuaginta quinque Engels nobel 

et XXXII placken promissorum dicte Aleijdi a dicto Henrico et Zeghero a 

Jacobo de Kessel (dg: de Kess) in litteris scabinorum de Busco ut 

dicebat. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Hermanno. 

 

BP 1179 p 545r 15 do 30-03-1393. 

Johannes van Kessel beloofde dat hij een helft zal betalen van voornoemde 

75 Engelse nobel en 32 plakken, zó dat voornoemde Hermannus en Zegherus 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Johannes de Kessel promisit super omnia quod ipse unam medietatem 

dictorum LXXV Engels nobel et XXXII placken taliter exsolvet sic quod 

dictis Hermanno et (dg: Joh) Zeghero dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 545r 16 do 30-03-1393. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem verkocht aan Nijcholaus zv Nijcholaus gnd 

Willems soen een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Margareta van Os enerzijds en erfgoed van Henricus gnd Wilde 

anderzijds, welk huis en erf Henricus Boden soen van Kuijc gekocht had van 

Hilla dvw Willelmus gnd Heirde, en welk huis en erf eerstgenoemde Zibertus 

nu 29bezit. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem domum et aream sitam in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Margarete de Os ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Wilde ex alio quam domum et aream Henricus (dg: Boden) 

Boden soen de Kuijc erga Hillam filiam quondam Willelmi dicti Heirde 

emendo acquisiverat prout in litteris et quam domum et aream primodictus 

Zibertus nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: su) vendidit 

Nijcholao filio Nijcholai dicti Willems soen supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte dicti quondam Henrici Boden soen et quorumcumque 

heredum et successorum dicti quondam Henrici Boden soen deponere et quod 

ipse ?quoscumque heredes et successores dicti Henrici Boden soen perpetue 

tales habebit quod numquam presument se jus in premissis habere. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf9 B 03 p. 546. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo tercio mensis aprilis 

  die tercia pontificis Bonifacii IX anno quarto: 

  maandag 03-04-1393. 

 Quinta post palmarum: witte donderdag 30-03-1393. 

 

BP 1179 p 546v 01 do 30-03-1393. 

Nijcholaus zv Nijcholaus gnd Willems soen beloofde aan Zibertus zv Zibertus 

van Hoculem een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met 

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

                         
29 Zie ← BP 1179 p 277r 14 ma 24-07-1391, verkoop van het huis. 
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25-12-1393), gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai dicti Willems soen promisit se daturum et 

soluturum Ziberto filio Ziberti de Hoculem hereditarium censum sex 

librarum monete hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo 

termino nativitatis Domini ex domo et area predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 02 do 30-03-1393. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Zibertus zv Zibertus van 

Hoculem 59 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super #omnia# dicto Ziberto filio Ziberti de 

Hoculem quinquaginta novem Hollant gulden seu valorem ad nativitatis (dg: 

nativitatis) Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 03 ma 03-04-1393. 

En hij kan voornoemde cijns van 6 pond terugkopen gedurende 3 jaar, 

ingaande Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393), elke pond met 10 Hollandse 

gulden of de waarde en 10 schelling geld en met eventuele achterstallige 

termijnen, maar als hij terugkoopt, dan tenminste de helft van de cijns. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Arnoldus van Andel, 

Johannes van de Kloot, Henricus zvw Cristianus van den Hoevel en Jordanus 

van Hoculem. 

 

A. {Met streep verbonden met BP 1179 p 546v 01}. 

Et poterit redimere dictum (dg: dictum) censum sex librarum ad spacium 

trium annorum (dg: datam presentium) post festum nativitatis Johannis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente (dg: 

cum quinquagin) scilicet quamlibet libram cum X Hollant gulden seu 

valorem et cum X solidis monete et cum arrestadiis si que defecerint tali 

condicione quod non redimet minus de dicto censu #quolibet vice# minus 

quam medietatem dicti census promittens ut in forma. Acta in camera 

presentibus scabinis Arnoldo de Andel Johanne de Globo Henrico filio 

quondam Cristiani van den Hoevel et Jordano de Hoculem datum anno Domini 

millesimo CCCmo nonagesimo tercio mensis aprilis die tercia hora 

vesperarum pontificis (dg: ?Vicha) Bonifacii (dg: d) IX anno quarto. 

 

BP 1179 p 546v 04 ma 03-04-1393. 

Arnoldus Steijmpel vernaderde de helft van een b-erfpacht van 5 mud rogge, 

en 12 penningen gnd keulsen, aan Katherina wv Gerardus Ketellere verkocht 

door Katherina dvw Johannes Lijsscap en Reijnerus van Aelst ev Oda dvw 

voornoemde Johannes Lijsscap. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Arnoldus Steijmpel prebuit patentes denarios ad redimendum medietatem 

hereditarie paccionis quinque modiorum siliginis et XII denariorum 

dictorum Coelschen venditam Katherine relicte quondam Gerardi Ketellere a 

Katherina filia quondam Johannis Lijsscap et a Reijnero de Aelst marito 

legitimo Ode sue uxoris filie dicti quondam Johannis Lijsscap et alter 

cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 05 ma 03-04-1393. 

Godefridus van den Raem zvw Johannes van den Raem verkocht aan Henricus 

oudere zv Rodolphus van Merlaer een kamp, in Veghel, ter plaatse gnd 

Tuijfteze, ter plaatse gnd Weikamp, tussen erfgoed van de mannen gnd van 

Tuijfteze enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met 1 obool cijns. 

 

Godefridus van den Raem filius quondam Johannis van den Raem quendam (dg: 

q) campum (dg: die Ve) ad se spectantem situm in parochia de Vechel in 

loco dicto Tuijfteze in loco dicto Weijcamp inter hereditatem hominum 

dictorum de Tuijfteze ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebat 
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hereditarie vendidit Henrico (dg: de) filio seniori Rodolphi de Merlaer 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto uno obulo census ex 

dicto campo de jure solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 06 ma 03-04-1393. 

Henricus van Huls verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van Huls prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 07 ma 03-04-1393. 

De gezusters Margareta en Truda, dv Johannes gnd Willem soen, verklaarden 

dat Henricus gnd Rocke van Hijnen hen de helft geleverd heeft van alle 

gerede goederen van wijlen Gerardus, bv voornoemde gezusters, zvw Henricus 

Elsenman, tot op de dag van vandaag ontvangen door voornoemde Henricus 

Rocke. 

 

Solvit. 

(dg: He) Margareta et Truda sorores filie Johannis dicti (dg: Willem) 

Willem soen (dg: cum tutore) palam recognoverunt (dg: se) ipsis per 

Henricum dictum Rocke de Hijnen fore satisfactum de medietate omnium 

bonorum paratorum #quondam Gerardi fratris olim dictarum sororum filii 

quondam Henrici Elsenman# (dg: q per) perceptorum et levatorum per dictum 

Henricum Rocke (dg: percepit et levavit ex parte et) a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem clamantes inde quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 546v 08 ma 03-04-1393. 

Arnoldus zv Johannes van Crumvoert, Henricus Rijc bakker en Engbertus Lizen 

soen beloofden aan Johannes van den Camp 70 Hollandse gulden of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Arnoldus filius Johannis de Crumvoert Henricus Rij[c] pistor #et# 

Engbertus Lizen soen promiserunt Johanni van den Camp septuaginta Hollant 

gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 09 ma 03-04-1393. 

Arnoldus zv Arnoldus Cleijnnael gaf uit aan Wouterus die Wijt, Petrus 

Bolants soen en Arnoldus die Gheijster een eusel in Moergestel, tussen 

Johannes Daneels soen, hr Laurencius van den Speelhoevel priester en 

Willelmus Comans enerzijds en voornoemde Johannes Daneels soen en Petrus 

Bolants soen van Ghestel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 19½ kleine 

zwarte tournosen aan de grondheer, en thans voor een n-erfpacht van 20 

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

 

Et 4. 

Arnoldus filius Arnoldi Cleijnnael peciam (dg: terre dictam) hereditatis 

dicte eeusel sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem Johannis Daneels soen (dg: ex uno et inter here) et domini 

Laurencii van den Speelhoevel (dg: et) presbitri et Willelmi Comans ex 

uno et inter hereditatem dicti Johannis Daneels soen et Petri Bolants! 

soen de Ghestel ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Woutero die Wij[t] (dg: filio quondam Wout) Petro (dg: ..) Bolarts! soen 

et Arnoldo die Gheijster ab eisdem hereditarie possidendam pro XIX et 

dimidio parvis nigris Turonensibus denariis domino fundi exinde solvendis 

dandis atque pro (dg: XX) hereditaria paccione XX lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab aliis purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam et obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 546v 10 ma 03-04-1393. 

Willelmus Broet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Broet prebuit et reportavit prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 546v 11 ma 03-04-1393. 

Voornoemde Wouterus Wit, Petrus Bolants soen en Arnoldus die Gheijster 

beloofden aan voornoemde Hermannus 29 goede Gelderse gulden of de waarde en 

36 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar (wo 02-02-1396) te 

leveren. 

 

Dicti Wouterus Wit Petrus (dg: Bol) Bolants soen et Arnoldus die 

Gheijster promiserunt dicto Hermanno XXIX bonos Gelre gulden seu valorem 

et XXXVI lopinos siliginis mensure de Busco (dg: ad) a purificationis 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 12 ma 03-04-1393. 

(dg: Johannes Ermgarden soen). 

 

BP 1179 p 546v 13 ma 03-04-1393. 

Agnes wv Johannes Ermgarden soen van Lijeshout droeg over aan haar dochter 

Ermgardis haar vruchtgebruik in een huis met ondergrond, gnd die 

varkenskooi, met de helft van een boog van de oude stadsmuur, in Den Bosch, 

in een straatje dat loopt van de Gevangenpoort voor het huis van 

Theodericus gnd Stouthen naar het water, tussen erfgoed van voornoemde 

Theodericus Stouthen enerzijds en erfgoed van Johannes van Hezewijc 

anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes Ermgarden soen in cijns 

uitgegeven30 door Arnoldus gnd Duijssche. 

 

Agnes relicta quondam Johannis Ermgarden soen de Lijeshout cum tutore 

suum usufructum sibi competentem in (dg: medietate) domo et suo fundo 

dicta communiter die (dg: verkens) verkens koij cum medietate arcus dicti 

boeghe de antiquo muro opidi de Busco ad dictam domum spectantis sita in 

Busco in viculo tendente a porta captivorum ante domum Theoderici dicti 

Stouthen versus aquam ibidem inter hereditatem Theoderici Stouthen 

predicti ex uno et inter hereditatem Johannis de Hezewijc ex alio data ad 

censum dicto quondam Johanni Ermgarden soen ab Arnoldo dicto Duijssche 

prout in litteris supportavit Ermgardi sue filie promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte sui in dicto usufructu existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 546v 14 do 30-03-1393. 

Wellinus van Beke verhuurde aan Herbertus zv Gerardus Baten soen en 

Johannes Willelmus Kemerlincs soen een kamp, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, ter plaatse gnd die Vliedert, tussen Theodericus Tolincs soen 

enerzijds en Ancelmus Tolinc anderzijds, voor een periode van 4 jaar, 

ingaande heden, per jaar voor 8 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen, belast met waterlaten. De huurders zullen die 

waterlaten onderhouden, en ook de waterlaten die horen bij 2 morgen land 

van voornoemde Wellinus, gelegen aan het eind van voornoemd kamp. Eén brief 

voor Wellinus. 

 

Wellinus de Beke quendam campum (dg: IIII iugera vel circiter 

continentem) situm in (dg: loco di) parochia de Roesmalen in loco dicto 

Bruggen ad locum dictum die Vliedert inter hereditatem (dg: Herberti 

filii Gerardi Baten soen ex) Theoderici Tolincs soen ex uno et inter 

hereditatem Ancelmi Tolinc ex alio locavit recto locacionis modo Herberto 

filio Gerardi Baten soen et Johanni filio (dg: quondam) Willelmi 

                         
30 Zie ← BP 1177 f 011r 01 ±vr 12-12-1382, uitgifte van dit huis. 
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Kemerlincs soen ab eisdem ad spacium quatuor annorum datam presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum annorum! pro octo Hollant 

gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quinque 

annorum Martini promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere (dg: et alii) exceptis aqueductibus ad premissa spectantibus et 

alii repromiserunt indivisi super omnia et quod ipse aqueductus ad dictum 

(dg: quatuor IIII) campum spectantes atque aqueductus spectantes ad duo 

iugera terre ad dictum Wellinum spectantes sita ad finem dicti campi ut 

dicebat dictis quatuor annis cum zicht et seijssen in bona disposicione 

ante scouwe observabit sic quod Wellino dampna exinde non eveniant. 

Testes Sijmon et Vere datum quinta post palmarum. Et erit una littera pro 

Wellino. 

 

1179 mf9 B 04 p. 547. 

 Quinta post palmarum: witte donderdag 30-03-1393. 

 Sexta post pascha anno XCIII: vrijdag 11-04-1393. 

 

BP 1179 p 547r 01 do 30-03-1393. 

Johannes zvw Johannes gnd Korf droeg over aan Delija dvw Bertoldus gnd 

Hannen soen een b-erfcijns31,32 van 40 schelling geld, die Johannes van 

Troest beloofd had aan de broers Reijnerus, eerstgenoemde Johannes, 

Bertoldus en Godefridus, kvw voornoemde Johannes Korf, en aan Bodo van den 

Stocke en Godefridus van Beke, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft, behorend aan voornoemde Johannes van Troest, in (1) een huis en erf, 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus smid van Hezewijc enerzijds en erfgoed van Johannes van Malle 

anderzijds, (2) een tuin, achter voornoemd huis gelegen, tussen erfgoed van 

voornoemde Johannes van Malle enerzijds en de stroom en erfgoed van 

voornoemde Theodericus smid anderzijds, van welke cijns eerstgenoemde 

Johannes 5/6 deel33, behorend aan voornoemde Reijnerus, Bertoldus, 

Godefridus, Bodo en Godefridus van Beke, van hen verworven had. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti (dg: K) Korf hereditarium censum 

XL solidorum monete quem Johannes (dg: J) de Troest promisit se daturum 

et soluturum Reijnero Johanni (dg: primo) primodicto [Bertoldo] et 

Godefrido fratribus liberis quondam Johannis Korf predicti Bodoni van den 

Stocke et Godefrido de Beke hereditarie nativitatis Domini de et ex 

medietate ad dictum [Johannem] de Troest spectante in domo et area cum 

suis attinentiis sitis in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Theoderici fabri de Hezewijc ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Malle ex alio latere atque de et ex medietate ad dictum 

Johannem de Troest spectante in quodam orto sito retro dictam domum inter 

hereditatem dicti Johannis de Malle ex uno et inter aquam dictam die 

stroem et (dg: Theoderici) hereditatem dicti Theoderici fabri ex alio 

prout in litteris et de quo censu primodictus Johannes quinque sextas 

partes (dg: spectantes) ad dictos Reijnerum Bertoldum Godefridum fratres 

suos Bodonem et Godefridum #de Beke# (dg: in dicto) spectantes in dicto 

censu erga erga (dg: ..) eosdem Reijnerum Bertoldum Godefridum fratres 

Bodonem Godefridum de Beke acquisiverat prout in aliis litteris 

hereditarie supportavit Delije filie quondam Bertoldi (dg: quond) dicti 

Hannen soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Vere datum quinta post palmarum. 

 

BP 1179 p 547r 02 do 30-03-1393. 

Arnoldus zvw Johannes van den Yvenlaer verkocht aan zijn broer Bernijerus 

zvw voornoemde Johannes van den Yvenlaer een huis met ondergrond en 

                         
31 Zie ← BP 1179 p 391r 05 do 02-05-1392, Johannes zvw Johannes Corf verwierf 5/6 deel van de 
cijns waarvan hij al 1/6 deel had. 
32 Zie → BP 1180 p 745r 03 do 29-03-1397, overdracht van de cijns. 
33 Zie ← BP 1179 p 391r 05 do 02-05-1392, overdracht van 5/6 deel in de 

cijns van 40 schelling. 
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aangelegen akker en beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Yvenlaar, tussen Henricus Berniers soen enerzijds en Boudewinus Otten soen 

en de sloot gnd watergrave anderzijds, belast met de hertogencijns en 4 

pond geld b-erfcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van den Yvenlaer (dg: qu..) domum cum 

suo fundo atque agrum et pratum sibi adiacentes sitos infra libertatem de 

Busco ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Henrici Berniers soen ex 

uno et inter hereditatem Boudewini Otten soen et fossatum dictum 

watergrave ex alio hereditarie vendidit Bernijero suo fratri filio dicti 

quondam Johannis van den Yvenlaer promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et (dg: hereditario censu) quatuor 

libris monete hereditarii census exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 547r 03 do 30-03-1393. 

Henricus zvw Amelius van der Voert verkocht aan Henricus gnd Grieten soen 

zvw Johannes van den Clapstert een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Diessen te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die 

Alsen, in Diessen, tussen Laurencius van den Rode enerzijds en Bartholomeus 

gnd Meus van den Nuwenhuze anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Henricus (dg: dictus) filius quondam Amelii van der Voert (dg: h) 

legitime vendidit Henrico (dg: G) dicto (dg: -s) Grieten soen filio 

quondam Johannis van den Clapstert vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti 

emptoris et non ultra purificationis et in Dijesen tradendam ex pecia 

terre dicta die Alsen sita in parochia de Dijesen inter hereditatem (dg: 

Laurencii van den) Laurencii van den Rode ex uno et inter hereditatem 

Bartholomei dicti Meus van den Nuwenhuze ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

et sufficientem facere et ?si mortuus fuerit emptor. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 547r 04 ±do 30-03-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela beloofde aan Godefridus Posteel 96 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) 

te betalen. 

 

-. 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela promisit Godefrido (dg: Postel) 

Posteel nonaginta sex bonos Gelre gulden seu valorem ad (dg: Seve) 

Martini proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 547r 05 ±do 30-03-1393. 

(dg: De broers Rodolphus en Henricus Backe, kvw Godescalcus Roesmont). 

 

(dg: Rodolphus et Henricus Backe fratres liberi quondam Godescalci 

Roesmont). 

 

BP 1179 p 547r 06 vr 11-04-1393. 

De broers Rodolphus en Henricus Backe, kvw Godescalcus zvw Rodolphus 

Roesmont, droegen over aan Gerardus Ruver een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van 

de goederen gnd Boesschot, in Asten, welke pacht wijlen hun voornoemde 

vader Godescalcus gekocht had van Matheus van Boesschot, en die nu aan hen 

behoort. 

 

Rodolphus et Henricus Backe fratres liberi quondam Godescalci filii 

quondam Rodolphi Roesmont hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

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

Busco tradendam ex medietate bonorum dictorum Boesschot sitorum in 
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parochia de Asten atque ex attinentiis dicte medietatis dictorum bonorum 

singulis et universis quam paccionem trium modiorum siliginis dictus 

quondam Godescalcus eorum pater erga Matheum de Boesschot emendo 

acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad se pertinere dicebant 

hereditarie supportaverunt Gerardo Ruver cum litteris et jure 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti eorum 

patris deponere. Testes Rover et Veer datum sexta post pascha. Anno 

XCIII. 

 

BP 1179 p 547r 07 vr 11-04-1393. 

Theodericus gnd Zeghers soen van Hoesden ev Aleijdis dvw Nicholaus gnd 

Gheenmans droeg over aan Willelmus zv Albertus Ketelleer een b-erfpacht van 

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

de helft van een hoeve, die was van wijlen Arnoldus gnd Bruijstens, in 

Westilburg, welke pacht wijlen voornoemde Nicholaus Gheenmans gekocht had 

van Boudewinus zv Arnoldus gnd Gruijter van Os, en die nu aan hem behoort. 

 

Theodericus dictus Zeghers soen de Hoesden maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Aleijdis sue uxoris filie quondam Nicholai dicti Gheenmans 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate 

cuiusdam mansi qui fuerat quondam Arnoldi dicti Bruijstens siti in 

parochia de Westilborch atque ex attinentiis eiusdem medietatis mansi 

supradicti singulis et universis quam paccionem dictus quondam Nicholaus 

Gheenmans erga Boudewinum filium Arnoldi dicti Gruijter de Os emendo 

acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo filio Alberti Ketelleer cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens #super habita et acquirenda# ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui et dicti quondam 

nicholai et quorumcumque heredum dicti quondam Nicholai deponere. Testes 

Veer et Wouter datum ut supra. 

 

BP 1179 p 547r 08 vr 11-04-1393. 

Godefridus zvw Godefridus gnd Onmaet verkocht aan zijn schoonzoon Woltherus 

zvw Johannes Mertens van Westerwijc de helft in een huis en erf in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, op de dijk van de Vughterstraat, aan de kant 

richting de plaats gnd Gelendonk, tussen het huis van Henricus gnd Hoesken 

enerzijds en het huis van wijlen Henricus Dekker anderzijds, welk huis en 

erf voornoemde wijlen Godefridus Onmaet gekocht had van Hermannus van 

Ghele. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi dicti Onmaet medietatem ad se 

spectantem in domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi supra aggerem 

eiusdem vici in latere versus locum dictum communiter Ghelendonc inter 

domum Henrici dicti Hoesken ex uno et inter domum quondam Henrici 

tectoris ex alio (dg: vendita dicto quondam Godefrido Onmaet ab Hermanno 

de Ghele prout in litteris et quam) quam domum et aream dictus quondam 

Godefridus Onmaet erga Hermannum de Ghele emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam (dg: nunc) medietatem primodictus Godefridus sibi de 

morte dicti quondam sui patris successione hereditarie advolutam esse 

dicebat hereditarie vendidit Wolthero filio quondam Johannis Mertens de 

Westerwijc suo genero supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam sevrare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 547r 09 vr 11-04-1393. 

Voornoemde Woltherus zvw Johannes Mertens van Westerwijc beloofde aan 

eerstgenoemde Godefridus 50 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 
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Dictus Woltherus promisit primodicto Godefrido L Gelre gulden (dg: 

antiquo) vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

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

 

BP 1179 p 547r 10 vr 11-04-1393. 

Voornoemde Woltherus zvw Johannes Mertens van Westerwijc ev Mechtildis, dvw 

Godefridus Onmaet en Elisabeth dvw Nicholaus Oem, droeg over aan Godefridus 

zvw voornoemde Godefridus Onmaet de helft in een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 4 lopen land, in 

Westilburg, tussen Wolterus gnd Jan Wouter soen enerzijds en Heilwigis gnd 

Cleijn anderzijds, welke pacht voornoemde wijlen Godefridus Onmaet, tbv 

zichzelf en zijn kinderen verwekt bij voornoemde Elisabeth, verworven had 

van zijn broer Willelmus gnd Onmaet. 

 

Dictus Woltherus maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Godefridi Onmaet ab eodem quondam Godefrido et 

Elisabeth eius uxore filia quondam Nicholai Oem pariter genite medietatem 

ad se et ad dictam Mechtildem eius uxorem spectantem in hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

pu[rificationis] ex quatuor lopinatis terre sitis in parochia de 

Westilborch inter hereditatem Wolteri dicti Jan #Wouter# (dg: Wouters) 

soen ex uno et inter hereditatem Heilwigis dicte Cleijn ex alio quam 

paccionem dimidii modii siliginis dictus quondam Godefridus Onmaet ad 

opus sui et ad opus liberorum ab ipso Godefrido et dicta Elisabeth eius 

uxore pariter genitorum erga Willelmum dictum Onmaet suum fratrem 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido filio 

dicti quondam Godefridi Onmaet simul cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. (dg: testes datum 

supra). Testes datum supra. 

 

1179 mf9 B 05 p. 548. 

 Sexta post pasca: vrijdag 11-04-1393. 

 Sabbato post pasca: zaterdag 12-04-1393. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 17-04-1393. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 18-04-1393. 

 

BP 1179 p 548v 01 vr 11-04-1393. 

Voornoemde Woltherus zvw Johannes Mertens van Westerwijc ev Mechtildis dvw 

Godefridus Onmaet droeg over aan Godefridus zvw voornoemde Godefridus zv 

Johannes Onmaet de helft in een b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Vlijmen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Reijnerus van Holten anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Godefridus 

zv Johannes Onmaet gekocht had van Goessuinus Cnode de jongere zvw Eufemia. 

 

Dictus Wolterus maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Godefridi filii Johannis dicti Onmaet medietatem ad 

se spectantem in hereditario censu quatuor librarum monete solvendo 

hereditarie in festo nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco in 

vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis de Vlijmen ex uno et inter 

hereditatem quondam Reijneri de Holten ex alio quem censum IIIIor 

librarum dictus quondam Godefridus filius Johannis (dg: Onmaet) Onmaet 

erga Goessuinum Cnode juniorem filium quondam Eufemie acquisiverat emendo 

prout in litteris et (dg: quam medietatem dicti census dictus Wolterus 

nunc ad se pertinere dicebat) hereditarie supportavit Godefrido filio 

dicti quondam Godefridi filii Iohannis Onmaet cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Veer et Wouter datum (dg: sabbato post pascha) datum sexta post pasca. 

 

BP 1179 p 548v 02 za 12-04-1393. 

Hubertus Steenwech gaf uit aan Goessuinus zv Rutgherus van Zegeworpe (1) 
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een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezeakker, tussen 

voornoemde Goessuinus zv Rutgherus van Zegeworpe enerzijds en Henricus van 

Zulikem anderzijds, (2) een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd Hezeakker, tussen Rodolphus van den Breculen enerzijds en erfgoed van 

het altaar van de H.Maria in de kerk van Gestel anderzijds, (3) een stuk 

beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Oelands Grave, tussen 

Lambertus Moerken enerzijds en wijlen Laurencius van Vaelbeke anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven met 12 

zester rogge. 

 

Hubertus Steenwech peciam terre sitam in parochia de Gestel (dg: de) 

prope Herlaer ad locum dictum Hezeacker inter hereditatem Goessuini filii 

Rutgheri de Zegeworpe ex uno et inter hereditatem Henrici de Zulikem ex 

alio ac peciam terre sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Rodolphi van den Breculen ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad altare sancte Marie situm in (dg: ..) ecclesia de Gestel ex 

alio atque peciam prati sitam in dicta parochia ad locum dictum (dg: Ol) 

Oelands Grave (dg: s) inter hereditatem Lamberti Moerken ex uno et inter 

hereditatem quondam Laurencii de (dg: de) Vaelbeke ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem (dg: G) dicto Goessuino filio dicti 

Rutgheri de Zegeworpe ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicto Huberto 

ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit ex premissis et non resignabit nisi cum duodecim 

sextariis siliginis. Testes Veer et Wouter datum sabbato post pasca. 

 

BP 1179 p 548v 03 za 12-04-1393. 

Johannes zvw Everardus gnd van den Kerchoeve rademaker en Johannes zv 

Wolterus van Vucht bontwerker ev Heilwigis dvw voornoemde Everardus 

verkochten aan Margareta wv Henricus van der Asmit, tbv haar en haar 

kinderen verwekt door wijlen voornoemde Henricus, de helft in 1½ morgen 

land, in Empel, ter plaatse gnd die Heuvel, tussen Ghisbertus Veer 

enerzijds en Johannes van den Hout anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemde Ghisbertus, belast met dijken, sloten, afscheidingen en andere 

lasten. De brief overhandigen aan haar of aan haar zoon Johannes. 

 

Johannes filius quondam Everardi dicti van den Kerchoeve rotificis et 

Johannes filius Wolteri de Vucht pellificis maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Heilwigis sue uxoris filie dicti quondam Everardi medietatem ad 

se spectantem in uno et dimidio jugeribus terre sitis in parochia de 

Empel ad locum dictum communiter die Hoevel inter hereditatem Ghisberti 

Veer ex uno et inter hereditatem Johannis van den Hout ex alio scilicet 

illam medietatem dictorum unius et dimidii jugerum que sita est versus 

hereditatem dicti Ghisberti ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Jo) 

Margarete relicte quondam Henrici van der Asmit (dg: filii quondam 

Johannis van den Hoernic) ad opus sui et ad opus eius liberorum ab ipsa 

Margareta et dicto quondam Henrico pariter genitorum promittentes 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus slotis fossatis et 

sepibus ac ceteris oneribus ad dictam medietatem de jure spectantibus. 

Testes datum ut supra. Detur sibi vel Johanni suo filio. 

 

BP 1179 p 548v 04 za 12-04-1393. 

Ghibo Keijot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo Keijot prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 548v 05 za 12-04-1393. 

Johannes van Engelant en zijn broers Lambertus en Henricus Noet, kvw 

Arnoldus van Engelant, beloofden aan Arnoldus Groetaert 39 goede Gelderse 
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gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te 

betalen. 

 

Johannes de Engelant Lambertus et Henricus Noet #eius# fratres liberi 

quondam Arnoldi de Engelant promiserunt Arnoldo Groetaert triginta novem 

bonos florenos monete Gelrie vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) Veer et Wouter datum sabbato 

post pasca. 

 

BP 1179 p 548v 06 za 12-04-1393. 

Lambertus zvw Arnoldus van Engelant droeg over aan zijn broers Johannes en 

Henricus Noet al zijn varend goed, oogsten en opbrengsten. 

 

Solvit. 

Lambertus filius quondam Arnoldi de Engelant omnia sua bona pecoralia et 

omnes eius fructus et proventus quocumque locorum sitos ut dicebat 

legitime supportavit Johanni et Henrico Noet suis fratribus promittens 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 548v 07 za 12-04-1393. 

Johannes zvw Lambertus van den Pettenlaer verkocht aan Gertrudis wv 

Johannes Hugen leerbewerker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een kamp, 2½ morgen groot, ter plaatse gnd 

dat Ledebroek, tussen Rodolphus Koijt enerzijds en Johannes Meester 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Lede. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Pettenlaert! hereditarie 

vendidit Gertrudi relicte quondam Johannis Hugen frunitoris hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex campo quodam duo et dimidium jugera terre continente sito in 

loco dicto dat Ledebroec inter hereditatem Rodolphi Koijt ex uno et inter 

hereditatem Johannis Meester ex alio tendente cum uno fine ad aquam 

dictam die Lede ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Aggere et Wolterus datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 548v 08 za 12-04-1393. 

Jacobus van Nuijs droeg over aan Danijel Roesmont een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit 2 stukken land, in 

Nuland, ter plaatse gnd Wilshuizen, (1) tussen Henricus van Essche 

enerzijds en Arnoldus Screijnmaker anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Henricus van Essche enerzijds en voornoemde Arnoldus Screijnmaker 

anderzijds, welke pacht aan hem was verkocht door Johannes de oudere zvw 

Johannes van den Eijnde van Wilshusen. 

 

Jacobus de Nuijs hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie in festo nativitatis Domini ex duabus 

peciis terre sitis in parochia de Nuwelant ad locum dictum Wilshusen 

quarum una inter hereditatem Henrici de (dg: Esch) Essche ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Screijnmaker ex alio et altera inter hereditatem 

dicti Henrici de Essche ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi 

Screijnmaker ex alio sunt site venditam sibi a Johanne seniore filio 

quondam Johannis van den Eijnde de Wilshusen prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: d) Danijeli Roesmont cum litteris et jure 

promisit ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Veer 

et Wolterus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 548v 09 za 12-04-1393. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Danijel 132 Hollandse gulden of 

de waarde, voor ¼ deel te betalen met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393), 

¼ deel met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1394), ¼ deel met Kerstmis over 
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2 jaar (za 25-12-1395) en het laatste ¼ deel met Kerstmis over 3 jaar (ma 

25-12-1396). 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia dicto Danijeli C et XXXII Hollant 

gulden vel valorem pro una quarta parte in festo nativitatis Domini 

proxime futuro pro altera quarta parte a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum pro tercia quarta parte a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra duos annos et pro ultima quarta parte a festo 

nativitatis Domini proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 548v 10 do 17-04-1393. 

Gerardus van Enode droeg over aan Heijmericus van Beest, tbv kv Theodericus 

Bijlant, zvw hr Johannes van Eijndoven ridder verwekt bij zijn vrouw Bela 

dvw Goeswinus van Beest, een hofstad met een aangelegen stuk land, in 

Kessel, tussen Margareta van Kuijc enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Kessel anderzijds, aan voornoemde Gerardus verkocht door hr Rijcoldus Koc 

ridder. 

 

Gerardus de Enode quoddam domistadium cum quadam pecia terre dicto 

domistadio adiacente situm in (dg: Ke) parochia de Kessel inter 

hereditatem Margarete de Kuijc ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Kessel ex alio venditum dicto Gerardo a domino Rijcoldo Koc 

milite prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Ger?) Heijmerico de 

Beest ad opus liberorum Theoderici Bijlant filii quondam domini Johannis 

de Eijndoven militis ab eodem quondam Theoderico Bijlant et Bela sua 

uxore filia quondam Goeswini de Beest pariter genitorum cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes (dg: Sij) Dordrecht et Vere datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 548v 11 vr 18-04-1393. 

Petrus zvw Goessuinus Model van de Steenweg en Ludingus zvw Jacobus van 

Uden beloofden aan Rolandus Jozollo etc 30 oude Franse schilden, met Sint-

Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393; 12+31+30+25=98 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Petrus filius quondam Goessuini Model de Lapidea Via et Ludingus (dg: fi 

d) filius quondam Jacobi de Uden promiserunt Rolando Iozollo etc XXX aude 

scilde #Francie# ad Jacobi proxime persolvendos pena II. Testes Sijmon et 

Veer datum sexta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 548v 12 vr 18-04-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 B 06 p. 549. 

 Sexta post octavas pasche: vrijdag 18-04-1393. 

 Tercia post pasca: dinsdag 08-04-1393. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 24-04-1393. 

 Dominica misericordia: zondag 20-04-1393. 

 

BP 1179 p 549r 01 vr 18-04-1393. 

Henricus van Werthusen vroeg aan zijn moeder vrouwe Ermgardis om 

toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en kosten te mogen gaan van 

zijn moeder. 

 

Henricus de Werthusen instanter petiit a domina Ermgarde sua matre 

licenciam essendi et exeundi extra (dg: domum de) domum et convictum [et] 

expensas dicte domine Ermgardis sue matris sub debito modo vero 
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emancipationis ad jus etc et dicta domina Ermgardis favens etc. Testes 

(dg: Aa) Aa et Vere datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 549r 02 di 08-04-1393. 

Henricus van den Velde zv Willelmus van den Velde droeg over aan Gerardus 

van Aa al zijn cijnzen en pachten, al zijn gerede en roerende goederen, al 

zijn credieten zowel in als buiten schepenbrieven, en al zijn credieten in 

schepenbrieven van Oirschot. 

 

Henricus van den Velde filius Willelmi van den Velde omnes et singulos 

suos census et pacciones et (dg: credita sua) bona sua parata et mobilia 

quecumque quocumque locorum consistentia sive sita atque omnia credita 

que sibi debentur a personis quibuscumque tam in litteris quam extra 

litteras atque omnia credita que sibi debentur a personis quibuscumque in 

litteris scabinorum de Oerscot ut dicebat supportavit Gerardo de Aa 

promittens ratam servare. Testes Aa et Sijmon datum tercia post pasca. 

 

BP 1179 p 549r 03 di 08-04-1393. 

(dg: Theodericus). 

 

BP 1179 p 549r 04 vr 18-04-1393. 

Luijtgardis wv Theodericus zv Bartholomeus droeg over aan Pijramus gnd 

Moers zv Egidius van Lijeshout 25 oude schilden, aan voornoemde wijlen 

Theodericus beloofd door hr Theodericus Rover ridder. 

 

Luijtgardis relicta quondam Theoderici filii Bartholomei viginti quinque 

aureos denarios antiquos aude scilde vocatos promissos (dg: sibi) #dicto 

quondam Theoderico# a domino Theoderico Rover milite prout in litteris 

supportavit Pijramo dicto Moers filio Egidii de Lijeshout cum litteris et 

jure. Testes Aa et Sijmon datum sexta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 549r 05 vr 18-04-1393. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1179 p 549r 06 vr 18-04-1393. 

Luijtgardis wv Theodericus zvw Bartholomeus droeg over aan Gerardus 

Balijart 200 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, aan wijlen voornoemde 

Theodericus beloofd door Gerardus van Berkel, Arnoldus Stamelart van de 

Kelder en Jacobus zvw Petrus Steenwech. 

 

(dg: Dicta) Luijtgardis relicta quondam Theoderici filii quondam 

Bartholomei ducentos denarios aureos communiter dobbel mottoen vocatos 

monete Filfordie boni auri et gravis ponderis promissos dicto (dg: The) 

quondam Theoderico a Gerardo de Berkel Arnoldo Stamelart de Penu et 

Jacobo filio quondam Petri Steenwech prout in litteris supportavit 

Gerardo Balijart cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 549r 07 vr 18-04-1393. 

Gerardus Balijart beloofde aan voornoemde Luijtgardis alle schulden te 

betalen van wijlen voornoemde Theodericus zv Bartholomeus. 

 

Gerardus Balijart promisit super habita et habenda dicte Luijtgardi quod 

ipse omnia debita dicti quondam (dg: Bartholomei) Theoderici filii 

Bartholomei debebat personis quibuscumque taliter dabit et exponet sic 

quod dicte Luijtgardi dampna non eveniant quovis modo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 549r 08 vr 18-04-1393. 

Gerardus Balijart maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Gerardus van Berkel, Arnoldus Stamelart van de Kelder en 
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Jacobus zvw Petrus Steenwech met hun goederen. 

 

Gerardus Balijart omnes vendiciones et alienaciones factas per Gerardum 

de Berkel Arnoldum Stamelart de Penu et Jacobum filium quondam (dg: Ge) 

Petri Steenwech cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 549r 09 vr 18-04-1393. 

Henricus van Zulikem steenbakker en zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Spiker 

droegen over aan Johannes Spiker zvw voornoemde Johannes Spiker het 

vruchtgebruik dat voornoemde Elizabeth heeft in 2/3 deel, behorend aan 

Egidius zvw Albertus vleeshouwer, in een vleesbank, in Den Bosch, in het 

vleeshuis, waarvan het resterende 1/3 deel behoorde aan Gerardus 

Hoenrecoper. 

 

(dg: Magister) Henricus de Zulikem lapicida maritus legitimus Elizabeth 

sue uxoris (dg: filie) relicte quondam Johannis Spiker et dicta Elizabeth 

cum eodem tamquam cum tutore (dg: s) usufructum (dg: sibi) #dicte 

Elizabeth# competentem in duabus terciis partibus que (dg: fuerant) 

spectantibus ad (dg: Albertum) #Egidium# filium quondam Alberti 

carnificis in quodam stallo dicto vleeschebancke sito in macello oppidi 

de Buscoducis et de quo macello reliqua tercia pars ad (dg: Godefridum 

quondam Heerken) #Gerardum Hoenrecoper# spectare consueverat ut dicebant 

supportaverunt Johanni Spiker filio dicti quondam Johannis Spiker 

promittentes ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 549r 10 do 24-04-1393. 

Voornoemde Johannes Spiker verkocht voornoemd 2/3 deel, behorend aan 

Egidius zvw Albertus vleeshouwer, in een vleesbank, in Den Bosch, in het 

vleeshuis, waarvan het resterende 1/3 deel behoorde aan Gerardus 

Hoenrecoper, aan Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerken. 

 

Dictus Johannes Spiker (dg: dictas) duas tercias partes que ad Egidium 

filium quondam Alberti carnificis spectabant in quodam stallo dicto 

Vleesch-(dg: banc)-bancke sito in macello oppidi de Busco et de quo (dg: 

stan) stallo reliqua (dg: me) tercia pars (dg: spectab) ad Gerardum 

Hoenrecoper spectare consuevit ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) 

vendidit Gerardo Heerken juniori filio quondam (dg: Gerardi) #Godefridi# 

Heerken promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Sijmon et 

Vere datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 549r 11 zo 20-04-1393. 

Hr Adam van Berchen ridder, zijn kinderen Johannes en Walterus, verwekt bij 

wijlen vrouwe Katherina dvw jkvr Mabelija van Nijpelaer dvw Emondus Rover, 

en Arnoldus Heijme ev Katherina, dv voornoemde hr Adam en vrouwe Katherina, 

verkochten aan Arnoldus zv Volcquinus Mijs soen een huis34 en erf, eertijds 

van Elizabeth wv Johannes Eghonis, in Den Bosch, in een straat die loopt 

naar de huizinge van wijlen Engbertus gnd Luding van de Dijk, tussen 

erfgoed van wijlen Gerardus gnd Cnode enerzijds en erfgoed van wijlen 

Nijcholaus gnd die Wise van Gravia anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

wijlen jkvr Mabelija van Nijpelaer gekocht had van Johannes van der Dijesen 

zvw Goeswinus gnd Herinc. Elizabeth en Mabelia, dv voornoemde hr Adam en 

wijlen vrouwe Katherina, zullen afstand doen. 

 

Dominus Adam de Berchen miles Johannes et Walterus fratres eius liberi ab 

eodem domino Adam et quondam domina Katherina filia quondam domicelle 

Mabelije de (dg: Y) Nijpelaer filie quondam Emondi Rover pariter geniti 

Arnoldus Heijme maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue 

uxoris filie dictorum domini Ade et domine Katherine domum et aream que 

                         
34 Zie → BP 1191 f 008r 01 vr 21-10-1418, overdracht van het huis en erf. 
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fuerant Elizabeth relicte quondam Johannis Eghonis sitam in Busco in vico 

(dg: te) quodam tendente versus habitationem quondam Engberti dicti 

Luding de Aggere inter hereditatem Gerardi quondam dicti Cnode ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai (dg: quondam de) quondam dicti die Wise de 

Gravia ex alio (dg: ut) quam domum et aream dicta quondam domicella 

Mabelija de Nijpelaer erga Johannem van der Dijesen filium quondam 

Goeswini dicti Herinc emendo acquisiverat prout in litteris et quam domum 

et aream nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo 

filio Volcquini Mijs soen supportaverunt cum litteris et jure (dg: .) 

promittens (dg: super) indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte eorum et dicte quondam 

domicelle Mabelie et (dg: q) quorumcumque heredum dicte domicelle Mablie 

deponere promiserunt insuper dicti Johannes et (dg: f) Walterus fratres 

indivisi super omnia quod ipsi Elizabeth et Mabeliam sorores filias 

dictorum domini Ade et quondam (dg: Ka) domine Katherine super dicta domo 

et area ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Sijmon et Rover 

datum dominica misericordia. 

 

BP 1179 p 549r 12 zo 20-04-1393. 

Johannes van Malsen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Malsen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 549r 13 zo 20-04-1393. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan Johannes van Malsen 57 Engelse nobel 

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

 

Dictus Arnoldus (dg: ve) emptor promisit (dg: Arnoldo Heijme) Johanni de 

Malsen LVII Enghels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 549r 14 zo 20-04-1393. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Johannes van Malsen 57 Engelse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Johanni de (dg: Malsel) Malsen LVII Engels 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 549r 15 zo 20-04-1393. 

Voornoemde Johannes van Malsen beloofde aan de broers Johannes en Walterus, 

kv hr Adam van Berchen ridder, en aan Arnoldus Heijme dat hij beide 

voornoemde bedragen van 57 Engelse nobel uitgeeft aan erfgoederen tbv 

voornoemde broers Johannes en Walterus, Arnoldus Heijme en de gezusters 

Elizabeth en Mabelija, dv voornoemde hr Adam, na instemming van voornoemde 

Johannes, Walterus en Arnoldus Heijme. 

 

Dictus Johannes de Malsen promisit super omnia (dg: dicto) Johanni et 

Waltero fratribus liberis domini Ade de Berchen militis et Arnoldo Heijme 

quod ipse dictos LVII Enghels nobel et LVII Enghels nobel convertet et 

exponet pro hereditatibus ad opus dictorum Johannis et Walteri fratrum et 

Arnoldi Heijme et ad opus Elizabeth et Mabelije filiarum dicti domini Ade 

juxta ordinacionem et voluntatem dictorum Johannis et Walteri fratrum et 

Arnoldi Heijme. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 549r 16 zo 20-04-1393. 

Johannes en Walterus, kv hr Adam van Berchen, machtigden Johannes van 

Malsen hun cijnzen, pachten en tegoeden te manen, en hun goederen te 

beheren. 
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Johannes et (dg: Arnoldus) #Walterus# fratres liberi domini Ade de 

Berchen dederunt Johanni de Malsen potestatem monendi suos census et 

pacciones et credita que eis #debentur et debebuntur# et bona eorum 

regendi usque ad revocacionem. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 B 07 p. 550. 

 Secunda post misericordiam: maandag 21-04-1393. 

 Quarta post misericordiam: woensdag 23-04-1393. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 24-04-1393. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 25-04-1393. 

 anno Domini millesimo CCCmo XCIII mensis aprilis in festo Marci: 

  vrijdag 25-04-1393. 

 

BP 1179 p 550v 01 ma 21-04-1393. 

Arnoldus nzv Johannes gnd Backe Berthouds soen van Tilborch droeg over aan 

Henricus en Martinus, nkv voornoemde Johannes Backe, 1/3 deel in een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 7 lopen roggeland, in Westtilburg, bij de dijk van 

Thomas gnd Bac van Westilborch, tussen Hubertus Bac enerzijds en voornoemde 

Thomas anderzijds, (2) 2 stukjes land, 3 lopen rogge groot, in Westtilburg, 

beide beiderzijds tussen voornoemde Hubertus en Thomas, (3) een huis, dat 

op een van beide stukjes staat, welke pacht eerstgenoemde Arnoldus, tbv hem 

en voornoemde Henricus en Martinus, verworven had van Godefridus zvw 

Godefridus Onmaet en Woltherus gnd Mertens. De brief overhandigen aan 

voornoemde Henricus. 

 

Arnoldus filius naturalis Johannis dicti Backe Berthouds soen de Tilborch 

terciam partem ad se spectantem in hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie Andree et ad 

Buscum tradenda ex septem lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

#West#tilborch prope aggerem Thome dicti Bac de Westilborch sitis inter 

hereditatem Huberti Bac ex uno et inter hereditatem Thome predicti ex 

alio atque ex duabus (dg: particulis) particulis terre tres lopinos 

siliginis annuatim in semine capientibus sitis in dicta parochia quarum 

quelibet earundem inter hereditates (dg: Thome) Huberti et Thome 

predictorum ex utroque latere est sita necnon de quadam domo in una 

dictarum duarum particularum terre consistente quam paccionem predictam 

primodictus Arnoldus ad opus sui et ad opus Henrici et Martini puerorum 

naturalium dicti Johannis Backe erga Godefridum filium quondam Godefridi 

Onmaet et Woltherum dictum Mertens acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit dictis Henrico et Martino cum litteris et aliis 

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

parte sui deponere. Testes Dordrecht et Wouter datum secunda post 

misericordiam. Detur dicto Henrico. 

 

BP 1179 p 550v 02 wo 23-04-1393. 

Fierkinus gnd Fijerken van Berchuijze szv Willelmus zvw Lucas van Erpe 

verklaarde dat voornoemde Willelmus voldaan heeft (1) 14 mud rogge, die 

voornoemde Willelmus moest leveren aan voornoemde Fierkinus, ...... 1392 

{indien althans met Lichtmis te leveren}, (2) 14 mud rogge, die voornoemde 

Willelmus afgelopen Lichtmis (zo 02-02-1393) moest leveren aan voornoemde 

Fierkinus, wegens een b-erfpacht van 14 mud rogge, die voornoemde Willelmus 

geschonken had aan voornoemde Fierkinus. De brief overhandigen aan Johannes 

van Erpe. 

 

(dg: Olijverus) #Fierkinus# dictus Fijerken de Berchuijze gener Willelmi 

filii quondam Luce de Erpe palam recognovit sibi per dictum Willelmum 

(dg: solvisse fore persolvisse) #fore satisfactum de# XIIII modiis 

siliginis quos dictus Willelmus dicto Fierkino solvere tenebatur ....... 

anno Domini Mo CCCmo nonagesimo primo atque (dg: XXIIII) #XIIII modios# 

siliginis quos dictus Willelmus dicto Fierkino solvere tenebatur in festo 
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purificationis proxime (dg: f) preterito scilicet de hereditaria paccione 

XIIII modiorum siliginis (dg: quos) #quam# dictus Willelmus dicto 

Fierkino nomine dotis (dg: sol) solvere promiserat salvis tamen dicto 

Fierkino suis litteris quas habet mencionem de dicta paccione facientibus 

dictis litteris in suo vigore permansuris quoad (dg: terminos sol) annos 

futuros. Testes Sijmon et Veer datum quarta post misericordia. Detur 

Johanni de Erpe. 

 

BP 1179 p 550v 03 wo 23-04-1393. 

Henricus gnd van Baex had destijds een hoeve gnd het Goed aan die Heide, in 

Uden, zoals deze behoorde aan wijlen Rodolphus gnd Glorien soen, geschonken 

aan zijn zoon Henricus. Voornoemde zoon Henricus zv Henricus van Baex 

verkocht thans aan Henricus van Zulikem (1) ¼ deel van een kamp gnd dat 

Moerschot, in Gestel bij Herlaer, tussen de heer van Duffel enerzijds en hr 

Goeswinus van Aa ridder anderzijds, met een eind strekkend aan Goeswinus 

van Tula en met het andere eind aan Ghibo Keijhot, (2) ¼ deel van het 

voorste kamp van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Nijcholaus van den Steen enerzijds en voornoemde 

Henricus zv Henricus van Baex en? erfg vw Marcelius van Os anderzijds, 

belast met een cijns aan de hertog en aan de heer van Duffel. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus dictus de Baex mansum quendam 

dictum communiter tGoet aen (dg: den) die Heijde situm in parochia de 

Uden cum eiusdem mansi attinentiis singulis et universis quocumque 

locorum (dg: con) situatis prout huiusmodi mansus cum dictis eius 

attinentiis ad Rodolphum dictum quondam Glorien soen pertinere consuevit 

hereditarie supportasset Henrico suo filio (dg: a) nomine dotis ad jus 

oppidi de Buscoducis prout in litteris quas vidimus etc constitutus 

igitur coram scabinis dictus Henricus filius dicti Henrici de Baex unam 

quartam partem unius campi dicti dat Moerscot siti in parochia de Ghestel 

prope Herlaer inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter 

hereditatem domini Goeswini de Aa militis (dg: et Goeswini de Tula ex 

alio) ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem #ad hereditatem 

Goeswini de Tula et cum reliquo fine ad hereditatem Ghibonis Keijhot# 

atque quartam partem (dg: cuiusdam) anterioris campi quondam domini 

Godefridi de Os militis siti in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde 

(dg: -r) inter hereditatem Nijcholai van den Steen ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici filii (dg: q) dicti Henrici de Baex ex alio 

heredum quondam Marcelii de Os ex alio ut #dicebat# (dg: dedit de ad) 

hereditarie vendidit Henrico de Zulikem promittens sub obligationem dicti 

mansi cum suis attinentiis et sub obligatione sui suorumque bonorum 

aliorum omnium habitorum et acquirendorum warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: uno grosso antiquo ex dicta quarta parte dicti 

campi Moerscot vocati atque duobus et dimidio grossis antiquis et quarta 

unius grossi antiqui ex dicta quarta parte territorii dicti anterioris 

part campi dni annuatim de jure solvendis) censu (dg: dominorum fundi ex) 

domini nostri ducis et domino de Duffel exinde solvendis. Testes Vere et 

Walterus datum quarta post miam. 

 

BP 1179 p 550v 04 wo 23-04-1393. 

Johannes van Middegael verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Middegael prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 550v 05 wo 23-04-1393. 

Voornoemde Henricus van Zulikem beloofde aan voornoemde verkoper 100 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) 

te betalen. 

 

Dictus Henricus de Zulikem promisit super omnia dicto venditori (dg: 

centum) centum Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 550v 06 wo 23-04-1393. 

Voornoemde Henricus van Zulikem beloofde aan voornoemde verkoper 120 

Hollandse gulden of de waarde en 12 pond geld met Pasen over een jaar (zo 

11-04-1395) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Zulikem promisit super omnia dicto venditori centum 

(dg: .) et viginti Hollant gulden seu valorem et XII (dg: lib monete) 

libras monete (dg: ad) a festo pasche proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 550v 07 wo 23-04-1393. 

Katherina wv Franco gnd van Baest droeg over aan haar zoon Jacobus het 

vruchtgebruik in een hoeve gnd het Goed te Westelberze, in Middelbeers 

gelegen, welke hoeve voornoemde wijlen Franco in cijns verkregen had van 

Margareta wv Leonius van Ponsendale en haar kinderen. 

 

Katherina relicta quondam Franconis dicti de Baest cum tutore suum 

usufructum etc sibi competentem in quodam manso dicto tGoet te 

Westelberze sito in parochia de !Middelberze et in attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum sitis quem mansum cum suis 

attinentiis #dictus quondam Franco# erga (dg: Luc) Margaretam relictam 

quondam (dg: Luce) #Leonii# de Ponsendale et eius liberos ad pactum 

acquisiverat prout in litteris dicebat contineri legitime supportavit 

Jacobo filio (dg: fi) suo promittens cum tutore ratam servare. Testes 

Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 550v 08 wo 23-04-1393. 

Willelmus Horstman de jongere beloofde aan Henricus die Duijssche zvw 

Arnoldus Duijssche 20 goede Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (wo 01-10-1393) en de andere helft met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1394). 

 

Willelmus Horstman junior promisit (dg: Henrico Duijs) super omnia habita 

et habenda Henrico die Duijssche filio quondam Arnoldi Duijssche XX bonos 

Gelre gulden seu valorem (dg: ad n) mediatim Remigii et mediatim 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 550v 09 do 24-04-1393. 

Johannes zv Johannes Spikerman verklaarde ontvangen te hebben van het 

klooster van Tongerlo al het geld dat voornoemd klooster aan voornoemde 

Johannes Spikerman, diens vader Johannes en Henricus van Kigloe moet 

betalen wegens de koop van goederen in Oostelbeers, die voornoemd klooster 

van Tongerlo van voornoemde Johannes, Johannes en Henricus verworven had. 

 

Johannes filius Johannis Spikerman recognovit se recepisse (dg: ?moe) de 

domino abbate et conventu de Tongerloe integram pecuniam (dg: u) quam 

dicti abbas et conventus dicto Johanni Spikerman Johanni suo patri atque 

Henrico de Kigloe solvere tenentur occacione emptionis bonorum #sitorum 

in Oestelberze# que dicti abbas et conventus (dg: dictis Johanni Johanni 

et Henrico s w) Tongerlo erga dictos Johannem Johannem et Henricum 

acquisiverant ut dicebat clamans #pro se et Johanne suo patre et Henrico# 

inde quitos. Testes Sijmon et Vere datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 550v 10 vr 25-04-1393. 

Johannes zv Johannes Luwe van Empel verkocht aan Johannes van Boert zvw 

Hermannus Scuwinc een n-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Boxtel, met 

Pasen te leveren, gaande uit 8 hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

Maasheuvel, tussen erfgoed gnd die Lillesdonk enerzijds en Gerardus Scaden 
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anderzijds. 

 

Johannes filius Johannis Luwe de Empel hereditarie vendidit Johanni de 

Boert filio quondam Hermanni Scuwinc hereditariam paccionem duorum 

modiorum ordei mensure de Bucstel solvendam hereditarie (dg: pa) in festo 

(dg: nativitatis Domini) #pasche# ex octo hont terre sitis in parochia de 

Empel ad locum dictum Maeshoevel inter hereditatem dictam die (dg: 

Lilles) Lillesdonc ex uno et inter hereditatem Gerardi Scaden ex alio 

(dg: di) ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

promittens sufficientem facere. Testes Emondus et Wouter datum sexta post 

miam. 

 

BP 1179 p 550v 11 vr 25-04-1393. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Pasen over een jaar (zo 11-04-1395), 

met 24 goede Gelderse gulden of de waarde en 2 mud gerst als pacht van het 

jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Johannes van 

de Kloot, Walterus Coptiten, Jacobus van Aken en Johannes Zelen soen die 

Sloetmaker. 

 

A. 

Et poterit redimere infra hinc et a festo pasche proxime futuro ultra 

annum cum XXIIII bonis Gelre seu! valorem et cum duobus modiis (dg: 

siliginis) ordei pro paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in 

camera presentibus {ruimte opengelaten} anno Domini millesimo CCCmo XCIII 

mensis aprilis in festo (dg: Martini) Marci hora presentibus! Johanne de 

Globo Waltero Coptiten Jacobo de Aken (dg: Johanne) testibus et Johanne 

Zelen soen die Sloetmaker testibus. 

 

1179 mf9 B 08 p. 551. 

 Sexta post misericordia: vrijdag 25-04-1393. 

 Sabbato post misericordiam Domini: zaterdag 26-04-1393. 

 Secunda post Jubilate: maandag 28-04-1393. 

 

BP 1179 p 551r 01 vr 25-04-1393. 

Katherina dvw Henricus Yden soen en Petrus van der Weijden ev Sophia dvw 

voornoemde Henricus maakten een erfdeling van de goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus. 

Voornoemde Katherina kreeg (1) de helft van een schop en misse, in Gemonde, 

tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Yda gnd Tielmans anderzijds, (2) 

de helft van een kamp, in Boxtel, ter plaatse gnd Oethendonk, tussen 

Johannes van den Berselaer enerzijds en Petrus Conen soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed van de heer van Boxtel en met het andere 

eind aan wijlen Henricus Kelneer, te weten de helft richting voornoemde 

heer van Boxtel, (3) de helft van een kamp, gnd Hijenmans Hoeve, in 

Gemonde, tussen Agnes van der Stappen enerzijds en voornoemde Johannes van 

den Berselaer anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus van Zelant 

en met het andere eind aan de weg, te weten de helft richting voornoemde 

Willelmus van Zelant, (4) de helft van een stuk land, gnd dat Vlijmse Land, 

in Gemonde, tussen kv Johannes Hillen soen enerzijds en Nicholaus gnd Coel 

van der Tommellen anderzijds, te weten de helft richting voornoemde 

kinderen, (5) de helft van een stuk land, gnd dat Gheroede, in Gemonde, 

tussen erfgoed van de investiet van Gemonde enerzijds en Henricus Aben 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Henricus, (6) ¼ deel van 

een heidekamp, in Gemonde, tussen Sophia van de Kloot enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Wolterus 

Sander, te weten het ¼ deel richting voornoemde Wolterus Sanders, (7) ¼ 

deel van een broekland, gnd Hubrechts Heuvel, in Gemonde, tussen Bela van 

den Mullen enerzijds en Marcelius van Luijsel anderzijds, met een eind 

strekkend aan Elisabeth Henrics, te weten het ¼ deel richting voornoemde 

Bela, (8) ¼ deel van een dagmaat beemd, in Gemonde, in een beemd gnd den 
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Groeten Beemd. 

 

Katherina filia quondam Henrici Yden soen #cum tutore# Petrus van der 

Weijden maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

bonis ipsis de morte dicti quondam Henrici advolutis ut dicebant mediante 

qua divisione medietas domus tugurii dicte scop atque fimarii dicti 

missen stat sitorum in parochia de Ghemonden (dg: in .) inter communem 

platheam ex uno et inter hereditatem quondam Yde dicte Tielmans ex alio 

(dg: scilicet) item medietas campi siti in parochia de (dg: Oetendonc 

inter h) #Bucstel# ad locum dictum Oethendonc (dg: inter hereditatem 

domini de Bucstel ex uno et inter hereditatem quondam Henrici ?Loebinc ex 

alio) inter hereditatem Johannis van den Berselaer ex uno et inter 

hereditatem Petri Conen soen ex alio tendentis cum uno fine ad 

hereditatem domini de Bucstel et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Henrici Kelneer (dg: ..) scilicet illa medietas que sita est versus 

hereditatem dicti domini de Bucstel item medietas campi dicti Hijenmans 

Hoeve siti in parochia de Ghemonden inter hereditatem Agnetis van der 

Stappen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis van den Berselaer ex 

alio tendentis cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Zelant et cum 

reliquo fine ad platheam scilicet illa medietas que sita est versus 

hereditatem dicti Willelmi de Zelant item medietas pecie terre (dg: site) 

dicte dat Vlijmsche Lant site in dicta parochia de Gemonden inter 

hereditatem !inter hereditatem (dg: J) liberorum Johannis Hillen soen ex 

uno et inter hereditatem Nicholai dicti Coel van der Tommellen ex alio 

(dg: scilicet illa medietas que sita est tendentis cum uno fine ad 

hereditatem Willelmi et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Wolteri 

Sanders) scilicet illa medietas que sita est versus hereditatem dictorum 

liberorum item medietas pecie terre dicte dat (dg: Gheroede Lant) 

#Gheroede# site in dicta parochia de Ghemonden inter hereditatem 

investiti de Ghemonden ex uno et inter hereditatem Henrici Aben ex alio 

scilicet illa medietas que (dg: sita) sita est versus hereditatem dicti 

Henrici item quarta pars unius campi merice siti in dicta parochia de 

Ghemonden inter hereditatem hereditatem! Sophie de Globo ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communem platheam tendentis cum uno fine ad hereditatem 

dicti Wolteri Sander scilicet illa quarta pars dicti campi que sita est 

versus hereditatem dicti Wolteri Sanders item quarta (dg: pars) pars 

paludis dicte Hubrechts Huevel site in dicta parochia de Ghemonden inter 

hereditatem Bele van den [M]ullen ex uno et inter hereditatem Marcelii de 

Luijsel #ex alio# tendentis cum uno fine ad hereditatem Elisabeth Henrics 

scilicet illa quarta pars que sita est versus hereditatem dicte Bele item 

quarta pars unius diurnate prati site in dicta parochia de Ghemonden in 

prato dicto den Groeten Beemt dicte Katherine cesserunt in partem prout 

alter recognovit super quibus etc promittens ratam servare et si via 

juris etc. Testes Emondus et Wolterus datum sexta post misericordia. 

 

BP 1179 p 551r 02 vr 25-04-1393. 

Voornoemde Petrus van der Weijden kreeg (1) de helft van voornoemde schop 

en misse, in Gemonde, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Yda gnd 

Tielmans anderzijds, (2) de helft van voornoemd kamp, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Oethendonk, tussen Johannes van den Berselaer enerzijds en 

Petrus Conen soen anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van de 

heer van Boxtel en met het andere eind aan wijlen Henricus Kelneer, te 

weten de helft richting wijlen voornoemde Henricus Kelneer, (3) de helft 

van voornoemd kamp, gnd Hijenmans Hoeve, in Gemonde, tussen Agnes van der 

Stappen enerzijds en voornoemde Johannes van den Berselaer anderzijds, met 

een eind strekkend aan Willelmus van Zelant en met het andere eind aan de 

weg, te weten de helft richting de gemene weg, (4) de helft van voornoemd 

stuk land, gnd dat Vlijmse Land, in Gemonde, tussen kv Johannes Hillen soen 

enerzijds en Nicholaus gnd Coel van der Tommellen anderzijds, te weten de 

helft richting Willelmus zv Albertus, (5) de helft van voornoemd stuk land, 
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gnd dat Gheroede, in Gemonde, tussen erfgoed van de investiet van Gemonde 

enerzijds en Henricus Aben anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemde investiet, (6) ¼ deel van voornoemd heidekamp, in Gemonde, 

tussen Sophia van de Kloot enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Wolterus Sander, te weten het ¼ deel richting 

Johannes van den Bersselaer, (7) ¼ deel van voornoemd broekland, gnd 

Hubrechts Heuvellen, in Gemonde, tussen Bela van den Mullen enerzijds en 

Marcelius van Luijsel anderzijds, met een eind strekkend aan Elisabeth 

Henrics, te weten het ¼ deel richting voornoemde Marcelius van Luijsel, (8) 

¼ deel van voornoemde dagmaat beemd, in Gemonde, in een beemd gnd den 

Groeten Beemd, (9) een stuk land, gnd die Hoekaert, in Gemonde, tussen 

Marcelius van Luijsel enerzijds en Hadewigis van der Stappen anderzijds. 

 

Et mediante eadem divisione medietas dictorum domus tugurii dicte scop et 

fimarii (dg: scilicet illa medietas que sita est) atque medietas dicti 

campi siti in parochia de Bucstel ad locum dictum Oethendonc scilicet 

illa medietas scilicet illa medietas que sita est versus hereditatem 

dicti quondam Henrici Kelneer item medietas campi dicti Hijenmans Hoeve 

siti in parochia de Ghemonden videlicet illa medietas que sita est versus 

communem platheam item medietas pecie terre dicte dat Vlijmsche Lant 

scilicet illa medietas que sita est versus hereditatem !Willelmi filii 

Alberti! item medietas pecie terre dicte dat Gheroed scilicet illa 

medietas que sita est versus hereditatem dicti investiti item quarta pars 

dicti campi merice siti! illa quarta pars que sita est versus hereditatem 
!Johannis van den Bersselaer! item quarta pars (dg: .) dicte paludis 

Hubrechs (dg: Broec vocate) Huevellen scilicet illa quarta pars que sita 

est versus hereditatem Marcelii de Luijsel item quarta pars unius 

diurnate prati predicti (dg: scilicet illa quarta pars dicti dicti) site 

in prato dicto die Groet Beemt item pecia terre dicta die Hoekaert sita 

in dicta parochia de (dg: ?Ro) Ghemonden inter hereditatem Marcelii de 

Luijsel ex uno et inter hereditatem Hadewigis (dg: van den) van der 

Stappen ex alio ut dicebant dicto Petro van der Weijden cessit! in partem 

ut Katherina [recognovit] super quibus etc promittens cum tutore ratam 

servare et si via juris etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 551r 03 za 26-04-1393. 

Mr Jacobus van der Haer chirurgijn beloofde aan Willelmus Vos bakker 100 

Franse schilden of de waarde na maning te betalen. 

 

Magister Jacobus van der Haer cijrurgicus promisit Willelmo Vos pistori C 

scuta Francie vel valorem ad monitionem persolvenda. Testes Emont et 

Wouter datum sabbato post miam Domini. 

 

BP 1179 p 551r 04 ±ma 28-04-1393. 

Henricus van Gheffen, Ghibo Kesselman de jongere en Jacobus Kesselman 

beloofden aan Jacobus Steenwech 19 Engelse nobel en 1 Hollandse gulden of 

de waarde in goud met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Henricus de Gheffen Ghibo Kesselman junior Jacobus Kesselman promiserunt 

Jacobo Steenwech XIX Engels nobel et unum Hollant gulden vel valorem #in 

auro# ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Emondus 

et (dg: de) Wouter datum (dg: sabbato post) secunda post [Jubilate]. 

 

BP 1179 p 551r 05 ma 28-04-1393. 

Ludingus zvw Jacobus van Uden beloofde aan voornoemde Jacobus Steenwech 19 

Engelse nobel en 1 Hollandse gulden of de waarde in goud met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Ludingus filius quondam Jacobi de Uden promisit dicto Jacobo Steenwech 

XIX Engels nobel et I Hollant gulden vel valorem #in auro# ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Emondus et Wolterus datum 
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secunda post Jubilate. 

 

BP 1179 p 551r 06 ma 28-04-1393. 

Johannes van der Papendonc, Godefridus Bruijstens en Ghisbertus Lisscap de 

jongere beloofden aan Jacobus Steenwech 19 Engelse nobel en 1 Hollandse 

gulden of de waarde in goud met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Johannes van der Papendonc #et Godefridus Bruijstens# et Ghisbertus 

Lisscap junior promiserunt Jacobo Steenwech XIX Engels nobel et I Hollant 

gulden vel valorem in auro ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Emont et Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1179 p 551r 07 ma 28-04-1393. 

Voornoemde Johannes en Godefridus Bruijstens beloofden voornoemde 

Ghisbertus schadeloos te houden. 

 

Solvit 2 plack. 

(dg: Dictu) Dicti Johannes et Godefridus Bruijstens promiserunt dictum 

Ghisbertum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 551r 08 ma 28-04-1393. 

Arnoldus zvw Johannes van Zidewijnden verkocht aan Johannes Hoernken zv 

Willelmus Hoernken een b-erfpacht35 van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis van voornoemde Johannes te leveren, 

gaande uit goederen gnd te Kassellaar, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Boterwijk, welke pacht aan voornoemde wijlen Johannes was verkocht36 door 

Engelberna wv Willelmus van Casselaer en haar dochter Engelberna. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Zidewijnden hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco (dg: tradendam) ad domum habitationis dicti 

Johannis tradendam ex bonis dictis communiter te Cassellaer sitis in 

parochia de Oerschot ad locum dictum Boterwijc et ex attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

venditam dicto quondam Johanni ab Engelberna relicta quondam Willelmi de 

Casselaer! et Engelberna eius filia prout in litteris et quam nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit Johanni Hoernken filio Willelmi 

Hoernken supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis et suorum heredum 

deponere. Testes Emondus et Wouter datum ut supra. 

 

BP 1179 p 551r 09 ma 28-04-1393. 

Godefridus Posteel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Posteel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 B 09 p. 552. 

 Secunda post Jubilate: maandag 28-04-1393. 

 Tercia post Jubilate: dinsdag 29-04-1393. 

 Quarta post Jubilate: woensdag 30-04-1393. 

 

BP 1179 p 552v 01 ma 28-04-1393. 

Katherina dvw Lambertus van Kesterbeke verkocht aan Johannes zvw Marcelius 

van den Hout de helft in een huis en erf in Dordrecht, tussen erfgoed van 

Nicholaus Moelner enerzijds en erfgoed van Johannes Cortrijc de oudere 

anderzijds. 

 

                         
35 Zie ← BP 1179 p 475r 08 za 13-07-1392 (4), vermelding van deze pacht. 
36 Zie ← BP 1176 f 185r 04 do 16-05-1381, verkoop van de erfpacht. 
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Katherina filia quondam Lamberti de Kesterbeke cum tutore (dg: totam) 

medietatem ad (dg: sp) se spectantem in domo et area sita in Dordrecht 

(dg: qtu) inter hereditatem (dg: quond) Nicholai Moelner ex uno et inter 

hereditatem Johannis Cortrijc senioris ex alio ut dicebat hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Johanni filio quondam Marcelii van den Hout 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Emondus et Wouter datum 

secunda post Jubilate. 

 

BP 1179 p 552v 02 di 29-04-1393. 

Nicholaus zvw Reijnerus gnd metten Crommen Halse de jongere, zijn kinderen 

Franco en Agnes, en zijn schoonzoons Johannes van Andel en Henricus van Os 

verkochten aan Reijnerus zvw Aelbertus zvw Ludovicus gnd Hackaers ¼ deel in 

(1) een huis, tuin en akker gnd die Straatakker, 2 mud rogge maat van 

Oirschot groot, in Oirschot, ter plaatse gnd tot Straten, tussen kvw Petrus 

smid enerzijds en kvw Henricus gnd van den Sneppenscoete anderzijds, (2) 

een beemd in Oirschot, ter plaatse gnd tot Ertbruggen, tussen Henricus 

Brant enerzijds en Willelmus Vriese anderzijds, welk huis, tuin, akker en 

beemd voornoemde wijlen Reijnerus en voornoemde Albertus zvw Ludovicus gnd 

Hackaers gekocht hadden van Rutgherus zvw Egidius gnd Lozeken van Straten, 

welk ¼ deel nu aan hen behoort. Reijnkinus en Beatrix, minderjarige kv 

voornoemde Nicholaus, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Nicholaus filius quondam Reijneri dicti metten Crommen Halse junioris 

Franco et Agnes eius liberi cum tutore et Johannes de Andel et Henricus 

de Os generi dicti Nicholai (dg: medietatem) #quartam partem# ad se 

spectantem in domo orto et quodam (dg: pecia) agro conventualiter die 

Straetacker nominato duos modios siliginis mensure de Oerscot annuatim in 

semine capiente (dg: sitis) sitis in parochia de Oerschot ad locum dictum 

tot Straten inter hereditatem liberorum quondam Petri fabri ex uno et 

inter hereditatem liberorum (dg: quond) Henrici quondam dicti van den 

Sneppenscoete ex alio atque in quodam prato sito in dicta parochia de 

Oerschot ad locum dictum tot Ertbruggen inter hereditatem Henrici Brant 

ex uno et inter hereditatem Willelmi Vriese ex alio quos domum ortum 

agrum atque pratum predictos dictus quondam Reijnerus et Albertus filius 

quondam Ludovici dicti Hackaers erga Rutgherum filium quondam Egidii 

dicti Lozeken de Straten acquisiverant emendo prout in litteris et quam 

(dg: medietatem) #quartam partem# nunc ad se pertinere dicebant 

hereditarie vendiderunt Reijnero filio dicti quondam (dg: Ludov) Aelberti 

filii dicti quondam Ludovici supportaverunt cum litteris #occacione dicte 

quarte partis# et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt cum tutore super 

omnia quod ipsi Reijnkinum et Beatricem liberos dicti Nicholai dum ad 

annos pervenerint super dicta (dg: medietate) #quarta parte# et jure ad 

opus dicti emptoris hereditarie facient renunciare. Testes Dordrecht et 

Wouter datum 3a post jubilate. 

 

BP 1179 p 552v 03 di 29-04-1393. 

Godefridus Posteel beloofde aan Jacobus van den Hoevel 262 Gelderse gulden 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Godefridus Posteel promisit Jacobo van den Hoevel (dg: IIcJ et XII) 

#ducentos LXII# Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Wouter datum 3a post jubilate. 

 

BP 1179 p 552v 04 di 29-04-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tijla beloofde aan Godefridus Posteel 96 Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. De 

brief overhandigen aan Henricus zv Matheus. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tijla promisit Godefrido Posteel 

nonaginta sex Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum ut supra. Detur Henrico filio Mathei. 

 

BP 1179 p 552v 05 di 29-04-1393. 

Johannes Bessellen beloofde aan Godefridus Posteel 50 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Godefrido Posteel L Hollant gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 552v 06 di 29-04-1393. 

Johannes zv Johannes van Ghael droeg over aan Wolterus Coptiten het deel, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootvader Laurencius 

Boijen, in37 (1) een hoeve die was van wijlen voornoemde Laurencius, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (2) een erfgoed in Den Bosch, ter 

plaatse gnd die Oude Huls, tussen erfgoed van wijlen Nicholaus Moelner 

enerzijds en erfgoed van Margareta gnd des Papen anderzijds, (3) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Egidius gnd Toest betaalt, gaande uit een 

huis en erf van voornoemde Egidius, in Den Bosch, in de Peperstraat, (4) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Theodericus van der 

Poerten met Lichtmis levert, gaande uit cijnzen en pachten die voornoemde 

Theodericus van der Poerten in Vught beurt, (5) een b-erfpacht van 1 mud 

gerst, die voornoemde wijlen Laurencius Boijen verworven had van Wolterus 

van Erpe en diens broer Johannes, gaande uit erfgoederen in Veghel. 

 

.... 

Johannes filius Johannis de Ghael totam partem et omne jus sibi de morte 

quondam Laurencii Boijen sui avi successione hereditarie advolutas in 

manso quodam qui fuerat dicti quondam Laurencii sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout et in attinentiis dicti mansi atque in 

(dg: quo) quadam hereditate sita in Busco in loco dicto die Audehuls 

inter hereditatem quondam Nicholai Moelner ex uno et inter hereditatem 

Margarete dicte des Papen ex alio (dg: ut .) item in hereditario censu 

IIIIor librarum monete quem Egidius dictus Toest solvere tenetur ex domo 

et area (dg: sita in B) dicti Egidii sita in Busco in vico dicto 

Peperstraet item in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Theodericus van der Poerten solvere tenetur purificationis ex 

hereditariis censibus et (dg: l) paccionibus quos dictus Theodericus van 

der Poerten in Vucht annuatim in Vicht habuit solvendos item in 

hereditaria paccione unius modii ordei quam dictus quondam Laurencius 

Boijen erga Wolterum de Erpe et Johannem suum fratrem acquisiverat 

solvenda hereditarie ex hereditatibus sitis in parochia de Vechel ut 

dicebat hereditarie supportavit Woltero Coptiten promittens super habita 

et habenda warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emondus et Dordrecht datum 3a post jubilate. 

 

BP 1179 p 552v 07 di 29-04-1393. 

Woltherus Coptiten ev Elisabeth dv Laurencius Boijen zvw Henricus Boijen 

droeg over aan Johannes zv Johannes van Ghael een b-erfcijns van 30 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf, waarin Ghijsekinus gnd van Wellen 

timmerman woonde, in Den Bosch, aan de Gorterstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Vlasman enerzijds en erfgoed van Elisabeth van Hoesden anderzijds, 

welke cijns aan voornoemde wijlen Laurencius was verkocht door Johannes van 

Rode snijder. 

 

Woltherus Coptiten maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue 

uxoris filie Laurencii Boijen #filii quondam Henrici Boijen# hereditarium 

                         
37 Zie → BP 1179 p 562v 02 za 17-05-1393 (1 tm 5), overdracht van een deel 

in dezelfde goederen. 
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censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex (dg: l) domo et area in qua Ghijsekinus dictus de 

Wellen carpentarius morari consuevit sita in Busco ad vicum dictum 

Gorterstraet inter hereditatem Johannis Vlasman ex uno et inter 

hereditatem Elisabeth de Hoesden ex alio venditum dicto quondam Laurencio 

a Johanne de Rode sartore prout in litteris et quem nunc ad se pertinere 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Johannis de Ghael 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. Detur (dg: dicto Woltero 

Coptiten). 

 

BP 1179 p 552v 08 di 29-04-1393. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van Ghael beloofde aan voornoemde Wolterus 

Coptiten dat, als eerstgenoemde Johannes voornoemde cijns van 30 schelling 

zou willen verkopen of vervreemden, dat dan eerstgenoemde Johannes die 

cijns verkoopt aan voornoemde Wolterus, voor 24 pond geld. 

 

Dictus Johannes filius dicti Johannis de Ghael promisit super habita et 

habenda dicto Woltero Coptiten si primodictus Johannes dictum censum XXX 

solidorum vendere aut alienare voluerit extunc primodictus (dg: W) 

Johannes (dg: dictum J) dictum censum prefato Woltero vendet scilicet 

dictum censum pro XXIIII libris monete. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 552v 09 di 29-04-1393. 

Henricus nzvw hr Henricus van Baex priester verkocht aan Willelmus 

Sluijsman een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) de helft van een beemd, gnd die Regenbeemd, in 

Vught Sint-Petrus, tussen Sophia van de Kloot enerzijds en Johannes van 

Bladel anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus gnd Sommergod, deze 

helft reeds belast met een b-erfcijns van 55 schelling aan voornoemde 

verkoper, (2) een stuk land, gnd dat Heijtfelt, in Vught Sint-Petrus, 

tussen erfgoed van de commendator aldaar enerzijds en een gemene steeg 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind 

aan de waterlaat, dit stuk land reeds belast met 4 schelling. 

 

Henricus filius naturalis quondam domini Henrici de Baex presbitri 

hereditarie vendidit Willelmo Sluijsman hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

medietate ad se spectante cuiusdam prati dicti die Regenbeemt siti in 

parochia sancti Petri de Vucht inter hereditatem Sophie de Globo ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Bladel ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Henrici dicti Sommergod ut (dg: dicebat pro) atque ex pecia 

terre dicta dat Heijtfelt sita in dicta parochia inter hereditatem 

commendatoris ibidem ex uno et inter communem stegam ex alio tendentem 

cum (dg: f) uno fine ad communem platheam et cum reliquo fine ad 

aqueductum ut dicebat promittens warandiam ?et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu quinquaginta quinque solidorum dicto emptori 

ex dicta medietate dicti prati et IIIIor solidis ex dicta pecia terre 

inde solvendis et sufficientem facere. Testes Dordrecht et Wouter datum 

supra. 

 

BP 1179 p 552v 10 di 29-04-1393. 

Johannes Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Tijmmerman prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 552v 11 wo 30-04-1393. 

Ockerus gnd Ocker Jacobs soen verkocht aan Henricus Polslauwer 2¾ roede 

land, in Druenen, tussen Johannes zv Henricus gnd Bije enerzijds en 

voornoemde Henricus Polslauwer zvw Henricus anderzijds, strekkend vanaf de 

gemeint tot aan het laatste kamp van de plaats gnd die Hof Sloet, met 
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gebouwen, belast met 2 oude groten aan de hertog. 

 

Solvit. 

Ockerus dictus Ocker Jacobs soen duas virgatas et (dg: tres) tres quartas 

partes unius virgate terre sitas in parochia de (dg: parochia) de Druenen 

inter hereditatem Johannis filii Henrici dicti Bije ex uno et inter 

hereditatem Henrici Polslauwer filii quondam Henrici ex alio (dg: ...) 

tendentes a communitate ad extremum camp! (dg: orti) #loci# dicti die Hof 

Sloet cum edificiis in eisdem consistentibus ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico Polslauwer promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus antiquis grossis domino duci [inde] solvendis. 

Testes Aa et Wouter datum quarta post jubilate. 

 

BP 1179 p 552v 12 wo 30-04-1393. 

Amelius Heijnmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Amelius Heijnmans soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 B 10 p. 553. 

 Tercia post Jubilate: dinsdag 29-04-1393. 

 Quarta post Jubilate: woensdag 30-04-1393. 

 Quinta post Jubilate: donderdag 01-05-1393. 

 in crastino Philippi et Jacobi: vrijdag 02-05-1393. 

 

BP 1179 p 553r 01 di 29-04-1393. 

Goessuinus van Best en Willelmus Broeder beloofden aan Philippus Jozollo 

100 Hollandse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393; 

1+31+30+25=87 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Goessuinus de Best Willelmus Broeder promiserunt Philippo Jozollo C 

Hollant gulden ad Jacobi proxime persolvendos pena III. Testes Emondus et 

Dordrecht datum 3a post jubilate. 

 

BP 1179 p 553r 02 di 29-04-1393. 

Ee eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit V solidos (dg: solidos placken). 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 553r 03 wo 30-04-1393. 

Jacobus zvw Willelmus Coptiten verkocht aan Johannes Vijnninc goudsmid de 

helft in een b-erfcijns van 12 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 2 kamers met ondergrond, 

eertijds van wijlen Wellinus van Neijnsel, in Den Bosch, aan de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Sijmon zvw Jacobus enerzijds en erfgoed van wijlen 

Henricus gnd van Avenioen anderzijds, (2) een stukje erfgoed van wijlen hr 

Thomas van Neijnsel, achter voornoemde 2 kamers gelegen, achterwaarts 

strekkend ter lengte van het erfgoed van voornoemde Sijmon, overdwars af te 

meten tot aan het erfgoed van voornoemde wijlen Henricus van Avenioen, 

welke 2 kamers met ondergrond en stukje erfgoed voornoemde wijlen hr Thomas 

van Neijnsel investiet van de kerk van Mercers in cijns uitgegeven had aan 

voornoemde Sijmon voor de hertogencijns, en voor voornoemde cijns van 12 

pond voornoemd geld, en welke helft nu aan verkoper behoort. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Coptiten medietatem ad se spectantem in 

hereditario censu duodecim librarum monete solvendo hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex duabus cameris cum earum fundis que 

fuerant quondam Wellini de Neijnsel sitis in Busco ad vicum ecclesie 

inter hereditatem [Sij]monis filii quondam Jacobi ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti quondam de Avenioen ex alio atque ex quadam 

parte hereditatis quondam #domini# Thome de Neijnsel sita ibidem retro 
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dictas duas cameras tendente retrorsum ad longitudinem hereditatis 

Sijmonis predicti mensurando dictam partem hereditatis ex transverso ad 

hereditatem eiusdem quondam Henrici de Avenioen quod vulgaliter exponetur 

over dwers quas duas cameras cum earum fundis et partem hereditarie 

paccionis dictus quondam dominus Thomas de Neijnsel investitus ecclesie 

de Mercers dicto Sijmoni pro censu domini nostri ducis et pro predicto 

censu XII librarum dicte monete dederat ad censum prout in litteris quas 

vidimus et quam #medietatem# (dg: censum sex librarum) nunc ad se 

pertinere dicebat hereditarie vendidit Johanni Vijnninc aurifabro 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem in dicta 

medietate dicti census deponere. Testes Aa et Wouter datum quarta post 

jubilate. 

 

BP 1179 p 553r 04 wo 30-04-1393. 

Goessuinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goessuinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 553r 05 vr 16-05-1393. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten verkocht aan voornoemde Johannes Coptiten 

een n-erfcijns van 3 pond uit voornoemde cijns van 12 pond. 

 

{in margine sinistra:} Nota. Testes Dordrecht et Wouter datum sexta post 

octavas ascensionis. 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten (dg: medietatem) hereditarium 

censum trium librarum de dicto censu XII librarum hereditarie vendidit 

dicto Johanni Coptiten promittens ut supra per totum. Testes Dordrecht et 

Wouter datum sexta post octavas ascensionis. 

 

BP 1179 p 553r 06 vr 16-05-1393. 

Goeswinus Steenwech verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Steenwech prebuit et reportavit. Testes Dordrecht et Wouter 

datum supra. 

 

BP 1179 p 553r 07 wo 30-04-1393. 

Woltherus zvw Wolterus van Os gewantsnijder droeg over aan Arnoldus van de 

Kloot, tbv de Onze-Lieve-Vrouwe-Broederschap in Den Bosch, een b-erfpacht 

van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus in Den Bosch aan het 

woonhuis van wijlen voornoemde Wolterus van Os te leveren, gaande uit ¼ 

deel van een kamp, gnd Ansems Rot, in Nuland, tussen Lambertus zv Winricus 

enerzijds en Rodolfus gnd Bobbe anderzijds, welke pacht aan wijlen 

voornoemde Wolterus van Os was verkocht door Johannes gnd Neijser zv 

Johannes gnd Neijser van Gheffen. 

 

Woltherus filius quondam Wolteri de Os pannicide hereditariam paccionem 

duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in 

festo beati Jacobi et in Busco ad domum habitationis dicti quondam 

Wolteri de Os tradendam ex quarta parte cuiusdam campi dicti (dg: 

conventualiter) vulgaliter Ansems Rot siti in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Lamberti filii Winrici ex uno et inter hereditatem Rodolfi 

dicti Bobbe ex alio venditam dicto quondam Woltero de Os a Johanne dicto 

Neijser filio Johannis dicti Neijser de Gheffen prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo de Globo ad opus confraternitatis beate 

Marie in Busco cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes (dg: datum 

ut supra) Aa et Wuter! datum quarta post jubilate. 

 

BP 1179 p 553r 08 wo 30-04-1393. 

Arnoldus zvw Willelmus gnd Veren Hadewigen soen verkocht aan Anthonius van 

de Doorn een stuk land, gnd des Smeeds Brake, in Schijndel, tussen Ghibo 
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gnd Reijnkens soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan Willelmus Lobben. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi dicti Veren Hadewigen soen peciam terre 

dictam des Smeeds Brake sitam in parochia de Scijnle inter hereditatem 

Ghibonis dicti Reijnkens soen ex uno et inter communem platheam ex alio 

ut dicebat (dg: dedit ad hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# 

Anthonio de Spina (dg: ab eodem possidendam pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda dicto Arnoldo ab alio 

purificationis ex dicta pecia terre promittens super habita et habenda 

warandiam et al pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis) promittens warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: Ghiboni) 

#Willelmo# Lobben {in margine sinistra: Willelmo Lob} inde solvenda. 

Testes Dordrecht et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 553r 09 wo 30-04-1393. 

Anthonius van de Doorn gaf uit aan Arnoldus zvw Willelmus gnd Veren 

Hadewigen soen een stuk land, gnd die Brake, in Schijndel, tussen Petrus 

van Gherwen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met gebouwen; de 

uitgifte geschiedde voor een cijns van 4 penningen aan abt en klooster van 

Sint-Truiden, en thans voor een n-erfcijns van 2½ oude groot en een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Anthonius de Spina peciam terre dictam die Brake sitam in parochia de 

Scijnle inter hereditatem Petri de Gherwen ex uno et inter communem 

platheam ex alio (dg: ut d) cum edificiis in dicta pecia terre 

consistentibus (dg: de) dicebat! dedit ad hereditariam paccionem Arnoldo 

filio quondam Willelmi dicti Veren Hadewigen soen ab eodem possidendam 

(dg: pro duobus et dimidio antiquis) pro censu #quatuor denariorum# 

abbati et conventui sancti (dg: Trudonis) Trudonis inde prius solvendo 

dando et pro hereditario censu duorum et dimidii grossorum antiquorum vel 

alterius pagamenti (dg: ..) et pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco dandis dicto Anthonio ab altero purificationis 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 553r 10 wo 30-04-1393. 

Wellinus Rover en zijn kinderen Roverus, Gheerlacus, Arnoldus en 

Theodericus verkochten aan Johannes zv Hubertus van Ghemert een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit een 

hoeve, gnd ten Hoeve, in Son, ter plaatse gnd Aenscot, reeds belast met 

cijnzen en pachten, in de brief vermeld. 

 

Wellinus Rover (dg: Arnoldus Rover) #Roverus# Gheerlacus Arnoldus (dg: 

de) et Theodericus eius liberi hereditarie vendiderunt (dg: Nicholao 

filio Hub) Johanni filio Huberti de Ghemert hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini ex manso dicto ten Hoeve sito in parochia de Zonne in 

loco dicto Aenscot et ex attinentiis dicti dicti! mansi singulis et 

universis ut dicebant promittentes indivisi warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus inde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Emondus et Wouter datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 553r 11 do 01-05-1393. 

Ghisbertus die Veer zvw Lambertus van Bakel verkocht aan Johannes van 

Beirck zv Everardus van Beirck 4 morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd 

in die Buseneggen, tussen wijlen Matheus Posteel enerzijds en kvw Hugho gnd 

Swartoghe anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene waterlaat en met 

het andere eind aan Ghibo Peters soen, welke 4 morgen, samen met andere 
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goederen, aan voornoemde Ghisbertus Vere gekomen waren na erfdeling, tussen 

hem, Ghisbertus en Hugo Swartoge en Johannes Haijken, van de goederen van 

wijlen Nijcholaus gnd Clemeijnssen soen en diens vrouw Heilwigis. 

Voornoemde Ghisbertus die Veer en met hem zijn broer Johannes Haijken, 

Johannes van Os zvw voornoemde Hugo Swartoghe, Theodericus Nobel zvw 

voornoemde Hugo Swartoge, Denkinus zvw Danijel die Vere en Stephanus zvw 

Lambertus die Raet beloofden lasten af te handelen. Ghisbertus zvw 

voornoemde Hugo Swartoge en Johannes Dircs soen ev Beatrix dvw voornoemde 

Hugo deden afstand. 

 

Ghisbertus die (dg: Veer) Veer filius quondam Lamberti de Bakel quatuor 

iugera terre sita in jurisdictione de Merewijc in loco dicto in die (dg: 

Bijezen Eggem inter) Buseneggen inter hereditatem quondam Mathei Posteel 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Hughonis dicti Swartoghe ex 

alio tendentia cum uno fine ad communem aqueductum et cum reliquo fine ad 

hereditatem (dg: ...) Ghibonis Peters soen (dg: .) #+{BP 1179 p 553r 15 

invoegen}# hereditarie vendidit Johanni de Beirck filio (dg: q) Everardi 

de Beirck promittentes dictus venditor et cum eo Johannes Haijken eius 

frater Johannes de Os filius quondam dicti Hugonis Swartoghe et 

Theodericus (dg: Noel) Nobel filius dicti quondam Hugonis Swartoge et 

Denkinus filius quondam Danijelis die Vere et Stephanus filius quondam 

Lamberti #die Raet# indivisi super habita et habenda warandiam (dg: et 

obligationem #et calangiam# deponere) tamquam de allodio et obligationem 
?et calangiam deponere tamquam de hereditate ab omni aggere et censu et 

ab omni alio onere dicto onraet libera. Testes (dg: Dordrecht et Wolterus 

datum quinta post jubilate). Quo facto Ghisbertus (dg: Johannes et 

Theodericus) filius quondam dicti Hugonis Swart-(dg: g)-oge et Johannes 

Dircs soen maritus et tutor legitimus Beatricis sue uxoris filie eiusdem 

quondam (dg: ..) Hugonis super premissis et jure renunciaverunt 

promittentes ratam servare. Testes Dordrecht et Walterus datum quinta 

post jubilate. 

 

BP 1179 p 553r 12 do 01-05-1393. 

Johannes Molle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: d) Molle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 553r 13 do 01-05-1393. 

Henricus Nerinc droeg over aan de broers Bernardus, Petrus en Gerardus, kvw 

Wenemarus van Diegheden, tbv hen en andere erfg vw na te noemen Vreza, zijn 

vruchtgebruik in ¼ deel van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, beiderzijds tussen erfgoederen van Johannes Nerinc, te weten 

in het ¼ deel dat aan erfg vw zijn vrouw Vreza dvw Petrus Witmeri gekomen 

was na overlijden van voornoemde Vreza, resp. dat aan hen zal komen na 

overlijden van voornoemde Henricus. 

 

Henricus Nerinc suum usufructum sibi competentem in #una# quarta parte 

domus et aree site in Busco in vico Vuchtensi inter hereditates Johannis 

Nerinc ex utroque latere coadiacentes scilicet in illa quarta parte que 

heredibus quondam Vreze sue quondam uxoris filie quondam Petri Witmeri de 

morte eiusdem Vreze successione est advoluta et post mortem dicti Henrici 

successione advolvetur ut dicebat legitime supportavit Bernardo Petro et 

Gerardo fratribus liberis quondam Wenemari de Diegheden ad opus eorum et 

ad opus aliorum heredum dicte quondam Vreze promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 553r 14 vr 02-05-1393. 

Voornoemde Bernardus, Petrus en Gerardus, kvw Wenemarus van Giegheden, en 

Petrus, Hermannus, Gerardus, Johannes en Lambertus, kvw Gerardus Witmeri, 

verkochten voornoemd ¼ deel aan Henricus Nerinc. 
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Dicti Bernardus Petrus et Gerardus liberi quondam Wenemari (dg: ..) de 

Giegheden Petrus Hermannus Gerardus Johannes Lambertus fratres liberi 

quondam Gerardi Witmeri dictam quartam partem hereditarie (dg: 

supportaverunt) #vendiderunt# Henrico Nerinc promittentes indivisi ratam 

servare et obligationem ex parte [eorum] deponere. Testes Dodrecht et 

Wouter datum in crastino Philippi et Jacobi. 

 

BP 1179 p 553r 15 do 01-05-1393. 

+. {invoegen in BP 1179 p 553r 11}. 

et que quatuor iugera terre dictus Ghisbertus Vere mediante hereditaria 

(dg: pro) divisione prius habita inter ipsum et (dg: Hug) Ghisbertum et 

Hugonem Swartoge et Johannem Haijken de bonis quondam Nijcholai dicti 

Clemeijnssen soen et Heilwigis sue uxoris (dg: cessit in pt) simul cum 

aliis hereditatibus cesserunt in partem prout in litteris quas vidimus. 

 

1179 mf9 B 11 p. 554. 

 Quinta post Jubilate: donderdag 01-05-1393. 

 

BP 1179 p 554v 01 do 01-05-1393. 

Johannes Haijken zvw Lambertus van Bakel verkocht aan Johannes Molle 4½ 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Petrus van de 

Steenweg enerzijds en erfg vw Thomas gnd Daems soen en Willelmus gnd Hels 

anderzijds, welke 4½ morgen Nijcholaus gnd Clemenssen soen van Empel 

gekocht had van Paulus van Woirdragen, en die nu aan voornoemde Johannes 

Haijken behoren. Ghiselbertus die Veer zvw voornoemde Lambertus van Bakel, 

Theodericus Nobel, Johannes van Os, Ghisbertus, bvw Hugo Swartoge, en 

Johannes Dircs soen ev Beatrix dvw voornoemde Hugo Swartoge deden afstand. 

 

Johannes Haijken filius quondam Lamberti de Bakel quatuor et dimidium 

iugera terre sita in parochia de Empel in loco dicto die Hoeven inter 

hereditatem Petri de Lapidea Via ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Thome dicti Daems soen et Willelmi dicti Hels ex alio que quatuor 

et dimidium iugera terre Nijcholaus dictus Clemenssen soen de Empel erga 

Paulum de Woirdragen emendo acquisiverat prout in litteris et que quatuor 

et dimidium iugera dictus Johannes Haijken nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Molle supportavit cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

sui! et ex parte dicti quondam Nijcholai Clemenssen soen et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Nijcholai Clemenssen soen deponere. Quo facto 

Ghiselbertus die Veer filius dicti quondam Lamberti de Bakel Theodericus 

Nobel Johannes de Os (dg: Lambertus) Ghisbertus (dg: Jo) fratres quondam! 

Hugonis Swartoge Johannes Dircs soen maritus et tutor legitimus Beatricis 

sue uxoris filie dicti quondam Hugonis Swartoge super predictis quatuor 

et dimidio iugeribus terre ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes ratam servare (dg: et obligationem ex parte sorum deponere). 

Testes Dordrecht et Walterus datum (dg: in festo) quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 554v 02 do 01-05-1393. 

Ghisbertus die Vere zvw Lambertus van Bakel, zijn broer Johannes Haijken, 

en de broers Stephanus gnd Raets soen, Denkinus zvw Denkinus die Vere, 

Theodericus Nobel en Johannes van Os, kvw Hugo Suartoge, beloofden aan 

Johannes Molle 60 oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1394) te betalen. 

 

Solvit. 

Ghisbertus die Vere filius quondam Lamberti de Bakel Johannes Haijken 

eius frater Stephanus dictus Raets soen Denkinus filius quondam Denkini 

die Vere Theodericus Nobel et Johannes de Os fratres liberi quondam 

Hugonis Suartoge promiserunt indivisi super (dg: omnia Johanni) omnia 

Johanni Molle LX aude scilde seu valorem ad purificationis proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 03 do 01-05-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 04 do 01-05-1393. 

De broers Johannes Haijken en Ghisbertus Vere, kvw Lambertus van Bakel, en 

Stephanus zvw Lambertus gnd die Raet beloofden aan Johannes Molle 100 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te 

betalen. 

 

Johannes Haijken et Ghisbertus Vere fratres liberi quondam Lamberti de 

Bakel et Stephanus filius quondam Lamberti dicti die Raet promiserunt 

indivisi super omnia Johanni #Molle# centum bonos Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 554v 05 do 01-05-1393. 

Heijmericus zvw Henricus gnd Kijnt ev Aleijdis, Theodericus Sijmons soen ev 

Heijlwigis, Arnoldus zv Theodericus gnd Werner ev Mechtildis, en Johannes 

zvw Johannes gnd Heijnmans soen ev Margareta, dvw Henricus gnd Nuwelaet, 

verkocht aan de secretaris, tbv Aleijdis dvw voornoemde Johannes gnd 

Heijnmans soen een stuk land, in Aarle, tussen Henricus van Watermael 

enerzijds en Johannes gnd Nuwelaet anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed van het huis van Lijeshout, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Heijmericus filius quondam Henrici dicti (dg: dic) Kijnt maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris Theodericus Sijmons soen maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris et Arnoldus filius (dg: q) Theoderici 

dicti Werner maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et Johannes 

filius Johannis quondam dicti Heijnmans soen maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filiarum quondam Henrici dicti Nuwelaet (dg: pe) 

peciam terre sitam in parochia de Arle inter hereditatem (dg: domus 

domus) Henrici de Watermael ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

(dg: Ne) Nuwelaet ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem domus de 

Lijeshout ut dicebat hereditarie vendidit #mihi ad opus# (dg: Aleijdi 

filie quondam #Johannis) Aleijdis filie dicti quondam# Johannis dicti 

Heijnmans soen #(dg: ad opus aliorum f)# promittentes indivisi super 

warandiam! et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 06 do 01-05-1393. 

Rodolphus gnd Rover zvw Gerardus van der Kemennaden verkocht aan Baudewinus 

zvw Godefridus van den Kerchove een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd aen het Ver Hout, tussen Egidius zvw Johannes Andree enerzijds 

en de gemeint aldaar anderzijds, met een eind strekkend aan de oude sloot, 

die ligt tussen dit stuk land en Andreas zvw Gerardus van der Kemennaden, 

en met het andere eind aan hr Antonius van der Weteringen ridder, belast 

met 1/3 deel van 3½ lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode. 

 

Rodolphus dictus Rover filius quondam Gerardi van der Kemennaden peciam 

terre sitam in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum aent Ver Hout 

inter hereditatem Egidii filii quondam Johannis Andree ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio (dg: hereditarie vendidit) 

tendentem cum uno fine ad antiquum fossatum situm inter (dg: hereditatem) 

dictam peciam terre et inter hereditatem Andree filii dicti quondam 

Gerardi van der Kemennaden et cum reliquo fine ad hereditatem domini 
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Antonii van der Weteringen militis ut dicebat hereditarie vendidit 

Baudewino filio quondam Godefridi van den Kerchove promittens super omnia 

warandima et obligationem deponere excepta tercia parte de tribus et 

dimidio lopinis siliginis mensure de Rode exinde solvenda annuatim. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 07 do 01-05-1393. 

Bordinus van Hoerne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bordinus de (dg: H Hoe) Hoerne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 08 do 01-05-1393. 

De broers Theodericus Nobel, Johannes van Os en Ghisbertus, kvw Hugo 

Swartoge, en hun zwager Johannes Dircs soen beloofden aan Johannes Molle 28 

oude schilden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te 

betalen. 

 

Theodericus Nobel et Johannes de Os #Ghisbertus# (dg: fratres liberi 

quondam Lamberti de Bakel et Lambertus) fratres liberi (dg: Gh) #quondam# 

Hugonis Swartoge et Johannes Dircs soen eorum sororius promiserunt 

#indivisi# (dg: Johanni) super omnia Johanni (dg: X) Molle XXVIII aude 

scilde seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 09 do 01-05-1393. 

Johannes gnd Haijken verkocht aan Hermannus Loden soen 11 hont land, in 

Empel, ter plaatse gnd Hostaden, tussen Martinus van Pijpengael enerzijds 

en Theodericus gnd die Blitter en Lambertus zv Johannes gnd Witte 

anderzijds, aan voornoemde Johannes Haijken verkocht door Gerardus zvw 

Henricus van den Laer. 

 

(dg: Gerardus filius .. quondam Henrici van den Laer) #Johannes dictus 

Haijken# undecim hont terre sita in parochia de Empel ad locum dictum 

Hostaden inter hereditatem Martini de Pijpengael ex uno et inter 

hereditatem Theoderici dicti die Blitter et Lamberti filii Johannis dicti 

Witte ex alio vendita dicto Johanni Haijken a Gerardo filio quondam (dg: 

#dicti# Henrici van d) Henrici van den Laer prout in litteris hereditarie 

(dg: su) vendidit Hermanno Loden soen (dg: prom) supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 10 do 01-05-1393. 

Johannes Haijken verkocht aan Hermannus Loden soen 1½ morgen land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd op den Heuvel, tussen Theodericus van Vlimen 

enerzijds en jkvr Mabelija gnd des Papen dochter anderzijds, met 9 voet 

dijk naast de sluis gnd die Vornse Sluis, naast de dijk van Albertus zv 

Johannes gnd Hermans soen, en 9 voet dijk, gelegen achter de tuin van 

Johannes gnd van Ghenderen, ter plaatse gnd op die Lage, welke 1½ morgen 

aan Nijcholaus gnd Clemenssen soen waren verkocht door Goeswinus Steenwech, 

en die nu aan voornoemde Johannes Haijken behoren, belast met een 

b-erfcijns van 2 oude schilden, die Ghibo van Voerne verworven had van 

voornoemde Johannes Haijken. Ghisbertus die Vere bv voornoemde verkoper, de 

broers Theodericus Nobel, Johannes van Os en Ghisbertus, kvw Hugo gnd 

Swartoge, en Johannes Dircs soen ev Beatrix dvw voornoemde Hugo Swartoghe 

deden afstand. 

 

Johannes Haijken unum et dimidium iugera terre sita in jurisdictione de 

Merewijc ad locum dictum op den Hoevel inter hereditatem Theoderici de 

Vlimen ex uno et inter hereditatem domicelle Mabelije dicte des Papen 

dochter ex alio cum novem pedatis aggeris sitis iuxta (dg: slus) slusam 

dictam die Vornsche Sluse contigue (dg: iug) iuxta aggerem Alberti filii 
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Johannis dicti Hermans soen atque cum novem pedatis aggeris sitis retro 

ortum Johannis dicti de Ghenderen in loco dicto (dg: d) communiter (dg: 

d) op die Laghe (dg: ven) vendita Nijcholao dicto (dg: ..) Clemenssen 

soen a Goeswino Steenwech prout in litteris et que dictus Johannes 

Haijken nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Hermanno Loden 

soen supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui dicti quondam 

Nijcholai Clemenssen soen et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Nijcholai Clemenssen soen deponere #excepto hereditario censu duorum aude 

scilde quem Ghibo de Voerne erga dictum Johannem Haijken acquisiverat ex 

premissis solvendo#. Quo facto Ghisbertus die Vere frater dicti 

venditoris Theodericus Nobel Johannes de Os Ghisbertus (dg: et Lambertus) 

fratres liberi quondam Hugonis dicti Swartoge et Johannes Dircs soen 

maritus et tutor legitimus Beatricis sue uxoris filie (dg: dicti) dicti 

(dg: Hugo) quondam (dg: ..) Hugonis Swartoghe super premissis et jure ad 

opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 11 do 01-05-1393. 

Johannes Haijken en zijn broer Ghisbertus die Veer, kvw Lambertus van 

Bakel, verkocht aan Hermannus Loden soen 2 morgen land, in Empel, ter 

plaatse gnd Heijnxstem, tussen Johannes Baten soen enerzijds en kv Hugo gnd 

Swartoge anderzijds. De broers Theodericus Nobel, Johannes van Os en 

Ghisbertus, kvw Hugho Swartoghe, en Johannes Dircs soen ev Beatrix dvw 

voornoemde Hugho deden afstand. 

 

Johannes Haijken et Ghisbertus die Veer eius frater liberi quondam 

Lamberti de Bakel (dg: cum duo) duo iugera terre sita in parochia! Empel 

ad locum dictum Heijnxstem inter hereditatem Johannis Baten soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum Hugonis dicti Swartoge ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Hermanno Loden soen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Quo facto (dg: J Johannes Noleb! Ghisbertus 

Johannes) Theodericus Nobel Johannes de Os Ghisbertus et (dg: Lambertus) 

fratres liberi quondam Hughonis Swartoghe et Johannes Dircs soen maritus 

et tutor legitimus Beatricis sue uxoris filie dicti quondam Hughonis 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 554v 12 do 01-05-1393. 

De broers Johannes Haijken en Ghisbertus die Veer, kvw Lambertus van Bakel, 

verkochten aan Hermannus Loden soen 3½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

Hostaden, tussen Jutta van den Borne enerzijds en wijlen Willelmus van 

Bakel, nu voornoemde Johannes Haijken, anderzijds, belast met zegedijk aan 

een eind en maasdijk aan het andere eind van dit goed. 

 

Johannes Haijken et Ghisbertus die Veer fratres liberi quondam Lamberti 

de Bakel tria et dimidium hont terre sita in parochia de Empel (dg: 

inter) ad locum dictum Hostaden inter hereditatem Jutte van den Borne ex 

uno et inter hereditatem quondam Willelmi de Bakel nunc ad dictum 

Johannem Haijken spectantem ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Hermanno Loden soen promittentes super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis zeghedijc ad unum finem et aggerem Mose ad reliquum 

finem #premissorum# sitis et ad hoc (dg: ?pride) spectantibus de jure. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf9 B 12 p. 555. 

 in festo Philippi et Jacobi: donderdag 01-05-1393. 

 

BP 1179 p 555r 01 do 01-05-1393. 

Agnes wv Johannes zvw Jacobus van der Lijnden en Arnoldus, zv voornoemde 

Agnes en wijlen Johannes, verkochten aan Johannes zvw Theodericus van der 
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Heijden een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op het Gerst Land, 

tussen Henricus Rovers soen enerzijds en voornoemde Johannes zvw 

Theodericus van der Heijden anderzijds, belast met de waterlaat. 

 

Agnes relicta quondam Johannis filii quondam Jacobi van der Lijnden cum 

tutore et Arnoldus filius eorum Agnetis et quondam Johannis peciam terre 

sitam in parochia de Roesmalen ad (dg: ...) locum dictum opt Gherst Lant 

inter hereditatem Henrici Rovers soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Theoderici (dg: van der) van der Heijden ex alio 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni filio quondam 

Theoderici van der Heijden promittentes cum tutore super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto aqueductu ad hanc de jure spectante. 

Testes Dordrecht et Walterus datum in festo Philippi et Jacobi. 

 

BP 1179 p 555r 02 do 01-05-1393. 

Willelmus van Loen zvw Ghiselbertus van Loen en Zegherus van Tula ev 

Gertrudis dvw voornoemde Ghisbertus verkochten aan Lana dvw voornoemde 

Ghisbertus van Loen (1) een huis, hofstad en tuin, in Lithoijen, tussen 

wijlen Jacobus Sijmons soen enerzijds en Ghisbertus zvw Johannes gnd die 

Hoessche anderzijds, (2) 1/3 deel van 5 hont land, in Lithoijen, achter in 

de plaats gnd in den Rijcouts Beemd, tussen kv Pernela van Waderle 

enerzijds en erfg vw Gerardus Grieten soen anderzijds, (3) 1/3 deel in 2½ 

hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op die Zoe Bosse, achterwaarts 

naast de sloot aldaar, tussen voornoemde kv Pernela van Waderle enerzijds 

en de sloot aldaar anderzijds, belast met zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Willelmus de Loen (dg: et Zeg) filius quondam Ghiselberti de (dg: Dren) 

Loen et Zegherus de Tula maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie dicti quondam Ghisberti domum domistadium et ortum sitos in 

parochia de Lijttoijen inter hereditatem #quondam# Jacobi Sijmons soen ex 

uno et inter hereditatem Ghisberti filii quondam Johannis dicti die (dg: 

Hoesche ex) Hoessche ex alio atque terciam partem ad se spectantem de 

quinque hont terre sitis in dicta parochia (dg: in) retro in loco dicto 

in den Rijcouts Beemt inter hereditatem liberorum Pernele de Waderle ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Gerardi Grieten soen ex alio 

item terciam partem ad se spectantem in (dg: u uno et dimidio h) duobus 

et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto op die Zoe 

Bossche retrorsum (dg: supra) iuxta fossatum ibidem inter hereditatem 

dictorum liberorum dicte Pernele de Waderle ex uno et inter (dg: 

hereditatem) fossatum ibidem ex alio prout (dg: ibidem) ibidem sita sunt 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Lane filie dicti quondam Ghisberti de 

Loen promittentes indivisi super omnia warandiam (dg: et obligationem 

deponere ex) tamquam de hereditate ab aggere Mose et censu libera et 

obligationem deponere exceptis zeghediken fossatis et aqueductibus ad hoc 

de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 03 do 01-05-1393. 

Johannes Haijken beloofde aan Hermannus Loden soen dat hij de oostelijke 

helft zal onderhouden van 9 voet maasdijk, in Empel, ter plaatse gnd die 

Oplage, achter de tuin van Johannes van Ghenderen, tussen de dijk van 

Denkinus Hannen soen enerzijds en erfgoed van Hermannus Scut Willems soen 

anderzijds, zó dat voornoemde Hermannus en zijn erfgoederen daarvan geen 

schade ondervinden. 

 

Johannes (dg: Haij) Haijken promisit super omnia Hermanno Loden soen quod 

ipse medietatem novem pedatarum (dg: s) aggeris #Mose# sitarum in 

parochia de Empel ad locum dictum die Oplage retro (dg: ret) ortum 

Johannis de Ghenderen inter (dg: h) aggerem (dg: Johannis) Denkini Hannen 

soen et inter hereditatem Hermanni Scut Willems soen scilicet illam 

medietatem dictarum novem pedatarum aggeris que medietas (dg: me) sita 

est versus oriens ut dicebat perpetue in bona disposicione observabit sic 
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quod dicto Hermanno et supra eius hereditates dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 04 do 01-05-1393. 

Gerardus van Gheffen zvw Gerardus Pouwels soen en zijn kinderen Henricus, 

Gerardus en Oda verkochten aan Johannes zvw Henricus Vilt van Os (1) een 

stuk land, gnd die Geer, in Geffen, tussen Arnoldus Stamelart van de Kelder 

enerzijds en Johannes van Zelant anderzijds, belast met 2 schelling gemeen 

paijment, (2) een stuk land, in Geffen, tussen Johannes zv Hilla Pouwels 

enerzijds en de waterlaat gnd die Runne anderzijds, (3) 1/6 deel in een 

stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Nieuweland, tussen Aleijdis 

gnd Jacobs dochter enerzijds en een gemene sloot anderzijds, belast met 1/6 

deel van 8 penning, (4) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd aen die 

Brede Heide, tussen Lambertus Belen soen enerzijds en kv Aleijdis gnd 

Goeskens anderzijds, (5) een stuk land, gnd ten Berge, in Geffen, tussen 

Hermannus van Loen enerzijds en Petrus van Gheffen anderzijds. 

 

Gerardus de Gheffen (dg: text) #filius quondam (dg: Pe) Gerardi Pouwels 

soen# Henricus Gerardus et Oda eius liberi #cum tutore# peciam terre (dg: 

sitam) dictam die Gheer sitam in parochia de Gheffen inter hereditatem 

Arnoldi Stamelart de Penu (dg: de Pen) ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Zelant ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis filii Hille (dg: Vogels) #Pouwels# ex uno et 

inter (dg: hereditatem) aqueductum dictum die Runne ex alio item (dg: pe) 

sextam partem ad se spectantem in pecia terre sita in dicta parochia in 

loco dicto int Nuwelant inter hereditatem Aleijdis dicte Jacobs dochter 

ex uno et inter commune fossatum ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum dictum (dg: ..) aen die Brede Heijde inter hereditatem 

Lamberti Belen soen ex uno et inter hereditatem (dg: Aleijdis d) 

liberorum Aleijdis dicte Goeskens (dg: s) ex uno! item peciam terre 

dictam ten Berghe sita! in dicta parochia inter hereditatem Hermanni de 

Loen ex uno et inter hereditatem Petri (dg: de F) de Gheffen ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Henrici Vilt (dg: 

de Os) de Os promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus solidis communis pagamenti ex dicta pecia terre die Gheer 

vocata atque sexta parte octo denariorum ex dicta sexta parte dicte pecie 

terre site in dicto loco int Nuwelant vocato solvendis annuatim de jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 05 do 01-05-1393. 

(dg: Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Gerardus van Geffen 

49 goede Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan 

(di 24-06-1393) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393)). 

 

(dg: Dictus Johannes emptor promisit predicto Gerardo de Geffen XLIX 

bonos Gelre gulden seu valorem mediatim Johannis et mediatim Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1179 p 555r 06 do 01-05-1393. 

Henricus zv Gerardus van Eijcke beloofde aan Rolandus Jozollo etc 15 

Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 

30+30+31+31+30+1=153 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus filius Gerardi de Eijcke (dg: Johanne) promisit (dg: Rodolpho) 

#Rolando# Jozollo etc XV Hollant gulden ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 07 do 01-05-1393. 

Johannes van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder beloofde aan 

Rolandus Jozollo etc 15 Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 
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01-10-1393; 30+30+31+31+30+1=153 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Eijndoven filius quondam (dg: J) domini Johannis de Eijndoven 

militis promisit Rolando Jozollo etc XV Hollant gulden ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 08 do 01-05-1393. 

Udo van Tefelen zvw Theodericus Rover Uden beloofde aan Rolandus Jozollo 

etc 15 Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 

30+30+31+31+30+1=153 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Udo de Tefelen filius quondam Theoderici Rover Uden promisit Rolando 

Jozollo etc XV Hollant gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos sub 

pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 09 do 01-05-1393. 

Gerardus zv Arnoldus gnd Ghenen soen van Gheffen beloofde aan Gerardus van 

Geffen zvw Gerardus Pouwels soen 49 goede Gelderse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jan (di 24-06-1393) en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393). 

 

Gerardus filius Arnoldi dicti Ghenen soen de Gheffen promisit super omnia 

Gerardo de Geffen filio quondam Gerardi Pouwels soen quadraginta novem 

bonos Gelre gulden seu valorem mediatim Johannis et mediatim Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 10 do 01-05-1393. 

Henricus zv Arnoldus gnd die Koc van Os verkocht aan Arnoldus Groetart 3½ 

hont land, in Oss, tussen Schadewijk en Berhhem, tussen Johannes van den 

Heijnxthoevel enerzijds en Metta wv Henricus Wemelken. 

 

(dg: Hen) Henricus filius Arnoldi dicti die Koc de Os tria et dimidium 

hont terre sita in parochia de Os inter Scadewijc et (dg: Bech) Berchen 

inter hereditatem Johannis van den Heijnxthoevel ex uno et inter 

hereditatem Mette relicte quondam Henrici Wemelken ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Groetart promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 555r 11 do 01-05-1393. 

Johannes zvw Theodericus gnd Persoens soen en Ghiselbertus die Graeuwe 

beloofden aan Antonius van den Doren 21½ nieuwe Gelderse gulden, 33 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Maria-Hemelvaart aanstaande (vr 15-08-

1393) te betalen. 

 
?Nota. 

Johannes filius quondam Theoderici dicti Persoens soen Ghiselbertus die 

Graeuwe promiserunt Antonio van den Doren XXI et dimidium (dg: nov) novos 

Gelre gulden seu (dg: v) pro quolibet dictorum florenorum XXXIII gemeijn 

placken ad assumptionem Marie proxime futuram persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 555r 12 do 01-05-1393. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten en Ghisbertus Lijsscap de jongere 

beloofden aan Willelmus van Nuwelant 28 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten et Ghisbertus Lijsscap junior 

promiserunt Willelmo de Nuwelant XXVIII Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 555r 13 do 01-05-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 14 do 01-05-1393. 

Andreas zv Willelmus gnd Molle droeg over aan Arnoldus zvw Johannes Lemkens 

een huis en erf van Nijcholaus gnd van der Hullen, in Den Bosch, aan het 

eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Neve wever 

enerzijds en erfgoed van Thomas gnd Yden soen anderzijds, aan hem 

overgedragen door Willelmus zvw Willelmus gnd Loijer. Gerardus zvw 

Hermannus Bac verklaarde dat met zijn instemming voornoemde Andreas dit 

huis en erf overdroeg aan voornoemde Arnoldus. 

 

Andreas filius Willelmi dicti Molle domum et aream Nijcholai dicti van 

der Hullen sitam in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem 

Johannis dicti Neve (dg: texto) textoris et inter hereditatem Thome dicti 

Yden soen supportatam sibi a Willelmo filio quondam Willelmi dicti Loijer 

prout in litteris hereditarie (dg: sup) supportavit Arnoldo filio quondam 

Johannis Lemkens cum litteris et (dg: jure) aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Gerardus 

filius quondam Hermanni Bac (dg: premissa consensiit) palam recognovit id 

fore sue voluntatis et ?conssus et consensus quod dictus Andreas dictam 

domum et aream antedicto Arnoldo (dg: supportavit) ut (dg: sic) 

premittitur supportavit promittens huiusmodi recognicionem ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 555r 15 do 01-05-1393. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Andreas 32 Hollandse gulden, 1 

Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend of de waarde, met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit dicto Andree XXXII Hollant gulden scilicet uno 

Enghels nobel pro III Hollant gulden computato seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 B 13 p. 556. 

 Quinta post Jubilate: donderdag 01-05-1393. 

 in crastino Philippi et Jacobi: vrijdag 02-05-1393. 

 Quarta post cantate: woensdag 07-05-1393. 

 

BP 1179 p 556v 01 do 01-05-1393. 

Arnoldus zvw Johannes Lemkens beloofde aan Sijmon van Ghewanden 79 

Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend of de 

waarde, met het octaaf van Pinksteren over een jaar (zo 14-06-1394) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis (dg: Lennkl) Lemkens promisit super 

omnia Sijmoni de Ghewanden (dg: octoginta ..) septuaginta novem Hollant 

gulden scilicet uno Enghels nobel pro III Hollant gulden (dg: peto) 

#computato# seu valorem (dg: ad Remigii) ab octavas penthecostes proxime 

futuras ultra annum persolvendos. Testes Dordrecht et Walterus datum 

quinta post jubilate. 

 

BP 1179 p 556v 02 vr 02-05-1393. 

Arnoldus van Vranckenvoert droeg alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn ouders, over aan zijn broer Willelmus. 

 

Arnoldus van Vranckenvoert omnia bona sibi de morte suorum quondam 

parentum successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo suo fratri promittens warandiam 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Wouter datum 

in crastino Philippi et Jacobi. 

 

BP 1179 p 556v 03 vr 02-05-1393. 

Maria ndvw hr Egidius van de Waag priester verkocht aan Eustatius van 

Hedichuijsen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve in Enschot, welke hoeve Elijas 

gnd Eelken Roekeloes als hoevenaar bezit, welke pacht aan Adam van Mierde, 

tbv voornoemde Maria, was verkocht door Woltherus zvw Petrus gnd van den 

Laer. 

 

Maria filia naturalis quondam domini Egidii de Statera presbitri cum 

tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie in festo purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam manso sito in parochia de Enschit et ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quem mansum predictum Elijas dictus Eelken 

Roekeloes tamquam colonus possidet venditam Ade de Mierde ad opus dicte 

Marie a Wolthero filio quondam Petri dicti van den Laer prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Eustatio de Hedichuijsen 

supportavit cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 04 vr 02-05-1393. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 05 vr 02-05-1393. 

Maria ndvw hr Egidius van de Waag priester verkocht aan Eustatius van 

Hedichuijsen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen Petrus van den Laer, 

in Enschot, welke pacht aan Adam van Mierde, tbv voornoemde Maria, was 

verkocht38,39, door Wolterus gnd van den Laer zvw voornoemde Petrus van den 

Laer. 

 

Dicta Maria cum tutore hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam manso quondam Petri van den Laer sito in parochia de 

Enschit et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum sitis venditam Ade de Mierde ad opus dicte Marie a Woltero dicto 

van den Laer filio dicti quondam Petri van den Laer prout in litteris 

hereditarie vendidit Eustatio de Hedichuijsen supportavit cum litteris et 

jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 06 vr 02-05-1393. 

Johannes van de Kloot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Globo prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 07 .. 19-12-1605. 

De brieven van 1 en ½ mud rogge werden voor de tweede maal geïngrosseerd 

voor Willelmus van Meijselsfoert namens erfg? van jkvr Adriana van 

Borchgreve?. 

 

                         
38 Zie ← BP 1178 f 325r 09 di 09-11-1389, verkoop van deze erfpacht. 
39 Zie ← BP 1179 p 556v 03 vr 02-05-1393, verkoop door Maria ndvw hr Egidius 

van de Waag priester van een erfpacht van 1 mud, aan Adam van Mierde, tbv 

voornoemde Maria, verkocht door Woltherus zvw Petrus gnd van den Laer. 
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De consensu dominorum scabinorum littere unius et dimidii modiorum 

siliginis pro Willelmo de Meijselsfoert nomine heredum? domicelle Adriane 

de Borchgreve? vigore procurationis secundaire sunt ingrossate sub 

juramentum Henrici Willelmi fratrum co..... quod juramentum per Adrianum 

....hoff ?dominum Johannem Buijs est confirmatum. Actum XIX decembris 

XVIc quinto. 

 

BP 1179 p 556v 08 vr 02-05-1393. 

Nicholaus van Baerle en zijn zoon Hermannus beloofden aan Boudewinus Beijs 

39 Engelse nobel en 9 plakken of de waarde op zondag Letare-Jerusalem 

aanstaande (zo 29-03-1394) te betalen. 

 

Nicholaus de Baerle et Hermannus eius filius promiserunt Boudewino Beijs 

XXXIX Engels nobel et IX placken vel valorem ad letare Iherusalem proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 09 wo 07-05-1393. 

Anthonius van de Doorn verkocht aan Johannes van Houthem zvw Johannes van 

Houthem een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd op die Houbraken, 

tussen Wolterus Coptiten enerzijds en Johannes Zeghers soen anderzijds. 

 

Anthonius de Spina peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum op die Houbraken inter hereditatem Wolteri Coptiten ex uno et 

inter hereditatem Johannis Zeghers soen ex alio ut ipse dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Houthem filio quondam Johannis de Houthem 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Vere et Wouter 

datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 556v 10 wo 07-05-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 61 Hollandse gulden of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXI Hollant gulden vel valorem ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 556v 11 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn verkocht aan Nicholaus gnd Godewert een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Steltbrake, tussen Egidius 

Coptiten enerzijds en voornoemde Nicholaus anderzijds. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Steltbrake inter hereditatem Egidii Coptiten ex uno et inter 

hereditatem Nicholai dicti Godewert ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Nicholao predicto promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes Aa et Veer datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 12 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn verkocht aan Theodericus zvw Matheus van 

Empel (1) een stuk land, gnd dat Mussen Stuk, in Schijndel, ter plaatse gnd 

den Eldeken Goed, tussen Willelmus van Overacker enerzijds en Johannes gnd 

Ghenen soen van den Boeghaert anderzijds, (2) een stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd den Voertschenpad, tussen jkvr Bela wv Theodericus van 

Steenre enerzijds en Nicholaus gnd Coelken van der Hamfoert anderzijds. 

 

Dictus Anthonius peciam terre dictam dat Musschen Stucke sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum den Eldeken Goet inter hereditatem 

Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Ghenen 

soen van den Boeghaert ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia 

ad locum dictum den Voertschenpat inter hereditatem domicelle Bele 

relicte quondam Theoderici de Steenre ex uno et inter hereditatem (dg: 

Goess) Nicholai dicti Coelken van der Hamfoert ex alio ut dicebat 
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hereditarie vendidit Theoderico filio quondam Mathei de Empel promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Vere et Wouter datum (dg: 

supra) quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 556v 13 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn verkocht aan Matheus gnd Biggen soen, tbv 

zijn zonen Johannes en Lambertus, een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd in Geen Loeke, tussen Goessuinus zv Margareta gnd van den Waude 

enerzijds en voornoemde broers Johannes en Lambertus anderzijds. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum (dg: aen) in Gheen Loeke inter hereditatem Goessuini filii 

Margarete dicte van den Waude ex uno et inter (dg: Johannis) hereditatem 

Iohannis et Lamberti fratrum liberorum (dg: quondam) Mathei dicti Biggen 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Matheo #predicto ad opus# 

dictis Johanni et Lamberto #suis filiis# fratribus promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 14 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn verkocht aan Arnoldus gnd Godewert zvw 

Henricus Godewert een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Scijbosse, beiderzijds tussen Nicholaus Hagen, (2) een stuk land, gnd dat 

Gansstreepken, in Schijndel, naast de kerk aldaar, tussen Johannes gnd 

Scijndelman enerzijds en Katherina van den Borne anderzijds. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Scijbossche inter hereditates Nicholai Hagen ex utroque latere 

atque peciam terre (dg: sitam in dicta parochia ad locum d) dictam dat 

Ghansstreepken sitam in parochia de Scijnle iuxta ecclesiam ibidem inter 

hereditatem Johannis dicti Scijndelman ex uno et inter hereditatem 

Katherine van den Borne ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

dicto Godewert filio quondam Henrici Godewert promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum ut supra) Testes Aa et Veer 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 15 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Henricus zvw Godefridus van 

Hermalen (1) een stuk land, gnd die Hezeakker, in Schijndel, beiderzijds 

tussen wijlen Marcelius van Os, (2) een stuk land, gnd die Kloot, in 

Schijndel, naast de kerk aldaar, tussen Mathijas van Hermalen enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Hostat, in Schijndel, 

ter plaatse gnd die Scarpakker, naast Elisabeth gnd Reijners; de uitgifte 

geschiedde voor een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren. 

 

Dictus Anthonius peciam terre dictam die Hezeacker sitam in parochia de 

Scijnle inter hereditates quondam Marcelii de Os ex utroque latere 

coadiacentes atque peciam terre dictam die Cloet sitam in dicta parochia 

iuxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Mathije de Hermalen ex uno et 

inter communem viam ex alio item peciam terre dictam die Hostat sitam in 

dicta parochia ad locum dictum die Scarpacker contigue iuxta hereditatem 

Elisabeth dicte Reijners ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico 

filio quondam Godefridi de Hermalen ab eodem pro! hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda dicto Anthonio ab altero 

purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis (dg: testes datum 

ut supra). Testes (dg: W) Veer et Wouter datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 556v 16 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Anthonius 55 Hollandse gulden 
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of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Anthonio LV Hollant gulden vel valorem ad 

purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 556v 17 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Johannes van der Heijnden een 

stuk land, gnd dat Stokstukke, in Schijndel, tussen Willelmus van Overacker 

enerzijds en Elisabeth dv Egidius gnd Art Loijen soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Anthonius peciam terre dictam dat Stocstucke sitam in parochia de 

Scijnle inter hereditates Willelmi de Overacker ex uno et #hereditatem# 

Elisabeth filie Egidii dicti Art Loijen soen ex alio ut dicebat dedit ad 

pactum Johanni van der Heijnden ab eodem pro! hereditaria paccione decem 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicto Anthonio ab altero 

purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 556v 18 wo 07-05-1393. 

(dg: Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Anthonius 20). 

 

(dg: Dictus Johannes promisit dicto Anthonio XX). 

 

1179 mf9 B 14 p. 557. 

 Quarta post cantate: woensdag 07-05-1393. 

 

BP 1179 p 557r 01 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn verkocht aan Goessuinus zvw Henricus van 

Woude een stuk land, gnd Klein Apelteren, in Schijndel, tussen kinderen gnd 

Herbrechts Kijnder van Dijnther enerzijds en kv Herbertus van Kessel 

anderzijds. 

 

Dictus Anthonius de Spina peciam terre dictam dat Cleijn Apelteren sitam 

in parochia de Scijnle inter hereditatem liberorum dictorum Herbrech[ts] 

Kijnder van Dijnther ex uno et inter hereditatem liberorum Herberti de 

Kessel ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Goessuino filio quondam 

Henrici van Woude promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Vere et Wouter datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 557r 02 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Gerardus zvw Danijel van den 

Acker en Johannes Zonman (1) een beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Eversdonk, tussen Johannes van der Voert enerzijds en Johannes Wijric 

anderzijds, (2) een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Hagebeemden, tussen Johannes gnd die Laet enerzijds en Hermannus Coenen 

soen anderzijds, (3) 3 stukjes beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Hagebeemden, die behoorden aan wijlen Egidius van de Doorn oom van 

voornoemde Anthonius, en die nu aan voornoemde Anthonius behoren; de 

uitgifte geschiedde voor 2½ oude groot aan de heer van Helmond en thans 

voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

Drie brieven. 

 

Dictus Anthonius pratum quoddam situm in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Eversdonc inter hereditatem Johannis van der (dg: Vo) Voert ex 

uno et inter hereditatem (dg: q) Johannis Wijric ex alio atque peciam 

prati sitam in dicta parochia in loco dicto die Hagebeemden inter 

hereditatem Johannis (dg: Laet) dicti die Laet ex uno et inter 

hereditatem Hermanni Coenen soen ex alio item (dg: duas) #tres# 
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particulas prati sitas in dicta parochia in dicto loco die Hagebeemden 

vocato prout dicte (dg: due) #tres# particule prati (dg: dudum h) ibidem 

sunt site et ad Egidium quondam de Spina avum dicti Anthonii dudum et 

nunc ad dictum Anthonium doniscuntur pertinere ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Gerardo filio quondam Danijelis van den Acker et 

Johanni Zonman ab eisdem possidendas pro duobus et dimidio antiquis 

grossis domino de Helmont dandis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Anthonio ab aliis 

purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt ex premissis. Testes datum ut 

supra. Et erunt tres littere. 

 

BP 1179 p 557r 03 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Gerardus zvw Danijel van den Acker beloofde aan voornoemde 

Anthonius 42 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1394) te betalen. 

 

Dictus Gerardus filius dicti quondam Danijelis van den Acker promisit 

dicto Anthonio XLII Hollant gulden vel valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 04 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Petrus zvw Willelmus van 

Gherwen (1) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, ter 

plaatse gnd die Brake, tussen Willelmus van Overacker enerzijds en wijlen 

Henricus gnd Gherijts soen anderzijds, (2) een stuk beemd, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Lutteleinde, ter plaatse gnd die Brake, tussen voornoemde 

Willelmus van Overacker enerzijds en Rijcoldus gnd Eefsen soen anderzijds, 

(3) een stuk land, aldaar, tussen Roverus van den Borne enerzijds en 

Gerardus van den Boeghaerde anderzijds, (4) een stukje land, gnd dat 

Vlasstukske, in Schijndel, naast de plaats gnd de Groene Weg, tussen 

voornoemde Willelmus van Overacker enerzijds en jkvr Bela wv Theodericus 

van Steenre anderzijds, (5) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd in 

die Buenre, tussen voornoemde jkvr Bela enerzijds en Elisabeth dv Arnoldus 

gnd Loijen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van {niet vermeld}, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Lutteleijnde in loco dicto die Brake inter hereditatem Willelmi de 

Overacker ex uno et inter hereditatem quondam Henrici dicti Gherijts soen 

ex alio atque peciam prati sitam in (dg: dicta) parochia et loco 

predictis inter hereditatem dicti Willelmi de Overacker ex uno et inter 

hereditatem Rijcoldi dicti Eefsen soen ex alio item peciam terre sitam 

ibidem inter hereditatem Roveri van den Borne ex uno et inter hereditatem 

Gerardi van den Boeghaerde ex alio item particulam terre dictam dat 

Vlasstucsken sitam in dicta parochia iuxta locum dictum den Gruenen Wech 

inter hereditatem dicti Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem 

domicelle Bele relicte quondam Theoderici de Steenre ex alio item peciam 

terre sitam in dicta parochia in loco dicto in die Buenre inter 

hereditatem dicte domicelle Bele ex uno et inter Elisabeth filie Arnoldi 

dicti Loijen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Petro 

filio quondam Willelmi de Gherwen ab eodem Petro possidendas pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure danda! dicto Anthonio 

a dicto Petro hereditarie purificationis ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. (dg: Testes datum ut supra). Testes Aa et Veer 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 05 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Anthonius 21 Hollandse gulden of 
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de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit dicto Anthonio XXI Hollant gulden vel valorem ad 

purificationis proxime persolvendos (dg: testes datum ut supra). Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 06 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Henricus zvw Arnoldus 

Voertman (1) een stuk land in Schijndel, achter de tuin van Willelmus van 

Overacker, tussen Henricus Ghenen soen enerzijds en kvw Arnoldus gnd Eghen 

anderzijds, (2) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd die Oude 

Yudestok, tussen Hadewigis gnd Heijlen dochter enerzijds en Gerardus van Aa 

anderzijds, (3) een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Scharpakker, tussen Yda dv Willelmus van Overacker enerzijds en Theodericus 

Luijker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Anthonius (dg: ..) peciam terre sitam in parochia de Scijnle retro 

ortum Willelmi de Overacker inter hereditatem Henrici Ghenen soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi dicti (dg: Eg) Eghen ex 

alio atque peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto die Aude 

Yudestoc inter hereditatem Hadewigis dicte Heijlen dochter ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Aa ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto die Scarpacker inter hereditatem Yde filie 

Willelmi de Overacker ex uno et inter hereditatem Theoderici Luijker ex 

alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico filio !filio quondam 

(dg: ..) Arnoldi Voertman ab eodem pro hereditaria paccione decem 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicto Anthonio ab altero 

purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes (dg: W) 

Vere et Wouter Veer datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 557r 07 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Anthonius 13 Hollandse gulden 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Anthonio XIII Hollant gulden vel valorem 

ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 08 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Johannes van Essche zvw 

Johannes van Essche een akker, gnd die Scarpenakker, in Schijndel, naast de 

weg gnd die Gemeijn Voert, tussen wijlen Theodericus van Steenre enerzijds 

en kvw Henricus van den Waude anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Anthonius agrum terre dictum die Scarpenacker situm in parochia de 

Scijnle iuxta platheam dictam die Gemeijn Voert inter hereditatem quondam 

Theoderici de Steenre ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici van den Waude ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni de Essche filio quondam Johannis de Essche pro hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda dicto Anthonio ab 

altero purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 09 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Godescalcus zv Albertus van 

Kessel (1) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen 

Johannes Rijcards soen enerzijds en Henricus Ghenen soen anderzijds, (2) 

een stuk land, aldaar, tussen Arnoldus van Scijnle enerzijds en een gemene 
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weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle in loco dicto 

Delscot inter hereditatem Johannis Rijcards soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Ghenen soen ex alio (dg: ut) atque (dg: s) peciam 

terre sitam ibidem inter hereditatem Arnoldi de Scijnle ex uno et inter 

communem viam ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem 

Godescalco filio Alberti de Kessel ab eodem pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda dicto Anthonio ab altero 

purificationis ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Aa et Veer 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 10 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Godescalcus beloofde aan voornoemde Anthonius 40 Hollandse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Godescalcus promisit dicto Anthonio XL Hollant gulden vel valorem 

ad purificationis proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 557r 11 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn verkocht aan Mijchael gnd Willems soen 

een stuk land, in Schijndel, naast de plaats gnd Coptiten Berg enerzijds en 

voornoemde Mijchael anderzijds. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle iuxta locum 

Coptiten Berch (dg: inter hereditatem) ex uno et inter hereditatem 

Mijchaelis dicti Willems soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Mijchaeli promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 12 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn verkocht aan Johannes gnd die Laet een 

stuk land, in Schijndel, naast de kerk, tussen voornoemde Johannes die Laet 

enerzijds en erfgoed van de commendator van Gemert anderzijds. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle iuxta 

ecclesiam inter hereditatem Johannis dicti die Laet ex uno et inter 

hereditatem commendatoris de Ghemert ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni die Laet promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 557r 13 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Anthonius van de Doorn gaf uit aan Rutgerus zvw Willelmus Veren 

Hadewigen soen een stuk land, in Schijndel, naast de plaats gnd die Beemde, 

tussen Johannes Zegers soen enerzijds en Wolterus van der Locht anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren. 

 

Dictus Anthonius peciam terre sitam in parochia de Scijnle iuxta locum 

dictum die Beemde inter hereditatem Johannis Zegers soen ex uno et inter 

hereditatem Wolteri van der Locht ex alio ut dicebat dedit ad pactum 

Rutgero filio quondam Willelmi Veren Hadewigen soen ab eodem pro 

hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de Busco danda 

dicto Anthonio ab altero purificationis ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 C 01 p. 558. 

 in die inventionis sancte crucis: zaterdag 03-05-1393. 
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 Secunda post cantate: maandag 05-05-1393. 

 Quarta post cantate: woensdag 07-05-1393. 

 

BP 1179 p 558v 01 za 03-05-1393. 

Boudewinus van Bussel verkocht aan Arnoldus Stamelaert 2 bunder heide, in 

Asten, voor de plaats gnd Bussel, tussen wijlen hr Ywanus gnd Weijne 

vicarius van Asten enerzijds en Arnoldus Stamelart van de Kelder 

anderzijds, met een eind reikend aan voornoemde Arnoldus Stamelart van de 

Kelder en met het andere eind aan de gemeint, welke 2 bunder voornoemde 

Boudewinus verworven had van Johannes gnd Wijchmoeden soen van Diesdonc. 

 

Boudewinus de Bussel duo bonaria terre mericalis sita in parochia de 

Asten (dg: inter) in #ante# locum dictum Bussel inter quondam domini 

Ywani dicti Weijne vicarii de Asten ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Sta de Penu ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem dicti Arnoldi 

Stamel de Penu et cum reliquo fine ad communitatem ut dicebat #+{BP 1179 

p 558v 02 invoegen}# hereditarie vendidit dicto Arnoldo Stamelaert 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa 

et Emondus datum in die inventionis sancte crucis. 

 

BP 1179 p 558v 02 za 03-05-1393. 

{invoegen in BP 1179 p 558v 01}. 

+. et que dictus Boudewinus erga Johannem dictum Wijchmoeden soen van 

(dg: Dies) Diesdonc acquisiverat ut dicebat. 

 

BP 1179 p 558v 03 za 03-05-1393. 

Voornoemde Boudewinus beloofde aan voornoemde Arnoldus Stamelaer 64 mud 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Dictus Boudewinus promisit dicto Arnoldo Stamelaer (dg: LXII) LXIIII 

modios siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 558v 04 za 03-05-1393. 

Johannes van Hoemen zvw Willelmus zvw Conrardus van den Zande droeg over 

aan Arnoldus Groetart de helft in ¼ deel, dat aan Heijlwigis dvw voornoemde 

Conrardus gekomen was na overlijden van haar broer Zebertus van den Zande 

van Meghen, in een kamp, ongeveer 9 morgen groot, van wijlen voornoemde 

Zebertus, in Berghem, ter plaatse gnd in het Winkel, tussen Johannes Bathen 

soen enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, welke helft van het ¼ 

deel eerstgenoemde Johannes verworven had van voornoemde Heijlwigis. 

 

Johannes de Hoemen filius quondam Willelmi (dg: -i k Coenen soen) #filii 

quondam Conrardi# van den Zande medietatem ad se spectantem in una (dg: 

quinta que quinta) #quarta parte que quarta# pars Heijlwigi filie dicti 

quondam Conrardi de morte quondam Zeberti van den Zande de Meghen sui 

fratris (dg: successione fue et Gertrudis eius uxoris #seu alterius#) 

successione fuerat advoluta in quodam campo novem iugera vel circiter 

continente (dg: si) dicti quondam Zeberti sito in parochia de Berchen in 

loco dicto int Winckel inter hereditatem Johannis Bathen soen ex uno et 

inter communem (dg: plateam) aqueductum ex alio ut dicebat et et quam 

medietatem dicte quarta partis (dg: d) primodictus Johannes erga dictam 

Heijlwigem acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

Groetart promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Dordrecht et Walterus datum in invencione crucis. 

 

BP 1179 p 558v 05 za 03-05-1393. 

Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg verkocht aan Thomas Valant zvw 

Thomas Valant een n-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een steenoven, gnd eijde oven, met ondergronden, toebehoren en 

aangelegen erfgoederen, in Orthen, ter plaatse gnd Langdonk, tussen wijlen 
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Godefridus Sceijvel enerzijds en Johannes Daneels anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 50 schelling voornoemd geld. 

 

Petrus filius quondam Goeswini Moedel de Lapidea via hereditarie vendidit 

Thome Valant filio quondam Thome Valant (dg: here) hereditarium censum X 

(dg: solidorum) #librarum# monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini de et ex lapificina dicte eijde oven cum suis fundis #et 

attinentiiis# et hereditatibus sibi adiacentibus #dicti venditoris# sitis 

in parochia de Orthen #ad locum dictum Langdonc# inter hereditatem 

quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter hereditatem Johannis Daneels 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu (dg: X) L solidorum 

monete predicte exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 558v 06 ma 05-05-1393. 

Arnoldus van Os wever en Heijmericus van Alphen beloofden aan Johannes La 

France etc 20 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Arnoldus de Os textor et Heijmericus de Alphen promiserunt Johanni La 

France etc XX aude scilde Francie ad Johannis proxime persolvendos pena 

I. Testes Aa et Wouter datum secunda post cantate. 

 

BP 1179 p 558v 07 wo 07-05-1393. 

Johannes Vrijese bakker beloofde aan Boudewinus Beijs 39 Engelse nobel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Johannes Vrijese #pistor# promisit Boudewino Beijs XXXIX Engels nobel vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Veer et Wouter 

datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 558v 08 wo 07-05-1393. 

Johannes van den Noel van Rode verkocht aan Hilla dvw Jordanus Lijsabetten 

soen van Rode een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Breugel bij Son, 

ter plaatse gnd den Ham, tussen Willelmus Tijmmerman enerzijds en Martinus 

van den Ham anderzijds, (2) ¼ deel van een beemd, achter voornoemde tuin 

gelegen, reeds belast met 3 penningen cijns aan Robbertus van de Broek. 

 

Johannes van den Noel de Rode hereditarie vendidit Hille filie quondam 

Jordani Lijsabetten soen de Rode hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie et omnium sanctorum ex 

domo et orto sitis in parochia de Broegel prope Zonne ad locum dictum den 

Ham inter hereditatem Willelmi Tijmmerman ex uno et hereditatem Martini 

van den Ham ex alio atque ex (dg: pratulo retro dictum ortum) ex quarta 

parte unius prati retro dictum ortum siti ut dicebat promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis tribus denariis census Robberto 

de Palude exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 558v 09 wo 07-05-1393. 

Katherina wv Ghibo gnd Rovers zvw Johannes van den Borne, Rodolphus gnd 

Rover, Johannes, Eefsa en Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen 

Ghibo, Johannes van Dijnther ev Delijana, en Johannes zvw Henricus Wouters 

soen ev Elisabeth, dvw voornoemde Ghibo en Katherina, verkochten aan 

Johannes nzv hr Henricus van Best priester een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met H.Maria-Maagd in Schijndel te leveren, gaande uit 4 

bunder land, in Schijndel, naast de grote hoeve van hr Willelmus van Den 

Bosch ridder, welke 4 bunder waren van wijlen Woltherus gnd Scheille, welke 

pacht aan wijlen voornoemde Johannes van der Boerne was verkocht door 
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Johannes gnd Peilser van Bockelaer, en die nu aan hen behoort. Met 

achterstallige termijnen van 2½ jaar. 

 

Katherina relicta quondam Ghibonis dicti Rovers filii quondam Johannis 

van den Borne (dg: Eef) Rodolphus dictus Rover Johannes Eefsa et 

Katherina liberi dictorum Katherine et quondam Ghibonis #cum tutore# 

Johannes de Dijnther maritus et tutor legitimus Delijane sue uxoris et 

Johannes filius quondam Henrici Wouters soen maritus et tutor legitimus 

ut asserebat Elisabeth sue uxoris (dg: H) filiarum quondam Ghibonis et 

Katherine predictorum hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco dandam et solvendam annuatim in festo purificationis 

beate Marie virginis et in Schijnle tradendam et deliberandam de quatuor 

bonariis terre sitis in (dg: parochia) Scijnle iuxta magnum mansum domini 

Willelmi de Buscho militis que quatuor bonaria predicta quondam fuerant 

Woltheri dicti Scheille venditam dicto quondam Johanni van der Boerne a 

Johanne dicto Peilser de Bockelaer prout in litteris et quam nunc ad se 

pertinere dicebant hereditarie (dg: supportaverunt) #vendiderunt# Johanni 

filio naturali domini Henrici de Best presbitri cum litteris et jure et 

cum arrestagiis ipsis de duobus et dimidio annis de dicta paccione 

deficientibus ut dicebant promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Johannis van den Boerne 

deponere. Testes Aa et Veer datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 558v 10 ±wo 07-05-1393. 

Katherina wv Ghibo gnd Rovers soen, Henricus, Johannes, Rijcardus, 

Ghisbertus en Mechtildis, kvw Ricoldus gnd Henrics soen, de broers Johannes 

van Boert, Stephanus, Henricus en Nicholaus, en Mechtildis, kvw Hermannus 

Scuwinc, Martinus zvw Willelmus Gilijs soen ev Hilla, Boudewinus van 

Rijswijc ev Elisabeth, dvw voornoemde Hermannus, maakten een erfdeling van 

de goederen die aan hen gekomen waren na overlijden van Henricus gnd 

Heijnen soen. 

Eerstgenoemde Katherina kreeg (1) het middelste kamp van 3 kampen van 

wijlen voornoemde Henricus Heijnen soen, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen wijlen Reijnerus gnd Willems enerzijds en Willelmus van 

Overacker anderzijds, (2) 6 zesterzaad land, in Schijndel, tussen wijlen 

voornoemde Reijnerus enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een stuk land, 

gnd die Lange Strepe, aldaar, tussen wijlen Reijnerus enerzijds en kvw 

voornoemde Ricoldus Henrics soen anderzijds, (4) een stukje land gnd dat 

Heijtveld, aldaar, naast Henricus van den Borne, (5) de helft van een beemd 

gnd dat Broexken, in Schijndel, tussen voornoemde Henricus van den Borne 

enerzijds en erfgoed gnd dat Dijchorstken anderzijds, (6) 1/8 deel van een 

huis en tuin, in Schijndel, naast de gemene weg. 

 

Katherina relicta quondam Ghibonis dicti Rovers soen cum tutore (dg: 

Ricardus Jans Heijnen soen) Henricus Johannes Rijcardus Ghisbertus et 

Mechtildis liberi quondam Ricoldi dicti Henrics soen cum tutore (dg: 
?atque Marti) Johannes de Boert Stephanus Henricus et Nicholaus fratres 

#et Mechtildis {in margine sinistra:} Mechtildis# liberi quondam Hermanni 

Scuwinc Martinus filius quondam Willelmi Gilijs soen maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Hille sue uxoris Boudewinus de Rijswijc maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris filiarum dicti quondam 

Hermanni palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

bonis ipsis de morte quondam Henrici dicti Heijnen soen advolutis ut 

dicebant mediante qua divisione (dg: campus) medius campus de tribus 

campis dicti quondam Henrici Heijnen soen sitis in parochia de Scijnle in 

loco dicto Eilde inter hereditatem quondam Reijneri dicti Willems ex uno 

et inter hereditatem Willelmi de Overacker ex alio scilicet ille campus 

qui situs est in medio dictorum trium camporum atque sex sextariata terre 

sita in dicta parochia de Scijnle inter hereditatem dicti quondam 

Reijneri ex uno et inter communitatem ex alio item pecia terre dicta die 

Lange Strepe sita ibidem inter hereditatem dicti quondam Reijneri ex uno 
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et inter hereditatem liberorum dicti quondam Ricoldi Henrics soen ex alio 

item (dg: particula terre) particula terre dicta dat Heijtvelt sita 

ibidem iuxta hereditatem Henrici van den Borne (dg: item) item medietas 

prati dicti dat Broexken siti in dicta parochia inter hereditatem dicti 

Henrici van den Borne ex uno et inter hereditatem dictam dat Dijchorstken 

ex alio item octava pars domus et orti sitorum in dicta parochia (dg: 

inter communem iux) iuxta communem platheam ut dicebant primodicte 

Katherine cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes cum tutore ratam servare et si via juris dampna equaliter 

portabunt. Testes (dg: Sijmon et Dordrecht datum ut supra). 

 

1179 mf9 C 02 p. 559. 

 Quarta post cantate: woensdag 07-05-1393. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1393. 

 Sexta post cantate: vrijdag 09-05-1393. 

 Sabbato post cantate: zaterdag 10-05-1393. 

 

BP 1179 p 559r 01 wo 07-05-1393. 

Voornoemde Henricus, Johannes, Ricardus, Ghisbertus en Mechtildis, kvw 

voornoemde Ricoldus Henrics soen, kregen (1) het verste kamp, gnd die 

efterste kamp, van 3 kampen van wijlen voornoemde Henricus Heijnen soen, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen Reijnerus Willems enerzijds 

en Willelmus van Overacker anderzijds, te weten het kamp richting wijlen 

voornoemde Reijnerus, (2) een streep land, aldaar, tussen wijlen voornoemde 

Reijnerus enerzijds en Katherina van den Borne anderzijds, (3) een streep 

land, aldaar, tussen hr Johannes van Neijnsel dekaan van Woensel enerzijds 

en Henricus van den Borne anderzijds. 

 

Et mediante eadem divisione (dg: si) campus (dg: q) extremus dictus die 

efterste camp de tribus campis dicti quondam Henrici Heijnen soen situs 

in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde inter hereditatem quondam 

Reijneri Willems ex uno et inter hereditatem Willelmi de Overacker ex 

alio scilicet ille campus de dictis tribus campis qui situs versus! 

hereditatem dicti quondam Reijneri item strepa terre sita ibidem inter 

hereditatem dicti quondam Reijneri ex uno et inter hereditatem Katherine 

van den Borne ex alio item strepa terre sita ibidem inter hereditatem 

domini Johannis de Neijnsel decani Woencellensis ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Borne ex alio (dg: item) ut dicebat dictis 

Henrico Johanni Ricardo Ghisberto et Mechtildi liberis dicti quondam (dg: 

H) Ricoldi Henrics soen cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus et jure etc promittentes cum tutore ratam servare et si via juris 

et cetera. Testes (dg: Sijmon et Dordrecht datum quarta post cantate). 

 

BP 1179 p 559r 02 wo 07-05-1393. 

Johannes van Boert, Stephanus, Henricus, Nicholaus en Mechtildis, kvw 

voornoemde Hermannus Scuwinc, Martinus en Boudewinus kregen (1) een kamp, 

uit 3 kampen van wijlen voornoemde Henricus Heijnen soen, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen wijlen Reijnerus Willems enerzijds en Willelmus 

van Overacker anderzijds, te weten het kamp richting voornoemde Willelmus 

van Overacker, (2) een stuk land, gnd dat Setelhoerstken, in Schijndel, (3) 

2 stukken land, op de plaats gnd dat Horstken, (4) de helft van een beemd, 

gnd dat Broexken, aldaar, tussen Henricus van den Borne enerzijds en 

erfgoed gnd dat Dijchoerstken anderzijds, (5) een streep land, gnd die 

dike, achter de plaats gnd dat Dijchorstken, (6) een streep land, naast 

Johannes van Zelant zv Willelmus, (7) ¼ deel van een tuin, gnd Nennekens 

Hof, aldaar, (8) 1/8 deel van een huis en tuin, aldaar, naast de gemene 

weg, (9) de helft van een dijk, aldaar, waarvan de andere helft behoort aan 

Arnoldus van Beke nz. 

 

Et mediante eadem divisione quidam campus de tribus campis dicti quondam 

Henrici Heijnen soen situs in parochia de Scijnle in loco dicto Eilde 
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inter hereditatem quondam Reijneri Willems ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Overacker ex alio scilicet ille campus de dictis tribus 

campis qui situs est versus hereditatem dicti Willelmi de Overacker item 

pecia terre dicta dat Setelhoerstken sita in dicta parochia item due 

pecie terre site supra locum dictum dat Horstken item medietas prati 

dicti dat Broexken siti ibidem inter hereditatem (dg: h) Henrici van den 

Borne ex uno et inter hereditatem dictam dat Dijchoerstken ex alio (dg: 

scilicet illa medietas que sita est) item (dg: p) strepa terre dicta die 

dike sita retro dictum locum dat Dijchorstken vocatum item strepa terre 

sita iuxta hereditatem Johannis de Zelant filii Willelmi item quarta pars 

orti dicti Nennekens Hof sita ibidem item octava pars domus et orti 

sitorum ibidem iuxta communem plateam item medietas cuiusdam aggeris siti 

ibidem cuius vero aggeris altera medietas ad Arnoldum de Beke filium 

naturalem pertinet (?dg: dicebat) prefatis Johanni de (dg: Boers) Boert 

Stephano Henrico Nicholao et Mechtildi liberis dicti quondam Hermanni 

Scuwinc Martino #et# Boudewino cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

super quibus et jure promittentes cum tutore ratam servare et si via 

juris etc. 

 

BP 1179 p 559r 03 wo 07-05-1393. 

Johannes zvw Danijel gnd van Vladeracken droeg over aan Henricus zvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken de goederen, gnd Lievendaal, in Oss, aan 

hem overgedragen door Willelmus van Ouden. 

 

Johannes filius quondam Danijelis dicti de Vladeracken bona dicta 

communiter Lievendael sita in parochia de Os cum attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis supportata sibi a Willelmo de Ouden prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico filio quondam Rodolphi Rover 

de Vladeracken cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Dordrecht et 

S) testes Sijmon et Dordrecht datum quarta post cantate. 

 

BP 1179 p 559r 04 wo 07-05-1393. 

Johannes zvw Danijel van Vladeracken droeg over aan Henricus zvw Rodolphus 

Rover van Vladeracken een huis en tuin, gnd Lievendaal, in Oss, en een 

hofstad gnd Dappaerts Hostat, die was van Lambertus szv Johannes 

Sceelwaert, in Oss, aan voornoemde Johannes overgedragen door Willelmus van 

Ouden. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken domum et ortum dictos 

communiter Lievendael sitos in parochia de Os atque domistadium quoddam 

dictum communiter Dappaerts Hostat (dg: .) quod fuerat Lamberti generi 

Johannis Sceelwaert situm in dicta parochia supportata dicto Johanni a 

Willelmo de Ouden prout in litteris hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Rodolphi Rover de Vladeracken cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 559r 05 do 08-05-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tila gaf uit aan Henricus van Bekelaer een akker, 

gnd die Varenakker, in Mierlo, tussen Henricus Dicbier heer van Mierlo 

enerzijds en Henricus van Bekelaer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

½ oude groot met Sint-Remigius te betalen en een n-erfpacht van 7 lopen 

rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tila agrum terre dictum die 

Varenacker situm in parochia de Mierle inter hereditatem Henrici Dicbier 

domini de Mierle ex uno et inter hereditatem Henrici de Bekelaer ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Henrico de Bekelaer ab 

eodem pro dimidio antiquo grosso dando dicto Willelmo ab altero (dg: ?ac) 

Remigii et pro hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de 
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Mierle danda dicto Willelmo ab altero hereditarie purificationis et in 

Mierle tradenda ex dicto agro terre promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes 

Sijmon et Vere datum quinta post cantate. 

 

BP 1179 p 559r 06 vr 09-05-1393. 

Heilwigis wv Johannes van Tefelen alias gnd Ywijns beloofde aan Johannes 

van Erpe 7 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1393) te betalen. 

 

(dg: .) Heilwigis relicta quondam Johannis de Tefelen alias dicti Ywijns 

promisit Johanni de Erpe VII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum sexta 

post cantate. 

 

BP 1179 p 559r 07 vr 09-05-1393. 

Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke droeg over aan Johannes 

van der Hautart een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

tussen hr Johannes heer van Geldrop ridder enerzijds en Johannes gnd Mont 

anderzijds, (2) een kamp, in de heerlijkheid Geldrop, tussen voornoemde hr 

Johannes heer van Geldrop enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 

pacht aan hem was verkocht door Johannes gnd Hillen soen nzvw hr Philippus 

heer van Geldrop ridder. Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder deed 

afstand. 

 

Godefridus de Gheldorp filius quondam Philippi de Eijcke hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in Gheldorp 

inter hereditatem domini Johannis (dg: de Gh) domini #de# Gheldorp 

militis ex uno et inter inter! hereditatem Johannis dicti Mont ex alio 

atque ex quodam campo sito in dominio de Gheldorp inter hereditatem dicti 

domini Johannis domini de Gheldorp ex uno et inter communem plateam ex 

[alio] venditam sibi a Johanne dicto Hillen soen filio naturali domini 

quondam Philippi domini de Gheldorp militis prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni van der (dg: Hauta) Hautart cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis super dicta 

paccione et jure ad opus dicti Johannis (dg: d) van der Hautart 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 559r 08 vr 09-05-1393. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder deed tbv voornoemde Johannes van 

der Hautaert afstand van voornoemde pacht. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis super dicta 

paccione et jure ad opus dicti Johannis van der Hautaert hereditarie 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 559r 09 za 10-05-1393. 

Marcelius van der Scueren verkocht aan Arnoldus Nolleken Geroncs een 

n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit (1) een huis en tuin, waarin voornoemde verkoper thans woont, in 

Tongerlo, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus Jans soen anderzijds, 

(2) een akker, gnd die Hegghaert, in Tongerlo, tussen kvw Willelmus Jans 

soen enerzijds en Wolterus van Herbergen anderzijds, (3) een beemd, gnd dat 

Hertenbroek, in Tongerlo, tussen voornoemde kv Willelmus Jans soen 

enerzijds en voornoemde Wolterus van Herbergen anderzijds. Voornoemde 

Marcelius en met hem zijn kinderen Marcelius en Godefridus beloofden lasten 
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af te handelen, uitgezonderd een cijnshoen aan de hertog. 

 

Marcelius van der Scueren hereditarie vendidit Arnoldo Nolleken Geroncs 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto in quibus idem 

venditor ad presens moratur sitis in parochia de Tongerle inter communem 

platheam ex uno et inter hereditatem Henrici Jans soen ex alio atque ex 

agro terre dicto die Hegghaert sito in dicta parochia inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi Jans soen ex uno et inter hereditatem Wolteri 

de He[r]bergen ex alio item ex prato dicto dat Hertenbroec sito in dicta 

parochia inter hereditatem dictorum liberorum eiusdem Willelmi Jans soen 

ex uno et inter hereditatem dicti Wolteri de Herbergen ex alio ut dicebat 

promittentes et cum eo Marcelius Godefridus eius liberi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno pullo 

censuali domino duci prius exinde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Aa et W/Ve datum sabbato post cantate. 

 

BP 1179 p 559r 10 za 10-05-1393. 

Danijel zvw Mathias Werneer en Henricus Molle zvw Johannes van Loen 

beloofden aan Willelmus Moelner 30 Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Danijel filius quondam (dg: Henrici) #Mathie# Werneer et Henricus Molle 

filius quondam Johannis de Loen promiserunt Willelmo Moelner XXX Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes 

Vere et Wouter datum ut supra. 

 

BP 1179 p 559r 11 za 10-05-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 C 03 p. 560. 

 in vigilia ascensionis Domini: woensdag 14-05-1393. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 16-05-1393. 

 

BP 1179 p 560v 01 wo 14-05-1393. 

Otto van der Lecke en Rutgherus Veer beloofden aan Philippus Jozollo etc 

140 Hollandse gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 

17+30+31+31+30+1=140 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Otto van der Lecke Rutgherus Veer promiserunt Philippo Jozollo etc C et 

XL Hollant gulden ad Remigii proxime persolvendos pena IIII. Testes Veer 

et Wouter datum in vigilia ascensionis Domini. 

 

BP 1179 p 560v 02 wo 14-05-1393. 

Zibertus zv Zibertus van Hoculem beloofde aan Henricus van Goderheile 335 

oude Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

te betalen. 

 

Zibertus filius Ziberti de Hoculem promisit Henrico de Goderheile IIIc et 

XXXV antiquos florenos monete Gelrie vel valorem ad festum nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 560v 03 wo 14-05-1393. 

Ancelmus zvw Henricus Willems en zijn dochter Hilla verkochten aan Gerardus 
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van Geffen molenaar een n-erfcijns40,41,42 van 6 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een 

huis en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen 

Martinus Monic enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus van Waderle 

anderzijds, reeds belast43 met 24 pond geld, (2) alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus, vv voornoemde 

Ancelmus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Hilla, mv 

voornoemde Ancelmus. 

 

Ancelmus filius quondam Henrici Willems (dg: here) et Hilla eius filia 

cum tutore hereditarie vendiderunt Gerardo de Geffen m[u]ltori 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum (dg: hereditatem) 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco ad forum piscium inter hereditatem quondam Martini Monic ex uno et 

inter hereditatem quondam Petri de Waderle ex alio atque ex omnibus bonis 

ipsis de morte dicti quondam Henrici patris dicti Ancelmi successione 

hereditarie advolutis atque post mortem Hille matris (dg: dicte) dicti 

Ancelmi successione hereditarie advolvendis quocumque locorum sitis ut 

dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis XXIIII libris monete ex dicta domo 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et Dordrecht datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 560v 04 wo 14-05-1393. 

Godefridus zvw Godefridus Colner beloofde aan Godefridus van Alphen 19½ 

Engelse nobel of de waarde en 16 plakken met Maria-Geboorte aanstaande (ma 

08-09-1393) te betalen. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Colner promisit Godefrido (dg: 

Carnauwe) #de Alphen# XIX et dimidium Engels nobel (dg: monete) vel 

valorem in auro et XVI placken ad festum nativitatis Marie proxime 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 560v 05 wo 14-05-1393. 

Arnoldus zv Johannes van Cromvoert beloofde aan Margareta Carnaus 21 

Engelse nobel of de waarde minus 8 plakken met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1393) te betalen. 

 

Arnoldus filius Johannis de Cromvoert promisit Margarete Carnaus XXI 

Engels nobel vel valorem minus (dg: octo) octo placken ad nativitatis 

Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 560v 06 wo 14-05-1393. 

Johannes zv Gobelinus van den Berge beloofde aan voornoemde Margareta 40 

lichte gulden, 30 plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus over 2 

jaar (zo 25-07-1395) te betalen. 

 

                         
40 Zie → BP 1181 p 238v 05 vr 20-12-1398, maning van deze cijns. 
41 Zie → SAsH RA VB 1799 f 134v 03, ma 27-01-1399, Aleijt wijf wilner Gerijts van Geffen was 
gericht aen huijs ende erve gelegen in tsHertogenbosch ter Vischmerct tusschen den erve wilner 

Martijn Monics ende tusschen den erve wilner Peters van Waderle ende aen allen ende een 

yegelijc goide welc Ansem soen wilner Henric Willems des Beckers ende Hillen sijnre dochter 

van dode des voirg wilner Henric Willems vader voertijts des voirg Ansems met recht van 

versterve aen comen sijn ende na dode Hillen moeder des voirs Ansems met recht van versterve 

aencomen sullen te wat steden sij wesende sijn ende gelegen overmids gebrec van erfcijns dien 

sij dair aen hadde. 

42 Zie → BP 1183 f 160v 04 za 23-06-1403, maning van de cijns. 
43 Zie ← BP 1176 f 119v 02 wo 06-04-1379, verkoop van een b-erfcijns van 10 pond geld, die 
Anselmus zv Henricus Willems aan voornoemde hr Theodericus beloofd had, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, tussen het stenen 

huis van wijlen Petrus van Waderle enerzijds en erfgoed van Martinus Monics anderzijds en uit 

een oude muur die bij het huis hoort. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

112 

Johannes (dg: Ghibels #soen# promisit dicte Mar) filius Gobelini van den 

Berge promisit dicte Margarete XL licht gulden scilicet XXX placken pro 

quolibet a Jacobi proxime ultra duos annos persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 560v 07 wo 14-05-1393. 

Hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel verklaarde ontvangen te hebben van 

Ghisbertus Lijsscap de jongere en Johannes Lijsscap zvw Thomas Valant, als 

executores testamenti van wijlen Johannes Lijsscap, twee brieven mbt 

erfgoederen onder Heusden, die wijlen hr Willelmus heer van Boxtel 

verworven had van hr Sijmon van Mijrabellum heer van Perwijs en Johannes 

van Mijrabellum alias gnd van Halen ontvanger van Brabant. 

 

Dominus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel recognovit se recepisse 

(dg: ab) a Ghisberto Lijsscap juniore et Johanne Lijsscap filio quondam 

Thome Valant (dg: d) tamquam ab executoribus testamenti Johannis (dg: Li) 

quondam Lijsscap duas litteras mencionem facientes de hereditatibus infra 

terram de Huesden sitis quas hereditates nobilis vir dominus Willelmus 

dominus quondam de Bucstel pie recordationis tam erga dominum Sijmonem de 

Mijrabello dominum de Pereweijs quam erga Johannem de Mijrabello alias 

dictum de Halen receptoren dudum Brabancie acquisiverat ut dicitur et 

promisit dictus dominus Willelmus de Meerhem super omnia si dictis 

Ghisberto et Johanni occacione resignationis dictarum litterarum dampna 

eveniant eos indempnes servare. Testes Sijmon et (dg: Do) Emondus 

Dordrecht datum ut supra. 

 

BP 1179 p 560v 08 vr 16-05-1393. 

Jacobus Loze droeg over aan Johannes zvw Ghibo van Best, tbv hem en 

Gertrudis sv voornoemde Johannes, een b-erfcijns van 40 schelling geld, die 

Petrus Voegel beloofd had met Kerstmis te betalen aan voornoemde Jacobus, 

gaande uit een hofstad, in Hintham, tussen Hubertus zv Ancelmus van 

Nuwelant enerzijds en Rodolphus Bever anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XL solidorum monete quem Petrus Voegel 

promiserat se daturum et soluturum dicto Jacobo hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex quodam domistadio sito in Hijntham inter 

hereditatem Huberti filii Ancelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Bever ex alio tendente cum uno fine ad communitatem prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Ghibonis de Best 

ad opus sui et ad opus Gertrudis sororis dicti Johannis cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Aa et Veer datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1179 p 560v 09 vr 16-05-1393. 

Gerardus zvw Henricus Muijdeken, zijn broer Willelmus van Lent en Johannes 

van Ghemert beloofden aan Arnoldus van Scijnle 150 Hollandse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1393) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Muijdeken Willelmus de Lent eius frater 

et Johannes de Ghemert promiserunt Arnoldo de Scijnle IJc Hollant gulden 

scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet ad Johannis proxime 

persolvendos. Testes. 

 

BP 1179 p 560v 10 vr 16-05-1393. 

De twee eersten zullen de derde schadeloos houden. 

 

Primi duo servabunt tercium indempnem. Testes datum ut supra. 
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BP 1179 p 560v 11 ±vr 16-05-1393. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Nijcholaus der Kijnder den 

Plaetmaker een b-erfcijns van 50 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

aan hem verkocht door Leonius van Erpe ev Agnes dvw Nijcholaus van Megen. 

 

Magister Wolphardus de (dg: d) Ghiessen hereditarium censum quinquaginta 

solidorum monete (dg: venditum sibi ab) solvendum hereditarie nativitatis 

Domini venditum sibi a Leonio de Erpe marito et tutore legitimo Agnetis 

sue uxoris filie quondam Nijcholai de Megen prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao der Kijnder den Plaetmaker cum litteris (dg: et 

aliis) #et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: eorum) sui deponere. Testes (dg: Sijmon et Emondus datum in 

festo datum supra). 

 

BP 1179 p 560v 12 vr 16-05-1393. 

Conrardus van Riel beloofde aan Boudewinus Beijs 19½ Engelse nobel of de 

waarde en 13½ gemene plak met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Conrardus de (dg: d) Riel promisit Boudewino (dg: Beij) Beijs (dg: XVIII) 

#XIX# et dimidium Enghel nobel seu valorem et XIII et dimidium (dg: com) 

gemeijn placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) Sijmon et Emont datum in crastino ascensionis. 

 

BP 1179 p 560v 13 vr 16-05-1393. 

Willelmus van Ghiessen verkocht aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem (1) 

1/3 deel van een heidekamp, in Berghem, tussen wijlen Willelmus van der 

Aelsvoert enerzijds en voornoemde Godefridus zvw Andreas van Berlikem, 

Henricus van Best en andere naburen aldaar, met een erfgoed gnd een geerken 

van ongeveer ½ morgen land ertussen, anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoederen van de naburen van Berghem en met het andere eind aan 

erfgoederen van de naburen van Oss, (2) voornoemd erfgoed, gnd een geerken, 

ongeveer ½ morgen groot, aldaar, tussen voornoemd kamp enerzijds en 

voornoemde erfgoederen van Godefridus en Henricus van Best en andere 

naburen aldaar anderzijds. Voornoemde Willelmus (voor 2/3) en Godefridus 

(voor 1/3) zullen het kamp hooien, maar nimmer weiden noch betelen, en het 

kamp omheinen. 

 

Willelmus de Ghiessen unam terciam partem cuiusdam campi merice qui 

campus (dg: ?cum) situs in! parochia de Berchen inter hereditatem quondam 

Willelmi van der Aelsvoert ex uno et inter hereditatem (dg: et inter) 

Godefridi filii quondam Andree de Berlikem et Henrici de Best et aliorum 

vicinorum ibidem (dg: ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem 

vicinorum de Berch q) quadam hereditate dicta een gheerken dimidium iuger 

terre vel circiter continente interiacente ex alio (dg: de) et qui campus 

tendit cum uno fine ad hereditates vicinorum de Berchen et cum reliquo 

fine ad hereditates vicinorum de Os (dg: .) atque dictam (dg: p) 

hereditatem een gheerken vocatam dimidium iuger terre vel circiter 

continentem sitam inter dictum campum #ex uno# et inter dictas 

hereditates dictorum Godefridi et Henrici de Best et aliorum vicinorum 

ibidem #ex alio# ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido filio 

quondam Andree de Berlikem promittens warandiam et obligationem deponere 

(dg: it) tali condicione quod dicti emptor et venditor perpetue (dg: 

depascent) #metent# dictum campum scilicet dictus Godefridus pro una (dg: 

medietate) #tercia parte# et dictus Willelmus pro duabus terciis partibus 

et quod dicti emptor et venditor nunquam (dg: metent) #depascent# nec 

arabunt dictum campum item quod dictus venditor pro duabus terciis 

partibus et dictus emptor pro una tercia parte dictum campum perpetue 

laudabiliter circumvallare tenebuntur ut ipsi mutuor (dg: ratam ?servare) 

recognoverunt et super omnia promiserunt. Testes datum supra. 
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1179 mf9 C 04 p. 561. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 06-06-1393. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 17-05-1393. 

 

BP 1179 p 561r 01 vr 06-06-1393. 

Hr Henricus van Gheldorp, kanunnik in Oirschot, Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke en Henricus Weijer beloofden aan de secretaris, tbv 

Thomas Asinarii, 70 Hollandse gulden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393; 24+31+31+30+31+30+25=202 dgn) te betalen, op straffe van 3. 

 

Dominus Henricus de Gheldorp (dg: J) canonicus Oerscottensis (dg: Phil) 

Godefridus de Gheldorp filius quondam Philippi de Eijcke et Henricus 

Weijer promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii etc LXX Hollant gulden ad 

(dg: Jacobi proxime futurum) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena III. Testes Rover et Walterus datum in crastino 

sacramenti. 

 

BP 1179 p 561r 02 vr 06-06-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 561r 03 za 17-05-1393. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus gnd Kist van Eijndoven verkocht aan 

Leonius zvw Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 30 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde verkoper 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Boudewinus, resp. die 

aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Hilla, waarvan 

voornoemde Hilla haar vruchtgebruik had afgestaan. 

 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini dicti Kist de Eijndoven 

hereditarie vendidit Leonio filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium 

censum XXX librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de et 

ex omnibus et singulis bonis dicto venditori de morte dicti quondam 

Boudewini sui patris successione advolutis atque post mortem (dg: dicti) 

Hille sue matris successione advolvendis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis (dg: ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

sufficientem) et de quibus bonis dicta Hilla suum usufructum quem habuit 

in eisdem bonis dicto Johanni venditori suo filio supportavit et 

resignavit (dg: et que bona nunc spectant ad dictum venditorem) ut 

dicebat (dg: pro) ut dicebat promittens super omnia (dg: warandiam et 

sufficientem fa) habita (dg: hi) et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes Vere et Wouter datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1179 p 561r 04 za 17-05-1393. 

Gerardus zvw Thomas zv Gerardus van den Bruggen verkocht aan Beatrix wv 

Henricus Hoessche kramer een b-erfcijns van 2¼ oude Franse schilden of de 

waarde, met Sint-Martinus in Boxtel te betalen, gaande uit (1) een eusel in 

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen Henricus Moelners enerzijds en 

Albertus zv Johannes van den Dijc anderzijds, welke eusel Johannes smid zv 

Jacobus van Halle in cijns verkregen had van Elizabeth wv voornoemde Thomas 

en haar kinderen eerstgenoemde Gerardus en Margareta, te weten voor 

voornoemde cijns, (2) een stuk land ter plaatse gnd Onrode, tussen 

Godefridus Quappe enerzijds en Denkinus zvw Denkinus van Onrode anderzijds, 

welk stuk land voornoemde Johannes smid mede tot onderpand had gesteld. 

 

Gerardus filius (dg: Gerardi) #quondam# Thome filii Gerardi van den 

Bruggen hereditarium censum duorum aude scilde et quartam partem unius 

aude scilt Francie seu valorem quem ipse solvendum habet hereditarie 

Martini et in (dg: Bus) Bucstel tradendum ex hereditate dicta een eeusel 
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#cum suis attinentiis# sita in parochia de Bucstel in loco dicto Onrode 

inter hereditatem Henrici Moelners ex uno et inter hereditatem Alberti 

filii Johannis van den Dijc ex alio (dg: et ex attinentiis) quam 

hereditatem eeusel vocatam #Johannes faber filius Jacobi de Halle erga# 

Elizabeth relictam dicti quondam Thome primodictum Gerardum et Margaretam 

liberos dicte Elizabeth ad censum acquisiverat scilicet pro predicto 

censu atque ex pecia terre sita in dicto loco Onrode inter hereditatem 

Godefridi Quappe ex uno et inter hereditatem Denkini filii quondam 

Denkini de (dg: Onro) Onrode ex alio quam peciam terre dictus Johannes 

faber simul cum supradicta hereditate eeusel vocata pro solucione dicti 

census ad pignus imposuit #et quem censum nunc ad se spectare dicebat# ut 

dicebat hereditarie vendidit Beatrici relicte quondam Henrici Hoessche 

institoris promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 561r 05 za 17-05-1393. 

Godefridus van Lijt smid zvw Johannes Hamer van Lijt verkocht aan Arnoldus 

van der Zidewijnden een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te 

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

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393), gaande uit twee kamers met ondergrond, 

in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, tussen erfgoed van Willelmus van den 

Zande enerzijds en de gemene weg die daar loopt naar het huis van Postel 

anderzijds, reeds belast met 1½ oude groot aan de hertog, en een b-erfcijns 

van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Godefridus de Lijt faber filius quondam Johannis Hamer de Lijt 

hereditarie vendidit Arnoldo van der Zidewijnden hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini et (dg: mediatim) #pro primo# Domini proxime #futurum# ex duabus 

cameris cum earum fundis sitis in Busco ad locum dictum Zile inter (dg: 

stabulum dudum Arnoldi de H) hereditatem Willelmi van den Zande ex uno et 

inter communem platheam tendentem ibidem versus domum de Postula ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis uno et dimidio antiquis grossis domino duci atque 

hereditario censu XL solidorum dicte monete prius solvendis! et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Vere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 561r 06 za 17-05-1393. 

Egidius Cuper beloofde aan Jacobus Kesselman 15 Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Egidius Cuper promisit Jacobo (dg: .) Kesselman XV Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 561r 07 za 17-05-1393. 

Elisabeth wv Ghobelinus Smijt van Gheffen en haar kinderen Willelmus, 

Gobelinus, Hilla, Elisabeth, Katherina en Mechtildis verkochten aan 

Goessuinus zvw Goessuinus van Druenen, tbv hem en zijn broer Amelius, (1) 

een hofstad in Geffen, tussen Johannes Aben soen enerzijds en Johannes zv 

Ghibo Pelser anderzijds, belast met 13 penning aan Willelmus van Nuwelant 

en een b-erfcijns van 4 pond geld, (2) 1 morgen land in Geffen, ter plaatse 

gnd die Vrede, tussen voornoemde Johannes zv Ghibo Pelser enerzijds en 

wijlen Matheus Becker anderzijds. 

 

Elisabeth relicta quondam Ghobelini Smijt de Gheffen Willelmus Gobelinus 

Hilla (dg: et) Elisabeth et (dg: Ka) Katherina et Mechtildis eius liberi 

cum tutore domistadium situm in parochia de Geffen (dg: ad lo) inter 

hereditatem Johannis Aben soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Ghibonis Pelser ex alio atque unum juger terre situm in dicta parochia in 
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loco dicto die Vrede inter hereditatem (dg: Johannis) dicti Johannis 

filii Ghibonis Pelser ex uno et inter hereditatem quondam Mathei Becker 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Goessuino filio quondam 

Goessuini de Druenen (dg: promittentes cum) ad opus sui et ad opus Amelii 

fratris dicti Goessuini promittentes cum tutore (dg: warandiam et 

obligationem dep) super habita et acquirenda warandiam et (dg: al) 

obligationem deponere exceptis XIII denariis Willelmo de Nuwelant et 

hereditario censu IIIIor librarum monete ex dicto domistadio solvendis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 561r 08 za 17-05-1393. 

De broers Godefridus en Arnoldus, kvw Johannes Koc van Eersel, verkochten 

aan Willelmus Mijnnemere een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 6 lopen land, in Eersel, ter plaatse 

gnd Stocke, tussen Jacobus van den Heijnshoevel enerzijds en Wolterus zv 

Henricus gnd Claes soen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Wolterus en met het andere eind aan een gemene weg, (2) 3 lopen land, in 

Eersel, tussen Johannes Yden soen enerzijds en Margareta gnd Brunijncs 

anderzijds, (3) 2 lopen land, in Eersel, tussen erfgoed van de monniken van 

Postel enerzijds en Arnoldus gnd Stephens anderzijds, (4) 2 lopen land, in 

Eersel, tussen Petrus Nagel enerzijds en Johannes Molenman anderzijds. 

Johannes, Margareta en Elisabeth, kvw voornoemde Johannes Koc, zullen, 

zodra ze meerderjarig zijn, hiermee instemmen. 

 

Godefridus et Arnoldus fratres liberi quondam Johannis Koc #de Eersel# 

hereditarie vendiderunt Willelmo Mijnnemere hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

ex sex lopinatis terre sitis in parochia de Eersel in loco dicto Stocke 

inter hereditatem Jacobi van den Heijnshoevel ex uno et inter hereditatem 

Wolteri filii Henrici dicti Claes soen ex alio (dg: tendentibus ab h) 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Wolteri et cum reliquo fine 

ad communem platheam et ex tribus lopinatis terre sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis Yden soen ex uno et inter hereditatem 

Margarete dicte Brunijncs ex alio item ex duabus lopinatis terre sitis in 

dicta parochia inter hereditatem monachorum de Postula ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi (dg: filii Stephani dicti Molenman) #dicti Stephens# 

ex alio item ex duabus lopinatis terre sitis in dicta parochia (dg: int 

quarum una) inter hereditatem Petri (dg: [?R]anen) #Nagel# ex uno et 

inter hereditatem Johannis Molenman ex alio (dg: et altera) ut dicebant 

promittentes super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: excep) et sufficientem facere et quod ipsi Johannem 

Margaretam Elisabeth liberos dicti quondam Johannis Koc dum ad annos 

pervenerint dicte vendicioni facient consentire et quod ipsi dicto 

Willelmo de dicta paccione warandiam facient promittere et eundem 

Willelmum emptorem in dicta paccione facient firmare prout hoc sibi ratum 

fuerit etc. Testes Sijmon et Vere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 561r 09 za 17-05-1393. 

Gerardus zv Johannes Bathen soen en Zibertus zv Zibertus van Hoculem 

beloofden aan Willelmus Scilder en Reijnerus Loden 49 oude schilden met 

Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Gerardus filius Johannis Bathen soen Zibertus filius Ziberti de Hoculem 

promiserunt Willelmo Scilder et Reijnero Loden vel eorum alteri XLIX aude 

scilde ad Remigii proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 561r 10 za 17-05-1393. 

Voornoemde 2 debiteuren beloofden aan voornoemde Willelmus en Reijnerus, de 

stad schadeloos te houden, indien die wegens de vitta van Scoenen schade 

zou lijden door hun onachtzaamheid. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

117 

Nota. 

Dicti duo debitores promiserunt dictis Willelmo et Reijnero si contingat 

dictum oppidum occacione vitte de Scoenen pati et per eorum negligenciam 

demereri edtunc dictum oppidum exinde indempnum servare prout in aliis 

prius factis continetur. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 C 05 p. 562. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 17-05-1393. 

 Dominica post ascensionem anno XCIII: zondag 18-05-1393. 

 

BP 1179 p 562v 01 za 17-05-1393. 

Ludekinus van Boemel droeg over aan Gerardus Groij, tbv hem en zijn 

natuurlijke zoon Gerardus, alle goederen van Henricus van der Langdonc, die 

hij thans heeft of zal bezitten, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Wolterus Coptiten. 

 

Ludekinus de Boemel omnia bona Henrici van der Langdonc ab ipso Henrico 

ad presens habita et imposterum (dg: acquir) ab eo habenda et acquirenda 

vendita sibi a Woltero Coptiten per judicem mediante sententia scabinorum 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto! Gerardo Groij ad opus 

sui et ad opus Gerardi sui filii naturalis cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dictus dominus Gerardus dicta bona ad eius vitam 

possidebit et post mortem dicti domini Gerardi (dg: ad) dicta bona ad 

dictum Gerardum suum filium revertentur. Testes Sijmon et Vere datum 

sabbato post ascensionem. 

 

BP 1179 p 562v 02 za 17-05-1393. 

Johannes van Uden ev Hadewigis dv Johannes van Gael droeg over aan Wolterus 

Coptiten het deel dat aan zijn vrouw gekomen was na overlijden van haar 

grootvader, Laurencius Boijen, in44,45 (1) een hoeve van voornoemde wijlen 

Laurencius, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, (2) een erfgoed in Den 

Bosch, in de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van wijlen Nicholaus 

Moelner enerzijds en erfgoed van Margareta gnd des Papen anderzijds, (3) 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Egidius gnd Toes betaalt, uit een huis 

en erf van voornoemde Egidius, in Den Bosch, in de Peperstraat, (4) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die Theodericus van der Poerten levert uit 

cijnzen en pachten, die voornoemde Theodericus van der Poerten in Vught 

beurt, (5) een b-erfpacht van 1 mud gerst, die wijlen hr Laurencius Boijen 

verworven had van Woltherus van Erpe en diens broer Johannes, gaande uit 

erfgoederen in Veghel, (6) een tiende onder Gestel bij Herlaer en Gemonde, 

(7) een smalle tiende van voornoemde wijlen Laurencius, eveneens onder 

Gestel bij Herlaer en Gemonde, (8) erfcijnzen die voornoemde wijlen 

Laurencius beurde uit een rente gnd die Calander, in Herlaar, (9) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Katherina dv Hubertus gnd 

Abt aan voornoemde wijlen Laurencius Boijen leverde. 

 

Johannes de Uden maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis sue 

uxoris filie Johannis de Gael totam partem et omne jus sibi et dicte eius 

uxori de morte quondam Laurencii Boijen avi dicte Hadewigis successione 

hereditarie advolutas in manso quodam dicti quondam Laurencii sito in 

parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout et in attinentiis dicti 

mansi singulis et universis atque in quadam hereditate sita in Busco in 

vico dicto Audehuls inter hereditatem quondam Nicholai Moelner ex uno et 

inter hereditatem Margarete dicte des Papen ex alio item in hereditario 

censu IIIIor librarum monete quem Egidius dictus (dg: Toef) Toes solvere 

                         
44 Zie ← BP 1179 p 552v 06 di 29-04-1393 (1 tm 5), overdracht van een deel 

in dezelfde goederen. 
45 Zie → BP 1175 f 051r 07 ±do 22-10-1394, overdracht van een deel in 

dezelfde goederen. 
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tenetur hereditarie ex domo et area #dicti Egidii# sita in Busco in vico 

dicto Peperstraet item in hereditaria paccione unius modii siliginis quam 

Theodericus van der Poerten annuatim solvere tenetur ex hereditariis 

censibus et paccionibus quos et quas dictus Theodericus van der Poerten 

in Vucht habet solvendos item in hereditaria paccione unius modii ordei 

quam dominus quondam Laurencius Boijen erga Woltherum de Erpe et Johannem 

eius fratrem acquisiverat solvendo hereditarie ex hereditatibus sitis in 

Vechel item (dg: totam partem et omne jus sibi quovis competentes) in 

decima quadam cum suis juribus et attinentiis sita sive consistente infra 

parochias de Gestel prope Herlaer et de Ghemonden atque in quadam decima 

minuta dicta smael tijende dicti quondam Laurencii sita infra dictas 

parochias atque in censibus hereditariis quos dictus quondam Laurencius 

solvendos habuit annuatim ex quodam redditu dicto die Calander 

consistente in territorio de Herlaer insuper in hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Katherina filia 

Huberti dicti Abt prefato quondam Laurencio Boijen solvere tenebatur 

annuatim et hereditarie ut dicebat hereditarie supportavit (dg: ?Un) 

Woltero Coptiten promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 562v 03 za 17-05-1393. 

Alardus van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Alardus de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 562v 04 za 17-05-1393. 

(dg: Voornoemde Wolterus beloofde aan voornoemde Johannes van Uden 30 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen). 

 

(dg: Dictus Wolterus promisit dicto Johanni de Uden XXX Gelre gulden vel 

valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra). 

 

BP 1179 p 562v 05 za 17-05-1393. 

Jacobus, Henricus, Elisabeth en Margareta, kvw Jacobus gnd Ghoes, droegen 

over aan Goessuinus zvw Goessuinus van Druenen, tbv hem en zijn broer 

Amelius, een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en tuin 

in Geffen, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Johannes Aben soen 

anderzijds, (2) 1 lopen land, gelegen voor de deur van voornoemd huis, 

tussen erfgoed behorend aan de kerk van Geffen enerzijds en Agnes van Maren 

anderzijds, (3) 1 morgen land ter plaatse gnd den Vrede, tussen Willelmus 

van den Perre enerzijds en Benedictus gnd Bits van den Berge anderzijds, 

welke cijns Jacobus van Vessem, tbv kvw voornoemde Jacobus Ghoes, gekocht 

had van Goessuinus zvw Ghobelinus smid van Geffen. 

 

Jacobus Henricus Elisabeth et Margareta liberi quondam Jacobi dicti (dg: 

Goes) Ghoes cum tutore hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et orto sitis in 

parochia de Geffen inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Aben soen ex alio atque ex (dg: pecia terre) 

lopinata terre sita ante januam domus predicte inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Geffen ex uno et inter hereditatem Agnetis de 

Maren ex alio insuper ex quodam jugero terre sito in loco dicto den Vrede 

inter hereditatem Willelmi van den Perre ex uno et inter hereditatem 

Benedicti dicti Bits van den Berge ex alio quem censum Jacobus de Vessem 

ad opus liberorum dicti quondam (dg: Henrici) #Jacobi# Ghoes erga 

Goessuinum filium quondam Ghobelini fabri de Geffen emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportaverunt Goessuino filio quondam 

Goessuini de (dg: Drunen) Druenen ad opus sui et ad opus (dg: M) Amelii 

fratris primodicti Goessuini cum litteris et jure promittentes cum tutore 
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ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Veer et 

Wouter datum ut supra. 

 

BP 1179 p 562v 06 za 17-05-1393. 

Johannes Joede Peters soen beloofde aan Gerardus van Houthem, tbv hem en hr 

Arnoldus van der Dussen ridder, 350 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Johannes Joede Peters soen promisit Gerardo de Houthem ad opus sui et ad 

opus domini Arnoldi van der Dussen militis (dg: et) vel ad opus alterius 

eorum IIIJc gulden monete Hollandie vel valorem ad nativitatis #Domini# 

#Domini# proxime persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 562v 07 zo 18-05-1393. 

Amelius apotheker droeg over aan de secretaris, tbv hr Gerardus bv 

voornoemde Amelius kloosterling van het Eiland van de H.Maria, voor de duur 

van het leven van voornoemde hr Gerardus, een kamp, achter Porta Celi, ter 

plaatse gnd Haseldonc, tussen Arnoldus Nolleken Geroncs enerzijds en 

Ancelmus zvw Petrus van Bruggen anderzijds. 

 

Amelius apothecarius campum quendam situm retro Portam Celi ?ad locum 

dictum Haseldonc inter hereditatem Arnoldi Nolleken Geroncs ex uno et 

inter hereditatem Ancelmi filii quondam Petri de Bruggen ex alio ut 

dicebat legitime supportavit michi ad opus domini Gerardi fratris dicti 

Amelii conventualis conventus insule beate Marie ab eodem ad vitam dicti 

(dg: fri) domini Gerardi et non ultra possidendum promittens ratam 

servare tali condicione quod dictus campus post mortem dicti domini 

Gerardi ad dictum Amelium vel ad eius heredes revertetur. Testes Sijmon 

et Vere datum dominica post ascensionem anno (dg: X) XCIII. 

 

BP 1179 p 562v 08 zo 18-05-1393. 

Jacobus van Ghele zvw Egidius en zijn broer Arnoldus beloofden aan 

Philippus Jozollo 96 Hollandse gulden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1393; 13+24=37 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus de Ghele filius quondam Egidii et Arnoldus eius frater 

promiserunt Philippo Jozollo nonaginta sex Hollant gulden ad nativitatis 

Johannis proxime persolvendos pena II. Testes Sijmon et Coptiten datum 

dominica post ascensionem. 

 

BP 1179 p 562v 09 zo 18-05-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 562v 10 za 17-05-1393. 

Godefridus gnd Posteel droeg over aan Gerardus zvw Gerardus van Berze de 

helft in 56 Gelderse gulden, welke 56 gulden aan voornoemde Godefridus en 

aan Katherina dvw Gerardus de Berze waren beloofd door Jacobus gnd van 

Baest zvw Jacobus van Baest. 

 

Godefridus dictus Posteel medietatem ad se spectantem in quinquaginta sex 

aureis florenis communiter gulden vocatis monete Gelrie promissis dicto 

Godefrido et Katherine filie quondam Gerardi de Berze a Jacobo dicto de 

Baest filio quondam Jacobi de Baest prout in litteris supportavit Gerardo 

filio quondam Gerardi de Berze cum litteris et jure. Testes Vere et 

Wouter datum sabbato post ascensionem. 

 

BP 1179 p 562v 11 za 17-05-1393. 

Godefridus gnd Posteel droeg over aan Gerardus zvw Gerardus van Berze de 
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helft in 125 Hollandse gulden en in 5½ mud rogge, Bossche maat, welke aan 

voornoemde Godefridus en Katherina dvw Gerardus de Berze waren beloofd46 

door Jacobus van Baest zvw Jacobus van Baest, Johannes zvw Henricus van 

Arle, Arnoldus gnd Bac zvw Henricus Bac van Eijcke, Rutgherus zv Henricus 

zvw hr Godefridus van Audenhoven en Jacobus zvw Franco van Baest. 

 

Godefridus (dg: filius) dictus Posteel medietatem ad se spectantem in 

centum et viginti quinque aureis florenis communiter gulden monete 

Hollandie atque quinque et dimidium modiis siliginis mensure de Busco 

promissis dicto Godefrido et Katherine filie quondam (dg: Jo) Gerardi de 

Berze a Jacobo (dg: filio quond) de Baest filio quondam Jacobi de Baest 

Johanne filio quondam Henrici de [Arle47] Arnoldo dicto Bac filio quondam 

Henrici Bac de Eijcke Rutghero filio [Henrici filii] (dg: filio quondam) 

domini #quondam# Godefridi de Audenhoven et Jacobo filio [quondam 

Franconis] de Baest prout in litteris supportavit Gerardo filio quondam 

Gerardi de Berze cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 C 06 p. 563. 

 Dominica exaudi: zondag 18-05-1393. 

 Secunda post ascensionem: maandag 19-05-1393. 

 Quarta post ascensionem: woensdag 21-05-1393. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1393. 

 in octavis ascensionis: donderdag 22-05-1393. 

 

BP 1179 p 563r 01 zo 18-05-1393. 

Engbertus die Zegher van Crumvoert, zijn kinderen Ghisbertus, Martinus, 

Ghisbertus de jongere en Henricus, Johannes zvw Petrus die Zegher en 

Lambertus Heijnen soen, voor zich en voor Reijnerus zv voornoemde Engbertus 

en andere bloedverwanten van wijlen de broers Engbertus en Lambertus, kv 

eerstgenoemde Engbertus, verklaarden verzoend te zijn met Johannes gnd 

Brueselman nzvw hr Johannes Loze priester en alle bloedverwanten van 

voornoemde Johannes Brueselman, mbt de dood van wijlen voornoemde broers 

Engbertus en Lambertus, veroorzaakt door voornoemde Johannes Brueselman. Ze 

beloofden aan handen van Jacobus Loze, tbv voornoemde Johannes Brueselman 

en zijn bloedverwanten, het zoenakkoord na te komen. 

 

Engbertus die Zegher de Crumvoert Ghisbertus Martinus Ghisbertus junior 

(dg: Reijner) Henricus #eius liberi# (dg: pro se et Reijner) Johannes 

(dg: Peter) filius quondam Petri die Zegher Lambertus Heijnen soen pro se 

et (dg: pro quibuscumque) pro Reijnero filio dicti Engberti et pro 

quibuscumque aliis consanguineis quondam Engberti et Lamberti fratrum 

liberorum primodicti Engberti genitis et generandis palam recognoverunt 

se fore legitime reconciliatos cum Johanne dicto (dg: B....) Brueselman 

filio naturali quondam domini Johannis Loze presbitri et cum omnibus 

consanguineis (dg: et amic) eiusdem Johannis Brueselman genitis et 

generandis occacione necis dictorum quondam Engberti et Lamberti facte ut 

dicebant per dictum Johannem Brueselman in personam dictorum quondam 

Engberti et Lamberti fratrum et promiserunt indivisi super omnia habita 

et quirenda pro se #et pro dictis ?consanguineis# et (dg: fratribus) 

consanguineis quibuscumque dictorum quondam Engberti et Lamberti fratrum 

#genitis et generandis# ad manum Jacobi Loze ad opus dicti (dg: quon) 

Johannis Brueselman et ad omnium consanguineorum et (dg: amicorum) 

#genitorum et generandorum# eiusdem Johannis Brueselman #et omnium quorum 

interest seu (dg: seu) intererit de jure# quod ipsi debitores et 

quicumque consanguinei dictorum quondam Engberti et Lamberti geniti et 

generandi huiusmodi reconciliacionem ratam et (dg: ...) firmam perpetue 

tenebunt et immolabiliter observabunt (dg: promittentes) ad (dg: ..) omne 

                         
46 Zie ← BP 1179 p 392v 04 vr 03-05-1392, schuldbekentenis van deze 125 

Holland gulden en 5½ mud rogge. 
47 Aanvulling op basis van BP 1179 p 392v 04. 
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jus reconciliacionis. Testes Sijmon Vere et Wouter datum dominica exaudi. 

 

BP 1179 p 563r 02 zo 18-05-1393. 

Jacobus Loze48, Arnoldus van Beke nz etc en Johannes Wert beloofden aan 

Engbertus die Zegher van Crumvoert en Johannes zvw Petrus die Zegher 74 

(dg: goede) Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 Gelderse gulden 

gerekend, 1/3 deel te betalen vandaag over 17 weken, 1/3 deel over 34 weken 

en 1/3 deel over een jaar. 

 

Jacobus Loze Arnoldus de Beke filius naturalis etc Johannes Wert 

promiserunt indivisi super omnia Engberto die Zegher de Crumvoert et 

Johanni filio quondam Petri die Zegher LXXIIII (dg: bono) Gelre gulden 

(dg: seu) #scilicet# pro quolibet Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro 

una tercia parte a data presentium ultra XVII septimanas et pro secunda 

tercia parte a data presentium ultra XXXIIII septimanas et pro ultima 

tercia parte a data presentium ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 563r 03 ma 19-05-1393. 

Yseboldus van Asten en Nicholaus zv Hubertus van Ghemert beloofden aan 

Philippus Jozollo 46 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 

25-07-1393; 12+30+25=67 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Yseboldus de Asten et Nicholaus filius Huberti de Ghemert promiserunt 

Philippo Jozollo XLVI aude scilde Francie ad Jacobi proxime persolvendos 

pena II. Testes Emondus et Veer datum secunda post ascensionem. 

 

BP 1179 p 563r 04 ma 19-05-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 563r 05 wo 21-05-1393. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten en Henricus Rijemsleger beloofden 

aan Johannes van den Placken 58 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten et Henricus Rijemsleger 

promiserunt (dg: Jac) Johanni van den Placken LVIII Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sijmon et Vere 

datum quarta post ascensionem. 

 

BP 1179 p 563r 06 wo 21-05-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 563r 07 do 29-05-1393. 

Henricus zvw Henricus Belen soen verklaarde dat Andreas Verkenman de helft 

betaald heeft van 80 (dg: go) Gelderse gulden, die voornoemde Andreas 

beloofd had aan voornoemde Henricus in een schepenbrief van Den Bosch. 

 

-. 

Henricus filius quondam Henrici Belen soen palam recognovit sibi per 

Andream Verkenman fore satisfactum de medietate octoginta (dg: bo) Gelre 

gulden (dg: p) quos dictus Andreas pridem promiserat predicto Henrico in 

litteris scabinorum in Busco {hier staan: ..} ut dicebat. Testes Sijmon 

                         
48 Zie → BP 1179 p 568v 09 vr 13-06-1393, belofte schadeloos te houden. 
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et Walterus datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1179 p 563r 08 do 22-05-1393. 

Johannes Paeschedach zvw Jordanus Coppen soen verkocht aan Reijnerus 

Mudeken 8 hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in die Klein 

Lijensvelde, tussen Arnoldus van Hoemen en Johannes van Tricht enerzijds en 

Willelmus Balijart en erfg vw Johannes van Maren anderzijds, belast met 

waterlaten en sloten. 

 

Johannes (dg: Paesde) Paeschedach filius quondam Jordani Coppen soen octo 

hont terre sita in parochia de Groet Lijt in loco dicto in die Cleijn 

Lijensvelde inter hereditatem Arnoldi de Hoemen et Johannis de Tricht ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Balijart et heredum quondam Johannis de 

Maren ex alio prout ibidem sita sunt hereditarie vendidit Reijnero 

Mudeken promittens super omnia #habita et habenda# warandiam #tamquam de 

hereditate ab omni aggere et censu libera# et obligationem deponere ex 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Testes Aa et Dordrecht 

datum (dg: quin) in octavis ascensionis. 

 

BP 1179 p 563r 09 do 22-05-1393. 

Johannes Gerijts soen kousenmaker beloofde aan Mechtildis dvw Goeswinus 

Aenkoij, tbv voornoemde Mechtildis en Johannes zv Gerardus Crauwel, 55 

goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-

1393) te betalen. 

 

Johannes Gerijts soen caligator promisit super omnia Mechtildi (dg: 

relicte q) filie quondam Goeswini Aenkoij ad opus eiusdem Mechtildis et 

ad opus Johannis filii Gerardi Crauwel LV bonos Gelre gulden seu valorem 

ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 563r 10 do 22-05-1393. 

Gerardus gnd van Nijs ev Margareta dvw Willelmus van den Hoeve verkocht aan 

Henricus van Hermalen zvw Godefridus van Hermalen 6 lopen roggeland, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Hermalen, ter plaatse gnd in Scrivers Hoeve, 

tussen Henricus van Hermalen zvw Godefridus van Hermalen enerzijds en 

Erenbertus rademaker szvw voornoemde Willelmus van den Hoeve anderzijds, 

belast met een cijns aan voornoemde Henricus van Hermalen als grondheer. 

 

Gerardus dictus (dg: d) de (dg: Nijs) Nijs maritus et tutor Margarete sue 

uxoris filie quondam Willelmi van den Hoeve sex lopinatas terre siliginee 

sitas in parochia de Scijnle in loco dicto Hermalen in loco dicto in 

Scrivers Hoeve inter hereditatem Henrici (dg: va) de Hermalen filii 

#quondam Godefridi de Hermalen# ex uno et inter hereditatem Erenberti 

rotificis generi dicti quondam Willelmi van den Hoeve ex alio (dg: ut di) 

prout ibidem sita sunt hereditarie vendidit dicto (dg: Godefrido) Henrico 

de (dg: Hermal) Hermalen filio quondam Godefridi de (dg: Her) Hermalen 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto (dg: censu domini 

annuatim exinde) censu (dg: d g) dicto Henrico de Hermalen emptori 

tamquam domino fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 563r 11 do 22-05-1393. 

Voornoemde Henricus van Hermalen beloofde aan voornoemde Gerardus van Nijs, 

geduende 4 jaar ingaande heden, elk jaar met Kerstmis, 21 lopen rogge, 

Bossche maat, te leveren en met Kerstmis over 3 jaar (ma 25-12-1396) 55 

goede Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Dictus Henricus de Hermalen promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicto Gerardo de Nijs ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum XXI lopinos 

siliginis mensure de Busco nativitatis Domini et primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro atque LV bonos Gelre gulden seu valorem 
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a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra (dg: quatuor) #tres# 

annos proxime futuros persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 563r 12 do 22-05-1393. 

Mr Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Cristianus zv Theodericus Wouters 

soen van Berze 8 hont land, in Maren, ter plaatse gnd in Weindelmoeden 

Goer, belast met de onraad. 

 

Magister Wolphardus de Ghiessen octo hont terre #ad se spectantia# sita 

in parochia de Maren in loco dicto in Weijndelmoeden Goer #prout ibidem 

sita sunt# (dg: inter) ut dicebat hereditarie supportavit Cristiano filio 

(dg: quo) Theoderici Wouters soen de (dg: Berz) Berze promittens 

warandiam et obligationem (dg: deponere) deponere exceptis onraet ad hoc 

de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 563r 13 ±do 22-05-1393. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Albertus Buc van Lijt 42 goede 

Gelderse gulden, 1/3 deel te betalen met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-

1393), 1/3 deel met Kerstmis (do 25-12-1393) en 1/3 deel met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394). 

 

#. 

Gheerlacus filius Wellini Roveri promisit super omnia Alberto Buc de Lijt 

(dg: L quin) quadraginta duos bonos Gelre gulden seu valorem pro una 

tercia (dg: Jacobi) parte Jacobi proxime pro secunda tercia parte 

nativitatis Domini et pro ultima tercia parte in festo pasce proxime 

futuro persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 563r 14 ±do 22-05-1393. 

Elizabeth wv Willelmus Vrieze bakker en haar zoon Theodericus Rover 

beloofden aan Johannes van den Placke 43½ goede Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi Vrieze pistoris et Theodericus Rover 

eius filius promiserunt Johanni van den Placke XLIII #et dimidium# bonos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 563r 15 ±do 22-05-1393. 

Voornoemde Elizabeth beloofde haar voornoemde zoon Theodericus Rover 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicta Elizabeth promisit dictum Theodericum Rover eius filium indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 C 07 p. 564. 

 Quarta post penthecostes: woensdag 28-05-1393. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1393. 

 

BP 1179 p 564v 01 wo 28-05-1393. 

Theodericus Bathen beloofde aan Rolandus Jozollo 100 Hollandse gulden met 

Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393; 3+30+25=58 dgn) te betalen op 

straffe van 4. 

 

Theodericus Bathen promisit Rolando Jozollo C Hollans gulden ad Jacobi 

proxime persolvendos pena IIII. Testes Sijmon et Vere datum quarta post 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 564v 02 do 29-05-1393. 

Ghibo van Bernheze zvw Arnoldus gnd Ghiben soen van der Weijden gaf uit aan 
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Henricus Mersman zvw Theodericus Mersman (1) 4 stukken land, in Woensel, 

ter plaatse gnd Straten, (1a) gnd die Crumakker, tussen Elizabeth Roefs 

enerzijds en Johannes gnd Han Dapper anderzijds, (1b) tussen Johannes 

Dapper enerzijds en Heijlwigis van Luijtelaer anderzijds, (1c) tussen 

Danijel gnd Neel van der Bruggen enerzijds en Willelmus van der Doetleggen 

anderzijds, (1d) tussen Johannes Grieten soen enerzijds en Elizabeth gnd 

Vriers en haar kinderen anderzijds, (2) de helft in de helft van een stuk 

beemd, gnd dat Elshout, dat ligt in Woensel, ter plaatse gnd Straten, 

tussen Aleijdis Moerkens enerzijds en kvw Willelmus van der Doitleggen 

anderzijds, te weten de helft van die helft, die naast voornoemde Aleijdis 

Moerkens ligt; de uitgifte geschiedde voor (a) 10 penning cijns, gaande uit 

de twee eerstgenoemde stukken land, (b) 18 kleine zwarte tournosen, gaande 

uit het als derde genoemde stuk land, (c) een b-erfcijns van 20 schelling 

cijnsgeld van Eindhoven, gaande uit voornoemde helft van de helft van het 

stuk beemd, (e) een b-erfpacht van ½ lopen rogge, aan de kerk van 

Eindhoven, gaande uit de twee als eerste genoemde stukken land, (f) ½ 

obool, gaande uit het als vierde genoemde stuk land, en thans voor (g) een 

n-erfpacht van 2 mud 8 lopen rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis ter 

plaatse gnd Straten te leveren. 

 

Ghibo de Bernheze (dg: maritus et tut) filius quondam Arnoldi dicti 

Ghiben soen van der Weijden quatuor pecias terre sitas in parochia de 

Woensel in loco dicto Straten quarum una dicta die Crumacker inter 

hereditatem Elizabeth Roefs ex uno et inter hereditatem Johannis dicti 

Han Dapper ex alio secunda inter hereditatem Johannis Dapper ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis de Luijtelaer ex alio tercia inter 

hereditatem (dg: Nee) Danijelis dicti Neel van der Bruggen ex uno et (dg: 

inter) inter hereditatem Willelmi van der Doetleggen ex alio et quarta 

inter hereditatem Johannis Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth dicte Vriers et eius liberorum (dg: lat) ex alio latere sunt 

site atque (dg: peciam prati quartam partem) #medietatem# ad se 

spectantem (dg: in pecia terre dat) #in medietate pecie prati# dicte dat 

(dg: Elshan Elsh) Elshout (dg: .......) #que pecia prati sita est# in 

(dg: dicta) parochia et loco predictis inter hereditatem Aleijdis 

Moerkens ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van der 

Doitleggen ex alio latere scilicet medietatem dicte medietatis dicte 

pecie prati que medietas dicte pecie prati sita est (dg: contigue) iuxta 

dictam hereditatem dicte Aleijdis Moerkens (dg: ut dicebat) prout 

huiusmodi hereditas ad dictum Ghibonem dinoscitur pertinere ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Henrico (dg: filio quondam) Mersman filio 

quondam Theoderici Mersman ab eodem hereditarie possidendas pro X 

denariis (dg: census novi) census ex #prima et secunda peciis terre# et 

pro decem et (dg: no) octo parvis Turonensibus nigris denariis (dg: ex 

premissis et) ex dicta tercia pecia terre et pro hereditario censu XX 

solidorum monete #censualis# de Eijndoven ex dicta medietate #dicte# 

medietatis dicte pecie prati de jure solvendis atque pro hereditaria 

paccione dimidii lopini siliginis ecclesie de Eijndoven ex duabus peciis 

terre primodictis (dg: de jure solvendis dandis etc) atque dimidio obulo 

ex dicta quarta pecia terre de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione duorum modiorum et octo lopinorum siliginis mensure 

de Eijndoven danda sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: ..) in 

dicto loco (dg: dicto) Straten #vocato# tradenda et deliberanda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Vere et Walterus datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 564v 03 do 29-05-1393. 

Elizabeth van Berkel dvw Henricus gnd die Cort verkocht aan Godefridus gnd 

van den Kerchove alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na overlijden 

van haar voornoemde vader Henricus, gelegen onder Oisterwijk en in 
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Moergestel. 

 

Elizabeth de Berkel filia quondam Henrici dicti die Cort cum tutore omnes 

hereditates sibi de morte dicti quondam Henrici sui patris successione 

advolutas quocumque locorum (dg: loco) in parochia de Oesterwijc et in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc sitas (dg: s) ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Goeswino van den L) Godefrido dicto van den Kerchove (dg: 

filio) promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 564v 04 do 29-05-1393. 

Johannes van Zanbeke maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Henricus van Rosvelt, met zijn goederen. 

 

Johannes de Zanbeke omnes vendiciones et alienaciones factas per Henricum 

de Rosvelt cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 564v 05 do 29-05-1393. 

Johannes van Griensven zvw Rutgherus van Griensvenne ev Jutta dvw Henricus 

van den Laer de jongere, verkocht aan Johannes zvw Lambertus van Hoelt het 

deel, dat aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Jutta gekomen was na 

overlijden van Henricus van den Laer van Bucstel de oudere, grootvader van 

voornoemde Jutta, in (1) 7 stukken beemd van wijlen voornoemde Henricus van 

den Laer de oudere, in Boxtel, ter plaatse gnd Hoelt, op 7 plaatsen aldaar, 

naast erfgoederen van Johannes zvw Lambertus van Hoelt, (2) een stuk beemd, 

gnd dat Winkel, in Boxtel, ter plaatse gnd Hoelt, tussen Willelmus Aben 

soen enerzijds en voornoemde Johannes zvw Lambertus van Hoelt anderzijds. 

De koper zal hieruit betalen 1/6 deel van een varken, gnd meij verken, en 

1/6 deel van 2 schelling uit de last gnd Maze Vart, te weten voor 

voornoemde verkoper en voor Arnoldus Coppelman. 

 

Johannes de Griensven filius quondam Rutgheri de Griensvenne (dg: totam 

partem et omne jus sibi de morte quond) maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Jutte sue uxoris filie quondam Henrici van den Laer junioris 

(dg: s) totam partem et omne jus sibi et dicte Jutte sue uxori (dg: mo) 

de morte quondam Henrici van den Laer #de Bucstel# (dg: jun) senioris avi 

olim dicte Jutte successione advolutas in (dg: octo pec) septem peciis 

prati dicti quondam Henrici van den Laer senioris sitis in parochia de 

Bucstel in loco dicto Hoelt #in septem locis ibidem# iuxta hereditates 

(dg: L) Johannis filii quondam Lamberti de Hoelt atque in quadam pecia 

prati (dg: sita in dicta parochia et) dicta dat (dg: W Winckel) Winckel 

sita in dictis parochia et loco inter hereditatem Willelmi Aben soen ex 

uno et inter hereditatem dicti Johannis filii quondam Lamberti de Hoelt 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam 

Lamberti de Hoelt promittens warandiam et obligationem (dg: dep) ex parte 

sui deponere hoc addito quod dictus emptor solvet ex premissis (dg: 

sextam) annuatim unam sexta! partem unius porci dicti meij verken et 

sextam partem duorum solidorum de onere dicto (dg: Maz) Maze Vart 

scilicet pro dicto venditori [et] pro Arnoldo Coppelman. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 564v 06 do 29-05-1393. 

(dg: Everardus). 

 

BP 1179 p 564v 07 do 29-05-1393. 

Godefridus zv Rutgherus van der Spanct en Johannes zvw Arnoldus van den 

Camp maakten een erfdeling van erfgoederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Godefridus kreeg (1) een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd op het Riet Gewant, tussen Lambertus Enghelkens soen enerzijds 

en kv Henricus van Est anderzijds, (2) een stuk land, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd die Scoetakker, tussen Roverus van den Eijnde enerzijds en 
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Petrus van den Gasthuijs anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Rode Land, 

in Sint-Oedenrode, tussen kv Roverus van den Eijnde enerzijds en kvw 

Willelmus van den Eijnde anderzijds, (4) een stuk land, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd op die Bijnke, tussen voornoemde Roverus van den Eijnde 

enerzijds en Lambertus gnd Enghelsche anderzijds, (5) een stuk heide, in 

Sint-Oedenrode, tussen Roverus van den Eijnde enerzijds en kvw Willelmus 

van den {verder niets ingevuld} anderzijds, (6) een stuk beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd in den Riedt Mortel, tussen voornoemde Roverus 

van den Eijnde enerzijds en Wessello van der Hagen anderzijds, (7) een stuk 

beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd in Scoels Broek, tussen Roverus 

van den Eijnde enerzijds en voornoemde Lambertus die Enghels anderzijds. 

Yda dvw Johannes van den Eijnde deed afstand. 

 

Godefridus filius Rutgheri van der Spanct et Johannes filius quondam 

Arnoldi van den Camp palam recognoverunt se divisionem hereditariam muto 

fecisse de quibuscumque hereditatibus ad se spectantibus et mediante qua 

divisione pecia terre #(dg: dicta dat Riet .... Ghewant)# sita in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto opt (dg: Rieghe) Riet Gewant 

inter hereditatem Lamberti Enghelkens soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici de Est ex alio item pecia terre sita in dicta parochia 

ad locum dictum die Scoetacker inter hereditatem Roveri van den Eijnde ex 

uno et inter (dg: h) hereditatem Petri van den Gasthu[ij]s ex alio item 

pecia terre dicta dat Rode Lant sita in dicta parochia inter hereditatem 

(dg: qu) liberorum (dg: quondam Godefridi va quondam) Ro[v]eri van den 

Eijnde ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van den 

Eijnde ex alio item pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum op 

die Bijnke inter hereditatem dicti Roveri van den (dg: Eijn) Eijnde ex 

uno et inter hereditatem Lamberti dicti Enghelsche ex alio item pecia 

terre mericalis sita in dicta parochia (dg: ad locum) inter hereditatem 

(dg: liberorum) Roveri van den Eijnde ex uno et inter (dg: inter) 

hereditatem liberorum quondam Willelmi van den ex! alio item pecia prati 

sita in dicta parochia in loco dicto in den Riedt Mortel inter 

hereditatem dicti Roveri van den Eijnde ex uno et inter hereditatem 

Wessellonis van der Hagen ex alio item pecia prati sita in dicta parochia 

in loco dicto in Scoels Broec inter hereditatem Roveri van den Eijnde ex 

uno et inter hereditatem #dicti# Lamberti d[i]e Enghels ex alio ut 

dicebant dicto (dg: God) Godefrido cesserunt in partem super (dg: ..) 

quibus et jure promittens ratam servare. Quo facto Yda filia quondam 

Johannis van den Eijnde cum tutore super premissis et jure ad opus 

primodicti Godefridi renunciavit promittens (dg: ratam servare) cum 

tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 564v 08 do 29-05-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus van den Camp kreeg (1) een stuk land, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Drieborg, tussen Johannes 

Hadewigen soen enerzijds en Arnoldus Hadewigen soen anderzijds, (2) een 

stuk beemd, aldaar, tussen Henricus Steijmpel enerzijds en Gerardus 

Hadewigen soen anderzijds. Eerstgenoemde Godefridus zv Rutgherus van der 

Spanct beloofde dat Fredericus zvw Johannes van den Eijnde en Hadewigis dvw 

voornoemde Johannes van den Eijnde nimmer rechten hierop zullen doen 

gelden. Yda dvw Johannes van den Eijnde deed afstand. 

 

Et mediante qua divisione pecia terre sita infra libertatem oppidi de 

Busco ad locum dictum Drieborch inter hereditatem Johannis Hadewigen soen 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Hadewigen soen ex alio item pecia 

prati sita ibidem inter hereditatem Henrici Ste[ij]mpel ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Hadewigen soen ex alio ut dicebant dicto Johanni 

filio quondam Arnoldi van den Camp cesserunt in partem promittens ratam 

(dg: .) [et] quod ipse Godefridus primodictus Fredericum filium quondam 

Johannis van den Eijnde et Hadewigem filiam eiusdem quondam Johannis van 

den Eijnde perpetue tales habebit quod nunquam presument se jus habere in 
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jamdictis hereditatibus dicto Johanni filio Arnoldi van den Camp in 

partem cessis. Quo facto Yda filia quondam Johannis van den Eijnde cum 

tutore super premissis et jure ad opus dicti Johannis filii quondam 

Arnoldi van den Camp renunciavit promittens cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf9 C 08 p. 565. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1393. 

 

BP 1179 p 565r 01 do 29-05-1393. 

Volpkinus Stevens soen van Berchen beloofde aan Ywanus Stierken, tbv Thomas 

gnd die Hoge 33 goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te betalen. 

 

Volpkinus Stevens soen de Berchen promisit (dg: Johanni) Ywano Stierken 

ad opus Thome dicti die Hoge XXXIII bonos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere 

datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1179 p 565r 02 do 29-05-1393. 

Wellinus van Beke maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

pond geld, aan hem verkocht door Johannes Scillinc van Helmont zvw Henricus 

Scillinc. 

 

Wellinus de Beke hereditarium !viginti librarum monete venditum sibi a 

Johanne Scillinc (dg: filio quond) de Helmont filio quondam Henrici 

Scillinc prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Sijmon et Walterus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 565r 03 do 29-05-1393. 

Marcelius zvw Johannes gnd Pezegal verkocht aan Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

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

erfgoederen en aangelegen beemd gnd die Gielbeemd, in Nuenen, ter plaatse 

gnd Wetten, naast de watermolen, tussen een gemeen water enerzijds en kvw 

Petrus gnd Lanen soen anderzijds, (2) een stuk land in Nuenen, ter plaatse 

gnd Wetten, op de gemene akkers, tussen Henricus Aleijden soen enerzijds en 

Walterus gnd Sijmons soen anderzijds. 

 

Marcelius filius quondam Johannis dicti Pezegal hereditarie vendidit 

Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo orto hereditatibus ac prato 

dicto die Gielbeemt sibi adiacente sitis in parochia de Nuenen in loco 

dicto Wetten iuxta molendinum aquatile (dg: in) inter (dg: he) communem 

aquam ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Petri dicti Lanen 

soen ex alio item ex pecia terre sita in parochia et loco predicto! supra 

communes agros ibidem inter hereditatem Henrici Aleijden soen ex uno et 

inter hereditatem Walteri dicti Sijmons soen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 565r 04 do 29-05-1393. 

Hr Henricus de Gheldorp kanunnik in Oirschot, Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke en Henricus Weijer beloofden aan de secretaris, tbv 

Thomas Asinarii, 140 Hollandse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-

07-1393; 2+30+25=57 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Dominus Henricus de Gheldorp canonicus Oerscottensis (dg: Philippus de) 

Godefridus de Gheldorp filius quondam Philippi de Eijcke et Henricus 

Weijer promiserunt mihi ad opus (dg: boni) Thome Asinarii etc centum et 
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(dg: XL) XL Hollant gulden ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub 

pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 565r 05 do 29-05-1393. 

De eerste zal de andere twee schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios duos (dg: testes datum supra) indempnes. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 565r 06 do 29-05-1393. 

Ludovicus die Bije zvw Gerardus Carper gaf uit aan Henricus Coppen soen 

uter Hasselt een huis en tuin, in Berlicum, tussen voornoemde Ludovicus 

enerzijds en Katherina Gielijs dochter anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Ludovicus en met het andere eind aan een gemene weg; belast 

met een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Solvit. 

Ludovicus die Bije filius quondam Gerardi Carper domum et ortum sitos in 

parochia de Berlikem inter hereditatem dicti Ludovici ex uno et inter 

hereditatem Katherine Gielijs dochter ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem dicti Ludovici et cum reliquo fine ad communem plateam dedit 

(dg: hereditarie vendidit) #ad hereditarium pactum# Henrico Coppen soen 

uter Hasselt (dg: promittens warandiam et) obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco exinde 

solvenda. 

 

BP 1179 p 565r 07 do 29-05-1393. 

Johannes zvw Arnoldus van Stripe verkocht aan Henricus zvw Gerardus gnd 

Tijmmerman van Evershoet, tbv hem en Heijlwigis mv voornoemde Henricus, een 

lijfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Beek bij Aarle 

te leveren, gaande uit de helft in 2 stukken land, 3 lopen rogge groot, in 

Beek bij Aarle, (1) tussen Arnoldus die Cuper enerzijds en kvw Johannes van 

den Blakenbroec anderzijds, (2) tussen erfgoed van het klooster van Hodonc 

enerzijds en erfgoed, gnd die Kloot, behorend aan Lucas gnd ?Meus, 

anderzijds, reeds belast met 2 penning grondcijns. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Arnoldi de Stripe legitime vendidit Henrico filio 

quondam Gerardi dicti Tijmmerman de Evershoet (dg: vitalem p) ad opus sui 

et ad opus Heijlwigis matris Henrici predicti vitalem pensionem dimidii 

modii siliginis mensure de Helmont solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Henrici et Heijlwigis sue matris seu alterius eorundem diutius 

viventis et non ultra purificationis et (dg: supra hereditates 

infrascriptas tradendam) in Beke prope Arle tradendam de et ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in duabus peciis terre tres lopinos 

siliginis in semine capientibus sitis in (dg: dicta) parochia de Beke 

prope Arle quarum una inter hereditatem Arnoldi (dg: .......) die Cuper 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den 

Blakenbroec ex alio et altera inter hereditatem conventus de Hodonc ex 

uno et inter hereditatem dictam #die# Cloet spectantem ad Lucam dictum 

Me[?u]s ex alio sunt site promittens super (dg: omnia) habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis II denariis census domino 

fundi exinde solvendis et sufficientem facere. et alter eorum diutius 

vivens integraliter possidebit. Testes (dg: d) Vere et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 565r 08 do 29-05-1393. 

Heijlwigis wv Gerardus Hessels soen van den Bleken en Lambertus van den 
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Arennest zv Willelmus van den Arennest gaven uit aan Willelmus zvw 

Rodolphus gnd Roef van der Sloegen (voor ½), Rodolphus gnd Roef zvw 

Willelmus van Hetsrode en Johannes van Evershoet (samen voor ½), (1) 1/8 

deel van de goederen van wijlen Aleijdis gnd Ver Leijten van der Sloegen, 

in Son, ter plaatse gnd Wolfsvinkel, (2) 1/8 deel van een ander 1/8 deel 

van voornoemde goederen; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans 

voor een n-erfpacht van 10 lopen roggem maat van Son, met Lichtmis op de 

goederen te leveren. De pacht zal direct na overlijden van voornoemde 

Heijlwigis overgaan op voornoemde Lambertus van den Arennest en zijn vrouw 

Elizabeth dv voornoemde Heijlwigis. De brief van de buitenlui overhandigen 

aan voornoemde Willelmus. 

 

Solverunt extranei. 

(dg: Ar) Heijlwigis relicta quondam Gerardi Hessels soen (dg: cum tutore 

tutor) van den Bleken cum tutore et Lambertus van den Arennest filius 

(dg: quonda) Willelmi van den Arennest unam octavam partem #ad se 

spectantem# (dg: atque octavam par) bonorum (dg: dictorum re) quondam 

Aleijdis dicte Ver Leijten van der Sloegen sitorum in parochia de Zonne 

ad locum dictum Wolfsvinckel atque attinentiorum dictorum bonorum 

quocumque sitorum atque octavam partem #ad se spectantem# unius alterius 

octave partis dictorum bonorum cum suis attinentiis ut dicebant dederunt 

ad hereditarium pactum Willelmo filio quondam Rodolphi dicti Roef van der 

Sloegen Rodolpho dicto Roef filio quondam Willelmi de Hetsrode et Johanni 

de Evershoet scilicet a dicto Willelmo pro una medietate et a dictis 

Rodolpho et Johanne de Evershoet (dg: he) pro reliqua hereditate! 

possidendas pro oneribus dictis onraet exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione decem lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) 

#Zonne# danda sibi ab (dg: ab) aliis hereditarie purificationis et (dg: 

in) supra bona tradenda ex premissis promittentes cum tutore (dg: ratam 

servare) warandiam et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt 

indivisi ex premissis tali condicione quod dicta paccio statim post 

decessum dicte Heijlwigis ad (dg: Heijlwigem) dictum (dg: Willelmum) 

#Lambertum# van den Arennest et (dg: Juttam eius) Elizabeth eius uxorem 

filiam dicte Heijlwigis devolvetur. Testes datum supra. Tradetur littera 

extraneorum dicto Willelmo. 

 

BP 1179 p 565r 09 do 29-05-1393. 

Petrus van den Dike zvw Petrus van den Dike beloofde aan Laurencius zvw 

Gerardus Colizande 5 aam raapoliezaad met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-

1394) in Den Bosch te leveren. 

 

Petrus van den Dike filius #quondam# Petri van den Dike promisit 

Laurencio filio quondam (dg: Gerardi) #Gerardi# Col[i]zande quinque amas 

boni olei raparum ad (dg: purificationis) purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 565r 10 do 29-05-1393. 

Hilla wv Johannes gnd Snoec wollenklerenwever en haar dochter Elizabeth 

verkochten aan Gerongius zvw Gerongius van der Heijden een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Robbertus gnd Kathelinen soen 

enerzijds en Denkinus zvw Denkinus van den Huijsbergen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan voornoemde Gerongius zvw 

Gerongius van der Heijden, belast met een b-erfcijns van 10 schelling geld 

en 10½ penning oude cijns aan de hertog. 

 

Hilla relicta quondam Johannis dicti Snoec #textor laneorum# et Elizabeth 

eius filia cum tutore peciam terre sitam in parochia de Roesmalen in loco 

dicto Heze inter hereditatem Robberti (dg: dicti) dicti (dg: Lij) 

Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Denkini filii quondam Denkini 

van den Huijsbergen ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Gerongii filii quondam Gerongii van der Heijden ut dicebant 
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(dg: de) hereditarie vendiderunt dicto Gerongio filio quondam Gerongii 

van der Heijden promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu X solidorum monete et (dg: censu 

domini) !pro X et dimidio denariis antiqui census domino nostro duci (dg: 

exinde solvendis) ex dicta pecia terre (dg: de ju) nunc de jure 

solvendis. Testes Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 565r 11 do 29-05-1393. 

De broers Marcelius, Willelmus en Godefridus, kvw Mathias zvw Marcelius gnd 

Zeel van Eirde, en Henricus zv Theodericus gnd Selijant ev Sophia dvw 

voornoemde Mathias verkochten aan Willelmus gnd Stouthen (1) een deel van 

een steeg, in Hintham, naast wijlen Henricus gnd Stouthen, te weten het 

deel dat strekt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

Henricus gnd Maes soen, welk deel wijlen voornoemde Mathias gekocht had van 

Thomas van Hijntham, (2) een huis, erf en tuin, bij de plaats gnd die 

Kalfheuvel, waarin Henricus gnd Stout woont, en die wijlen voornoemde 

Henricus Stouten gekocht had van Willelmus zvw Willelmus zv Aleijdis gnd 

tSeerden, en Margareta en Willelma, {p.566v} svw voornoemde Willelmus zvw 

Willelmus zv Aleijdis, en die nu aan hen behoren, belast met een b-erfcijns 

van 20 schelling geld aan de armen van het Hinthamereinde, welke cijns 

wijlen voornoemde Mathias eertijds hieruit verkocht had. 

 

(dg: Mathijas f) Marcelius Willelmus et Godefridus fratres liberi quondam 

Mathie filii quondam Marcelii dicti Zeel de Eirde (dg: quandam partem 

eis) et Henricus filius (dg: quondam) Theoderici (dg: S) dicti Selijant 

maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris filie dicti quondam Mathie 

quandam partem cuiusdam stege site in Hijntham iuxta hereditatem (dg: 

Hen) quondam Henrici dicti S[t]outhen scilicet illam partem que tendit a 

communi platea retrorsum ad hereditatem Henrici dicti Maes soen quam 

partem dicte steghe dictus quondam Mathias erga Thomam de Hijntham emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie vendiderunt Willelmo 

dicto Scouthen cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Mathie) atque domum et aream 

et ortum sitos prope locum dictum die Calfhoevel in quibus Henricus 

dictus Stout morabatur et quos domum aream et ortum dictus quondam 

Henricus Stouten erga Willelmum filium quondam Willelmi filii Aleijdis 

dicte tSeerden Margaretam et Willelmam 

 

1179 mf9 C 09 p. 566. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1393. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 31-05-1393. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 02-06-1393. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 06-06-1393. 

 

BP 1179 p 566v 01 do 29-05-1393. 

sorores dicti Willelmi quondam! Willelmi filii dicte (dg: d) Aleijdis 

emendo acquisiverat prout in litteris et quos nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo dicto Stouthen supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem (dg: de) 

ex parte eorum et dicti quondam (dg: Her) Math[i]e in premissis 

existentem deponere excepto hereditario censu XX solidorum monete (dg: et 

quem) #pauperibus de Fine Hijnthamensi ex premissis et quem censum# 

dictus quondam (dg: l) Mathias dudum (dg: du) vendiderat (dg: in) ex 

premissis solvendo. Testes Dodrecht et Vere datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 566v 02 do 29-05-1393. 

Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe beloofde aan Elizabeth dvw Johannes 

Snoecs, tbv haar en haar broer Goddinus zvw voornoemde Johannes Snoecs, 8½ 

Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te 
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betalen. 

 

Johannes Luwe filius quondam Willelmi Luwe promisit super omnia Elizabeth 

filie quondam Johannis Snoecs ad opus sui et ad opus Goddini sui fratris 

filii dicti quondam Johannis Snoecs octo et dimidium Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 566v 03 do 29-05-1393. 

Arnoldus van den Aven beloofde aan zijn broer Matheus van den Aven 100 oude 

schilden na maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus. 

 

Arnoldus van den Aven promisit super omnia Matheo van den Aven suo fratri 

centum aude scilde ad monitionem persolvendos. Testes Dordrecht et Vere 

datum supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1179 p 566v 04 do 29-05-1393. 

Voornoemde Matheus beloofde aan zijn voornoemde broer Arnoldus voornoemde 

100 oude schilden niet te manen, zolang voornoemde Arnoldus leeft. 

 

Dictus Matheus promisit super omnia dicto Arnoldo suo fratri quod ipse 

dictos centum aude scilde non monebit (dg: quam di) quamdiu dictus 

Arnoldus vixerit in humanis salvis tamen dictis litteris in suo vigore 

permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 566v 05 do 29-05-1393. 

Johannes Ghiben soen beloofde aan Emondus van Tegelen 15 Gelderse gulden of 

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

 

Johannes Ghiben soen promisit Emondo #de Tegelen# (dg: famulo Johannis de 

Aggere) XV Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 566v 06 do 29-05-1393. 

Theodericus Writer beloofde aan Aleijdis ev Ghisbertus Sceijvel, tbv 

voornoemde Ghiselbertus Sceijvel, 75 goede Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Theodericus Writer promisit Aleijdi uxori (dg: f Ghibonis) #Ghisberti# 

Sceijvel ad opus eiusdem (dg: Ghibonis) Ghiselberti Sceijvel (dg: X) LXXV 

bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 566v 07 za 31-05-1393. 

Johannes van Megen perkamentmaker, Goessuinus zv Theodericus van Vlijmen en 

Jacobus Stephens soen beloofden aan Rolandus Jozollo etc 14 oude Franse 

schilden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393; 30+25=55 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Megen pargumemfex Goessuinus filius Theoderici de Vlijmen et 

Jacobus Stephens soen promiserunt Rolando Jozollo #etc# XIIII aude scilde 

Francie ad Jacobi proxime persolvendos pena I. Testes Sijmon et Vere 

datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1179 p 566v 08 za 31-05-1393. 

Jacobus Stephens soen beloofde aan voornoemde Rolandus etc 34 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen, op straffe van 

2. 

 

Jacobus Stephens soen promisit dicto Rolando etc XXXIIII aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime persolvendos pena (dg: testes) 
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duorum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 566v 09 ma 02-06-1393. 

Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes Lepper, in Den 

Bosch, in de Kleerherstellersstraat. 

 

Johannes de Globo hereditarium censum quinquaginta solidorum monete (dg: 

sol) quem se solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area quondam Johannis Lepper sita in Busco in 

vico reparatorum veterum vestium ut dicebat monuit de tribus annis. 

Testes Dordrecht et Wouter datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1179 p 566v 10 ma 02-06-1393. 

Voornoemde Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfcijns van 8 pond geld, die Franco Hoefsleger moet betalen, een helft 

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

voornoemde Franco, in Den Bosch, in de Orthenstraat, (2) een b-erfcijns van 

8 pond voornoemd geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, gaande uit 2 stenen huizen en erven, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, naast eerstgenoemd erfgoed, met een weg ertussen. 

 

Dictus Johannes de Globo hereditarium censum octo librarum monete quem 

Franco Hoefsleger (dg: pro) annuatim solvere tenebatur mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex hereditate dicti Franconis (dg: qu) sita in Busco 

in vico Orthensi atque hereditarium censum octo librarum dicte monete 

solvendum hereditarie terminis solucionis predictis ex duabus domibus 

lapideis et areis sitis in dicto vico Orthensi contigue iuxta hereditatem 

primodictam via quadam interiacente ut dicebat monuit de tribus annis. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 566v 11 ma 02-06-1393. 

Voornoemde Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, die Albertus nzvw Henricus zv Albertus 

van Bucstel met Sint-Jan moet betalen. 

 

Dictus Johannes de Globo hereditarium censum viginti solidorum monete 

quem Albertus filius (dg: q) naturalis quondam Henrici filii Alberti de 

Bucstel solvere tenetur hereditarie in festo nativitatis Johannis ut 

dicebat monuit de tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 566v 12 ma 02-06-1393. 

Gerardus van Berkel droeg al zijn beesten en varend goed over aan Arnoldus 

van Beke nz, tbv Goessuinus Steenwech. 

 

Gerardus de Berkel omnes suas bestias et bona pecoralia quocumque locorum 

sitas legitime supportavit Arnoldo de Beke filio naturali ad opus 

Goessuini Steenwech promittens ratam servare. Testes Dordrecht et Veer 

datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1179 p 566v 13 ma 02-06-1393. 

Henricus Stakenborch zv Godefridus van den Beirgulen droeg over aan zijn 

dochter Jutta ev Johannes van Bijeringen van Helden, tbv voornoemde Jutta 

en haar kinderen verwekt door Johannes, een hoeve lands, gnd Luttelmeijel, 

aan hem geschonken door zijn voornoemde vader Godefridus. De brief aan hem 

overhandigen of aan zijn voornoemde vader Henricus. 

 

Henricus Stakenborch filius Godefridi van den Beirgulen mansum terre 

dictum communiter Luttelmeijel cum attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis ubicumque locorum tam in humido etc consistentibus sive sitis 
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supportatum sibi a dicto Godefrido suo patre nomine dotis (dg: p) ad jus 

oppidi prout in litteris hereditarie supportavit Jutte sue filie uxori 

Johannis de Bijeringen de Helden ad opus (dg: sui) dicte Jutte et ad opus 

liberorum ab ipsis Jutta et Johanne pariter genitorum et generandorum cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Vere datum supra. Tradetur littera sibi vel 

dicto Henrico suo patri. 

 

BP 1179 p 566v 14 ma 02-06-1393. 

Johannes jongere zv Nicholaus van Heze wollenklerenwever deed tbv Johannes 

van Zanbeke afstand van een huis en tuin in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Johannes van Hamont enerzijds en erfgoed van Roverus Boest 

anderzijds, welk huis en tuin Johannes van Zanbeke in cijns verkregen had 

van voornoemde Nicholaus en Johannes oudere zoon van voornoemde Nicholaus. 

Eerstgenoemde Johannes behoudt zijn recht in de cijns die voornoemde 

Johannes van Zanbeke beloofd had aan voornoemde Nicholaus, tbv hem en zijn 

kinderen, gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Johannes (dg: f) junior filius Nicholai de Heze textoris laneorum super 

domo et orto sitis in Busco in vico tendente a vico Hijnthamensi versus 

locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Johannis de Hamont ex uno 

et inter hereditatem Roveri Boest ex alio quos domum et ortum predictos 

Johannes de Zanbeke erga dictum Nicholaum et Johannem filium seniorem 

dicti Nicholai ad censum acquisiverat atque super toto jure etc ad opus 

dicti Johannis de Zanbeke hereditarie renunciavit promittens ratam 

servare salvo tamen primodicto Johanni toto jure sibi competente in censu 

quem dictus Johannes de Zanbeke dicto Nicholao ad opus sui et ad opus 

eius liberorum ex dictis domo et orto promiserat ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 566v 15 ma 02-06-1393. 

Nicholaus van Heze linnenklerenwever en zijn kinderen Johannes en Johannes 

gaven uit aan Nicholaus zvw Everardus van Heze 1/3 deel in 2 morgen land, 

in Rosmalen, achter de plaats gnd Heze, in het Broek aldaar, tussen 

Rodolphus Hals enerzijds en kvw Ghibo Kesselman anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de hertogencijns, ½ hoen, en thans voor een n-erfcijns van 

20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar 

(wo 24-06-1394), belast met waterlaten en sloten. 

 

Nicholaus de Heze textor lineorum Johannes et Johannes eius liberi (dg: 

ter) terciam partem ad se spectantem in duobus jugeribus terre sitis in 

parochia de Roesmalen retro locum dictum Heze in palude (dg: eius) ibidem 

inter hereditatem inter! hereditatem Rodolphi Hals ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Ghibonis Kesselman ex alio prout huiusmodi 

tercia pars ibidem est situata ut dicebant dederunt ad hereditarium 

censum Nicholao filio quondam Everardi de Heze ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus domini ducis #et dimidio pullo (dg: pro)# {in 

margine sinistra:} #dimidio pullo# inde solvendis (dg: atq) dandis etc 

atque pro hereditario censu XX solidorum monete #dando# primodicto 

Nicholao solummodo ab altero Nicholao hereditarie Johannis et pro (dg: p) 

primo ultra annum ex dicta tercia parte promittentes indivisi warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis aqueductibus et fossatis ad 

dictam terciam partem spectantibus et alter repromisit #....... dicto 

Nicholao integraliter# et promisit dictos aqueductus et fossata in bona 

disposicione servare quod aliis dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 566v 16 vr 06-06-1393. 

Voornoemde Nicholaus van Heze droeg voornoemde cijns van 20 schelling over 
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aan Gerardus van Geffen molenaar. 

 

C. 

Dictus Nicholaus de Heze dictum censum XX solidorum hereditarie 

supportavit Gerardo de Geffen m[u]ltori supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem (dg: ex p) in dicto censu 

deponere. Testes Aa et Sijmon datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1179 p 566v 17 ma 02-06-1393. 

Theodericus Floren beloofde aan Adam van Mierde, tbv Theodericus Gegel zvw 

Theodericus Gegel, een n-erfcijns van 16 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan 

eerstgenoemde Theodericus en aan niemand anders. 

 

Theodericus Floren promisit super omnia (dg: mihi) Ade de Mierde ad opus 

Theoderici Gegel filii quondam Theoderici Gegel quod ipse Theodericus 

primodictus dabit et solvet dicto Theoderico Gegel hereditarium censum 

XVI librarum monete hereditarie in festo nativitatis Domini ex omnibus 

suis bonis quocumque locorum sitis ut dicebat. Testes datum ut supra. 

Detur primodicto Theoderico et nulli alteri. (dg: testes datum supra). 

Testes (dg: Dordrecht et D..) datum secunda post octavas penthecostes. 

 

1179 mf9 C 10 p. 567. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 03-06-1393. 

 Quarta post octavas penthecostes: woensdag 04-06-1393. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 06-06-1393. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 07-06-1393. 

 Secunda post sacramenti: maandag 09-06-1393. 

 Tercia post sacramenti: dinsdag 10-06-1393. 

 

BP 1179 p 567r 01 di 03-06-1393. 

Petrus Rosschaerd machtigde zijn zoon Mijchael zijn tegoeden etc te manen. 

 

Petrus Rosschaerd dedit potestatem monendi Mijchaeli suo filio eius 

credita etc ad revocacionem. Testes Aa et Sijmon datum 3a post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 567r 02 wo 04-06-1393. 

Johannes gnd dat Heerken van Mierle beloofde aan zijn zoon Arnoldus, tbv 

hem en Johannes, Henricus, Petrus, Theodericus en Godefridus, kv 

eerstgenoemde Johannes, 300 oude schilden, direct na overlijden van 

eerstgenoemde Johannes te betalen. De brief overhandigen aan eerstgenoemde 

Johannes en aan niemand anders. 

 

Johannes dictus dat Heerken de Mierle promisit #super habita et habenda# 

Arnoldo suo filio ad opus sui et ad opus Johannis Henrici Petri 

Theoderici et Gode[fridi] liberorum primodicti Johannis IIIc aude scilde 

immediate post mortem primodicti Johannis persolvendos. Testes Sijmon et 

Dordrecht datum (dg: s) quarta post octavas penthecostes. Detur 

primodicto Johanni et nulli alteri. 

 

BP 1179 p 567r 03 ±wo 04-06-1393. 

(dg: Johannes zvw Henricus) Roest ev Engella dv Albertus zv {niet afgewerkt 

contract}. 

 

(dg: Johannes filius quondam Henrici) Roest maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Engelle sue uxoris filie Alberti (dg: .) filii. 

 

BP 1179 p 567r 04 vr 06-06-1393. 

Anthonius van de Doorn verkocht aan Arnoldus Goedwert zvw Henricus Godewert 

een stuk land, gnd die Brake, in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, 
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tussen Arnoldus wollenklerenwever enerzijds en Heilwigis dvw Lambertus gnd 

Guldenman anderzijds. 

 

Anthonius de Spina peciam terre dictam die Brake sitam in parochia de 

Scijnle in loco dicto Lutteleijnde inter hereditatem Arnoldi textoris 

laneorum ex uno et inter hereditatem Heilwigis filie quondam Lamberti 

dicti Guldenman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Goedwert 

filio quondam Henrici Godewert promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Sijmon et Wolterus datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1179 p 567r 05 vr 06-06-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 68 Hollandse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dicto venditori LXVIII Hollant gulden vel valorem 

a nativitatis Johannis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 567r 06 vr 06-06-1393. 

Nicholaus van Heze en zijn kinderen Johannes en Johannes droegen over aan 

Johannes van Zanbeke, tbv Mechtilis dvw Rodolphus van den Berge, een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde Johannes van Zanbeke beloofd49 

had aan voornoemde Nicholaus van Heze, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, ter 

plaatse gnd Windmolenberg, naast erfgoed van Nicholaus Schoenmaker. 

 

Nicholaus de Heze Johannes et Johannes eius liberi hereditarium censum 

IIIIor librarum monete quem Johannes de Zanbeke promiserat se daturum et 

soluturum (dg: dictis) dicto Nicholao de Heze (dg: et Johanni de Heze 

eius filio) hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: Domini) Johannis 

ex domo et area sita in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch iuxta 

(verbeterd uit: inter) hereditatem Nicholai sutoris (dg: ex uno) prout in 

litteris et quem censum dicti Nicholaus Johannes et Johannes eius liberi 

nunc ad se pertinere dicebant hereditarie (dg: vendiderunt) 

supportaverunt dicto Johanni de Zanbeke ad opus Mechtilis filie quondam 

Rodolphi van den (dg: B...) Berge simul cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum et suorum in hoc coheredum 

deponere. Testes Aa et Sijmon datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1179 p 567r 07 vr 06-06-1393. 

Willelmus Schouten van Hijntham verkocht aan Willelmus Loijer, tbv de armen 

in Den Bosch, aan het Hinthamereinde, een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Sint-Remigius te betalen, voor het eerst over een jaar (do 01-10-1394), 

gaande uit een huis en tuin, in Hintham, tussen wijlen Henricus Maes soen 

enerzijds en Johannes nzvw Johannes van de Kloot anderzijds, reeds belast 

met een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, aan voornoemde armen. 

 

Willelmus Schouten de Hijntham hereditarie vendidit Willelmo Loijer (dg: 

et Woutero ?Potteij) ad opus pauperum #in Busco# ad Finem Hijnthamensem 

pro tempore decumbentium hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie Remigii et pro primo ultra annum ex domo et orto 

sitis in Hijntham inter hereditatem quondam Henrici Maes soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii naturalis quondam Johannis de Globo ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum dicte monete 

dictis pauperibus inde solvendo et sufficientem facere. Testes Emondus et 

Wolterus datum ut supra. 

 

                         
49 Zie ← BP 1176 f 239v 06 do 30-01-1382, belofte van deze cijns. 
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BP 1179 p 567r 08 vr 06-06-1393. 

Theodericus Pauweter verkocht aan zijn zuster Katherina, tbv haar en kv 

voornoemde Katherina en wijlen Gerardus Ketelleer zijn schoonbroer, een 

b-erfcijns van 6 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en 

erf in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Wellinus van 

Beke enerzijds en erfgoed van Willelmus van Hamvelt anderzijds, reeds 

belast met 40 schelling oude pecunia aan Johannes van de Dijk en een 

b-erfcijns van 4 pond geld aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Theodericus Pauweter hereditarie vendidit Katherine eius sorori ad opus 

sui et ad opus (dg: s) eius liberorum ab ipsa Katherina et quondam 

Gerardo Ketelleer (dg: g) suo genero pariter genitorum hereditarium 

censum sex librarum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex domo et area sita in Busco in vico selliparorum inter 

hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Hamvelt ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis (dg: duobus aude scilde Johanni 

de de) XL solidis antique pecunie Johanni de Aggere et hereditario censu 

IIIIor librarum monete mense sancti spiritus in Busco inde prius 

solvendis et sufficientem facere et ipsa possidebit ad eius vitam et post 

eam ad eius liberos revertetur. Testes Sijmon et Veer datum in crastino 

sacramenti. 

 

BP 1179 p 567r 09 vr 06-06-1393. 

Woltherus van Oekel verkocht aan Godefridus Hoijer (1) de helft van 2½ 

bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Johannes van 

den Scoer enerzijds en Cristina gnd Vets en haar kinderen anderzijds, en 

(2) ¼ deel van 2 bunder beemd aldaar, naast voornoemde Cristina en haar 

kinderen, aan voornoemde Woltherus verkocht door Jacobus van Berkel. 

 

Woltherus de Oekel medietatem duorum et dimidii bonariorum prati sitorum 

in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem 

Johannis van den Scoer ex uno et inter hereditatem Cristine dicte Vets et 

eius liberorum ex alio atque quartam partem duorum bonariorum prati 

sitorum ibidem iuxta hereditatem dicte Cristine et eius liberorum 

venditas dicto Wolthero a Jacobo de Berkel prout in litteris hereditarie 

vendidit Godefrido Hoijer supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et oblugationem ex parte sui deponere. Testes datum ut 

supra datum! ut supra. 

 

BP 1179 p 567r 10 za 07-06-1393. 

Johannes van der Braken van Herssel en zijn zuster Heilwigis verkochten aan 

Bartholomeus gnd Meus zv Winricus gnd Pauwe van Mierle een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Someren, met Lichtmis in Herssel te leveren, gaande uit 

een bunder beemd, in Liedorp, tussen erfgoed gnd Boxbeemd enerzijds en 

erfgoed van de heren van Postel anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

De brief overhandigen aan Jacobus van Mierle. 

 

Johannes van der Braken de Herssel (dg: hereditarie vendidit Bartholomeo 

#dicto Meus# filio quondam Winrici dicti Pauwe de) et Heilwigis eius 

soror cum tutore hereditarie vendiderunt Bartholomeo dicto Meus filio 

Winrici dicti Pauwe de Mierle hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Zoemeren solvendam hereditarie purificationis et in 

Herssel tradendam ex bonario prati sito in parochia de Liedorp inter 

hereditatem (dg: B) dictam Boxbeemt ex uno et inter hereditatem dominorum 

de Postel ex alio ut dicebant promittentes cum tutore super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi annuatim prius inde solvendo et sufficientem facere. Testes Emondus 

et Ws datum sabbato post sacramenti. Detur Jacobo de Mierle. 
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BP 1179 p 567r 11 za 07-06-1393. 

Arnoldus zv Johannes gnd Wautgheers soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius Iohannis dicti Wautgheers soen prebuit et reportavit. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 567r 12 za 07-06-1393. 

Henricus zvw Johannes Sreijnmaker beloofde aan Johannes Joede zv Petrus 27 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

(dg: Arnoldus) Henricus filius #quondam# Johannis Sreijnmaker promisit 

Johanni Joede filio Petri XXVII Hollant gulden vel valorem a nativitatis 

(dg: D) Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 567r 13 za 07-06-1393. 

Matheus Ghegel zvw Johannes van Os droeg over aan Petrus van den Steenwege 

zijn vruchtgebruik in ½ morgen land, in Orthen, ter plaatse gnd Leghe 

Spijke, tussen voornoemde Petrus enerzijds en Johannes van Neijnsel 

anderzijds. 

 

Matheus Ghegel filius quondam Johannis de Os usufructum sibi competentem 

in dimidio jugero terre sito in parochia de Orthen in loco dicto Leghe 

Spijke inter hereditatem Petri #van den Steenwege# (dg: Alaert) ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Neijnsel ex alio ut dicebat legitime 

supportavit dicto Petro promittens ratam servare. Testes Aa et Veer datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 567r 14 ma 09-06-1393. 

Gerardus van Aa beloofde aan Theodericus Ruijter van Kranenborch 12 oude 

schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. De brief 

overhandigen aan Willelmus van der Poerten. 

 

Gerardus de Aa promisit Theoderico Ruijter de Kranenborch XII aude scilde 

vel valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes Vere et Wouter datum 

secunda post sacramenti. Detur Willelmo van der Poerten. 

 

BP 1179 p 567r 15 di 10-06-1393. 

Nicholaus zvw Nicholaus van Zochel verkocht aan Arnoldus van Vladeracken de 

helft van 1 morgen heide, in Oss, tussen Johannes van Os enerzijds en 

voornoemde Arnoldus van Vladeracken anderzijds, met beide einden strekkend 

aan een gemene weg, te weten de helft richting voornoemde Arnoldus. 

 

Nicholaus filius quondam Nicholai de Zochel medietatem ad se spectantem 

unius jugeris terre mericalis siti in parochia de Os inter [hereditatem] 

Johannis de Os ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Vladeracken ex alio 

tendentis cum utroque fine ad communem platheam scilicet illam medietatem 

dicti jugeris terre que sita est versus hereditatem dicti Arnoldi ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo de Vladeracken promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Sijmon et Emondus datum 3a 

post festum sacramenti. 

 

1179 mf9 C 11 p. 568. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 13-06-1393. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 14-06-1393. 

 

BP 1179 p 568v 01 ±di 10-06-1393. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnael gaf uit aan Elijas zvw Elijas van der Meer 

een beemd in Moergestel, tussen Johannes Daneels en Henricus van der 
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Heijden enerzijds en Theodericus Wijerics en Hermannus Hixspoer anderzijds, 

strekkend van de dijk gnd Heren Godevaerts Dijke tot aan voornoemde 

Henricus van der Heijden; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 

mud 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren. Een dijk in 

voornoemde beemd mag door de naburen worden gebruikt. 

 

Hermannus filius Arnoldi Cleijnael pratum quoddam situm in parochia de 

Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis Daneels et Henrici van 

der Heijden ex uno et inter hereditatem Theoderici Wijerics et Hermanni 

Hixspoer ex alio (dg: ut dicebat) tendens ab aggere dicto Heren (dg: 

Gode) Godevaerts Dijke ad hereditatem dicti Henrici van der Heijden ut 

dicebat dedit ad pactum Elije filio quondam Elije van der Meer ab eodem 

pro hereditaria paccione duorum modiorum et sex lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda dicto Hermanno ab altero purificationis ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis salvo tamen vicinis ibidem quodam aggere in dicto 

prato situato ab eisdem vicinis utendo prout huiusmodi aggere uti de jure 

consueverunt et adhuc utentur. 

 

BP 1179 p 568v 02 ±di 10-06-1393. 

Voornoemde Elijas beloofde aan voornoemde Hermannus 1 mud 3 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te leveren, 1 mud 3 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395), en 1 

mud 3 lopen rogge en 47½ goede Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

over 2 jaar (wo 02-02-1396). 

 

Dictus Elijas promisit dicto Hermanno (dg: XLVIII XLVIIJ bonos Gelre 

gulden vel valorem a purificationis) unum modium (dg: s) et tres lopinos 

(dg: sig) siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime atque 

atque unum modium et tres lopinos siliginis dicte mensure a 

purificationis proxime futuro ultra annum atque unum modium et tres 

lopinos siliginis et XLVIIJ bonos Gelre gulden vel valorem a 

purificationis proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes. 

 

BP 1179 p 568v 03 vr 13-06-1393. 

Florencius gnd Snavel beloofde aan Jordanus van Hoculem, tbv zijn broer 

Zibertus van Hoculem, (1) 180 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393), (2) 200 Hollandse gulden met Kerstmis over 1 

jaar (vr 25-12-1394), (3) 200 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis 

over 2 jaar (za 25-12-1395), (4) 200 Hollandse gulden of de waarde met 

Kerstmis over 3 jaar (ma 25-12-1396), (5) hetzelfde bedrag met Kerstmis 

over 4 jaar (di 25-12-1397), (6) hetzelfde bedrag met Kerstmis over 5 jaar 

(wo 25-12-1398), (7) hetzelfde bedrag met Kerstmis over 6 jaar (do 25-12-

1399), (8) hetzelfde bedrag met Kerstmis over 7 jaar (za 25-12-1400). 

Opstellen in 8 brieven. 

 

Et erunt VIII littere. 

Florencius dictus Snavel promisit super omnia Jordano de Hoculem ad opus 

Ziberti de Hoculem sui fratris (dg: ducentos Hollant gulden seu valorem) 

centum et LXXX Hollant gulden seu valorem ad festum nativitatis Domini 

proxime futurum et CC Hollant gulden seu valorem a festo nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum et CC Hollant gulden seu valorem a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos et CC Hollant gulden 

(dg: a na) seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra tres 

annos et tantum a nativitatis Domini proxime futuro ultra quatuor annos 

et tantum a nativitatis Domini proxime futuro ultra quinque annos et 

tantum a nativitatis Domini proxime futuro ultra sex annos et tantum a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra septem annos persolvendos. Testes 

Sijmon et Walterus datum in crastino octavarum sacramenti. 
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BP 1179 p 568v 04 vr 13-06-1393. 

Johannes van Ynghen zvw Walterus Bijekens soen van Lijttoijen beloofde aan 

Henricus Ghecke 4 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (di 

11-11-1393) te betalen. 

 

Solvit. 

Johannes de Ynghen filius quondam Walteri Bijekens soen de Lijttoijen 

promisit super omnia Henrico Ghecke IIII modios siliginis mensure de 

Busco ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere 

datum supra. 

 

BP 1179 p 568v 05 vr 13-06-1393. 

Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth dvw Johannes van den Hoevel zvw 

Walterus van den Hoevel droeg over aan Petrus van den Hoevel alle 

erfgoederen van voornoemde Walterus van den Hoevel, onder Druenen, welke 

erfgoederen wijlen voornoemde Johannes van den Hoevel verworven had van 

zijn voornoemde vader Woltherus van den Hoevel, en die aan voornoemde 

Reijnerus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes 

van den Hoevel. 

 

Reijnerus de Mechelen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis van den Hoevel filii quondam Walteri van den (dg: 

Mortel) Hoevel omnes et singulas hereditates dicti Walteri van den Hoevel 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli infra 

parochiam de Druenen consistentes sive sitas quas hereditates dictus 

quondam Johannes van den Hoevel erga dictum Woltherum van den Hoevel suum 

patrem acquisiverat prout in litteris et quas hereditates dictus 

Reijnerus sibi et dicte sue uxori de morte dicti quondam (dg: Woltheri) 

#Johannis# van den Hoevel successione sunt advolute ut dicebat 

hereditarie supportavit Petro van den Hoevel cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 568v 06 vr 13-06-1393. 

Voornoemde Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth dvw Johannes van den Hoevel 

zvw Walterus van den Hoevel droeg over aan Petrus van den Hoevel 1 roede, 

gnd gerde, land, uit 5 gerden land, die in Druenen liggen, tussen wijlen 

Arnoldus gnd Snelinc enerzijds en Ghibo gnd Teijen anderzijds, strekkend 

vanaf de weg van Druenen richting de heide, net zover als andere 

erfgoederen van Druenen, welke roeden wijlen voornoemde Johannes zvw 

Walterus van den Hoevel verworven had van Theodericus gnd Goeswijns soen 

van Hoelt, diens vrouw Hilla, Dijonisius zv Wouterus Vos en diens vrouw 

Heijlwigis, en welke roeden nu aan hem behoren. 

 

Dictus Reijnerus ut (dg: immediate) supra unam virgatam (dg: terre) 

dictam gherde terre de quinque virgatis dictis gherden terre que quinque 

virgate terre dicte gherden site sunt in parochia de Druenen inter 

hereditatem quondam Arnoldi dicti Snelinc ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis dicti Teijen ex alio tendentes a (dg: co) platea de Druenen 

versus mericam tam remote sicut alie hereditates de Druenen quas virgatas 

terre dictus quondam Johannes filius quondam Walteri van den Hoevel erga 

Theodericum dictas! Goeswijns soen de Hoelt cum Hilla eius uxore (dg: Di) 

et Dijonisium filium (dg: quond) Wouteri Vos et Heijlwigem eius uxorem 

acquisiverat (dg: pro) ut dicebat #et quas nunc ad se spectare dicebat# 

hereditarie supportavit Petro van den Hoevel promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 568v 07 vr 13-06-1393. 

Arnoldus die Vrieze van Vechel en Rutgherus van den Beirgelen gnd des 

Persoens Suagher, als procuratores van de H.Geest in Veghel, met instemming 

van hr Leonius van Risingen investiet van Veghel, gaven, namens voornoemde 
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H.Geest, uit aan Walterus zv Walterus van den Rullen een huis, tuin en 

aangelegen stuk land van wijlen Agnes Yden dochter, in Veghel, ter plaatse 

gnd Herbrechts Wijk, tussen wijlen Arnoldus Heijme, hr Adam van Berchen en 

Arnoldus Grieten soen enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de onraad en thans voor een n-erfpacht van 32 lopen rogge, 

maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren. 

 

Arnoldus die Vrieze de Vechel et Rugherus! van den Beirgelen (dg: gene) 

dictus des Persoens Suagher (dg: ex parte et nomine) tamquam procuratores 

mense sancti spiritus in (dg: Busco) Vechel cum consensu et voluntate 

domini Leonii de Risingen investiti de Vechel ut dicitur ex parte et 

nomine dicte mense sancti spiritus domum et ortum et peciam terre sibi 

adiacentem (dg: sitos in parochia de Vechel inter hereditatem communem 

pl) quondam Agnetis Yden dochter sitos in parochia de Vechel (dg: inter 

communem plateam ex uno) ad locum dictum Herbrechts Wijc inter 

hereditatem (dg: Arnoldi He) quondam Arnoldi Heijme et domini Ade de (dg: 

Berghe) Berchen et Arnoldi Grieten soen ex uno et inter communem plateam 

ex alio ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Waltero filio 

Walteri van den Rullen ab eodem hereditarie possidendos pro oneribus 

dictis onraet exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

XXXII lopinorum siliginis mensure de Vechel danda dicte mense sancti 

spiritus a dicto Waltero filio Walteri van den Rullen hereditarie 

purificationis et in Vechel tradenda ex premissis promittens ut supra 

(dg: warandiam et aliam) sub obligatione omnium bonorum ad dictam mensam 

spectantium warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 568v 08 vr 13-06-1393. 

Jacobus Loze beloofde aan de secretaris, tbv hr Mathijas Sorgen, 25 Engelse 

nobel of de wwaarde in goud met Sint-Katherina over een jaar (wo 25-11-

1394) te betalen. 

 

(dg: Johannes) #Jacobus# Loze promisit #mihi ad opus# domini Mathije 

Sorgen XXV Engels nobel aut valorem in auro a festo beate Katherine 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Emondus et Dordrecht 

datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1179 p 568v 09 vr 13-06-1393. 

Voornoemde Jacobus Loze beloofde Arnoldus van Beke nz etc en Johannes Wert 

schadeloos te houden van alle beloften50, die voornoemde Arnoldus en 

Johannes met voornoemde Jacobus gedaan hadden, wegens zoenakkoord mbt de 

dood van kv Engbertus Wevers, veroorzaakt door Johannes Bruesselman. 

 

Dictus Jacobus Loze promisit super omnia quod ipse Arnoldum de Beke 

filium naturalem etc et Johannem Wert ab omnibus promissionibus quas 

dicti Arnoldus et Johannes cum dicto Jacobo promiserant occacione 

reconciliacionis necis quondam liberorum Engberti !Wevers facte ut 

dicitur per Johannem Bruesselman ut dicitur in personis! liberorum dicti 

Engberti ut dicitur et a dampnis indempnes servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 568v 10 za 14-06-1393. 

Andreas zvw Lambertus Sannen soen gaf uit aan Woltherus snijder zvw 

Wolterus gnd Hoepkens soen de helft in een erfgoed, gnd die Palse Hoeve, in 

Erp, beiderzijds tussen de gemeint, te weten de helft richting de villa van 

Uden; de uitgifte geschiedde voor de cijns aan de heer van Helmond, en 

thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bosche maat, met Lichtmis in Erp 

te leveren. 

 

                         
50 Zie ← BP 1179 p 563r 02 zo 18-05-1393, belofte. 
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Andreas filius quondam Lamberti Sannen soen (dg: viam heredita) 

medietatem ad se spectantem (dg: dictam) #in hereditate dicta communiter# 

die Palsche Hoeve sita in parochia de Erpe inter communitatem ex utroque 

latere ut dicebat scilicet illam medietatem que sita est versus villam de 

Uden ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Wolthero sartori filio 

quondam Wolteri dicti Hoepkens soen ab eodem pro censu domini de Helmont 

prius inde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione IIIIor modiorum 

siliginis mensure de Busco danda dicto Andree ab alio purificationis et 

in Erpe tradenda ex dicta medietate promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes 

Sijmon et Wolterus datum sabbato post (dg: octa) octavas sacramenti. 

 

BP 1179 p 568v 11 za 14-06-1393. 

Willebrordus goudsmid (dg: ev Katherin dv) verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willebrordus aurifaber (dg: maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie) prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 568v 12 za 14-06-1393. 

Henricus Huben soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Huben soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 C 12 p. 569. 

 Sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 14-06-1393. 

 Dominica post octavas sacramenti: zondag 15-06-1393. 

 in crastino Viti et Modesti martirum: maandag 16-06-1393. 

 Tercia post Viti: dinsdag 17-06-1393. 

 

BP 1179 p 569r 01 za 14-06-1393. 

Johannes Vrijse zvw Wenemarus gnd Vrijese schonk aan zijn schoonzoon 

Johannes gnd Engelen en diens vrouw Aleidis dv eerstgenoemde Johannes (1) 

de helft van een rosmolen van wijlen Henricus van Boert, nu van hem, in Den 

Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Reijnerus Willems, met 

een weg ertussen, enerzijds en erfgoed van Matheus Rademaker anderzijds, 

met de helft van het huis en de ondergrond van voornoemde rosmolen, (2) de 

helft van een erfgoed, achter voornoemde rosmolen gelegen, uitgezonderd een 

weg, direct naast voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Reijnerus, welke 

rosmolen met ondergrond en erfgoed eerstgenoemde Johannes in pacht 

verkregen had van Johannes Scillinc, belast met de helft van de cijns en 

pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes Vrijse filius quondam Wenemari dicti Vrijese medietatem 

molendini equorum quondam Henrici de Boert nunc ad se spectantis siti in 

Busco super aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem quondam Reijneri 

Willems (dg: ex) quadam via interiacente ex uno et inter hereditatem 

Mathei Rademaker ex alio cum medietate domus et fundi dicti molendini 

equorum insuper (dg: p) medietatem hereditatis retro dictum molendinum 

equorum site excepta tamen de huiusmodi hereditate retro dictum 

molendinum equorum sita quadam (dg: he) via contigue iuxta predictam 

hereditatem eiusdem quondam Reijneri consistente quod! molendinum equorum 

cum eius fundo atque hereditatem primodictus Johannes erga Johannem 

Scillinc ad pactum acquisiverat prout in litteris quas vidimus legitime! 

supportavit Johanni (dg: de Desch et) dicto Engelen suo genero cum Aleidi 

eius uxore filia primodicti Johannis nomine dotis ad (dg: op) jus oppidi 

promittens warandiam et obligationem ex parte sui deponere excepta 

medietate (dg: cens p) census et paccionis in dictis litteris 

contentorum. Testes Sijmon et Wolterus datum sabbato post octavas 

sacramenti. 
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BP 1179 p 569r 02 zo 15-06-1393. 

Willelmus zvw Willelmus van den Bleke, Franco van Speeczel ev Guedeldis, 

Johannes Oeden soen van den Berge ev Katherina, en Tielmannus zvw 

Cristianus gnd Bangart ev Mechtildis, dvw voornoemde Willelmus van den 

Bleke, droegen over aan Marcelius van den Broec het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Adam gnd Tesschemakers, zijn vrouw Truda, en 

hun dochter Yda, in een stenen huis en erf van voornoemde wijlen Adam, in 

Den Bosch, aan de Markt, tussen Willelmus Tolinc enerzijds en wijlen 

Godefridus van Brussel anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Bleke Franco de Speeczel 

maritus et tutor legitimus Guedeldis sue uxoris Johannes Oeden #Oeden# 

soen van den Berge maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris et 

(dg: Willelmus) Tielmannus (dg: dictus) filius quondam Cristiani dicti 

Bangart maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dicti 

quondam Willelmi van den Bleke totam partem et omne jus (dg: sibi de) eis 

et dictis suis uxoribus de morte quondam Ade dicti Tesschemakers et Trude 

quondam sue uxoris ac de morte quondam Yde filie eorundem quondam Ade et 

(dg: M) Trude ac de morte alterius eorundem quondam Ade Trude et Yde 

successione advolutas in domo (dg: -l) lapidea et area cum suis 

attinentiis dicti quondam Ade sita in Busco ad forum inter hereditatem 

Willelmi Tolinc ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi de Brussel 

ex alio hereditarie supportaverunt Marcelio van den Broec promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem deponere. Testes Emont 

et Vere datum dominica post octavas sacramenti. 

 

BP 1179 p 569r 03 zo 15-06-1393. 

Johannes die Yoede zv Petrus gaf uit aan Wellinus Roveri en Arnoldus Rover, 

Arnoldus van Hackenem en Theodericus, kv voornoemde Wellinus, een erfgoed 

gnd die Vloet, in Oisterwijk, tussen voornoemde Johannes enerzijds en 

wijlen Johannes van Enghelen anderzijds, strekkend van de Molendijk tot aan 

de dijk gnd den Zwanendonk, uitgezonderd echter tbv voornoemde Johannes het 

visrecht in voornoemd erfgoed; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns51 

van 40 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit voornoemd 

erfgoed en uit andere goederen van voornoemde Wellinus, Arnoldus Roveri, 

Arnoldus van Hackenem en Theodericus. 

 

Johannes die Yoede filius Petri quandam hereditatem dictam die Vloet 

sitam in parochia de Oesterwijc inter hereditatem dicti Johannis ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis de Enghelen ex alio tendentem ab 

aggere dicto Molendijc usque ad aggerem dictum den (dg: Swaerd) 

Swanendonc salva tamen dicto Johanni sua piscaria in predicta hereditate 

ut dicebat dedit ad hereditarium censum Wellino Roveri et Arnoldo Rover 

(dg: Ghele) Arnoldo de Hackenem et Theoderico liberis dicti Wellini ab 

eisdem hereditarie possidendam pro hereditario censu pro! hereditario 

censu XL solidorum monete dando sibi ab aliis hereditarie Lamberti ex 

predicta hereditate et aliis bonis quibuscumque dictorum Wellini Arnoldi 

Roveri Arnoldi de Hackenem et Theoderici habitis et habendis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt indivisi ex premissis et aliis suis bonis habitis et 

habendis quibuscumque salva tamen dicto Johanni dicta piscaria. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 569r 04 ma 16-06-1393. 

Johannes Loijve van Gemert verkocht aan Henricus gnd Scoenmaker van Ghemert 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te 

leveren, gaande uit (1) een kamp met gebouwen, dat was van wijlen Heijla 

van Vucht, nu van hem, in Gemert, tussen Henricus gnd Quaeden enerzijds en 

de gemeint van Gemert anderzijds, (2) 2 stukken land, in Uden, (2a) met 

                         
51 Zie → BP 1182 p 764v 05 do 02-03-1402, manen van 3 achterstallige jaren. 
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gebouwen, tussen de gemeint van Uden enerzijds en Katherina gnd Huben 

dochter en Johannes gnd Kijeboem anderzijds, (2b) tussen voornoemde 

Johannes Kijeboeme enerzijds en een waterlaat, gnd een watervalle, 

anderzijds, belast met lasten. 

 

Johannes (dg: Loijf) Loijve de Gemert hereditarie vendidit Henrico dicto 

Scoenmaker de Ghemert hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Ghemert solvendam hereditarie purificationis et in Ghemert 

tradendam ex campo quodam qui fuerat quondam Heijle de Vucht nunc ad se 

spectante sito in jurisdictione de Gemert inter hereditatem Henrici dicti 

Quaeden ex uno et inter communitatem de Gemert ex alio cum #et ex# 

edificiis in dicto campo sitis item ex duabus peciis terre sitis in 

parochia de Uden quarum una inter communitatem de Uden ex uno et 

hereditatem Katherine dicte Huben dochter et Johannis dicti Kijeboem ex 

alio et ex eius edificiis et altera dictarum duarum peciarum terre inter 

hereditatem dicti Johannis Kijeboeme ex uno et inter aqueductum dictum 

een water (dg: ve) valle ex alio sunt situate ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus inde (dg: s) 

prius solvendis vel faciendis. Testes Dordrecht et Veer datum in crastino 

Viti et Modesti martirum. 

 

BP 1179 p 569r 05 di 17-06-1393. 

Henricus van Merlaer ev Oda dvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen deed tbv de 

broers Bartholomeus, Johannes, Wedigo en Henricus, kvw voornoemde 

Bartolomeus, afstand van alle goederen, die aan voornoemde Henricus en zijn 

vrouw Oda gekomen waren na overlijden van voornoemde Bartholomeus en diens 

vrouw Cristina. 

 

Henricus de Merlaer maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue 

uxoris filie quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen super omnibus bonis 

sibi et dicte Ode de morte dicti quondam Bartholomei et Cristine uxoris 

eiusdem quondam Bartholomei successione hereditarie advolutis quocumque 

locorum sitis atque super toto jure ut dicebat ad opus Bartholomei 

Johannis Wedigonis Henrici fratrum liberorum dicti quondam (dg: Wedi) 

Bartolomei hereditarie renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Veer et Wouter datum 3a post 

Viti. 

 

BP 1179 p 569r 06 di 17-06-1393. 

Voornoemde Henricus van Merlaer ev Oda dvw Bartholomeus gnd Meus Wedigen 

verkocht aan de broers Bartholomeus, Johannes en Wedigo, kvw voornoemde 

Bartholomeus, alle goederen die aan voornoemde Henricus en zijn vrouw Oda 

gekomen waren na overlijden van Elisabeth Sorgen grootmoeder van voornoemde 

Oda. 

 

Dictus Henricus maritus et tutor legitimus ut asserebat Ode sue uxoris ut 

supra omnia bona sibi et dicte eius uxori de morte quondam Elisabeth 

Sorgen avie (dg: dicte) dudum dicte Ode hereditarie advoluta quocumque 

locorum sita ut dicebat hereditarie vendidit Bartholomeo Johanni et 

Wedigoni fratribus liberis dicti quondam Bartholomei promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 569r 07 di 17-06-1393. 

Voornoemde drie kopers beloofden aan voornoemde Henricus van Merlaer de 

oudere zv Rodolphus van Merlaer 90 Gelderse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Vastenavond (di 03-03-1394) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394). 

 

Dicti tres emptores promiserunt dicto Henrico de Merlaer seniori filio 

Rodolphi de Merlaer nonaginta Gelre gulden vel valorem mediatim 

carnisprivium et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 569r 08 di 17-06-1393. 

Bertha dvw Nicholaus Scilder de oudere droeg al haar goederen over aan haar 

broer Henricus, uitgezonderd de belofte die voornoemde Henricus vandaag aan 

haar deed. 

 

Bertha filia quondam Nicholai Scilder senioris cum tutore omnia sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico suo fratri promittens cum tutore 

ratam servare salva sibi (dg: pe vitali) #promissione# quam dictus 

Henricus dicte Berthe die hodierno (dg: p) coram scabinis infrascriptis 

promiserat. Testes Sijmon et Vere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 569r 09 di 17-06-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Bertha een lijfrente van 15 

gemene plakken per week, elke week op zondag te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia habita et habenda se daturum dicte 

(dg: B) Berthe vitalem pensionem quindecim gemeijn placken qualibet 

septimana quamdiu ipsa Bertha vixerit in die dominica cuiuslibet 

septimane ex omnibus suis bonis habitis et habendis. 

 

BP 1179 p 569r 10 di 17-06-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde voornoemde Bertha in zijn huis op te nemen, 

voor kosten van voornoemde Henricus, zolang ze leeft, van eten, drinken en 

kleding. Zou voornoemde Bertha niet bij haar broer willen wonen, dan zal 

voornoemde Henricus elke week aan haar 15 gemene plakken geven. De brief 

overhandigen aan Willelmus Scilder. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia habita et habenda predictam Bertham 

#in domo et# in expensis ipsius Henrici quoad (dg: ..) vitam dicte Berthe 

tenebit videlicet omnia necessaria de cibo et potu ac vesti[bus] 

fideliter ministrando et si dicta Bertha cum dicto suo fratre morari non 

voluerit extunc dictus Henricus dabit dicte Berthe ad eius vitam qualibet 

septimana XV gemeijn placken. Testes datum ut supra. Detur Willelmo 

Scilder. 

 

1179 mf9 C 13 p. 570. 

 Quarta post octavas sacramenti: woensdag 18-06-1393. 

 Sexta ante nativitatis Johannis: vrijdag 20-06-1393. 

 in crastino Gervasii et Prothasii: vrijdag 20-06-1393. 

 

BP 1179 p 570v 01 wo 18-06-1393. 

Elizabeth wv Johannes van Vucht zv Theodericus van der Masen droeg52 over 

aan Theodericus, zv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes van Vucht, haar 

vruchtgebruik in een b-erfcijns van 30 schelling geld, die Albertus zv 

Petrus gnd Coenen soen beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes van 

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

gaande uit een hofstad met gebouwen en ander toebehoren, in den Bosch, op 

de Vughterdijk, tussen erfgoed van Franco gnd Rademaker enerzijds en 

erfgoed van Bartholomeus gnd Wickenvoert anderzijds. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis de Vucht filii Theoderici (dg: ?ten) 

van der Masen cum (dg: cum) tutore suum usufructum sibi competentem in 

hereditario censu triginta solidorum monete quem Albertus filius Petri 

                         
52 Zie → BP 1182 p 084v 06 di 04-05-1400, tweede keer dezelfde overdracht 

van het vruchtgebruik: identiek contract. 
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dicti Coenen soen promisit se daturum et soluturum dicto quondam Johanni 

de Vucht hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio 

cum eius edificiis et cum ceteris eius attinentiis sito in Busco supra 

aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem Franconis dicti Rademaker ex 

uno et inter hereditatem Bartholomei dicti Wickenvoert ex alio prout in 

litteris (dg: legitime supportavit Theoderico suo filio promittens cum t) 

atque omnia arrestadia sibi de dicto censu deficientia et restantia a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat supportavit 

Theoderico filio dictorum Elizabeth et quondam Johannis de Vucht cum 

litteris et jure promittens ratam servare (dg: et ?o). Testes Dordrecht 

et Aggere datum quarta post octavas sacramenti. 

 

BP 1179 p 570v 02 wo 18-06-1393. 

Voornoemde Theodericus maande 3 achterstallige jaren van voornoemde cijns. 

 

Dictus Theodericus dictum censum monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 570v 03 wo 18-06-1393. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit aan Franco die Wert van Berlikem 

een deel, 5 morgen 3 hont groot, van een kamp, 20 morgen 4 hont groot, in 

Berlicum, tussen Arnoldus van Beke enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, te weten het deel in de westelijke hoek van het kamp, tussen 

erfgoed van voornoemde Arnoldus van Beke enerzijds en erfgoed van Everardus 

van Berlikem anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 45 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen. Voornoemde 

Franco zal dit deel niet opgeven, tenzij op de betaaldag, als er geen 

achterstallige termijn is en met 7½ goede Gelderse gulden of de waarde 

eens. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini (dg: unam quartam 

partem cuiusdam campi qui) quandam partem quinque iugera et tria hont 

continentem de quodam campo XX iugera et IIII hont continente qui campus 

situs est in parochia de Berlikem inter hereditatem Arnoldi de Beke ex 

uno et inter (dg: hereditatem .) communitatem ibidem ex alio scilicet 

illam partem que sita est (dg: dicti) in (dg: q) angulo dicti campi (dg: 

inter hereditatem dicti Ard) qui angulus situs est versus occidens inter 

hereditatem dicti Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Everardi de 

(dg: Tr) Berlikem ex alio prout huiusmodi pars in dicto (dg: ca) angulo 

(dg: ..) dicti campi sita est et limitata ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Franconi die Wert de Berlikem ab eodem hereditarie 

censu! pro hereditario censu XLV solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie Lamberti promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod dictus 

Franco dictam partem non resignabit neque dimittet pro solucione dicti 

census (dg: ..) nisi in termino solucionis dicti census et nisi prius 

solutis (dg: omnibus) arrestadiis dicti census protunc restantibus et 

(dg: cum hereditario censu XV ?censu domino de et ex omnibus) cum septem 

et dimidio bonis Gelre gulden seu valorem semel in paratis ut recognovit 

et promisit. Testes !datum Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 570v 04 wo 18-06-1393. 

Voornoemde Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit aan Everardus van 

Berlikem een deel, 5 morgen 1 hont groot, van voornoemd kamp, te weten het 

deel in de hoek richting de kerk van Rosmalen, welk deel ligt tussen Franco 

enerzijds en de gemeint van Berlicum anderzijds, zoals afgepaald; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 45 schelling geld, met Sint-

Lambertus te betalen. Slechts op te geven op de betaaldag, als er geen 

achterstallige termijne is en met 7½ goede Gelderse gulden of de waarde 

eens. 
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Dictus Gerardus unam partem (dg: dicti) quinque iugera et unum hont 

continentem de dicto campo scilicet illam partem que sita est in angulo 

dicti campi qui angulus situs est versus ecclesiam de Roesmalen #et que 

pars sita est# inter (dg: hereditatem Fran quondam ?pratum) hereditatem 

Franconis ex uno et inter communitatem de Berlikem ex alio prout 

huiusmodi pars ibidem sita est (dg: si) et limitata ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Everardo de Berlikem ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu (dg: XL) XLV solidorum monete dando sibi ab alio 

hereditarie Lamberti ex premissis promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit addita quod non resignabit 

neque dimittet ?ut in contractu immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 570v 05 wo 18-06-1393. 

Voornoemde Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit aan Petrus zvw Johannes 

gnd Enghelberen soen en Petrus zvw Petrus gnd Enghelberen soen een deel, 5 

morgen groot, van voornoemd kamp, te weten het deel in de oostelijke hoek, 

welk deel ligt tussen de gemeint enerzijds en Jacobus uter Hasselt 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 45 schelling 

geld, met Sint-Lambertus te betalen. Slechts op te geven op de betaaldag, 

als er geen achterstallige termijn is en met 7½ goede Gelderse gulden of de 

waarde eens. 

 

Dictus Gerardus (dg: q) unam partem quinque iugera continentem (dg: si 

dicto) de dicto campo scilicet illam partem que sita est in angulo dicti 

campi qui (dg: campus) angulus situs est versus oriens et que pars sita 

est inter communitatem ex uno et inter hereditatem Jacobi uter Hasselt ex 

alio prout ibidem sita est ut dicebat dedit ad hereditarium censum Petro 

filio quondam Johannis dicti Enghelberen soen et Petro filio quondam 

Petri dicti Enghelberen soen ab eisdem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu XLV solidorum monete (dg: mo) dando sibi ab aliis 

hereditarie Lamberti ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis 

addita condicione quod non dimittet neque (dg: s) resignabit ut in 

contractibus predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 570v 06 wo 18-06-1393. 

Voornoemde Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit aan Jacobus uter Hasselt 

en Zebertus die Dorre een deel, 5 morgen groot, van voornoemd kamp, te 

weten het deel in de hoek richting de kerk van Heeswijk, welk deel ligt 

tussen Arnoldus van Beke enerzijds en Petrus zvw Johannes Engelberen soen 

en Petrus zvw Petrus gnd Enghelberen soen anderzijds, zoals afgepaald; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 45 schelling geld, met Sint-

Lambertus te betalen. Slechts op te geven op de betaaldag, als er geen 

achterstallige termijn is en met 7½ goede Gelderse gulden of de waarde 

eens. 

 

Dictus Gerardus unam partem quinque iugera (dg: terre) continentem de 

dicto campo scilicet illam partem que sita est in angulo dicti campi qui 

angulus situs est versus ecclesiam de Hezewijc et que pars sita est inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem Petri filii 

quondam Johannis Engelberen soen et Petri filii quondam Petri dicti 

Enghelberen soen ex alio prout huiusmodi pars huiusmodi! sita est et 

limitata ut dicebat dedit ad hereditarium censum Jacobo uter Hasselt et 

Zeberto die Dorre ab eisdem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

XLV solidorum monete dando sibi ab aliis hereditarie Lamberti ex predicta 

parte promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

obligationem! deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis addita 

dicta condicione quod non dimittet neque resignabit ?ut in contractibus 

predictis. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

147 

BP 1179 p 570v 07 vr 20-06-1393. 

Theodericus zv Johannes van Herlaer molenaar droeg over aan Willelmus van 

Berze de oudere een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Arnoldus van Hijntham 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Coel van Helvoert anderzijds, welke 

cijns voornoemde Theodericus gekocht had van Lambertus zvw Lambertus gnd 

Becker. 

 

Theodericus filius Johannis de Herlaer multoris hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Arnoldi de Hijntham ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

dicti Coel de Helvoert ex alio (dg: ven) quem censum dictus Theodericus 

erga Lambertum filium Lamberti dicti quondam (dg: Be) Becker emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo de Berze 

seniori cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Emont et Vere datum sexta (dg: post) ante 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 570v 08 vr 20-06-1393. 

Destijds had Lambertus zvw Godefridus gnd Gruwel verworven van zijn broer 

Gerardus zvw voornoemde Godefridus Gruwel de windmolen met ondergrond, die 

behoorde aan het klooster Porta Celi bij Den Bosch, tussen het leprozenhuis 

en Hintham. Katherina wv Godefridus Gruwel en voornoemde Lambertus, zv 

voornoemde Katherina en wijlen Godefridus Gruwel, verkochten thans aan 

Lambertus Cannart molenaar ¼ deel van voornoemde windmolen met ondergrond. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Gerardus) #Lambertus# filius quondam 

Godefridi dicti Gruwel molendinum venti cum suo fundo quod ad conventum 

de Porta (dg: ..) Celi prope Buscumducis !situm inter domum leprosorum et 

Hijntam cum omnibus et singulis (dg: situm in) suis juribus et 

pertinentiis erga Gerardum suum fratem filium dicti quondam Godefridi 

Gruwel acquisivisset prout in litteris quas vidimus constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis (dg: dictus Lambertus unam quartam partem 

adhunc ad se spectantem in dicto molen) Katherina relicta quondam 

Godefridi Gruwel cum tutore et dictus Lambertus filius dictorum Katherine 

et quondam Godefridi Gruwel unam quartam partem (dg: partem) dicti 

molendini venti cum suo fundo et cum suis juribus et attinentiis ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Lamberto (dg: Cannart) Cannart multori 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure occacione dicte quarte 

partis promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui! deponere. Testes Dordrecht et Vere datum (dg: supra sexta p) in 

crastino Gervasii et Prothasii. 

 

1179 mf9 C 14 p. 571. 

 in crastino Gervasii et Prothasii: vrijdag 20-06-1393. 

 anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo tercio mensis junii die 

  in [crastino] Gerbasii et Prothasii pontificis Bonifacii 

  noni anno suo quarto: vrijdag 20-06-1393. 

 in vigilia nativitatis Johannis: maandag 23-06-1393. 

 in festo nativitatis Johannis baptiste: dinsdag 24-06-1393. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 26-06-1393. 

 Sexta post nativitatis Johannis: vrijdag 27-06-1393. 

 

BP 1179 p 571r 01 vr 20-06-1393. 

(dg: Walterus). 

 

BP 1179 p 571r 02 vr 20-06-1393. 

Aleijdis wv Johannes van Eijcke de jongere droeg over aan Johannes van den 

Velde zvw Henricus van den Velde het vruchtgebruik dat Johannes van Dueren 
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zv Ghibo gnd Penninc heeft in de helft van een huis en erf in Den Bosch, 

tegenover het huis van Postel, tussen erfgoed van wijlen Johannes Lemkens 

enerzijds en erfgoed van wijlen Rodolphus Roesmont anderzijds, welk 

vruchtgebruik voornoemde Aleijdis verworven had van voornoemde Johannes van 

Dueren. 

 

Aleijdis (dg: filia) relicta quondam Johannis de Eijcke junioris #cum 

tutore# (dg: suum) usufructum (dg: fi) Johanni de (dg: de) Dueren filio 

Ghibonis dicti Penninc competentem [in] medietate domus et aree site in 

Busco in opposito domus de Postula inter hereditatem quondam Johannis 

Lemkens ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi Roesm[ont] ex alio 

quem usufructum dicta Aleijdis erga (dg: er) dictum Johannem de Dueren 

acquisiverat prout in litteris supportavit Johanni van den Velde filio 

quondam Hen[rici] van den Velde cum litteris et jure promittens #cum 

tutore# ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dordrecht et Vere datum (dg: sexta ante nativitatis supra) in crastino 

Gervasii #et Prothasii#. 

 

BP 1179 p 571r 03 vr 20-06-1393. 

Voornoemde Johannes van den Velde beloofde aan voornoemde Aleijdis 20 

Hollandse gulden minus 20 gemene plakken vandaag over een jaar te betalen. 

 

Dictus Johannes (dg: promisit) van den Velde promisit dicte Aleijdi XX 

Hollant gulden minus XX communibus placken a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 571r 04 vr 20-06-1393. 

Voornoemde Johannes van den Velde gaf aan Johannes van Dueren zv Ghibo 

Pennincs het recht voornoemd vruchtgebruik binnen een jaar te mogen 

terugkopen met 22 Hollandse gulden minus 22 gemene plakken. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van de broers Johannes Lijsscap en Thomas Valant. 

 

Dictus Johannes van den Velde dedit (dg: po) Johanni de Dueren filio (dg: 

Gh) Ghibonis Pennincs dictum usufructum redimendi (dg: a data presentium) 

infra annum datam presentium sine medio sequentem semper dicto anno 

durante cum XXII Hollant gulden minus XXII communibus placken ut in 

forma. Acta in camera presentibus Johanne Lijsscap et Thoma Valant 

fratribus (dg: d) anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo tercio mensis 

junii die in! Gervasii et Prothasii hora vesperarum pontificis Bonifacii 

noni anno suo quarto. 

 

BP 1179 p 571r 05 ma 23-06-1393. 

Johannes van Audehoesden maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 15 pond uit een erfcijns van 32 pond, welke cijns van 32 pond Henricus 

van de Dijk zvw Engbertus Ludinc van de Dijk beurde uit een hoeve gnd ten 

Lake, in Oirschot, bij de plaats gnd Gunterslaar. 

 

Johannes de Audehoesden hereditarium censum XV librarum ad se spectantem 

ut dicebat de hereditario censu XXXII librarum quem Henricus de Aggere 

filius quondam Engberti Ludinc de Aggere solvendum habuit ex (dg: bonis) 

quodam manso dicto communiter ten Lake sito in parochia de Oerscot prope 

locum dictum (dg: Gh) Ghunterslaer atque ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis (dg: census) monuit de 3 annis. Testes Sijmon et Vere datum in 

vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 571r 06 ma 23-06-1393. 

(dg: Bodo zoon). 

 

(dg: Bodo filius). 
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BP 1179 p 571r 07 ma 23-06-1393. 

Boudewinus zvw Boudewinus Ludekens soen van Kerccasteren beloofde aan 

Henricus nzvw Henricus gnd Kerccasteren zvw voornoemde Boudewinus Ludekens 

soen een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van eerstgenoemde Boudewinus. De 

brief overhandigen aan hem of aan voornoemde Boudewinus. 

 

Boudewinus filius quondam Boudewini (dg: Luk) Ludekens #soe!# de 

Kerccasteren promisit super omnia se daturum et soluturum Henrico filio 

naturali quondam Henrici dicti Kerccasteren filii dicti quondam Boudewini 

Ludekens soen hereditariam paccionem (dg: X) quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie Remigii ex! in Busco tradendam ex omnibus 

bonis et hereditatibus (dg: dicti) primodicti Boudewini quocumque 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam. 

Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel dicto Boudewino. 

 

BP 1179 p 571r 08 ma 23-06-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “jkr Johannes heer van 

Zevenborne, Craendonc en Hoeps etc”. Henricus zv Rutgherus van Erpe 

verklaarde die brief, tbv hem en andere erfg vw voornoemde Rutgherus van 

Erpe, ontvangen te hebben van Henricus Cnode. Voornoemde Henricus zvw 

Rutgherus beloofde voornoemde Henricus Cnode en zijn goederen schadeloos te 

houden van alle beloften, door voornoemde Henricus Cnode en Theodericus van 

Werrenborch gedaan aan wijlen voornoemde Rutgherus, wegens het huwelijk dat 

eertijds werd voltrokken tussen wijlen voornoemde Theodericus van 

Werrenborch en diens vrouw Hadewigis dvw voornoemde Rutgherus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente (dg: dominus Jo) domicellus 

Johannes dominus de (dg: Ze) Zevenborne de Craendonc (dg: d) et de Hoeps 

etc et Henricus filius Rutgheri de Erpe palam recognovit se dictas 

litteras ab Henrico (dg: de Erpe) Cnode recepisse ad opus sui et ad opus 

aliorum heredum dicti quondam Rutgheri de Erpe et promisit super omnia 

dictum Henricum Cnode et eius (dg: de) bona et hereditates indempnes 

servare ab omnibus impeticionibus eis evenientibus occacione dictorum etc 

et occacione resignationis dictarum litterarum tam in judicio spirituali 

quam in judicio seculari promittens insuper (dg: omnia q) dictus Henricus 

filius dicti quondam Rutgheri #super omnia# quod ipse dictum Henricum 

Cnode et eius bona et hereditates perpetue indempnes servabit ab omnibus 

promissionibus (dg: factis) a dicto Henrico (dg: de Erpe) Cnode cum (dg: 

dicto) Theoderico de Werrenborch factis et promissis dicto quondam 

Rutghero occacione (dg: conventionum) matrimonii (dg: quod) dudum habiti 

et contracti inter dictum quondam Theodericum de Werrenborch et Hadewigem 

eius uxorem filiam dicti quondam Rutgheri seu occacione conventionum et 

contractuum (dg: .) dicti matrimonii. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 571r 09 ma 23-06-1393. 

Johannes van Yper beloofde aan Hessello zvw Everardus van Bart 22 goede 

Gelderse gulden of de waarde en 5 plakken met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1393) te betalen. 

 

Johannes de Yper promisit Hesselloni filio quondam (dg: Ever) Everardi de 

Bart XXII bonos Gelre gulden seu valorem et quinque placken ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 571r 10 di 24-06-1393. 

Theodericus van Doerne alias gnd Keppel, Arnoldus Stamelart van de Kelder 

en zijn zoon Thomas beloofden aan de secretaris, tbv hr Johannes van Zichen 

propositus in Tongerlo, 40 franken of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 
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C. 

Theodericus de Doerne alias dictus Keppel Arnoldus Stamelart de Penu et 

Thomas eius filius promiserunt mihi ad opus domini Johannis de Zichen 

propositi in (dg: ...) Tongerloe XL francken vel valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Veer datum in festo 

nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1179 p 571r 11 di 24-06-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 571r 12 do 26-06-1393. 

Paulus Haest en zijn schoonzoon Gerardus Scade beloofden aan Henricus van 

Helvoert verwer 325½ goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Paulus Haest et Gerardus (dg: van de) Scade eius gener promiserunt 

Henrico de Helvoert #tinctori# IIIc XXVJ bonos florenos Gelrie vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Sijmon et 

Wouter datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 571r 13 do 26-06-1393. 

Gerardus zal Paulus schadeloos houden. 

 

+. 

Gerardus servabit (dg: alium) Paulum indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 571r 14 vr 27-06-1393. 

Johannes zvw Goeswinus uten Broec verkocht aan Goeswinus gnd van der 

Dijesen (1) een b-erfcijns van 3 pond geld, die behoorde aan Tielmannus gnd 

Willems soen en zijn vrouw Katherina dvw Walterus van Amersfort, uit een 

b-erfcijns van 14 pond voornoemd geld, welke cijns van 14 pond Reijnerus 

van Mechelen gewantsnijder beurde, een helft met Sint-Jan en de andere 

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

Kolperstraat, tussen erfgoed van Petrus Vette enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Reijnerus anderzijds, welke cijns van 3 pond voornoemde Johannes 

verworven53 had van voornoemde Tielmannus Willems soen, (2) een b-erfcijns 

van 3 pond voornoemd geld, behorend aan hem en aan zijn vrouw Elizabeth dvw 

Walterus van Amersfoert, in voornoemde cijns van 14 pond voornoemd geld, 

welke cijns van 14 pond voornoemde wijlen Reijnerus beurde, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd huis en erf, 

en welk huis en erf voornoemde wijlen Reijnerus in cijns uitgegeven had aan 

Arnoldus gnd der Kijnder bakker voor voornoemde erfcijns van 14 pond 

voornoemd geld. 

 

Johannes filius quondam Goeswini (dg: van den Broec) uten Broec 

hereditarium censum trium librarum (dg: here) monete qui spectabat ad 

Tielmannum dictum Willems soen et Katherinam eius uxorem filiam quondam 

Walteri de Amersfort de hereditario censu quatuordecim librarum dicte 

monete quem censum XIIII librarum Reijnerus de Mechele[n] rasor pannorum 

solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco ad vicum dictum [C]olper[straet] inter hereditatem 

Petri Vette ex uno et inter hereditatem dicti Reijneri ex alio quem 

censum trium librarum dictus Johannes erga dictum Tielmannum Willems soen 

acquisiverat prout in litteris atque hereditarium censum trium librarum 

dicte monete ad se et ad (dg: se) Elizabeth suam uxorem filiam quondam 

Walteri de Amersfoert spectantem in dicto hereditario censu XIIII 

                         
53 Zie ← BP 1178 f 340r 06 za 15-01-1390, overdracht van de cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

151 

librarum dicte monete quem censum XIIII librarum dictus quondam Reijnerus 

solvendum habuit mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area 

predicta et quam domum et aream dictus quondam Reijnerus dederat ad 

hereditarium censum Arnoldo dicto der Kijnder pistori scilicet pro dicto 

hereditario censu XIIII librarum dicte monete prout in litteris 

scabinorum hereditarie vendidit Goeswino dicto van der Dijesen cum 

litteris predictis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui (dg: et su quorumcumque heredum dicti quondam) deponere 

promisit insuper !omnia omnem obligationem et impeticionem ex parte sui 

et quorumcumque heredum dicti quondam Reijneri in ultimodicto censu trium 

librarum existentem et eventuram deponere. Testes Aa et Walterus datum 

sexta post nativitatis Johannis. 

 

1179 mf9 D 01 p. 572. 

 Sexta post nativitatis Johannis: vrijdag 27-06-1393. 

 in vigilia Petri et Pauli: zaterdag 28-06-1393. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1393. 

 

BP 1179 p 572v 01 vr 27-06-1393. 

(dg: Roelo). 

 

BP 1179 p 572v 02 vr 27-06-1393. 

Rodolphus die Striter zvw Rodolphus die Striter verkocht aan Willelmus van 

Loen de oudere bvw Willelmus van Loen een hofstad en een aangelegen stuk 

land, in Nuland, tussen Willelmus van Loen enerzijds en Henricus Hagen 

anderzijds, belast met de onraad. 

 

Rodolphus die Striter filius quondam Rodolphi die Striter domistadium et 

peciam terre sibi adiacentem sitas in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Willelmi de Loen ex uno et inter hereditatem Henrici Hagen ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo de Loen seniore! 

fratri quondam Willelmi de Loen promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde solvendis. Testes Vere et 

Walterus datum sexta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 572v 03 za 28-06-1393. 

Jkvr Mabelia van Langvelt maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Leonius zvw Johannes Leonii van Erpe met zijn 

goederen. 

 

Domicella Mabelia de Langvelt omnes vendiciones et alienaciones factas 

per Leonium filium quondam Johannis Leonii de Erpe cum suis bonis 

calumpniavit. Testes Sijmon et Dordrecht datum (dg: s) in vigilia Pe 

Pauli. 

 

BP 1179 p 572v 04 za 28-06-1393. 

Martinus zv Martinus gnd Luden soen van Broeghel droeg over aan Johannes 

die Zaeft kramer de helft van een woonhuis met ondergrond van wijlen 

Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen een gemeen straatje enerzijds en kamers van 

voornoemde wijlen Gheerlacus anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het midden van de stenen muur van de latrine, te weten 

de helft van voornoemd woonhuis richting voornoemd straatje, zoals 

afgepaald, aan hem verkocht door Bruijstinus gnd Palart en zijn vrouw Maria 

dvw voornoemde Gheerlacus, belast met een b-erfcijns van 20 pond geld, die 

eerstgenoemde Martinus uit voornoemde helft beloofd had aan voornoemde 

Bruijstinus. Beide brieven overhandigen aan Leijta ev voornoemde Martinus. 

 

+. Tradentur ambe littere Leijte uxori dicti Martini. 

Martinus filius Martini dicti Luden soen de Broeghel medietatem domus 

habitationis cum suo fundo quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den 
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(dg: Brode) Broede sita in Busco in vico Hijnthamensi inter communem 

viculum (dg: ..) ibidem ex uno et inter (dg: he) cameras dicti quondam 

Gheerlaci ex alio tendentis a communi platea retrorsum usque ad medium 

muri lapidei latrine ibidem scilicet ad medium dicti muri dicte latrine 

qui murus situs est (dg: vesu) versus dictam domum scilicet illam 

medietatem dicte domus habitationis cum eius fundo que sita est versus 

predictum viculum prout huiusmodi medietas ibidem sita est et limitata 

venditam sibi a Bruijstino dicto Palart et Maria eius uxore filia dicti 

quondam Gheerlaci prout in litteris hereditarie supportavit Johanni die 

(dg: Zaeft) Zaeft institori cum litteris #et# jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario! XXti 

librarum monete hereditarii census quos (dg: di) primodictus Martinus se 

daturum et soluturum promisit dicto Bruijstino de et ex dicta medietate 

prout in litteris continetur ut dicebat. Testes supra!. 

 

BP 1179 p 572v 05 do 03-07-1393. 

Gerardus zvw Egidius van Veen ev Katherina dvw Henricus gnd Wijsse van 

Westilborch verkocht aan Johannes van der Bijestraten van Ghilze een 

b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Westilburg, die wijlen voornoemde 

Henricus Wijsse met Lichtmis ter plaatse gnd Korvel, op de hofstad gnd die 

Hostat van Korvel, beurde, gaande uit 2 stukken land, in Westilburg, ter 

plaatse gnd Korvel, (1) die Hangbosse, tussen Johannes gnd Aelwijn 

enerzijds en Johannes gnd Afterloe anderzijds, (2) die Strepe, tussen 

Johannes gnd Raet enerzijds en Gerardus zv Hubertus anderzijds, welke 2 

stukken land wijlen voornoemde Henricus Wijsse voor voornoemde pacht had 

uitgegeven aan Johannes gnd Aelwijn, en welke pacht nu aan hem en zijn 

voornoemde vrouw Katherina behoort. 

 

Gerardus filius quondam Egidii de Veen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Henrici dicti Wijsse de Westilborch 

hereditariam paccionem quatuordecim lopinorum siliginis mensure de 

Westilborch (dg: here solvendam) quam paccionem dictus quondam Henricus 

(dg: Wijss) Wijsse solvendam habuit hereditarie purificationis et in loco 

dicto Corvel supra domistadium dictum die Hostat van Corvel tradendam et 

deliberandam ex duabus peciis terre sitis in parochia de Westilborch ad 

(dg: locum) dictum locum Corvel vocatum quarum una die Hanghbossche inter 

hereditatem Johannis dicti Aelwijn ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Afterloe ex alio et altera die Strepe nominate sunt inter 

hereditatem Johannis dicti Raet ex uno et inter hereditatem Gerardi filii 

Huberti ex alio sunt situate et quas duas pecias terre dictus quondam 

Henricus Wijsse dederat ad pactum Johanni dicto Aelwijn (dg: scilicet) 

pro predicta paccione prout in litteris (dg: ht) et quam paccionem nunc 

ad se et dictam Katherinam eius uxorem spectare dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van der Bijestraten de Ghilze supportavit cum litteris 

et jure promittens ratam et! obligationem et (dg: -x parte) impeticionem 

ex parte sui et dicti quondam Henrici Wijsse et quorumcumque heredum (dg: 

di) eiusdem Henrici Wijsse deponere. Testes Sijmon et Vere datum quinta 

post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 572v 06 do 03-07-1393. 

Johannes zvw Johannes gnd Muijl van Os droeg over aan Henricus die Custer 

zvw Arnoldus die Vrieze een erfgoed, in Oss, naast de weg gnd Peperstraat, 

tussen Gerardus zvw Petrus gnd Roedekens soen enerzijds en kvw Arnoldus gnd 

Bloemelincs anderzijds, zoals afgepaald, aan hem overgedragen door Berwinus 

gnd Claes soen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Muijl de Os quandam hereditatem 

sitam in parochia de Os juxta vicum dictum communiter Peperstraet inter 

hereditatem Gerardi filii quondam Petri dicti (dg: Rode) Roedekens soen 

ex uno et (verbeterd uit: e..) inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi dicti Bloemelincs ex alio prout in! huiusmodi hereditas ibidem 
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est sita et limitata supportatam sibi [a] Berwino dicto Claes soen prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico die Custer filio quondam 

Arnoldi die Vrieze cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1179 p 572v 07 do 03-07-1393. 

Thomas van den Molengrave verkocht aan Theodericus gnd Kansen soen zijn 

goederen54 in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, met toebehoren gelegen 

zowel onder Oisterwijk als onder Moergestel, zoals Walterus Buckinc die 

goederen bezit, en welke goederen voornoemde Thomas gekocht55 had van Petrus 

zvw Johannes gnd Writers. 

 

Thomas van den Molengrave bona sua sita in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Berkel cum suis attinentiis universis quocumque locorum tam 

infra parochiam de Oesterwijc quam infra parochiam de Ghestel prope 

Oesterwijc situata prout Walterus Buckinc huiusmodi bona cum suis 

attinentiis possidet et que bona cum suis attinentiis dictus Thomas erga 

Petrum filium quondam Johannis dicti Writers emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: s) vendidit Theoderico dicto Kansen soen supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 572v 08 do 03-07-1393. 

Henricus gnd Eghel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus dictus Eghel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 572v 09 do 03-07-1393. 

(dg: Bartholome). 

 

BP 1179 p 572v 10 do 03-07-1393. 

Voornoemde Theodericus koper beloofde aan voornoemde Thomas verkoper 22 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Theodericus emptor promisit dicto Thome emptori! XXII Gelre gulden 

seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 572v 11 do 03-07-1393. 

Henricus zvw Willelmus gnd Reijnsen soen beloofde aan Arnoldus Heijme 11 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

+. 

Henricus (dg: W) filius quondam Willelmi dicti (dg: Reijijn) Reijnsen 

soen promisit Arnoldo Heijme XI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) Aa et 

Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 572v 12 do 03-07-1393. 

Gerardus zv Boudewinus Hoet van Bijnderen beloofde aan Arnoldus Heijme 12 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te 

betalen. 

 

-. 

Gerardus (dg: dictu) filius Boudewini Hoet de Bijnderen promisit Arnoldo 

Heijme XII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

                         
54 Zie → BP 1180 p 666v 11 do 18-01-1397, verkoop van deze goederen. 
55 Zie ← BP 1178 f 004v 04 do 21-11-1387, verkoop van deze goederen. 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 572v 13 do 03-07-1393. 

Henricus zvw Arnoldus Claes soen beloofde aan Arnoldus Heijme 10½ Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi Claes soen promisit Arnoldo Heijme X et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxiem 

futurum persolvendos. Testes Aa et W datum supra. 

 

BP 1179 p 572v 14 do 03-07-1393. 

Walterus zvw Henricus gnd Bijeken van Lijttoijen verhuurde aan Johannes van 

der Graft en zijn broer Willelmus Bijeken, kvw Godefridus van der Graft, en 

Johannes gnd van der Graft en zijn broer Willelmus, kvw Otto van der Graft, 

20 morgen 2 hont land, in Lithoijen, voor een periode van 6 jaar, ingegaan 

afgelopen Pasen (zo 06-04-1393), per jaar voor 60 Hollandse gulden of de 

waarde, 1/3 deel te betalen met Sint-Martinus, 1/3 deel met Sint-Petrus-

Stoel en 1/3 deel met Pinksteren, belast met dijken, waterlaten en sloten. 

 

Walterus filius quondam (dg: Heij) Henrici dicti Bijeken (dg: v) de 

Lijttoijen viginti iugera et duo hont terre ad se spectantia sita in 

parochia de Lijttoijen ut dicebat #locavit# Johanni van der Graft 

Willelmo Bijeken suo fratri liberis quondam Godefridi van der (dg: Ga) 

Graft atque Johanni dicto van der Graft et Willelmo suo fratri liberis 

#quondam# Ottonis van der Graft ab eisdem ad spacium sex annorum post 

festum pasche proxime preteritum sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum sex (dg: a pro) annorum pro sexaginta Hollant gulden seu valorem 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum sex annorum pro una tercia 

parte Martini pro secunda tercia parte Petri ad cathedram et pro (dg: 

terci) reliqua tercia parte penthecostes promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere exceptis aggeribus aqueductibus 

et fossatis ad premissa spectantibus et alii repromiserunt indivisi super 

omnia et quod ipse aggeres aqueductus et fossata ad premissa spectantes 

in bona disposcione observabunt dicto spacio pendente ita quod dicto 

Waltero dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 D 02 p. 573. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1393. 

 

BP 1179 p 573r 01 do 03-07-1393. 

Johannes van Tula zv Johannes gnd Hagen van Lijt beloofde aan Gertrudis wv 

Gheerlacus van Keeldonc en haar zoon Johannes, gedurende 5 jaar, ingaande 

heden, elk jaar 13 1/3 Gelderse gulden of de waarde te betalen, een helft 

met Lichtmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Johannes de Tula filius Johannis dicti Hagen de Lijt promisit super omnia 

se daturum et soluturum (dg: Johanni filio quondam) #Gertrudi relicte# 

Gheerlaci de Keeldonc et Johanni e[ius] filio seu eorum alteri ad spacium 

(dg: s) quinque annorum datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum quinque annorum tredecim Gelre gulden et terciam partem 

unius Gelre gulden seu valorem mediatim purificationis et mediatim 

nativitatis Johannis. Testes Aa et Vere datum quinta post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 573r 02 do 03-07-1393. 

Ghibo Jans soen van Horssen beloofde aan voornoemde Gertrudis wv Gheerlacus 

van Keeldonc en haar zoon Johannes, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk 

jaar 13 1/3 Gelderse gulden of de waarde te betalen, een helft met Lichtmis 

en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Ghibo Jans soen de Horssen promisit super omnia se daturum et soluturum 

dictis Gertrudi et Johanni eius filio seu eorum alteri ad spacium 
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quinque! datam presentium sine medio sequentium tantum eodem modo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 03 do 03-07-1393. 

Jacobus Arts soen van Lijt beloofde aan voornoemde Gertrudis wv Gheerlacus 

van Keeldonc en haar zoon Johannes, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk 

jaar 13 1/3 Gelderse gulden of de waarde te betalen, een helft met Lichtmis 

en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Jacobus Arts soen de Lijt promisit super omnia se daturum et soluturum 

dictis Gertrudi et Johanni eius filio seu eorum alteri ad spacium quinque 

annorum datam presentium sine medio sequentium tantum eodem modo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 04 do 03-07-1393. 

Albertus die Moelner zvw Gerardus van Buedel verkocht aan Rodolphus zvw 

Theodericus Grieten soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die 

Beemden, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Enghela dv Arnoldus 

Grieten soen anderzijds. 

 

Albertus die Moelner filius quondam Gerardi de Buedel peciam terre sitam 

in parochia de Os in loco dicto die Beemden inter hereditatem (dg: 

Johannis) quondam (dg: Th) Mathei Becker ex uno et inter hereditatem 

Enghele filie Arnoldi Grieten soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Rodolpho filio quondam Theoderici Grieten soen promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 573r 05 do 03-07-1393. 

Thomas zv Henricus gnd Luijten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas filius Henrici dicti (dg: Lute) Luijten soen prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 06 do 03-07-1393. 

Walterus Goebels soen gaf uit aan Henricus zvw Gerardus Sijmons soen al 

zijn erfgoederen onder Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd Beilver; de 

uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

4 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Belast 

met wegen. 

 

Walterus Goebels soen (dg: l) omnes hereditates ad se spectantes 

quocumque locorum infra parochiam de Haren prope Oesterwijc ad locum 

dictum Beilver sitas ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Henrico 

filio quondam Gerardi Sijmons soen ab eodem hereditarie (dg: pus) 

possidendas pro oneribus dictis onraet ad dictas hereditates de jure 

spectantibus et ex premissis (dg: de) annuatim de jure solvendis dandis 

etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum et quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

in! Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere (dg: et alter repromisit) exceptis viis per 

dictas hereditates de jure tendentibus et transeuntibus ut dicebat et 

alter repromisit et promisit super omnia sufficientem facere. Testes 

Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 07 do 03-07-1393. 

Willelmus Truden soen snijder van Vechel verkocht aan Willelmus Arts soen 

van Zoemeren de helft in een stuk beemd, dat om het jaar behoort aan 

eerstgenoemde Willelmus en voornoemde Willelmus Arts soen van Zoemeren, 

gelegen in Veghel, achter erfgoed van kinderen gnd der Gratingen, tussen 

een beemd behorend aan de goederen gnd van Tillaer enerzijds en erfgoed van 
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Arnoldus Jutten soen anderzijds. 

 

Willelmus Truden soen sartor de Vechel medietatem ad se spectantem in 

quadam (dg: prato) pecia prati que pecia prati spectat (dg: alt) altero 

anno seu alternatis annis ad dictum (dg: W) Willelmum et Willelmum Arts 

soen de Zoemeren et que pecia prati sita est (dg: if) in parochia de 

Vechel retro hereditatem liberorum dictorum der Gratingen inter (dg: he) 

pratum spectans ad bona dicta (dg: ..) de Tillaer ex uno et inter 

hereditatem (dg: que fuerat) Arnoldi (dg: Lu) Jutten soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo Arts soen de Zoemeren 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: da) Vere et 

Walterus (dg: datum supra) datum quinta post Petri et Pauli. 

 

BP 1179 p 573r 08 do 03-07-1393. 

Henricus van der Voert van Hezewijc, zijn broer Ghibo en Petrus van den 

Vosberge maakten een erfdeling van een beemd, gnd die Zieldonk, 4 bunder 

minus 48 roeden groot, in Dinther, ter plaatse gnd Arrenborg, tussen 

erfgoed gnd de Oude Beemd enerzijds en erfgoed van kinderen gnd Rommels 

Kijnderen anderzijds. Voornoemde broers Henricus en Ghibo kregen de 

oostelijke helft, met de helft van de sloot tussen deze helft en de andere 

helft, met recht van weg over een dijk in de andere helft, welke dijk ligt 

naast erfgoed van voornoemde kinderen gnd Rommels Kijnderen. 

 

Henricus van der Voert de Hezewijc et Ghibo eius frater (dg: ex una 

parte) et Petrus van den Vosberge ex alia (dg: la) parte palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam (dg: p) mutuo fecisse de quodam 

(dg: campo) prato dicto die Zieldonc quatuor bonaria minus quadraginta 

octo virgatis continente sito in parochia de Dijnther ad locum dictum 

Arrenborch inter hereditatem dictam den Auden Beemd ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Rommels Kijnderen ex alio ut dicebant 

mediante qua divisione una medietas vel circiter dicti prati que medietas 

sita est versus oriens cum medietate fossati siti inter dictam medietatem 

et inter reliquam medietatem dicti prati in ea quantitate qua dicta 

medietas ibidem sita est simul cum jure (dg: viandi) #eundi redeundi 

ambulandi# et pergendi per reliquam medietatem dicti prati scilicet per 

quendam aggerem situm in (dg: dicta) reliqua medietate dicti prati (dg: 

q) juxta hereditatem dictorum liberorum Rommels Kijnderen vocatorum 

perpetuis temporibus ut dicebant dictis Henrico et Ghiboni fratribus 

cessit in partem ut alter recognovit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 09 do 03-07-1393. 

Voornoemde Petrus van den Vosberge kreeg de westelijke helft, met de helft 

van de sloot tussen de beide helften, zoals afgepaald. Voornoemde broers 

Henricus en Ghibo hebben recht van weg over de dijk die op deze helft ligt. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicti prati scilicet illa 

medietas que sita est versus occidens cum medietate fossati siti inter 

eandem medietatem et inter reliquam medietatem dicti prati prout (dg: 

dicta) huiusmodi medietas ibidem sita est et limitata ut dicebant dicto 

Petro cessit in partem ut alii recognoverunt promittentes ratam servare 

salvo ?tamen dictis Henrico et Ghiboni fratribus dicto jure eundi et 

redeundi (dg: et per) ambulandi et pergendi per (dg: -te) huiusmodi 

medietatem scilicet per aggerem in huiusmodi medietate consistentem ut 

premittitur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 10 do 03-07-1393. 

De broers Willelmus en Walterus, kvw Walterus gnd Loeders, verkochten aan 

Bruijstinus zvw Johannes Nouden soen van Hoesden ongeveer 12 bunder heide 

van wijlen voornoemde Walterus Loeders, in Venloen, tussen Willelmus 

Ghelden enerzijds en wijlen Egidius van de Doorn anderzijds, met een eind 
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strekkend aan Berisius van Breda en met het andere eind aan de gemeint, 

belast met 3 schelling in geld waarin die aan de grondheer moeten worden 

betaald. 

 

Willelmus et Walterus fratres liberi quondam Walteri dicti (dg: Loijer) 

#Loeders# duodecim bonaria terre mericalis vel circiter dicti quondam 

(dg: quar) Walteri (dg: Loijer) #Loeders# sita in parochia de Venloen 

inter hereditatem Willelmi Ghelden ex uno et inter hereditatem quondam 

Egidii de Spina ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem Berisii de 

Breda cum! (dg: cum) reliquo fine ad (dg: communem) communitatem prout 

ibidem sita sunt et ad dictum quondam Walterum (dg: sp Loijer Loijer) 

#Loeders# spectare consueverunt (dg: here) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt (dg: Bu) Bruijstino (dg: dicto Joh) filio quondam Johannis 

Nouden soen de Hoesden promittentes indivisi #super habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus solidis talis monete 

in quali domino fundi ex (dg: -inde de) premissis de jure sunt solvendi. 

Testes Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 11 do 03-07-1393. 

(dg: Johannes van de). 

 

BP 1179 p 573r 12 do 03-07-1393. 

Theodericus Writer droeg over aan Godefridus zv Johannes Sceijvel 50 

Gelderse gulden, aan Johannes van der Hautart, tbv voornoemde Theodericus 

Writer, beloofd door Arnoldus van Hackenem, zijn vader Wellinus Roveri en 

Theodericus gnd van der Poerten. 

 

Theodericus Writer quinquaginta aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos (dg: sibi) Johanni van der Hautart ad opus dicti 

Theoderici (dg: Writer) Writer ab Arnoldo de Hackenem Wellino Roveri eius 

patre et Theoderico dicto van der Poerten prout in litteris (dg: p) 

supportavit Godefrido filio Johannis Sceijvel cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 13 do 03-07-1393. 

Theodericus Writer van Vechel droeg over aan Godefridus zv Johannes 

Sceijvel 30 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Arnoldus gnd Rover zv 

Wellinus Roveri en Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen. 

 

Theodericus Writer #de Vechel# triginta aureos florenos communiter gulden 

vocatos monete Gelrie promissos sibi ab Arnoldo dicto Rover filio Wellini 

Roveri et Godescalco filio Ghiselmari de Vlimen prout in litteris 

supportavit Godefrido filio Johannis Sceijvel cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 14 do 03-07-1393. 

Theodericus Writer van Vechel en Johannes van der Hautart beloofden aan 

Godefridus zv Johannes Sceijvel 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Theodericus Writer de Vechel et Johannes van der Hautart promiserunt 

Godefrido filio (dg: Go) Johannis Sceijvel quinquaginta Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 573r 15 do 03-07-1393. 

Theodericus Writer van Vechel beloofde aan Godefridus zv Johannes Sceijvel 

75 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1393) te betalen. 

 

Theodericus Writer de Vechel promisis super omnia (dg: d) Godefrido filio 

Johannis Sceijvel septuaginta #quinque# Ghelre gulden seu valorem ad 



Bosch’ Protocol jaar 1393 03. 

 

158 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 D 03 p. 574. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1393. 

 anno Domini Mo CCC XCIII mensis julii die tercia: 

  donderdag 03-07-1393. 

 

BP 1179 p 574v 01 do 03-07-1393. 

Johannes zv Johannes gnd Fijen soen ev Elizabeth wv Hubertus zvw Hubertus 

van Moenle en Johannes, zv voornoemde Elizabeth en wijlen eerstgenoemde 

Hubertus, verkochten aan Arnoldus Groetart 4 hont land, in Berghem, ter 

plaatse gnd die Geer, tussen Henricus Reijmbouts soen enerzijds en Johannes 

zvw Jacobus Gerijts soen anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: quon) Johannis dicti Fijen soen maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris (dg: fi) relicte quondam (dg: .) Huberti 

filii quondam Huberti de Moenle et Johannes filius dictorum Elizabeth et 

(dg: dicti quondam) primodicti quondam Huberti quatuor hont terre sita in 

parochia de (dg: V) Berchen in lcoco dicto die Gheer inter hereditatem 

Henrici Reijmbouts soen ex uno et inter hereditatem Johannis (dg: f dicti 

Jacob) filii quondam Jacobi Gerijts soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Groetart 

promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam (dg: et ob) 

tamquam de allodio et obligationem deponere. Testes Vere et Wouter datum 

quinta post Petri #et# Pauli. 

 

BP 1179 p 574v 02 do 03-07-1393. 

Godefridus zvw Godefridus Sceijvel droeg over aan Godefridus zv Johannes 

Sceijvel 18 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Johannes zv Ghisbertus 

Sceijvel. 

 

(dg: G) Godefridus filius quondam Godefridi Sceijvel decem et octo aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Johanne 

filio Ghisberti Sceijvel prout in litteris supportavit Godefrido filio 

Johannis Sceijvel cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 574v 03 do 03-07-1393. 

Hr Albertus Snackart investiet van de kerken van Oss en Berghem, Jacobus 

van Wissem en Luijtgardis wv Jacobus gnd Manghelart verkochten aan Henricus 

zvw Theodericus van Os gewantsnijder de korentiende van Berghem van het 

lopende jaar, behorend aan voornoemde Albertus als investiet van de kerken 

van Oss en Berghem. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer van de 

schrijvers in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Arnoldus Groet, 

Godefridus zvw Godefridus Sceijvel, Theodericus Writer, Johannes van der 

Hautart en Godefridus zv Johannes Sceijvel. 

 

A. 

Dominus Albertus Snackart investitus ecclesie de Os #et de Berchen# 

Jacobus de Wissem et Luijtgardis relicta quondam Jacobi dicti Manghelart 

decimam (dg: bladi de bla) bladi de Berchen #anni presentis# ad dictum 

Albertum tamquam ad investitum (dg: dicte) ecclesiarum de Os et de 

Berghen spectantem ut dicebant legitime vendiderunt Henrico filio quondam 

Theoderici de Os pannicide promittentes indivisi super habita et habenda 

warandiam et obligationem et impeticionem et calangiam ex parte dictorum 

{in margine sinistra:} #(dg: dni aldi) debitorum et# quorumcumque 

prelatorum spiritualium deponere recognoverunt eis de pretio empcionis 

[f]ore satisfactum excepto ?renunciandi datum anno Domini Mo CCC XCIII 

mensis julii die tercia hora vesperarum in cameris scriptorum presentibus 

Johanne de Globo Arnoldo Groet Godefrido filio quondam Godefridi Sceijvel 

Theoderico Writer (dg: et fiet instrumentum super eodem) Johanne van der 
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Hautart Godefrido filio Johannis Sceijvel testibus. 

 

BP 1179 p 574v 04 do 03-07-1393. 

De broers Reijnerus, Florencius en Petrus, kvw Henricus Mudeken, beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 60 Hollandse gulden (dg: of de w) met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1393; 28+31+30+31+11=131 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Reijnerus (dg: n) Florencius Petrus fratres liberi quondam Henrici 

Mudeken promiserunt Philippo Jozollo etc LX Hollant gulden (dg: seu v) ad 

Martini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Veer et Walterus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 574v 05 do 03-07-1393. 

(dg: Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel). 

 

(dg: Reijnerus de Mechelen filius quondam Arnoldi #dicti# Hessel). 

 

BP 1179 p 574v 06 do 03-07-1393. 

Godefridus zv Johannes Sceijvel beloofde aan Johannes zv Ghisbertus 

Sceijvel 300 goede Gelderse gulden of de waarde te betalen een jaar na 

overlijden van voornoemde Ghisbertus Sceijvel. De brief overhandigen aan 

Theodericus Writer. 

 

Godefridus filius Johannis Sceijvel promisit super omnia Johanni filio 

Ghisberti Sceijvel CCC (dg: G) bonos Gelre gulden seu valorem ultra annum 

post mortem dicti Ghisberti Sceijvel sine medio sequentem persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur littera (dg: dicto) Theoderico Writer. 

 

BP 1179 p 574v 07 do 03-07-1393. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde 300 Gelderse gulden over aan 

Theodericus Writer van Vechel. 

 

Dictus Johannes dictos CCC Gelre gulden supportavit Theoderico Writer de 

Vechel. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 574v 08 do 03-07-1393. 

Rijcoldus Borchgreve maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Willelmus zvw Bodo van Tiela met zijn goederen. 

 

Rijcoldus Borchgreve omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Willelmum filium quondam Bodonis de Tiela #cum bonis suis# calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 574v 09 do 03-07-1393. 

Reijnerus van Mechelen zvw Arnoldus gnd Hessel gaf uit aan Gerardus zvw 

Arnoldus gnd Coppen des Pelsers soen een beemd in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen hr Walterus van Beke priester enerzijds en Petrus Ravels 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een 

erfcijns56 van 3 pond geld, met Allerheiligen te betalen. 

 

Reijnerus de Mechelen filius quondam Arnoldi dicti Hessel pratum situm in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem (dg: Walteri) 

domini Walteri de Beke (dg: ex) presbitri ex uno et inter hereditatem 

Petri Ravels ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium censum Gerardo 

filio quondam Arnoldi dicti Coppen (dg: soen p/des) des Pelsers soen ab 

eodem hereditarie possidendum pro censu domini ducis exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab 

alio hereditarie omnium sanctorum (dg: pro) ex premissis promittens 

                         
56 Zie → BP 1182 p 468v 03 za 11-06-1401, overdracht van de cijns. 
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warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 574v 10 do 03-07-1393. 

Danijel gnd Neel zvw Andreas gnd van Halrevoert, zijn vrouw Margareta dvw 

Johannes van den Raem en Bartholomeus zvw Theodericus van den Berge ev 

Katherina dvw voornoemde Johannes van den Raem verkochten aan Godefridus 

zvw voornoemde Johannes van den Raem alle goederen, die aan voornoemde 

Danijel en Bartholomeus en hun vrouwen gekomen waren na overlijden van 

Godefridus gnd van der Craect bvw voornoemde Johannes van den Raem. 

 

Solvit. 

(dg: God) Danijel dictus Neel filius quondam Andree dicti de Halrevoert 

maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie 

quondam Johannis van den (dg: Rae p) Raem #et dicta Margareta cum eodem 

tamquam cum tutore# et Bartholomeus (dg: dictus Meus) filius quondam 

Theoderici van den Berge maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filie dicti quondam Johannis van den Raem omnia et 

singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: eis et 

dictis) dictis Danijeli et Bartholomeo et eorum uxoribus predictis (dg: 

successione advoluta) de morte quondam Godefridi dicti van der Craect 

(dg: successione a[dvoluta]) fratris olim (dg: ol) dicti quondam Johannis 

van den Raem successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebant hereditarie vendiderunt Godefrido filio dicti quondam 

Johannis van den Raem promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 574v 11 do 03-07-1393. 

Jordanus van Roesmalen smid droeg over aan Petrus Pepercoren alle goederen, 

die aan Arnoldus zv Lambertus Drinchellinc vleeshouwer gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Sophia, resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn voornoemde vader Lambertus, aan voornoemde Jordanus 

verkocht door voornoemde Arnoldus. 

 

Jordanus de Roesmalen faber omnia et singula bona Arnoldo filio Lamberti 

Drinchellinc carnificis de morte quondam Sophie sue matris successione 

hereditarie advoluta atque post mortem dicti Lamberti sui patris 

successione hereditarie advolvenda quocumque locorum consistentia sive 

sita vendita dicto Jordano ab Arnoldo predicto prout in litteris 

hereditarie supportavit Petro Pepercoren cum litteris et jure promittens 

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

Walterus datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 574v 12 do 03-07-1393. 

Albertus gnd Keteleer maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Theodericus zvw Hermannus Heijlen soen met zijn 

goederen. 

 

Albertus dictus Keteleer omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Theodericum filium quondam Hermanni Heijlen soen cum bonis suis 

quibuscumque coram scabinis infrascriptis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 574v 13 do 03-07-1393. 

De broers Johannes en Jacobus, kvw Rutgherus van den Stadeacker, Marcelius 

Vos ev Hildewardis, Willelmus zvw Arnoldus Udemans soen van Bruheze ev 

Margareta, en Reijnerus nzvw hr Ghevardus van Doerne ridder ev Barbara, dvw 

voornoemde Rutgherus, verkochten aan Willelmus zvw Willelmus Bastart tbv 

jkvr Henrica wv voornoemde wijlen Willelmus Bastart een b-erfcijns van 3 

pond, met Allerheiligen in Oirschot te betalen, gaande uit het deel, dat 

behoort aan Arnoldus zvw Arnoldus van der Braken, in goederen gnd ter 
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Braken, in Oirschot, welk deel aan voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus van der 

Braken gekomen was na overlijden van zijn vader resp. aan hem zal komen na 

overlijden van zijn moeder, welke cijns voornoemde wijlen Rutgherus van den 

Stadeacker verworven had van voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus van der 

Braken, en welke cijns nu aan verkopers behoort. 

 

Johannes et Jacobus fratres liberi quondam Rutgheri van den Stadeacker 

Marcelius Vos maritus et tutor legitimus Hildewardis sue uxoris et 

Willelmus filius Arnoldi quondam Udemans soen de Bruheze maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris Reijnerus filius naturalis quondam domini 

Ghevardi de Doerne militis maritus et tutor legitimus Barbare sue uxoris 

filiarum dicti quondam Rutgheri hereditarium censum trium librarum 

solvendum hereditarie omnium sanctorum et in Oerscot tradendum de et ex 

parte (dg: part ad) Arnoldo filio quondam Arnoldi van der Braken 

competente in bonis dictis ter Braken cum suis attinentiis sitis in 

parochia de Oerscot prout huiusmodi pars dicto Arnoldo filio quondam 

Arnoldi van der Braken de morte sui (dg: patris) patris successione est 

advoluta et sibi post mortem sue matris successione advolvetur (dg: -

enda) quem censum dictus quondam Rutgherus van den Stadeacker erga dictum 

Arnoldum filium quondam Arnoldi van der Braken acquisiverat ut dicebat 

(dg: here) et quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie (dg: 

sp) vendiderunt Willelmo filio quondam Willelmi Bastart ad opus domicelle 

Henrice relicte eiusdem quondam Willelmi Bastart promittentes ratam 

servare et obligationem #et (dg: obligationem) impeticionem# ex parte sui 

et ex parte dicti quondam Rutgheri et quorumcumque heredum dicti quondam 

Rutgheri deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 D 04 p. 575. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1393. 

 anno nonagesimo tercio mensis julii die III: donderdag 03-07-1393. 

 

BP 1179 p 575r 01 do 03-07-1393. 

Voornoemde broers Johannes en Jacobus, kvw Rutgherus van den Stadeacker, 

Marcelius Vos ev Hildewardis, Willelmus zvw Arnoldus Udemans soen van 

Bruheze ev Margareta, en Reijnerus nzvw hr Ghevardus van Doerne ridder ev 

Barbara, dvw voornoemde Rutgherus, verkochten aan Willelmus zvw Willelmus 

Bastart van Bucstel, tbv jkvr Henrica wv voornoemde Willelmus Bastart, een 

b-erfcijns van 3 pond, met Lichtmis in Oerle te betalen, gaande uit (1) een 

huis en tuin van Aleijdis dv Marcelius gnd van der Haghen, in Knechsel, (2) 

een erfgoed, gnd geloekt, van voornoemde Aleijdis en haar kinderen, naast 

voornoemd huis gelegen, voorzover omgraven tegen de akkers, strekkend tot 

aan de oude sloot richting de heide, tussen wijlen Henricus van den Spiker 

enerzijds en Johannes van den Weghe anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Rutgherus verworven had van voornoemde Aleijdis, haar dochter 

Aleijdis en haar zonen Marcelius en Henricus. 

 

Dicti venditores ut supra hereditarium censum trium librarum solvendum 

hereditarie purificationis et in Oerle tradendum ex domo et orto cum suis 

attinentiis Aleijdis filie Marcelii dicti van der Haghen sitis in 

parochia de Knechsel et ex hereditate dicta geloecte dicte Aleijdis et 

eius liberorum iuxta dictam domum sita (dg: pro) in quantum ibidem est 

circonfossatum! versus agros tendente ad antiquum fossatum versus mericam 

inter hereditatem Henrici quondam van den Spiker ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Weghe ex alio #?sitis# quem censum dictus 

quondam Rutgherus erga dictam Aleijdem et Aleijdem eius filiam Marcelium 

et Henricum eius filios acquisiverat prout dicebant hereditarie 

vendiderunt Willelmo filio quondam Willelmi Bastart de Bucstel ad opus 

domicelle Henrice relicte eiusdem quondam Willelmi Bastart promittentes 

ut immediate. Testes Sijmon et Walterus datum quinta post Pe Pauli. 
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BP 1179 p 575r 02 do 03-07-1393. 

Rutgherus zvw Johannes van Boemel verkocht aan Walterus van Oerle zvw 

Walterus van Oerle een tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd op die Hulsdonk, 

tussen voornoemde Walterus van Oerle zvw Willelmus van Oerle enerzijds en 

erfgoed van de heer van Boxtel anderzijds. 

 

Rutgherus filius quondam Johannis (dg: de Johannis) de Boemel quendam 

ortum situm in parochia de Bucstel ad locum dictum op die Hulsdonc inter 

hereditatem Walteri de Oerle (dg: ex) filii quondam Willelmi de Oerle ex 

uno et inter hereditatem domini de Bucstel ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Waltero de Oerle filio quondam Walteri de Oerle promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 03 do 03-07-1393. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan zijn broer Rodolphus een 

n-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd op die Rennendonk, tussen Gerardus Claes soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc hereditarie vendidit 

Rodolpho suo fratri hereditarium censum octo librarum monete solvendum 

hereditarie (dg: pur) nativitatis Domini ex domo et orto (dg: dicti) et 

hereditatibus sibi {streepje door een inktvlek} adiacentibus sitis infra 

(dg: p) libertatem oppidi de Busco (dg: sc) ad locum dictum op die 

Rennendonc inter hereditatem Gerardi Claes soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 04 do 03-07-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393), met 80 goede Gelderse gulden of de waarde, eventuele 

achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

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

Theodericus zvw voornoemde Ghibo van der Rennendonc en Reijnerus Mudeken. 

 

A. 

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

festum nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente (dg: quamlibet libram) cum (dg: X) #octoginta# 

bonis Gelre gulden seu valorem et cum arrestadiis et cum censu anni 

redempcionis ut in forma. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de 

Globo Theoderico filio dicti quondam Ghibonis van der Rennendonc Reijnero 

Mudeken datum anno nonagesimo tercio mensis julii die III hora complete. 

 

BP 1179 p 575r 05 do 03-07-1393. 

Voornoemde Rodolphus verklaarde dat zijn broer Johannes afrekening heeft 

gegeven van het momberschap van voornoemde Johannes over voornoemde 

Rodolphus en van alle goederen, die voornoemde Johannes namens voornoemde 

Rodolphus heeft ontvangen. 

 

Dictus Rodolphus palam recognovit sibi (dg: per) Johannem suum fratrem 

(dg: plenarie #fore# satisfactum) legitimam computationem et rationem 

fecisse de (dg: omnibus bonis) eo quo dictus Johannes fuerat mamburnus 

dicti Rodolphi et de omnibus bonis que dictus Johannes nomine et (dg: 

par-) ex parte dicti Rodolphi ac de bonis et rebus quibuscumque dicti 

Rodolphi percepit et levavit a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 06 do 03-07-1393. 

Voornoemde Rodolphus deed tbv zijn voornoemde broer Johannes afstand van 
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(1) alle goederen, die aan zijn broer Theodericus ten deel waren gevallen, 

bij de erfdeling, gedaan tussen zijn broers Johannes en Theodericus, en 

Johannes zvw Zegherus gnd Persijns soen ev Mechtildis dvw voornoemde Ghibo 

van der Rennendonc, van de goederen die aan hen en aan voornoemde Rodolphus 

behoren, (2) alle goederen, die aan voornoemde Johannes zvw Zegherus 

Persijns soen gekomen waren bij die erfdeling. 

 

Dictus (dg: L) Rodolphus (dg: pro) super omnibus bonis que Theoderico suo 

fratri #in partem cessis# mediante hereditaria (dg: p) divisione prius 

facta inter Johannem (dg: suum) Theodericum suos fratres et Johannem (dg: 

de) filium quondam Zegheri dicti Persijns soen maritum et tutorem 

legitimum Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Ghibonis van der 

Rennendonc de bonis quibuscumque ad ipsos et ad dictum Rodolphum 

spectantibus (dg: prout in litteris dicebat) atque super omnibus bonis 

dicto Johanni filio quondam Zegheri Persijns soen mediante dicta 

divisione in partem cessis in omnibus et per omnia prout dictis (dg: 

Johanni) #Theoderico# et Johanni huiusmodi mediante dicta divisione cessa 

sunt in partem et prout in litteris scabinorum de Busco super hoc 

confectis plenius continetur ut dicebat (dg: ad se se) ad opus dicti 

Johannis sui fratris renunciavit promittens ratam servare et dicta bona 

dictis Theoderico et Johanni filio quondam Zegheri Persijns soen non 

impetet occacione juris sibi ad presens in eisdem competentis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 07 do 03-07-1393. 

Hermannus nzvw Petrus van Waderle ontlastte wijlen Willelmus van Waderle, 

zijn vrouw Elsbena en kinderen en goederen van wijlen voornoemde Willelmus 

van alle aanspraken op hen. 

 

Hermannus filius #naturalis# quondam Petri de Waderle quitos clamavit 

Willelmum quondam de Waderle Elsbenam eius uxorem et liberos (dg: 

quoscum) et bona quoscumque! dicti quondam Willelmi ab omnibus causis et 

impetitionibus quibus mediantibus ipse dictos quondam Willelmum Elsbenam 

eius uxorem et eius liberos et bona quecumque impetere posset quovis modo 

a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. Testes Sijmon et 

Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 08 do 03-07-1393. 

Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen van Amersvoert verkocht aan 

Willelmus van den Hoernic een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd op Midakker, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en voornoemde 

Willelmus van den Hoernic anderzijds, met een eind strekkend aan de beemden 

van Rumel. 

 

(dg: V) Amisius dictus Mijs filius Volcquini Mijs soen de Amersvoert 

peciam terre sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum 

op Midacker inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter 

hereditatem Willelmi van den Hoernic ex alio #tendentem cum uno fine ad 

prata de Rumel# ut dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo van den 

Hoernic promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 575r 09 do 03-07-1393. 

Voornoemde Willelmus koper beloofde aan voornoemde Amisius 11 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus over een jaar (za 25-07-1394) 

te betalen. 

 

Dictus Willelmus emptor promisit dicto Amisio XI bonos Gelre gulden seu 

valorem (dg: ad) a festo Jacobi proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1179 p 575r 10 do 03-07-1393. 

Voornoemde Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen van Amersvoert verkocht 

aan Godefridus van Ghestel snijder een stuk land, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd op den Lokart, tussen voornoemde Godefridus van Ghestel 

enerzijds en erfgoed van een altaar in de kerk van Gestel anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed gnd Philips Hof, belast met 3½ penning oude 

hertogencijns. 

 

Dictus Amisius peciam terre sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer in 

loco dicto op den Lokart inter hereditatem Godefridi de Ghestel sartoris 

ex uno et inter hereditatem spectantem ad quoddam altare situm in 

ecclesia de Ghestel predicta ex alio tendentem cum uno loco! ad 

hereditatem dictam Philips Hof ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Godefrido de Ghestel promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: IIII) tribus et dimidio denariis antiquis census domino 

(dg: duc) nostro duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 11 do 03-07-1393. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Amisius 11 goede Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit dicto Amisio XI bonos Gelre gulden seu valorem 

(dg: ad) ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 12 do 03-07-1393. 

Johannes van Hoemen zv Arnoldus van Hoemen en Reijnerus Mudeken zvw 

Henricus Mudeken beloofden aan Philippus Jozollo etc 24 oude Franse 

schilden, met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393; 28+31+30+31+11=131 

dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes de Hoemen filius Arnoldi de Hoemen et Reijnerus Mudeken filius 

quondam Henrici Mudeken promiserunt Philippo Jozollo etc XXIIII aude 

scilde Francie ad Martini proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 13 do 03-07-1393. 

Johannes van Hoemen zv Arnoldus van Hoemen verkocht aan Reijnerus Mudeken 

zvw Henricus Mudeken 8 hont land in Groot Lith, ter plaatse gnd die Grote 

Beemden, tussen Willelmus van Hees enerzijds en Ghibo Coppen soen en 

voornoemde Reijnerus Mudeken anderzijds, vrij van maasdijk, belast met de 

grondcijns, zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

Johannes de Hoemen filius Arnoldi (dg: van) #de# Hoemen octo hont terre 

sita in parochia de Magno Lijt in loco dicto die Groet Beemden inter 

hereditatem Willelmi de Hees ex uno et inter hereditatem Ghibonis Coppen 

soen et Reijneri Mudeken filii quondam Henrici Mudeken ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Reijnero Mudeken promittens super omnia habita 

et habenda warandiam (dg: et obligationem deponere) tamquam de hereditate 

ab omni aggere #Mose# libera et obligationem deponere exceptis censu 

dominorum fundi et Zeghedike fossatis et aqueductibus ad premissa 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 575r 14 do 03-07-1393. 

Arnoldus zvw Goeswinus Vrancken beloofde aan Johannes van Tefelen 12 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) 

te betalen. 

 

Arnoldus (dg: dictus) filius quondam Goeswini (dg: f) Vrancken promisit 

Johanni de Tefelen XII bonos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

 


