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1179 mf9 D 05 p. 576. 

 Quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1393. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1393. 

 

BP 1179 p 576v 01 do 03-07-1393. 

Hermannus die Wit ev Weijndelmoedis dvw Johannes gnd die Rike droeg over 

aan Gerisius van Os een b-erfcijns van 15 schelling uit een b-erfcijns van 

20 schelling, waarvan 15 schelling te betalen met Sint-Willibrordus en 5 

schelling met Sint-Martinus, gaande uit 40 schelling b-erfcijns, behorend 

aan Godefridus Rike zvw Petrus Costkens soen en Gerardus gnd Stierken, van 

welke 40 schelling Hermannus gnd Hebben 19 schelling met Sint-Willibrordus 

in Oss moet betalen, Arnoldus van Loet 11 schelling met Sint-Willibrordus 

in Oss, en Johannes Loze 10 schelling met Sint-Martinus, uit goederen van 

voornoemde Johannes Loze, in Nistelrode, ter plaatse gnd op Vorstenbos, 

welke cijns van 20 schelling Weijndelmoedis dvw Johannes gnd Rike gekocht 

had van voornoemde Godefridus Rike, en welke cijns van 15 schelling nu aan 

hem behoort. 

 

Hermannus die Wit maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis sue uxoris 

filie quondam Johannis dicti die Rike (dg: medietatem) #hereditarium 

censum XV solidorum de# hereditario censu viginti solidorum solvendo 

hereditarie videlicet quindecim solidos in die beati Willibrordi episcopi 

atque #quinque solidos# in die beati Martini hyemalis ex quadraginta 

solidis annui et hereditarii census ad Godefridum (dg: R) Rike filium 

quondam Petri Costkens soen et ad Gerardum dictum Stierken spectantibus 

de quibus XL solidis hereditarii census iamdictis Hermannus dictus Hebben 

decem et novem solidos hereditarii census solvere tenetur annuatim et 

hereditarie in die beati Willibrordi in Os atque Arnoldus de Loet (dg: 

vid) undecim solidos hereditarii census solvere tenetur in die beati 

Willibrordi in Os necnon Johannes Loze X solidos hereditarii census 

solvere tenetur in die beati Martini (dg: he) hyemalis de bonis ipsius 

Johannis Loze sitis in parochia de Nijsterle ad locum dictum op (dg: V) 

Vorstenbosch quem censum XX solidorum Weijndelmoedis filia quondam 

Johannis dicti Rike erga dictum Godefridum Rike emendo acquisiverat prout 

in litteris et quem censum (dg: XX) #XV# nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Gerisio de Os (dg: p) cum litteris et jure (dg: 

promittens) occacione promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte sui (dg: #et dicte quondam Weijndelmoedis# 

deponere) et dicte quondam Weijndelmoedis deponere. Testes Sijmon et 

Walterus datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 576v 02 do 03-07-1393. 

(dg: Johannes). 

 

BP 1179 p 576v 03 do 03-07-1393. 

De broers Johannes, Lambertus en Jacobus, kvw Jacobus van Engelant, en de 

broers Lambertus en Johannes, kvw Arnoldus van Enghelant, beloofden aan 

Henricus van Beke, tbv hem en Henricus van Hazewinckel, 24 mud rogge1, 

Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) in Den Bosch, op 

de zolder, aan hen door voornoemde Henricus en Henricus aan te wijzen, te 

leveren. 

 

Johannes (dg: Ja) Lambertus et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi de 

Engelant et Lambertus et Johannes fratres liberi quondam Arnoldi de 

Enghelant promiserunt Henrico de Beke ad opus sui et ad opus Henrici de 

Hazewinckel seu ad opus alterius (dg: al) eorundem XXIIII modios #?bone 

                         
1 Zie → BP 1180 p 056v 01 di 10-02-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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?nove# siliginis mensure de Busco ad Martini proxime futurum persolvendos 

et in Busco supra solarium eis a dictis Henrico et Henrico vel altero 

(dg: tradendum) demonstrandum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 576v 04 do 03-07-1393. 

Johannes gnd Bits zvw Goeswinus die Smit beloofde aan Henricus Paedse 16½ 

(dg: goede) nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande 

(vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Johannes dictus Bits (dg: pro) filius quondam Goeswini die Smit promisit 

Henrico Paedse XVI et dimidium (dg: bonos) #novos# Gelre gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 576v 05 do 03-07-1393. 

Henricus nzvw hr Henricus van Baex priester zvw Engbertus van Baex verkocht 

aan Johannes van Zelant en zijn broer Gerardus, kvw Willelmus van Zelant, 

een stuk beemd, gnd de Regenbeemd, in Vught Sint-Petrus, tussen Sophia van 

den Cloet enerzijds en Johannes van Bladel anderzijds, met een eind 

strekkend aan Henricus gnd Sommergod, zoals dit behoorde aan wijlen 

voornoemde Engbertus van Baex. 

 

Henricus filius naturalis quondam domini Henrici de Baex presbitri #filii 

quondam Engberti de Baex# peciam prati dictam den Reghenbeemt sitam in 

parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Sophie van den Cloet ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Bladel ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Henrici dicti Sommergod prout ibidem situm est et ad 

#dictum quondam# Engbertum de Baex spectare consuevit ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Zelant et Gerardo eius (dg: fratri) 

fratri liberis quondam Willelmi de Zelant promittens super omnia (dg: 

warandiam) habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 576v 06 do 03-07-1393. 

Henricus Becker zvw Johannes Becker, ook namens zijn vrouw Elizabeth, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

Johannes gnd Wouters Veren Oeden soen met zijn goederen. 

 

Henricus Becker filius quondam (dg: H) Johannis Becker (dg: pistoris) tam 

pro se quam pro Elizabeth sua uxore omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Johannem dictum Wouters Veren Oeden soen cum suis bonis 

calumpniavit. D Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 576v 07 do 03-07-1393. 

(dg: Theodericus zvw Willelmus van den Breculen). 

 

(dg: Theodericus filius quondam Willelmi van den Breculen). 

 

BP 1179 p 576v 08 vr 04-07-1393. 

Theodericus zvw Willelmus van den Brekelen verkocht aan Conrardus Arts 

soen, tbv hem en zijn vrouw Gerarda dvw Henricus van Stiphout, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus te leveren, 

gaande uit2 (1) een huis, tuin en aangelegen kamp, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Hezelaer, tussen wijlen Wolterus gnd Koc enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met 6 schelling 8 penning geld, en 2 

zester rogge, (2) 1½ bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd dat 

Eindveld, tussen kv Gerardus gnd des Papen soen enerzijds en de gemeint van 

Schijndel anderzijds, deze 1½ bunder reeds belast met 1½ oude groot aan de 

heer van Boxtel, een b-erfpacht van 1 mud rogge en 4 hoenderen. De 

                         
2 Zie → BP 1181 p 196v 11 ma 14-10-1398, verkoop van de onderpanden, belast 

met onder meer de lijfpacht. 
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langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Theodericus filius quondam Willelmi van den Brekelen legitime vendidit 

Conrardo Arts soen ad opus sui et ad opus Gerardis! eius uxoris filie 

quondam Henrici de Stiphout vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam ipsorum amborum vel 

alterius eorum Martini ex domo orto et campo ipsis adiacente sitis in 

parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum Hezelaer inter 

hereditatem (dg: W) quondam Wolteri dicti Koc ex uno et inter communem 

platheam ex alio (dg: ut dicebat) atque ex uno et dimidio bonariis terre 

sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum dat Eijndvelt inter 

hereditatem liberorum Gerardi dicti des Papen soen ex uno et inter 

communitatem de Scijnle ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis (dg: VIII solidis et V) VI solidis et VIII 

denariis monete (dg: ex dictis domo) et duobus sextariis siliginis ex 

dictis domo orto et campo atque (dg: censu ?s) uno et dimidio antiquis 

grossis domino de Bucstel et hereditaria paccione unius modii siliginis 

et IIIIor pullis ex dictis uno et dimidio bonariis prius solvendis et 

promisit super habita et habenda sufficientem facere et diutius vivens 

integraliter levabit. Testes Dordrecht et Aggere datum sexta post Pe 

Pauli. 

 

BP 1179 p 576v 09 vr 04-07-1393. 

Jacobus van Baest, Rutgherus van Audenhoeven en Johannes van Boert 

beloofden aan Godefridus van Geldorp zv Philippus van Eijke 80 Hollandse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Pinksteren aanstaande (zo 25-

05-1393) en de andere helft na maning. 

 

(dg: Albertus filius quondam Henrici de Kessel) Jacobus de Baest 

Rutgherus de Audenhoeven #et# Johannes de Boert promiserunt Godefrido de 

Geldorp filio Philippi de Eijke LXXX Hollant gulden vel valorem mediatim 

penthecostes proxime et mediatim ad monitionem persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 576v 10 vr 04-07-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 576v 11 vr 04-07-1393. 

Rodolphus van den Broec zv Theodericus droeg over aan Rutgerus van 

Audenhoeven 70 oude Franse schilden, aan hem beloofd3 door Johannes zv 

Johannes Spikerman, Henricus zv Arnoldus van Kigloe en Jacobus zv Jacobus 

van Baest. 

 

Rodolphus van den Broec filius Theoderici LXX aude scilde Francie 

promissos sibi a Johanne filio Johannis Spikerman Henrico filio Arnoldi 

de Kigloe et Jacobo filio Jacobi de Baest prout in litteris legitime 

supportavit Rutgero de Audenhoeven cum litteris et jure. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 576v 12 vr 04-07-1393. 

Willelmus, Henricus, Gerardus en Ermgardis, kvw Hermannus zvw Henricus gnd 

Rijcouts soen van Os, verkochten aan Albertus Buc van Lijt een huis en 

tuin, in Oss, ter plaatse gnd aan Dorslaer, tussen kvw Johannes Ricouts 

enerzijds en Johannes van Derenborch, met een steeg ertussen, anderzijds, 

met de helft van voornoemde steeg, welk huis, tuin en helft van de steeg 

                         
3 Zie ← BP 1179 p 257r 12 ±vr 23-06-1391, belofte op 17-03-1392 70 oude 

Franse schilden te betalen. 
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wijlen voornoemde Hermannus gekocht had van Rutgherus Pijn van Derenborch. 

Hun zuster Elizabeth zal nimmer hierop rechten doen gelden. Hun broer 

Hermannus zal hiervan afstand doen. 

 

Willelmus Henricus Gerardus (dg: cum Hermannus) #et# Ermgardis liberi 

quondam Hermanni filii quondam Henrici dicti Rijcouts soen (dg: den) de 

Os cum tutore domum (dg: aream) et ortum sitos in parochia de Os ad locum 

dictum aen (dg: Vorsselaer #Dons#) inter (dg: Henrici filii quondam 

Johannis Rijcouts soen ex uno et inter hereditatem ?R) Dorslaer inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis (dg: Rij) Ricouts (dg: so) ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Derenborch quadam stegha interiacente ex 

alio cum medietate dicte stege et (dg: quas domum et ortum nunc ad se 

spectare dicebant) #medietatem dicte stege# {in margine sinistra: X; BP 

1179 p 576v 14 invoegen} hereditarie vendiderunt Alberto Buc de Lijt 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam (dg: Herma) 

Hermanni eorum patris #et eius heredum# deponere et quod ipsi Elizabeth 

eorum sororem perpetue talem habebunt quod nunquam presumet jus in dictis 

domo et orto habere quovis modo et quod ipsi Hermannum eorum fratrem 

super premissis facient renunciare. Testes Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 576v 13 vr 04-07-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 70 goede Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (do 25-12-1393) en de 

andere helft met Vastenavond aanstaande (di 18-02-1393). De brief 

overhandigen aan voornoemde Willelmus en Henricus. 

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus LXX bonos Gelre gulden seu 

valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo et 

Henrico predictis. 

 

BP 1179 p 576v 14 vr 04-07-1393. 

X. {invoegen in BP 1179 p 576v 12}. 

et quos domo ortum cum medietate dicte stege dictus quondam Hermannus 

erga Rutgherum Pijn de Derenborch emendo acquisiverat prout in litteris. 

 

1179 mf9 D 06 p. 577. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1393. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 05-07-1393. 

 

BP 1179 p 577r 01 vr 04-07-1393. 

Albertus Buc van Lijt verhuurde aan Petrus nzvw Willelmus Lodewijchs soen 4 

morgen land, van wijlen Henricus van Hijntam, nu van hem, naast de molen 

die was van het klooster Porta Celi, naast Jordanus van Roesmalen enerzijds 

en Elizabeth wv Petrus van Bruggen anderzijds, voor een periode van 10 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393), per jaar voor 8 

goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus te betalen. 

 

Albertus Buc de Lijt quatuor iugera terre #quondam Henrici de Hijntam 

nunc# ad se spectantia sita (dg: ret) iuxta molendinum quod dudum fuerat 

conventus de Porta [Celi] contigue iuxta hereditatem Jordani de Roesmalen 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Petri de Bruggen ex 

alio prout ibidem sit[um] est! locavit Petro filio naturali quondam 

Willelmi Lodewijchs soen ab eodem ad spacium X annorum post festum 

Martini hyemalis proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum X annorum pro (dg: X #VIII) octo# bonis Gelre gulden seu valorem 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum X annorum Martini et primo 

termino a Martini proxime futuro ultra annum promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia. 
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Testes Emont et Dordrecht datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 577r 02 vr 04-07-1393. 

Johannes zvw Arnoldus gnd die Porter van den Hout verkocht aan Adam van 

Mierde de helft in 1 bunder beemd, in Helmond, ter plaatse gnd die Perric, 

tussen Henricus gnd Roefs soen enerzijds en Godefridus ?Roefs soen 

anderzijds, geheel de bunder belast met ½ cijnshoen aan de heer van 

Helmond. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi dicti die Porter van den Hout (dg: 

hereditarie vendidit Ade de Mierde hereditariam p) medietatem ad se 

spectantem in uno bonario prati sito in parochia de Helmont in loco dicto 

die Perric inter hereditatem Henrici dicti Roefs soen ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Ro[efs?] soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Ade de Mierde promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere excepto dimidio pullo censuali domino de Helmont ex 

dicto integro bonario prati solvendo. Testes Sijmon et Dordrecht datum 

sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 577r 03 ±vr 04-07-1393. 

Voornoemde Johannes verkoper beloofde aan hr Gerardus Groij 50 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) 

te betalen. 

 

Dictus Johannes venditor promisit (dg: dn) super omnia domino Gerardo 

Groij L bonos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 577r 04 ±vr 04-07-1393. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon Albertus en haar 

schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in 5 vadem land van 

wijlen voornoemde Henricus, in Kessel, ter plaatse gnd op den Eert, tussen 

hr Theodericus Buekentop priester enerzijds en voornoemde hr Theodericus 

Buekentop, mr Wolphardus van Ghiessen en Emondus Rover anderzijds, 

strekkend vanaf de plaats gnd die Hoeven tot aan de plaats gnd ten 

Voerbroect toe. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in quinque mensuris dictis vadem terre (dg: sitis) dicti 

quondam Henrici sitis in parochia de Kessel in loco dicto op den (dg: 

Eert) Eert inter hereditatem domini Theoderici Buekentorp! presbitri ex 

uno et inter hereditatem dicti domini Theoderici Buekentorp magistri 

Wolphardi de Ghiessen et Emondi Rover ex alio tendentibus (dg: cum u) a 

loco dicto die Hoeven ad locum dictum (dg: d) [t]en Voerbroect toe #prout 

ibidem site sunt# ut dicebat legitime supportavit Alberto suo filio et 

Willelmo de Broechoven suo genero promittens (dg: ratam servare) cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere 

et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 577r 05 za 05-07-1393. 

Voornoemde Albertus en Willelmus van Broechoven zvw Henricus ev Elizabeth 

dvw Henricus van Kessel verkochten voornoemde 5 vadem land aan de 

secretaris Johannes van de Kloot, tbv Walterus nzv hr Theodericus van 

Buekentop priester. Voornoemde Albertus beloofde lasten af te handelen, 

uitgezonderd zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

-. 

Dicti Albertus et (dg: H A) Willelmus de Broechoven filius quondam 

Henrici maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Henrici de Kessel dictas quinque mensuras terre prout 

ibidem site sunt hereditarie vendiderunt mihi Johanni de Globo ad opus 
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Walteri filii naturalis domini Theoderici de Buekentop presbitri 

promittentes indivisi super (dg: habita) omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper (dg: super habita 

et habenda wa) dictus Albertus super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis zeghediken aqueductibus et fossatis ad 

premissa de jure spectantibus. Emondus et Vere datum sabbato post Pe 

Pauli. 

 

BP 1179 p 577r 06 vr 04-07-1393. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon 

Albertus en haar schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in 

4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd in die Kesselse Beemden, 

beiderzijds tussen wijlen Herbertus Truden soen. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in quatuor 

hont terre sitis in parochia de Kessel in loco dicto in die Kesselsche 

Beemden inter hereditatem (dg: liberorum) quondam Herberti Truden soen ex 

utroque latere coadiacentem (dg: supportavit Alberto) prout ibidem sita 

sunt supportavit Alberto suo filio et Willelmo de Broechoven suo genero 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Vere et Walterus datum supra sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 577r 07 za 05-07-1393. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde 4 hont aan Thomas zv 

Arnoldus Noijden soen, tbv Henricus en Truda, kvw Herbertus Truden soen. 

Voornoemde Albertus beloofde lasten af te handelen, uitgezonderd 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

-. 

Dicti Albertus et Willelmus dicta quatuor hont hereditarie vendiderunt 

Thome filii! Arnoldi Noijden soen ad opus Henrici et Trude liberorum 

quondam Herberti Truden soen promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Albertus super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus zegedike 

vocatis aqueductibus !fossatis ad ea de jure spectantibus. Testes Emondus 

et Veer datum sabbato post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 577r 08 vr 04-07-1393. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon 

Albertus en haar schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in 

(1) 4 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in die Heijngmede, tussen 

Henricus gnd te Velde enerzijds en Johannes Erenbrechts soen anderzijds, 

(2) een erfgoed, gnd een gemein, van wijlen voornoemde Henricus van Kessel, 

in Kessel, ter plaatse gnd die Kesselse Wert. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in quatuor 

mensuris dictis vadem terre sitis in parochia de Kessel in loco dicto in 

die Heijngmede inter hereditatem Henrici dicti te Velde ex uno et inter 

hereditatem Johannis Erenbrechts soen ex alio (dg: a) prout ibidem site 

sunt atque in hereditate dicta een ghemeijn dicti quondam Henrici de (dg: 

Ke) Kessel sita in dicta parochia in loco dicto die Kesselssche Wert (dg: 

ut dicebat supportavit A) cum suis attinentiis ut dicebat supportavit 

Alberto suo filio et Willelmo de Broechoven suo genero promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Vere et Wouter datum (dg: supra) sexta post 

Pe Pau. 

 

BP 1179 p 577r 09 za 05-07-1393. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde erfgoederen aan 

Ludovicus van Kessel. Voornoemde Albertus beloofde lasten af te handelen, 

uitgezonderd zegedijken, sloten en waterlaten. 
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-. 

Dicti Albertus et Willelmus dictas (dg: hereditates) hereditates 

hereditarie vendiderunt Ludovico de Kessel promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Albertus 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegedike fossatis et aqueductibus ad premissa spectantibus. Testes Emont 

et Vere datum sabbato post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 577r 10 vr 04-07-1393. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon 

Albertus en haar schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in 

5 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroect, tussen 

Nijcholaus van Kessel enerzijds en Goeswinus zv Johannes gnd Erenbrechts 

soen anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Stroebroec tot aan de plaats 

gnd ten Ert toe. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in quinque 

mensuris dictis vaden! terre sitis in parochia de Kessel in loco dicto 

int Voerbroect inter hereditatem Nijcholai de Kessel ex uno et inter 

inter! hereditatem Goeswini filii Johannis (dg: ?Eren) dicti Erenbrechts 

soen ex alio (dg: prout ibidem sita sunt supportavit Alberto) tendentibus 

a loco dicto Stroebroec ad locum dictum ten Ert toe prout ibidem site 

sunt supportavit Alberto suo filio et Willelmo de Broechoven suo genero 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Vere et Wouter datum supra 

sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 577r 11 za 05-07-1393. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde 5 vadem land aan 

voornoemde Goessuinus zv Johannes Erenbrechts soen. Voornoemde Albertus 

beloofde lasten af te handelen, behalve zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

-. 

Dicti Albertus et Willelmus dictas quinque mensuras terre hereditarie 

vendiderunt dicto Goessuino filio Johannis Erenbrechts soen promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper 

dictus Albertus super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis zegedike fossatis et aqueductibus ad premissa 

spectantibus. Testes Emont et Vere datum sabbato post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 577r 12 vr 04-07-1393. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon 

Albertus en haar schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in 

3 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroect, tussen wijlen 

Herbertus Truden soen enerzijds en Macarius gnd Kerijs Goeswijns soen 

anderzijds. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in tribus 

mensuris (dg: terre) dictis vadem terre sitis in parochia de Kessel in 

loco dicto int Voerbroect sitis inter hereditatem quondam Herberti Truden 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: K) Macarii dicti Kerijs Goeswijns 

soen ex alio prout ibidem sunt site ut dicebat supportavit Alberto suo 

filio et Willelmo de Broechoven suo genero promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Vere et Walterus datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 577r 13 za 05-07-1393. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde 3 vadem aan 

voornoemde Macarius Goesswijns soen. Voornoemde Albertus beloofde lasten af 

te handelen, uitgezonderd zegedijken, sloten en waterlaten. 

 

-. 

Dicti Albertus et Willelmus dictas tres vadem ut dicebant hereditarie 
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vendiderunt dicto Macario Goesswijns soen promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Albertus 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegedike fossatis et aqueductibus ad eas spectantibus. Testes Emondus et 

Veer datum sabbato post Pe Pauli. 

 

1179 mf9 D 07 p. 578. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1393. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 05-07-1393. 

 in octava Petri et Pauli: zondag 06-07-1393. 

 

BP 1179 p 578v 01 vr 04-07-1393. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon Albertus en haar 

schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in de helft van 6 

vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd de Vorste Ert, tussen Johannes zvw 

Johannes gnd Lodewijc enerzijds en Macarius gnd Kerijs Goeswijns soen 

anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in (dg: se) medietate sex mensurarum dictarum vadem 

terre sitarum in parochia de Kessel in loco dicto dem! Vorsten Ert inter 

hereditatem Johannis (dg: dicti Lodew) filii quondam Johannis dicti 

Lodewijc ex uno et inter hereditatem (dg: Joh K) Macarii dicti Kerijs 

Goeswijns soen ex alio prout ibidem site sunt ut dicebat supportavit 

Alberto suo filio et Willelmo de Broechoven suo genero promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Vere et Walterus datum sexta post Pe (dg: -

n) Pau. 

 

BP 1179 p 578v 02 za 05-07-1393. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemde helft van de 6 vadem 

land aan Goessuinus zvw Goessuinus Kerijs soen. Voornoemde Albertus 

beloofde lasten af te handelen, uitgezonderd zegedijken, waterlaten en 

sloten, die bij deze helft horen. 

 

-. 

Dicti Albertus et Willelmus dictam medietatem dictarum sex mensurarum 

terre hereditarie vendiderunt Goessuino filio quondam Goessuini Kerijs 

soen promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui! deponere 

promisit insuper dictus Albertus super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegedike aqueductibus et fossatis ad 

dictam medietatem spectantibus. Testes Emondus et Veer datum sabbato post 

Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 578v 03 vr 04-07-1393. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon 

Albertus en haar schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in 

1/8 deel, dat aan wijlen voornoemde Henricus behoorde, in een kamp, in 

Maren, ter plaatse gnd op Bemelen, tussen een gemene steeg enerzijds en 

wijlen hr Johannes van Eijndoven en Henricus gnd Veren Oeden soen 

anderzijds, welk 1/8 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander 1/8 deel. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in (dg: u) 

una octava parte (dg: di) que ad dictum quondam Henricum spectabat in 

quodam campo sito in parochia de Maren ad locum dictum #op# Beemelen 

inter (dg: hereditatem) communem stegam ex uno et inter hereditatem 

quondam domini Johannis de Eijndoven et hereditatem (dg: quond) Henrici 

dicti Veren (dg: Od) Oeden soen ex alio et que octava (dg: -s) pars 

annuatim dividitur contra unam aliam (dg: al oct) octavam partem campi 

predicti prout huiusmodi octava pars ad dictum quondam Henricum de Kessel 

spectare consueverat legitime supportavit Alberto suo filio et Willelmo 

de Broechoven suo genero promittens cum tutore ratam servare. Testes Vere 
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et Walterus datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 578v 04 za 05-07-1393. 

Voornoemde Albertus en Willelmus verkochten voornoemd 1/8 deel aan 

Ludovicus van den Eijnde van Maren. Voornoemde Albertus beloofde lasten af 

te handelen, uitgezonderd 3 vadem maasdijk, in Maren, ter plaatse gnd die 

Oplage, tussen de dijk van Ludovicus Coelen soen enerzijds en de dijk van 

erfg vw Adam Hauwe anderzijds, en zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

-. 

Dicti Albertus et Willelmus dictam octavam partem hereditarie vendiderunt 

Ludovico van den Eijnde de Maren promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus Albertus 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

tribus vadem aggeris Mose sitis in parochia de Maren in loco dicto die 

Oplage inter aggerem Ludovici Coelen soen et inter aggerem (dg: .) 

heredum quondam Ade Hauwe atque zegediken aqueductibus et fossatis ad 

premissa spectantibus. Testes Emondus et Veer datum sabbato post Pe 

Pauli. 

 

BP 1179 p 578v 05 za 05-07-1393. 

Ludovicus van Kessel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ludovicus de Kessel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 578v 06 vr 04-07-1393. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus van Kessel droeg over aan haar zoon 

Albertus en haar schoonzoon Willelmus van Broechoven haar vruchtgebruik in 

(1) 5 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Stroebroec, ter plaatse 

gnd Joffrou Heijlwigen Kamp, achter aldaar, tussen Johannes Buc enerzijds 

en Macarius gnd Kerijs Goeswijns soen anderzijds, (2) 6 vadem land, in 

Kessel, ter plaatse gnd Stroebroec, ter plaatse gnd in die Zantvoert, 

tussen wijlen Thomas van Mameren enerzijds en een sloot aldaar anderzijds. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore suum usufructum sibi competentem in quinque 

mensuris dictis (dg: w) vadem terre sitis in parochia de Kessel int! loco 

dicto int Stroebroec in loco dicto (dg: dicto) Joffrou Heijlwigen Camp 

posterius ibidem inter hereditatem Johannis Buc ex uno et inter 

hereditatem (dg: Macarii) Macarii dicti Kerijs Goeswijns soen ex alio 

atque in sex mensuris dictis vadem terre sitis in dicta parochia in (dg: 

loco) dicto loco Stroebroec vocato in loco dicto in die Zantvoert inter 

hereditatem quondam Thome de Mameren ex uno et inter quoddam fossatum 

ibidem ex alio ut dicebat supportavit Alberto suo filio et Willelmo de 

Broechoven (dg: ex alio) suo genero promittens cum tutore ratam servare. 

Testes Sijmon et Vere datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 578v 07 za 05-07-1393. 

Voornoemde Willelmus droeg zijn helft in voornoemde goederen over aan 

voornoemde Albertus. 

 

-. 

Dictus Willelmus medietatem ad spectantem! in premissis hereditarie 

supportavit dicto Alberto promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Emondus et Vere datum sabbato post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 578v 08 zo 06-07-1393. 

Johannes van Enghelant en zijn broers Lambertus en Jacobus, kvw Jacobus van 

Enghelant, en de broers Johannes en Lambertus, kvw Arnoldus van Enghelant, 

beloofden aan de secretaris, tbv hr Johannes van Dunghen propositus van 

Mechelen, 18 Hollandse gulden of de waarde in goud met Sint-Philippus-en-
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Jacobus aanstaande (vr 01-05-1394) te betalen. 

 

Nota. 

Johannes de Enghelant Lambertus et Jacobus eius fratres liberi quondam 

Jacobi de Enghelant (dg: prom) Johannes et Lambertus fratres liberi 

quondam Arnoldi de Enghelant promiserunt mihi ad opus domini Johannis de 

Dunghen (dg: canonic) proposito (dg: Mechil) Mechlinensi (dg: novem 

Brabant dobbel) .. XVIII Hollant gulden (dg: seu) seu valorem in (dg: 

and) auro in festo Philippi et Jacobi apostolorum proxime futuro 

persolvendos. Testes Aggere et Vere datum in octava Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 578v 09 zo 06-07-1393. 

Voornoemde Johannes van Enghelant en zijn broers Lambertus en Jacobus, kvw 

Jacobus van Enghelant, en voornoemde broers Johannes en Lambertus, kvw 

Arnoldus van Enghelant, beloofden aan de secretaris, tbv voornoemde hr 

Johannes van Dunghen, 24 Hollandse gulden of de waarde in goud en 6 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (vr 01-05-

1394) te betalen en te leveren. 

 

Nota. 

Dicti quinque debitores promiserunt mihi ad opus dicti domini Johannis de 

Dunghen XXIIII Hollant gulden seu valorem in auro et sex modios siliginis 

mensure de Busco ad festum Philippi et Jacobi apostolorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 578v 10 zo 06-07-1393. 

Voornoemde broers Johannes, Lambertus en Jacobus, kvw Jacobus van Engelant, 

en Lambertus zvw Arnoldus van Enghelant beloofden voornoemde Johannes zvw 

Arnoldus van Enghelant schadeloos te houden. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 578v 08+09}. 

Solvit II grossos. 

Dicti Johannes (dg: .) Lambertus Jacobus fratres liberi quondam Jacobi de 

Engelant et Lambertus filius quondam Arnoldi de Enghelant promiserunt 

indivisi super omnia dictum Johannem filium (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi 

de Enghelant indempnem servare a tota pecunia predicta. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf9 D 08 p. 579. 

 Sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1393. 

 Sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 05-07-1393. 

 Secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 07-07-1393. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 08-07-1393. 

 

BP 1179 p 579r 01 vr 04-07-1393. 

Ermgardis dvw Henricus gnd Quaden verkocht aan Hartmannus zvw Hartmannus 

van Grotel een stuk beemd, in Dinther, tussen Rodolphus ....... enerzijds 

en Ywanus van Vauderic en Willelmus Vos anderzijds, welk stuk jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een erfgoed van voornoemde Willelmus aldaar, belast met 

3 penning oude cijns aan de kerk van Dinther. Willelmus zvw Lambertus van 

den Arennest deed afstand. 

 

Ermgardis filia quondam Henrici dicti Quaden (dg: -s doc) cum tutore (dg: 

tutore) peciam prati sitam in parochia de Dijnter inter hereditatem 

Rodolphi ....... ex uno et inter hereditatem Ywani de Vauderic et 

Willelmi Vos ex alio (dg: ut dicebat hereditarie v) et que pecia prati 

annuatim dividitur contra hereditatem dicti Wil[lelmi] ibidem sitam ut 

dicebat (dg: hereditatem) hereditarie vendidit Hartmanno filio quondam 

(dg: Herma) Hartmanni de Grotel promittens cum tutore (dg: w) super omnia 

w[arandiam] et obligationem deponere exceptis III denariis antiqui census 

(dg: domino fundi) ecclesie de Dijnter exinde solvendis. 
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Quo facto Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest super dicta 

pecia prati et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens super 

omnia !et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Dordrecht 

datum (dg: q) sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 579r 02 vr 04-07-1393. 

Johannes zvw Johannes Bathen soen en Zibertus van Hoculem de jongere 

beloofden aan Henricus Gecke 159 goede Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Johannes filius quondam Johannis Bathen soen et Zibertus de Hoculem 

junior promiserunt indivisi super omnia Henrico Gecke centum et 

quinquaginta [no]vem bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 579r 03 za 05-07-1393. 

Bertha dvw Ghibo Lobbe droeg over aan haar zuster Engelberna ev Amelius 

Heijnmans soen, tbv voornoemde Amelius, alle goederen, die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar voornoemde vader Ghibo, resp. die aan haar 

zullen komen na overlijden van haar moeder Elizabeth. 

 

Bertha filia quondam Ghibonis Lobbe cum tutore omnia bona sibi de morte 

dicti quondam Ghibonis sui patris successione hereditarie advoluta atque 

post mortem Elizabeth sue matris successione hereditarie advolvenda 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Engelberne sue 

sorori uxori Amelii Heijnmans soen ad opus dicti Amelii sui mariti 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Emondus et Veer datum sabbato 

post Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 579r 04 za 05-07-1393. 

Makarius gnd Kerijs zvw Goessuinus Kerijs soen van Kessel verkocht aan 

Albertus zvw Henricus van Kessel 1 hont land, in Kessel, in een kamp gnd 

Jonfrou Heijlwigen Kamp, tussen voornoemde Albertus enerzijds en kvw 

Henricus Nuijdeken anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

-. 

Makarius dictus Kerijs filius quondam Goessuini Kerijs soen de Kessel 

unum hont terre situm in parochia de Kessel in campo dicto Jonfrou 

Heijlwigen Camp inter hereditatem Alberti filii quondam Henrici de Kessel 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici Nuijdeken ex alio 

prout ibidem est situm ut dicebat hereditarie vendidit dicto Alberto 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis Zegedike 

aqueductibus et fossatis ad dictum hont terre spectantibus. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 579r 05 za 05-07-1393. 

Gerardus zvw Henricus van Mulsel: de helft in een stuk land, gnd dat 

Weerstuk, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaer, tussen W {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de (dg: Mus) Mulsel medietatem ad se 

spectantem in pecia terre dicta dat Weerstucke sita in parochia de Gestel 

prope Herlaer in loco dicto Hezelaer inter hereditatem W. 

 

BP 1179 p 579r 06 za 05-07-1393. 

Jacobus van Kigloe verkocht aan Johannes Drijnchellinc zvw Arnoldus 

Drincheliinc, tbv Hermannus, Godefridus en Margareta, kvw Johannes 

Drinchellinc zv Hermannus Drijnchellinc, een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

andere aangelegen erfgoederen, in Mierlo, ter plaatse gnd die Laeracker 

Ynde, tussen Jacobus van Berze van der Horst enerzijds en Elisabeth van 
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Achel anderzijds, (2) 5 lopen land, in Mierlo, ter plaatse gnd Laerakker, 

tussen Petrus van Langvelt enerzijds en Henricus Dicbier heer van Mierlo, 

Henricus zv Johannes van Laervenne en Marcelius zv Johannes van den Laer 

anderzijds, (3) 1 lopen land aldaar, ter plaatse gnd op Rulle, tussen 

Egidius van Ghisenrode enerzijds en Henricus zv Gerardus schoenmaker 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jacobus de Kigloe hereditarie vendidit Johanni Drijnchellinc #filio 

quondam (dg: H) Arnoldi Drincheliinc# ad opus Hermanni Godefridi et 

Margarete liberorum quondam Johannis Drinchellinc filii Hermanni 

Drijnchellinc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto ac ceteris 

hereditatibus ipsis adiacentibus sitis in parochia de Mierle ad locum 

dictum die Laeracker Ynde inter hereditatem Jacobi de Berze van der Horst 

ex uno et inter hereditatem Elisabeth de Achel ex alio atque ex quinque 

lopinatis terre sitis in dicta parochia ad locum dictum Laeracker inter 

hereditatem Petri de Langvelt ex uno et inter hereditatem (dg: d) Henrici 

(dg: di) Dicbier domini de Mierle Henrici filii Iohannis de Laervenne et 

Marcelii filii Iohannis van den Laer ex alio item ex una lopinata terre 

sita ibidem ad locum dictum op Rulle inter hereditatem Egidii de 

Ghisenrode ex uno et inter hereditatem Henrici filii Gerardi sutoris ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi prius inde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Veer datum ut supra. 

 

BP 1179 p 579r 07 za 05-07-1393. 

Hermannus gnd Wit ev Weijndelmodis dvw Johannes Rike handschoenmaker zvw 

Johannes Rike verkocht aan Gerardus Wilde zvw Henricus Wilde 1/3 deel, 

behorend aan voornoemde Henricus Wilde, in een kamp, 6 morgen 3 hont groot 

of iets meer of minder, op de plaats gnd Voert, tussen voornoemde plaats 

gnd Voert enerzijds en Johannes gnd Loze anderzijds, welk 1/3 deel wijlen 

voornoemde Johannes Rike zvw Johannes Rike in cijns verkregen had van 

voornoemde Henricus Wilde, en welk 1/3 deel nu aan hem behoort, belast met 

de cijns in de brief vermeld. 

 

Hermannus dictus Wit maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Weijndelmodis sue uxoris (dg: filii quo) filie quondam Johannis Rike 

cijrothecarii filii quondam Johannis Rike terciam partem ad Henricum 

Wilde spectantem in quodam campo sex jugera et tria hont terre (dg: ..) 

parum magis vel minus continente sito supra locum dictum (dg: inter) 

Voert inter dictum locum Voert nuncupatum ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Loze ex alio quam terciam partem dictus quondam Johannes 

Rike filius dicti quondam Johannis Rike erga dictum Henricum Wilde ad 

censum acquisiverat prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo Wilde filio dicti quondam Henrici Wilde 

supportavit (dg: .) cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Johannis Rike sui soceri 

deponere excepto censu in dictis litteris (dg: contentis) contento. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 579r 08 ma 07-07-1393. 

Zala dvw Cristianus gnd van Nijewel droeg over aan Arnoldus Groetaert het 

deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van Arnoldus van Kessel, in 

(1) een kamp, in Kessel, ter plaatse gnd die Nulenden, naast het kasteel 

aldaar, tussen Gherijs Hillen soen enerzijds en kinderen gnd des Jongen 

Kijnder anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, (2) een 

hofstad, naast voornoemd kamp gelegen, tussen voornoemde Gherijs Hillen 

soen enerzijds en Henricus Bouman anderzijds. 

 

O+. 

Zala filia quondam Cristiani dicti de Nijewel cum tutore totam partem et 
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omne jus sibi #de morte quondam Arnoldi de Kessel successione advolutas# 

quovis modo competentes in quodam campo sito in parochia de Kessel ad 

locum dictum die Nulenden iuxta castrum ibidem inter (dg: campum ?Gh) 

hereditatem Gherijs Hillen soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum des Jongen Kijnder ex alio tendente cum utroque fine ad communem 

platheam atque in quodam domistadio sito iuxta campum predictum inter 

hereditatem dicti Gherijs Hillen soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Bouman ex alio ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Henrico de Rons) 

#Arnoldo Groetaert# promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Dordrecht datum secunda post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 579r 09 ma 07-07-1393. 

Hr Willelmus van Huerne heer van Duffel, Johannes Zerijs van Erpe en 

Henricus van den Kerchoeve schoenmaker beloofden aan Philippus Jozollo 200 

oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393; 

24+31+30+31+11=127 dgn) te betalen, op straffe van 10. 

 

Dominus Willelmus de Huerne dominus de Duffel Johannes Zerijs de Erpe et 

Henricus van den Kerchoeve sutor promiserunt Philippo Jozollo IIc aude 

scilde Francie ad Martini proxime persolvendos pena X. Testes (dg: E) 

Dordrecht et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 579r 10 ma 07-07-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 2 placken. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 579r 11 di 08-07-1393. 

Mathias van Mierde zvw Johannes van Mierde verkocht aan Henricus gnd Melijs 

zv Willelmus van Vucht een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, die Godefridus gnd van den Plac met Lichtmis moet leveren aan 

voornoemde Mathias, gaande uit een hoeve in Venloon en uit 2 bunder beemd 

in Udenhout. 

 

Mathias de Mierde filius quondam Johannis de Mierde hereditarie vendidit 

Henrico (dg: ?filio dicto) #dicto Melijs# filio Willelmi (dg: dicti Me) 

de Vucht hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis dicte mensure quam Godefridus dictus 

van den Plac predicto Mathie solvere tenetur hereditarie (dg: pr) termino 

solucionis predicto ex manso sito in parochia de Venloen et ex duobus 

(dg: di) bonariis prati sitis in Udenhout ut dicebat promittens warandiam 

et obligationem deponere in dicta paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis. Testes Veer et Wouter datum 3a post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 579r 12 di 08-07-1393. 

Mathias gnd van Mierde droeg over aan Godefridus zvw Godefridus Marcelijs 

soen 2/3 deel in 45 schelling cijns, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit verschillende stukken land, in het 

gebied van de heer van Herlaer, ter plaatse gnd op die Donk, welke 45 

schelling voornoemde Mathias gekocht had van Henricus zvw Bartholomeus gnd 

van den Hoernic. 

 

Mathias dictus de Mierde duas partes ad se spectantes (dg: quadra) in 

quadraginta quinque solidis annui et perpetui census dandis et solvendis 

hereditarie (dg: mediatim) pro una medietate in festo nativitatis Domini 

et pro reliqua medietate in festo nativitatis Johannis ex quibusdam 

partibus! terre sitis in territorio domini de Herlaer in loco dicto 
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communiter op die Donc quos XLV solidos dictus Mathias erga Henricum 

filium quondam Bartholomei dicti van den Hoernic emendo acquisiverat 

prout in litteris scilicet dividendo in tres duas! partes de hiis (dg: h) 

ut dicebat hereditarie (dg: v) supportavit Godefrido filio quondam 

Godefridi Marcelijs soen cum litteris et jure virtute dictarum duarum 

partium etc promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 579r 13 di 08-07-1393. 

Voornoemde Godefridus zvw Godefridus Marcelijs soen beloofde aan voornoemde 

Mathias van Mierde voornoemd 2/3 deel van voornoemde 45 schelling niet te 

manen, zolang voornoemde Mathias leeft. 

 

Solvit totum. 

Dictus Godefridus filius quondam Godefridi Marcelijs soen promisit super 

omnia dicto Mathie de Mierde quod ipse Godefridus primodictus dictas duas 

partes dictorum XLV solidorum non petet neque monebit pro se vel pro 

aliquo alio quamdiu dictus Mathias vixerit. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 D 09 p. 580. 

 Tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 08-07-1393. 

 Quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 09-07-1393. 

 Sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 11-07-1393. 

 

BP 1179 p 580v 01 di 08-07-1393. 

Hr Theodericus Rover ridder gaf uit aan Franco zvw Paulus Willems soen en 

Arnoldus van der Haseldonc zvw Henricus Beer een hofstad, in Orthen, tussen 

Johannes van Overbeke enerzijds en Nicholaus zvw Petrus gnd Lang Peter 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Sint-Remigius te betalen. 

 

Dictus! Theodericus Rover miles domistadium situm in Orthen inter 

hereditatem Johannis de Overbeke ex uno et inter hereditatem Nicholai 

filii quondam Petri dicti Lang Peter ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Franconi filio quondam Pauli Willems soen et Arnoldo 

van der Haseldonc filio quondam Henrici Beer ab eisdem possidendum pro 

hereditario censu trium librarum monete dando dicto domino Theoderico ab 

aliis Remigii ex dicto domistadio promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt ex dicto domistadio. Testes 

Veer et Wouter datum 3a post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 580v 02 wo 09-07-1393. 

Henricus zvw Henricus van Uden en zijn oom Gerardus van Uden beloofden aan 

Henricus Bierman 15 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Uden et Gerardus de Uden eius 

avunculus promiserunt Henrico Bierman XV Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini persolvendos persolvendos!. Testes Emont et Wouter 

datum quarta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 580v 03 wo 09-07-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 580v 04 vr 11-07-1393. 

Henricus zvw Jordanus Cluijsterman van Oerscot verkocht aan Henricus zvw 

Henricus van Eijndoven een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 1½ 
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mudzaad aangelegen roggeland, in Oirschot, in de herdgang van Notelen, 

tussen Johannes van Westelberze enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) 

3 bunder beemd in Oirschot, in de herdgang van Notelen, tussen Deenkinus 

Moerman enerzijds en Johannes Zikens anderzijds, (3) 3 bunder beemd in 

Oirschot, in de herdgang van Notelen, tussen Willelmus van Herzel enerzijds 

en de gemeint anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen. 

 

Henricus filius quondam Jordani Cluijsterman de Oerscot hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Henrici de Eijndoven hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et una 

et dimidia modiatis terre siliginee #sibi adiacentibus# mensure de 

Oerscot sitis in parochia de Oerscot in pastoria de Notelen inter 

hereditatem Johannis de Westelberze ex uno et inter communem plateam ex 

alio item ex ex! tribus bonariis prati sitis in dicta! parochia (dg: in 

loco dicto) et pastoria inter hereditatem (dg: Ard) Deenkini Moerman ex 

uno et inter hereditatem Johannis Zikens ex alio item ex tribus bonariis 

prati sitis in parochia de pastoria predictis inter hereditatem Willelmi 

de Herzel ex #uno et inter# communitatem ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi. 

Testes Dordrecht et Aggere datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 580v 05 vr 11-07-1393. 

Arnoldus, Johannes, Jacobus en Elizabeth, kvw Gerardus van Vladeracken, 

Willelmus van Audenhoven ev Cristina, en Johannes Loijer ev Gherburgis, dvw 

voornoemde Gerardus, maakten een erfdeling van alle erfgoederen, die aan 

hen gekomen waren na overlijden van hun ouders. 

Voornoemde Johannes van Vladeracken kreeg een hoeve van voornoemde wijlen 

Gerardus, in Tilburg, met de beesten op deze hoeve, en met de lasten. 

 

Arnoldus Johannes et Jacobus fratres #et Elizabeth# liberi quondam 

Gerardi de Vladeracken #cum tutore# Willelmus de Audenhoven maritus et 

tutor legitimus Cristine sue uxoris et Johannes (dg: f Loijer) #Loijer# 

maritus et tutor legitimus Gherburgis sue uxoris filiarum dicti quondam 

Gerardi palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

omnibus (dg: eis de morte) bonis hereditariis eis de morte (dg: dicti) 

quondam (dg: Gerardi et Elizabe) parentum dictorum liberorum successione 

advolutis mediante qua divisione quidam mansus dicti quondam Gerardi 

situs in parochia de Tilborch cum suis attinentiis #cum suis oneribus 

exinde solvendis et cum bestiis supra dictum mansum consistentibus# ut 

dicebant dicto Johanni de Vladeracken cessit in partem super quibus etc 

promittentes #cum tutore# ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes Aa et Vere datum sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 580v 06 vr 11-07-1393. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde aan Johannes Loijer 100 goede Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Primodictus Johannes promisit super omnia Johanni Loijer centum (dg: XCV) 

bonos Gelre gulden seu valorem #et# ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1179 p 580v 07 vr 11-07-1393. 

Voornoemde Jacobus zvw Gerardus de Vladeracken kreeg een hoeve van 

voornoemde wijlen Gerardus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tezamen 

met de beesten op deze hoeve, en met de lasten. 

 

Et mediante qua divisione quidam mansus (dg: situs) dicti quondam Gerardi 

situs in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel cum suis attinentiis 

universis cum bestiis #supra dictum mansum consistentibus# ut dicebant 

(dg: dicto) cum suis oneribus exinde (dg: cessi) de jure solvendis ut 
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dicebant dicto Jacobo cessit in partem super quibus etc promittentes cum 

tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 580v 08 vr 11-07-1393. 

Voornoemde Elizabeth dvw Gerardus van Vladeracken kreeg (1) een stenen huis 

en erf van voornoemde wijlen Gerardus, in Den Bosch, over de Korenbrug, 

tussen erfgoed van Johannes van Vladeracken enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Vincke van Hijntam anderzijds, met de lasten hieruit, (2) de helft 

van een erfgoed gnd moer van voornoemde wijlen Gerardus, ter plaatse gnd 

Huisven, (3) een b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, die 

voornoemde wijlen Gerardus beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen 

Rijka gnd Witmeri, (4) een b-erfcijns van 28 schelling gemeen paijment, die 

voornoemde wijlen Gerardus beurde, gaande uit een huis en erf van Henricus 

Potter, in Den Bosch, in de Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Gerardus 

Roggen, (5) de helft van een b-erfcijns van 6 pond 15 schelling geld, die 

Jacobus zvw Johannes Coptiten gekocht had van Henricus Wijsse van 

Westilborch, (6) de helft van 3 morgen land, gelegen voor Vlijmen, waarvan 

de andere helft behoort aan Johannes zv Truda. 

 

Et mediante qua divisione domus (dg: et) lapidea et area dicti quondam 

Gerardi sita in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem Johannis de 

Vladeracken ex uno et inter hereditatem Arnoldi Vincke de Hijntam ex alio 

cum suis oneribus exinde solvendis item medietas hereditatis dicte moer 

dicti quondam Gerardi site in loco dicto (dg: Huijsma) Huijsvenne item 

hereditarius census XL solidorum communis pagamenti (dg: si) quem dictus 

quondam Gerardus solvendum habuit hereditarie ex (dg: hereditate) domo et 

area quondam Rijke dicte Witmeri item hereditarius census XXVIII 

solidorum communis pagamenti quem dictus quondam Gerardus solvendum 

habebat hereditarie (dg: .) ex (dg: hereditate) #domo et area# Henrici 

Potter sita in Busco (dg: iuxta) in vico Orthensi iuxta hereditatem 

quondam Gerardi Roggen (dg: item hereditarius census III librarum et 

septem et dimidii solidorum monete solvendus hereditarie ex prato quodam 

prato sito) item medietas hereditarii census sex librarum et quindecim 

solidorum monete (dg: ..) quem Jacobus quondam! Johannis Cop-#titen erga 

Henricum Wijsse (dg: et H...) de Westilborch emendo acquisiverat prout in 

litteris item medietas trium iugerum terre# item (unum et dimidium) 

iugera (dg: terre) sita ante Vlimen et de quibus reliqua medietas spectat 

ad Johannem filium Trude ut dicebant (dg: dicto) cum suis oneribus exinde 

(dg: cessis in part) solvendis dicte Elizabeth cesserunt in partem super 

quibus etc promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 580v 09 vr 11-07-1393. 

Voornoemde Willelmus van Audenhoven ev Cristina dvw Gerardus van 

Vladeracken kreeg (1) een huis en erf van wijlen Gheerburgis van 

Vladeracken mv voornoemde Gerardus van Vladeracken, in Den Bosch, achter 

het klooster van de Minderbroeders, tussen het woonhuis van voornoemde 

wijlen Gerardus enerzijds en erfgoed van Elizabeth van Vladeracken 

anderzijds, (2) een huis en erf van wijlen Johannes Bellen, in Den Bosch, 

ter plaatse gnd Uilenborg, achter voornoemd huis en erf, direct naast 

erfgoed van Walterus van Beke, (3) een eiland gnd Wert van voornoemde 

wijlen Gerardus, gelegen voor Hedel, (4) een b-erfcijns van 13 schelling 

oude pecunia, gaande uit een tuin gnd Garshof, in Berkel, achter het huis 

van wijlen Jacobus gnd Coppen van den Hout, samen met de lasten. 

 

Et mediante qua divisione domus et area quondam Gheerburgis de 

Vladeracken matris dicti Gerardi sita in Busco retro conventum fratrum 

minorum inter (dg: he) domum habitationis dicti quondam Gerardi ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth de Vladeracken ex alio item domus et area 

quondam Johannis Bellen sita in Busco in loco dicto Ulenborch retro 

dictam domum et aream (dg: inter hereditates) contigue iuxta hereditatem 
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Walteri de Beke item quadam insula dicta {in margine sinistra:} #Wert# 

dicti quondam Gerardi (dg: sita ante Hedel) sita ante Hedel item 

hereditarius census XIII solidorum antique pecunie ex quodam orto dicto 

Garshof sito in Berkel retro domum quondam Jacobi dicti Coppen #van den 

Hout# (dg: item) cum suis (dg: atti) oneribus (dg: dicto) exinde 

solvendis dicto #Willelmo# cesserunt in partem promittentes cum tutore 

ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 580v 10 vr 11-07-1393. 

Voornoemde Arnoldus zvw Gerardus van Vladeracken kreeg (1) 1 morgen land 

van voornoemde wijlen Gerardus, ter plaatse gnd die Leghe Donc, (2) het 

woonhuis en erf van voornoemde wijlen Gerardus, in Den Bosch, achter het 

klooster van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Walterus van Oekel 

enerzijds en erfgoed van wijlen Gheerbrugis mv voornoemde Gerardus 

anderzijds, met het recht een brug te bouwen achter voornoemd huis over de 

stroom, en die brug op de andere zijde van de stroom richting Uilenburg te 

funderen, (3) de helft van een erfgoed gnd moer van voornoemde wijlen 

Gerardus, ter plaatse gnd Huisven, (4) 1½ morgen land van voornoemde wijlen 

Gerardus, in Engelen, met de lasten. 

 

Et mediante qua divisione unum (dg: .) iuger terre dicti quondam (dg: 

sit) Gerardi situm in loco dicto die Leghe Donc item domus habitationis 

et area dicti quondam Gerardi sita in Busco retro (dg: con) conventum 

fratrum minorum inter hereditatem Walteri de Oekel ex uno et inter 

hereditatem quondam Gheerbrugis (dg: ?re) matris olim dicti Gerardi ex 

alio simul cum jure edificandi #pontem# retro dictam domum ultra aquam 

ibidem currentem et eundem pontem fundandi ab altera parte dicte aque 

versus locum dictum Ulenborch item medietas hereditatis dicte moer (dg: 

spectantis q) dicti quondam Gerardi site in loco dicto Huijsvenne item 

unum et dimidium iugera terre dicti quondam Gerardi sita in (dg: ...) 

Enghelen cum suis oneribus exinde solvendis dicto Arnoldo cesserunt in 

partem promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 580v 11 vr 11-07-1393. 

Willelmus van Audenhoven beloofde aan voornoemde Arnoldus zvw Gerardus van 

Vladeracken 100 Hollandse gulden of de waarde en 10 pond geld, op Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Willelmus de Audenhoven promisit dicto Arnoldo centum Hollant gulden seu 

valorem et decem (dg: li) libras monete ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 580v 12 vr 11-07-1393. 

(dg: Voornoemde {ruimte opengelaten} beloofde aan voornoemde). 

 

(dg: Dictus {ruimte opengelaten} promisit dicto). 

 

1179 mf9 D 10 p. 581. 

 in crastino Magdalene: woensdag 23-07-1393. 

 

BP 1179 p 581r 01 vr 11-07-1393. 

Johannes Loijer kreeg (1) alle erfgoederen en b-erfpachten die voornoemde 

wijlen Gerardus van Vladeracken onder Nuland en Geffen had liggen of 

beurde, (2) iets minder dan 3 morgen van voornoemde wijlen Gerardus, 

gelegen voor Vlijmen, direct naast Johannes van Brolijo, (3) een b-erfcijns 

van 11 schelling paijment, gaande uit een erfgoed van wijlen Gerardus 

Roggen, in Den Bosch, in de Orthenstraat, (4) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Oerle, die voornoemde wijlen Gerardus beurde uit een 

erfgoed in Knechtsel, (5) een b-erfpacht van 3 zester rogge die voornoemde 

wijlen Gerardus beurde uit een erfgoed in Gemonde, met de lasten die 
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hieruit gaan. 

 

Et mediante qua divisione omnes hereditates et omnes pacciones quas (dg: 

et q) dictus quondam Gerardus infra parochiam de Nuwelant et infra 

parochiam de Gheffen habuit solvendas et situatas item tria iugera 

modicum minus (dg: minus) dicti quondam (dg: quondam) Gerardi sita ante 

Vlimen contigue iuxta hereditatem Johannis de Brolijo item hereditarius 

census XI solidorum pagamenti solvendus ex hereditate Gerardi quondam 

(dg: .) Roggen sita in Busco in vico Ortensi item hereditaria paccio (dg: 

.....) #dimidii# modii siliginis mensure (dg: ?K) de Oerle (dg: so) quam 

dictus quondam Gerardus solvendam habuit hereditarie ex hereditate sita 

in Knechsel item hereditaria paccio trium sextariorum siliginis quam 

dictus quondam Gerardus solvendam habuit ex hereditate sita in (dg: ex) 

Ghemonden (dg: item) cum suis oneribus exinde solvendis dicto (dg: 

cesserunt in partem .) Johanni Loijer cesserunt in partem (dg: ut) 

promittentes cum tutore ratam servare et dampna equaliter portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 581r 02 ±vr 11-07-1393. 

Voornoemde Arnoldus zvw Gerardus van Vladeracken beloofde aan voornoemde 

Johannes Loijer 24 goede Gelderse gulden of de waarde op Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus {later ingevuld} promisit super omnia dicto Johanni 

Loijer {later ingevuld} XXIIII bonos Gelre gulden #seu valorem# ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 581r 03 ±vr 11-07-1393. 

Johannes (dg: zv Gerardus van Ge) Vli. 

 

Johannes (dg: filius Gerardi de Ge) Vli. 

 

BP 1179 p 581r 04 ±vr 11-07-1393. 

{Enkele losse letters:} k, k, k, g, ka. 

 

BP 1179 p 581r 05 wo 23-07-1393. 

Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

54 schelling 6 penning, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Alexander gnd 

Zander smid, in Den Bosch, in de Orthenstraat, welke cijns aan hem was 

verkocht door Johannes van Os zvw Goessuinus. 

 

Johannes de Globo hereditarium censum LIIII solidorum et sex denariorum 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area quondam Alexandri dicti Zander fabri sita in Busco in vico Orthensi 

venditum sibi a Johanne de Os ?a filio quondam Goessuini prout in 

litteris monuit de tribus annis. Testes Sijmon et Walterus datum in 

crastino Magdalene. 

 

BP 1179 p 581r 06 wo 23-07-1393. 

Voornoemde Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 34 schelling 4 penning, 1 groot Tournoois voor 16 penning 

gerekend, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een huis en erf van 

Martinus Sacdrager, nu van Gerardus Ledich, in Den Bosch, over de 

Korenbrug. 

 

Dictus Johannes hereditarium censum XXXIIII solidorum et (dg: ..) quatuor 

denariorum grosso Turonensi etc pro XVI denariis solvendum hereditarie 

Martini (dg: ex here) ex domo et area Martini Sacdrager (dg: sit) nunc ad 

Gerardum Ledich spectante sita ultra pontem (dg: b) bladi monuit de 
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tribus annis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 581r 07 wo 23-07-1393. 

Voornoemde Johannes van de Kloot maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia, een helft te betalen met Sint-Jan 

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

wijlen Gerardus Beij, nu van Johannes van Amerzoijen, in Den Bosch, over de 

Korenbrug. 

 

Dictus Johannes hereditarium censum X solidorum antique pecunie solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area que 

fuerat quondam Gerardi Beij nunc ad Johannem de Amerzoijen spectante sita 

in Busco ultra pontem bladi ut dicebat monuit de tribus annis. Testes 

datum ut supra. 

 

1179 mf9 D 11 p. 582. 

 Geen data op deze pagina. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1179 mf9 D 12 p. 583. 

 in crastino Margarete: woensdag 16-07-1393. 

 in divisione apostolorum: dinsdag 15-07-1393. 

 

BP 1179 p 583r 01 wo 16-07-1393. 

Katherina wv Petrus Pulslauwer en Katherina, Heijlwigis en Mechtildis, kv 

eerstgenoemde Katherina en wijlen Petrus, verkochten aan Ghibo van Borne 

zvw Rutgherus Zassen (1) een huis en erf4,5 in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van Arnoldus gnd Avemari enerzijds en erfgoed van wijlen 

Gerardus van Wilssen anderzijds, (2) een weg, naast voornoemd huis, 

richting de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, (3) de helft van een 

stenen muur, staande tussen voornoemde weg en erfgoed van wijlen hr 

Albertus Buc investiet van Erp, belast met 6 pond 10 schelling geld. 

Beatrix6 en Rodolpha7, minderjarige dvw voornoemde Petrus, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn afstand doen. 

 

Katherina relicta quondam Petri Pulslauwer Katherina Heijlwigis 

Mechtildis #et# (dg: Beatrix) filie primodicte Katherine et quondam Petri 

predicti cum tutoribus domum et aream sitam in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Arnoldi dicti Avemari ex uno et inter hereditatem 

Gerardi quondam de Wilssen ex alio cum attinentiis eiusdem domus et aree 

singulis et universis atque quandam viam sitam contigue iuxta domum 

predictam (dg: ve in latere) versus ecclesiam sancti Johannis ewangeliste 

(dg: ibidem) in Busco atque medietatem muri lapidei consistentis inter 

dictam viam et inter hereditatem quondam domini Alberti Buc investiti 

olim de Erpe prout ibidem siti sunt #et in toto jure quo dictus [Petrus] 

in premissis decessit# ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni de 

Borne (dg: alias dicto de H) filio quondam Rutgheri Zassen promittentes 

cum tutore super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex libris et decem solidis monete ex premissis 

                         
4 Zie ← BP 1179 p 659r 02 di 01-04-1393, afstand vruchtgebruik in 4/5 deel van het huis en 
erf. Zie ← BP 1179 p 659r 03 di 01-04-1393, overdracht van 2/5 deel in het huis en erf. 

5 Zie → VB 1799 f 089r 08, ma 08-06-1394, Katherijn wijf wilner Peters Pulslauwers was gericht 
aen alle goide Henrics soens Dircs Posteels overmids geloiften van waerscappen die Henric 

voirs geloeft hadde Jan soen wilner Boudewijns geheijten Appelman als van huus ende erve 

gelegen in tsHertogenbossche in die Kercstraet tusschen den erve Art Avemari ende tusschen den 

erve wilner Gerijts geheijten Wilssen welc huus ende erve die vors Henric geloift hadde op hem 

ende op alle sijn goit den voirs Jan soen wilner Boudewijn te weren ende welc geloeft nu der 

voirs Katherinen toebehoert ende van welker geloiften die vors Katherijn scade met recht leden 

heeft. 

6 Zie → BP 1180 p 643r 10 wo 20-12-1396, Beatrix dvw Petrus Pulslauwer deed afstand. 
7 Zie → BP 1181 p 412v 07 za 07-06-1399, Rodolpha dvw Petrus gnd Pulslauwer deed afstand. 
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solvendis tali condicione quod dictus emptor dictum murum lapideum 

perpetue in bona disposicione (dg: sub) pro media parte sub suis (dg: le) 

laboribus et expensis observare tenebitur et quod ipsi Beatricem 

Rodolpham filias dicti quondam Petri quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint super premissis ad opus dicti emptoris facient renunciare. 

Testes Aa et Vere datum in crastino Margarete. 

 

BP 1179 p 583r 02 wo 16-07-1393. 

Henricus van Beke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Beke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 583r 03 wo 16-07-1393. 

David nzvw Ghisbertus Lijsscap droeg over aan Johannes Coelborner kramer 

1/6 deel in een huis, erf en tuin van voornoemde wijlen Ghisbertus, in Den 

Bosch, over de Molenbrug. 

 

David filius (dg: qu) naturalis quondam (dg: Ghibonis) Ghisberti Lijsscap 

unam sextam partem ad se spectantem in domo area et orto dicti quondam 

Ghisberti sitis in Busco ultra pontem molendini et in attinentiis (dg: 
?domus do) dictorum domus et aree et orti singulis et universis ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Coelborner institori promittens 

(dg: w) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 583r 04 di 15-07-1393. 

Henricus van Werthusen en Godefridus van Zeelst beloofden aan de 

secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 50 Hollandse gulden met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen, op straffe van 2. 

 

Henricus (dg: va) de Werthusen (dg: cum a) et (dg: Godefridus) 

#Godefridus# de Zeelst promiserunt mihi ad Thome! Asinarii etc L Hollant 

gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. Datum! Sijmon 

et Rover datum in divisione apostolorum. 

 

BP 1179 p 583r 05 di 15-07-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 583r 06 di 15-07-1393. 

Walterus van Hijntham verkocht aan Johannes Smedeken van Bucstel een 

lijfrente van 4 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

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

ondergrond, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Gevangenpoort naar 

het water, tussen erfgoed van wijlen Elizabeth Noij enerzijds en erfgoed 

van Elizabeth Lukens anderzijds, reeds belast met 35 schelling geld. 

 

Nota. 

Walterus de Hijntham legitime vendidit Johanni Smedeken de Bucstel 

vitalem pensionem IIII Gelre gulden seu valorem solvendam anno quolibet 

ad vitam dicti Walteri venditoris et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis de et ex quadam camera cum suo fundo sita in Busco in 

vico tendente a porta captivorum versus aquam ibidem inter hereditatem 

quondam Elizabeth Noij ex uno et inter hereditatem Elizabeth (dg: Lukens) 

Lukens ex alio promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis XXXV solidis monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere et cum dictus Walterus fuerit erit! quitus. Testes Sijmon et 

Walterus datum supra. 
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BP 1179 p 583r 07 di 15-07-1393. 

Destijds hadden hr Arnoldus zv Ywanus van Vauderic kloosterling van Berne 

en zijn broer Egidius zv voornoemde Ywanus, verkocht aan Ygrammus van 

Spanghelart een b-erfcijns van 4 oude schilden geld van de keizer of van de 

koning van Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 

goederen gnd Weeldelborg, in Heeswijk, (2) goederen die waren van 

voornoemde Ywanus, in Macharen. Vervolgens had voornoemde Ygrammus die 

cijns overgedragen aan Boudewinus Lijsmoeden. Goeswinus zv voornoemde 

Ywanus van Vauderic stemde met voornoemde verkoop in en beloofde aan 

Guedeldis wv voornoemde Boudewinus lasten af te handelen, uitgezonderd de 

grondcijns en een b-erfcijns van 4 oude schilden aan Jacobus van den Wiel, 

gaande uit voornoemde goederen gnd Weeldenborg. 

 

Notum sit universis quod dominus Arnoldus filius Ywani de Vauderic 

conventualis conventus de Berna atque Egidius eius frater filius dicti 

Ywani hereditarie vendidissent Ygrammo de Spanghelart hereditarium censum 

quatuor aude scilde monete cesaris vel monete regis Francie seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de et ex bonis dictis Weeldelborch! sitis in parochia de 

Hezewijc et ex attinentiis eorum bonorum singulis et universis atque (dg: 

et de) de et ex bonis que fuerant dicti Ywani sitis in parochia de 

Macharen et ex attinentiis eorundem bonorum singulis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris et cum deinde dictus Ygrammus 

dictum censum hereditarie supportasset Boudewino Lijsmoeden prout in 

litteris constitutus igitur coram coram! scabinis infrascriptis Goeswinus 

filius dicti (dg: W) Ywani de Vauderic (dg: super dicto censu et jure ad 

o) dicte vendicioni suum adhibuit consensum et ?assessum et promisit 

super habita et habenda ?huiusmodi (dg: vendicionem ratam servare et de 

dicto censu ...) Guedeldi (dg: uxori) relicte dicti quondam (dg: G) 

Boudewini (dg: ad opus quorum interest huiusmodi vendicione) ratam 

servare et de dicta warandiam et (dg: sufficientem facere) aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu 

quatuor aude scilde Jacobo van den Wiel in dictis bonis Weeldenborch 

vocatis (dg: de) prius solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Rover datum (dg: ..) in divisione apostolorum. 

 

BP 1179 p 583r 08 di 15-07-1393. 

Goeswinus zv Ywanus van Vauderic deed tbv Godeldis wv Boudewinus Lijsmoeden 

afstand van een b-erfcijns van 40 schelling, aan voornoemde Godeldis 

verkocht door voornoemde Ywanus en zijn kinderen Egidius en hr Arnoldus. 

 

Goeswinus filius Ywani de Vauderic super hereditario censu XL solidorum 

vendito Godeldi relicte quondam Boudewini Lijsmoeden ab Ywano predicto 

Egidio domino Arnoldo eius liberis prout in litteris ad opus dicte 

Godeldis renunciavit promittens super habenda! et habenda warandiam (dg: 

et obligationem deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 583r 09 di 15-07-1393. 

Voornoemde Goeswinus zv Ywanus van Vauderic deed tbv Jacobus van den Wiel 

afstand van een b-erfcijns van 4 oude schilden, aan voornoemde Jacobus 

verkocht door Ywanus van Vauderic en zijn kinderen hr Arnoldus en Egidius. 

De brief overhandigen aan Arnoldus van Gheel. 

 

Dictus Goeswinus super hereditario censu IIII aude scilde vendito Jacobo 

van den Wiel (dg: domino Ard et Egidio .) ab Ywano de Vauderic domino 

Arnoldo et Egidio eius liberis prout in litteris dicebat contineri ad 

opus dicti Jacobi renunciavit promittens super habita et habenda ratam 

servare et warandiam (dg: et contra .). Testes datum supra. Tradetur 

littera [A]rnoldo de Gheel. 
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BP 1179 p 583r 10 di 15-07-1393. 

Theodericus Berwout droeg over aan Nijcholaus Reijmbrant 50 2/3 oude Franse 

schilden, aan hem beloofd8 door Gerardus van der Stegen zvw Petrus Willems 

soen, Danijel zvw Walterus Willems soen en Gerardus van der Stegen zvw 

Petrus Coppen soen. 

 

Theodericus Berwout quinquaginta aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos atque duas tercias partes unius aurei denarii (dg: de) 

antiqui communiter aude scilt vocati monete regis (dg: promissos sibi) 

promissos sibi a Gerardo van der Stegen filio quondam Petri Willems soen 

Danijele filio quondam Walteri Willems soen et Gerardo van der Stegen 

filio quondam Petri Coppen soen prout in litteris supportavit Nijcholao 

Reijmbrant cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 583r 11 di 15-07-1393. 

Theodericus Berwout droeg9 over aan Nijcholaus Reijmbrant 59 oude schilden, 

aan hem beloofd10 door Gerardus van der Stegen zvw Petrus Willems soen, 

Johannes Clijngerberch en Danijel zvw Walterus Wellens soen. 

 

Theodericus Berwout quinquaginta novem aureos denarios antiquos 

communiter aude scilde vocatos promissos sibi (dg: sibi a G) a Gerardo 

van der Stegen filio quondam Petri Willems soen Johanne Clijngerberch et 

Danijele filio quondam Walteri Wellens soen prout in litteris supportavit 

Nijcholao Reijmbrant cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 583r 12 di 15-07-1393. 

Destijds hadden Willelmus zvw Walterus gnd Wellens soen, zijn zoon Denkinus 

en Volcquinus zvw Johannes Buc beloofd11 aan Theodericus Berwout, gedurende 

6 jaar, elk jaar met Sint-Jan 38 2/3 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde te betalen. {niets ingevuld} droeg12 nu over aan Nijcholaus 

Reijmbrant. 

 

+. 

Notum sit universis quod cum Willelmus filius quondam Walteri dicti 

Wellens soen Denkinus eius filius et Volcquinus filius quondam Johannis 

Buc promisissent indivisi super omnia se daturos et soluturos (dg: dicto) 

Theoderico Berwout ad spacium sex annorum (dg: post) anno quolibet 

eorundem sex annorum triginta octo florenos aureos communiter gulden 

vocatos monete Hollandie et duas tercias partes unius floreni aurei 

gulden vocati monete (dg: boni et ponderis) predicte seu aliud pagamentum 

eiusdem valoris (dg: prout) in festo nativitatis Johannis prout in 

litteris !{niets ingevuld} supportavit Nijcholao Reijmbrant cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 D 13 p. 584. 

 Quarta post Margarete: woensdag 16-07-1393. 

 in crastino divisionis apostolorum: woensdag 16-07-1393. 

 

BP 1179 p 584v 01 ±di 15-07-1393. 

Johannes Buc van Lijt de jongere en Theodericus Herbrechts soen hadden 

                         
8 Zie ← BP 1179 p 273r 13 ±do 13-07-1391, belofte op 24-06-1392 50 2/3 oude 

Franse schild te betalen. 
9 Zie → BP 1180 p 192v 02 do 10-09-1394, tweede overdracht van de 

schuldbekentenis met adiusticatie. 
10 Zie ← BP 1179 p 479r 05 ±do 18-07-1392, belofte op 24-06-1393 59 oude 

schilden te betalen. 
11 Zie ← BP 1179 p 276v 01 do 20-07-1391, belofte gedurende 6 jaar, elk jaar 

met Sint-Jan 38 2/3 Holland gulden te betalen. 
12 Zie → BP 1180 p 192v 01 do 10-09-1394, tweede overdracht van de 

schuldbekentenis met adiusticatie. 
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destijds beloofd13 aan Luijtgardis wv Theodericus smid van Turingen, 

gedurende 6 jaar, elk jaar 24 2/3 oude schild of de waarde ervan in ander 

paijment met Sint-Jan te betalen. {niets ingevuld} droeg over aan 

Nijcholaus Reijmbrant het deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van voornoemde Luijtgardis, in deze geldsom. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Buc de Lijt junior et Theodericus 

Herbrechts soen promisissent indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Luijtgardi relicte quondam Theoderici fabri de Turingen ad spacium sex 

annorum anno quolibet dictorum sex annorum viginti quatuor denarios 

aureos antiquos communiter scilde vocatos atque duas tercias partes unius 

aurei denarii antiqui communiter scilt vocati vel valorem eorundem in 

alio pagamento (dg: pro) in festo nativitatis beati Johannis prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis !{niets 

ingevuld} totam partem et omne jus sibi et dicte {niets ingevuld} sue 

uxori de morte dicti quondam Luijtgardis successione advolutas in (dg: 

dictis) dictis pecuniarum summis supportavit Nijcholao Reijmbrant cum 

litteris et jure. 

 

BP 1179 p 584v 02 wo 16-07-1393. 

Johannes Lijsscap ev Mechtildis dvw Rutgherus gnd Arken soen verklaarde dat 

met zijn instemming kvw Godefridus zvw voornoemde Rutgherus, na overlijden 

van Thomas van Hijntam, alle goederen zullen hebben, waarin Luijtgardis ev 

voornoemde Thomas dvw voornoemde Rutgherus is overleden, voorzover die 

goederen waren van wijlen voornoemde Rutgherus, te weten dat voornoemde 

kinderen één helft zullen hebben en voornoemde Johannes en zijn vrouw 

Mechtildis de andere helft, echter uitgezonderd alle kleinodiën en 

huisraad, waarin voornoemde Luijtgardis was overleden. Hij beloofde voor 

zich en voor zijn voornoemde vrouw Mechtildis aan Henricus van Erpe, tbv 

voornoemde kinderen, nimmer voornoemde kinderen van wijlen voornoemde 

Godefridus te hinderen bij het verkrijgen van hun helft na overlijden van 

voornoemde Thomas. 

 

Johannes Lijsscap maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Rutgheri dicti Arken soen palam recognovit id sue 

fore voluntatis et consensus quod liberi quondam Godefridi filii dicti 

quondam Rutgheri habebunt et participabunt (dg: cum d) post decessum 

Thome de Hijntam omnia bona in quibus Luijtgardis uxor olim dicti Thome 

filia dicti quondam Rutgheri decessit in quantum scilicet huiusmodi bona 

fuerant dicti quondam Rutgheri scilicet quod dicti liberi habebunt unam 

medietatem et dictus Johannes et (dg: Luij Luijtgardis) #Mechtildis# eius 

uxor reliquam medietatem dictorum bonorum exceptis tamen in hiis omnibus 

clenodiis utensilibus et domiciliis in quibus dicta quondam Luijtgardis 

decessit et promisit (dg: ?omnia) super omnia tamquam pro se quam pro 

dicta Mechtildi sua uxore #Henrico de Erpe ad +# {in margine sinistra:} 

#opus dictorum liberorum# ratam servare et #quod ipsi# dictos liberos 

dicti quondam Godefridi in assequendo et habendo medietatem dictorum 

bonorum post (dg: dicte) decessum dicti (dg: quondam) Thome (dg: non i) 

nunquam impedire nec contra venire etc. Testes Sijmon et Rover datum (dg: 

in cras) quarta post Margarete. 

 

BP 1179 p 584v 03 wo 16-07-1393. 

Voornoemde Johannes Lijsscap ev Mechtildis dvw Rutgherus gnd Arken soen 

deed tbv voornoemde Thomas van Hijntam afstand van alle kleinodiën en 

huisraad, waarin Luijtgardis ev Thomes van Hijntam was overleden. 

 

Dictus Johannes Lijsscap maritus et tutor etc super omnibus clenodiis 

domiciliis et clenodiis! in quibus Luijtgardis uxor Thome de Hijntam 

                         
13 Zie ← BP 1177 f 245r 07 za 30-06-1386, belofte gedurende 6 jaar, elk jaar 

op Sint-Jan, 24 2/3 oude schild te betalen. 
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decessit quocumque locorum consistentibus et super jure ad opus dicti 

Thome renunciavit promittens ratam servare et dicta clenodia domicilia et 

utencilia nunquam impetere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 584v 04 wo 16-07-1393. 

Johannes Zerijs van Erpe droeg over aan Leonius zvw Petrus van Erpe zijn 

vruchtgebruik in al zijn goederen, cijnzen en renten, onder de villicacio 

van Den Bosch, en al zijn beesten, varend goed, roerende en gerede 

goederen. 

 

Johannes Zerijs de Erpe suum usufructum sibi competentem in omnibus et 

singulis #suis# bonis censibus et redditibus quocumque locorum infra 

villicacionem oppidi de Busco sitis et solvendis atque omnes suas bestias 

et bona pecoralia #sua# quecumque et omnia et singula sua bona mobilia et 

parata quocumque locorum consistentia ut dicebat supportavit Leonio filio 

quondam Petri de Erpe promittens ratam servare. Testes Aa et Walterus 

datum supra. 

 

BP 1179 p 584v 05 wo 16-07-1393. 

Godefridus, nzvw hr Engbertus die Lepper dekaan van de kerk van 

Hilvarenbeek, en zijn vrouw Katherina dvw Willelmus van Casselaer 

verkochten aan Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst een b-erfcijns van 24 

oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een b-erfpacht14 van 

4 mud rogge, Bossche maat, die de verkopers beuren uit de goederen gnd te 

Kasselaar, in Oirschot, (2) een b-erfpacht van 3½ mud rogge, die Johannes 

nzvw voornoemde hr Engbertus aan verkopers levert, gaande uit erfgoederen 

in Hilvarenbeek. De brief overhandigen aan voornoemde Godefridus. 

 

Godefridus filius naturalis quondam domini (dg: G) Engberti #die Lepper# 

decani (dg: Beken) ecclesie Bekensis maritus (dg: et tutor) legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Willelmi de (dg: K) ({in margine 

sinistra:} dg: ?Kas) Casselaer et dicta Katherina cum eodem tamquam cum 

tutore #hereditarie vendiderunt Ludekino filio quondam Cristiani de 

Zeelst# hereditarium censum XXIIII aude scilde solvendum hereditarie 

purificationis de hereditaria paccione IIII modiorum siliginis mensure de 

Busco quam dicti venditores solvendam habent hereditarie ex bonis dictis 

te Cassellaer sitis in parochia de Oerscoet! et ex hereditaria paccione 

trium et dimidii modiorum siliginis quam (dg: dicti venditores solvendam 

ex hereditatibus) Johannes filius naturalis dicti domini quondam Engberti 

dictis venditoribus solvere tenetur ex hereditatibus sitis in parochia de 

Hildwarenbeke ut dicebant promittentes warandiam et obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Emont et Walterus datum supra. Tradetur 

littera dicto Godefrido. 

 

BP 1179 p 584v 06 wo 16-07-1393. 

Theodericus die Gruijter van Gheldorp verkocht aan Agnes dvw hr Johannes 

van Hoesschot ridder een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, 

met Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in 

Geldrop, tussen Henricus die Smijt enerzijds en wijlen Willelmus van Aken 

anderzijds, (2) een akker in Geldrop, tussen Theodericus gnd Melant 

enerzijds en Godefridus gnd Gobbels soen anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 4 lopen gerst. 

 

Theodericus die Gruijter de Gheldorp hereditarie vendidit Agneti filie 

quondam domini Johannis de Hoesschot militis hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Eijndoven solvendam hereditarie purificationis 

et in Eijndoven tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Gheldorp 

inter hereditatem Henrici die Smijt ex uno et inter hereditatem quondam 

Willelmi de Aken ex alio #+ {BP 1179 p 584v 07 invoegen}# promittens 

                         
14 Zie ← BP 1179 p 475r 08 za 13-07-1392 (4), vermelding van de erfpacht. 
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super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi (dg: exceptis) et hereditaria paccione quatuor lopinorum 

ordei exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Emont et Aggere 

datum (dg: q) in crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1179 p 584v 07 wo 16-07-1393. 

{invoegen in BP 1179 p 584v 06}. 

+ et ex agro sito in dicta (dg: inter) parochia inter hereditatem 

Theoderici dicti M[e]lant ex uno et inter hereditatem Godefridi dicti 

Gobbels soen ex alio ut dicebat. 

 

BP 1179 p 584v 08 wo 16-07-1393. 

Thomas Jans soen, Gerardus Kal en zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde 

Thomas verkochten aan Theodericus Harde Scoen (1) 1/3 deel van een hofstad, 

in Geffen, tussen Arnoldus die Snijder enerzijds en Godefridus Goeswijns 

soen anderzijds, te weten het 1/3 deel richting voornoemde Arnoldus die 

Snijders, belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 10 schelling gemeen 

paijment, en 1/3 deel van een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) 1 zesterzaad 

roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd in Geffenre Veld, tussen Johannes 

Ghiben soen enerzijds en erfgoed van de kerk van Geffen anderzijds. 

Godefridus Goeswijns soen ev Elizabeth dv voornoemde Thomas deed afstand. 

 

Thomas Jans soen et Gerardus Kal maritus (dg: et tutor) legitimus (dg: 

li) Heijlwigis sue uxoris filie (dg: quo) dicti Thome #et dicta 

Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore# unam terciam partem domistadii 

siti in parochia de Gheffen inter hereditatem Arnoldi die Snijder ex uno 

et inter hereditatem Godefridi Goeswijns soen ex alio scilicet illam 

terciam partem que sita est (dg: ves) versus dictam hereditatem (dg: ?in) 

dicti Arnoldi die (dg: Smijt) #Snijders# atque unam sextariatam terre 

siliginee sitam in dicta parochia in loco dicto in Gheffenre Velt inter 

hereditatem Johannis Ghiben soen ex uno et inter hereditatem spectantem 

ad ecclesiam de Gheffen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Theoderico Harde Scoen promittentes warandiam et obligationem deponere 

exceptis tercia parte hereditarii census X solidorum communis pagamenti 

et tercia parte hereditarie paccionis unius modii (dg: -s) siliginis qui 

census et paccio ex (dg: dictis) dicto domistadio de jure sunt solvendi 

annuatim. Quo facto (dg: Goeswinus) Godefridus Goeswijns soen maritus et 

tutor Elizabeth sue uxoris filie dicti Thome super (dg: tercia parte) 

#premissis# et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 

servare (dg: obligatioenm ex parte sui deponere). Testes Emont et 

Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 584v 09 wo 16-07-1393. 

Gerardus Kalle en zijn vrouw Heijlwigis dv Thomas gnd Jans soen deden tbv 

Godefridus Goeswijns soen afstand van 1/3 deel van voornoemde hofstad, te 

weten van het 1/3 deel naast voornoemde Godefridus Goeswijns soen, en van 

het recht dat ze zullen hebben na overlijden van voornoemde Thomas. 

 

Gerardus Kalle maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris filie Thome dicti 

Jans soen et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore super tercia 

parte dicti domistadii scilicet super illa tercia parte que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Godefridi Goeswijns soen et super 

jure competente et post mortem dicti Thome competituro ad opus Godefridi 

Goeswijns soen renunciavit promittens ratam servare et obligationem (dg: 

ex parte eorum d) et impeticionem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 584v 10 wo 16-07-1393. 

Thomas Jans soen en Godefridus Goeswijns soen ev Elizabeth dv voornoemde 

Thomas verkochten aan Walterus van den Poel een stuk land in Geffen, tussen 

Batha Loden enerzijds en wijlen Matheus Becker anderzijds {niet afgewerkt 
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contract}. 

 

Thomas Jans soen et Godefridus Goeswijns soen maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie dicti Thome peciam terre sitam in parochia de 

Geffen inter hereditatem Bathe Loden ex uno et inter hereditatem quondam 

Mathei Becker ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero van den 

Poel promittentes warandiam et. 

 

BP 1179 p 584v 11 wo 16-07-1393. 

Thomas Jans soen, Gerardus Kal, zijn vrouw Heijlwigis dv voornoemde Thomas 

en Godefridus gnd Goeswijns soen ev Elizabeth dv voornoemde Thomas 

verkochten aan Walterus van den Poel een stuk land, in Geffen, tussen Batha 

Loden enerzijds en wijlen Matheus Becker anderzijds, belast met een cijns 

aan de naburen. 

 

Thomas Jans soen Gerardus Kal maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti Thome et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum tutore et 

Godefridus dictus Goeswijns soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elizabeth sue uxoris filie dicti Thome peciam terre sitam in parochia de 

(dg: de) Geffen inter hereditatem Bathe (dg: so Loden) Loden ex uno et 

inter hereditatem quondam Mathei Becker ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Waltero van den Poel promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu (dg: .. vicinorum) 

vicinorum exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 D 14 p. 585. 

 in die Jacobi: vrijdag 25-07-1393. 

 Secunda post Jacobi: maandag 28-07-1393. 

 

BP 1179 p 585r 01 vr 25-07-1393. 

Mechtildis Bruijstens en Arnoldus van Vladeracken beloofden aan hr 

Woltherus Meelman 3 pond 10 schelling, 1 groot Tournoois voor 16 penning 

gerekend of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te 

betalen. 

 

Mechtildis Bruijstens et Arnoldus de Vladeracken promiserunt domino 

Wolthero Meelman tres libras et X solidos grosso Turonensi pro XVI 

denariis computato #vel valorem# ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

Sijmon et Veer datum in die Jacobi. 

 

BP 1179 p 585r 02 vr 25-07-1393. 

Engelberna wv Theodericus Wolf, haar zoon Theodericus, Johannes Velle en 

Nicholaus van Baerle beloofden aan hr Wolterus Meelman 3 pond 10 schelling, 

1 groot Tournoois etc voor 16 penning gerekend of de waarde, met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Engelberna relicta quondam Theoderici Wolf Theodericus eius filius 

Johannes Velle et Nicholaus de (dg: Bar.) Baerle promiserunt domino 

Woltero Meelman tres libras et X solidos grosso Turonensi etc pro XVI 

denariis computato #vel valorem# ad Remigii proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 585r 03 vr 25-07-1393. 

De drie eersten zullen de vierde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi tres servabunt (dg: 3-um) #quartum# indempnem. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1179 p 585r 04 vr 25-07-1393. 

(dg: Aleijdis dvw). 

 

(dg: Aleijdis filia quo). 

 

BP 1179 p 585r 05 ±vr 25-07-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan Johannes van 

Neijnsel een hofstad in Den Bosch, over de Tolbrug, in een erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rover, waarin de stal van wijlen voornoemde 

hr Johannes Rover stond, welke hofstad ligt tussen een gemene weg over de 

Tolbrug lopend enerzijds en erfgoed van Bodo van Zanthen anderzijds, en 

welke hofstad 40 voet breed en 40 voet lang is, af te meten vanaf een 

straatje dat afgescheiden is van voornoemd erfgoed van wijlen voornoemde hr 

Johannes Rover achterwaarts tot aan een steeg aldaar naast erfgoed van 

Everardus van Beircke, met het recht dat straatje te mogen gebruiken; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 5 oude Franse schilden of de 

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

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis quoddam 

domistadium situm in Busco ultra pontem dictum Tolbruggen in hereditate 

dicti quondam domini Johannis Rover in #he# qua stabulus eiusdem quondam 

domini Johannis Rover (dg: spectare) #stare# consueverat (dg: quod) quod 

domistadium situm est inter communem plateam ibidem ultra dictum pontem 

tendentem ex uno et inter hereditatem Bodonis de Zanthen ex alio et quod 

domistadium continet XL pedatas in latitudine et quadraginta pedatas in 

longitudine mensurando a quodam viculo (dg: sp) sumpto #et ordinato# 

ibidem de dicta hereditate dicti quondam domini Johannis Rover retrorsum 

usque ad quandam stegam sitam ibidem iuxta hereditatem (dg: Everad) 

Everardi de Beircke #et cum pleno jure utendi dicto viculo# ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Johanni de Neijnsel (dg: promittens super 

habita et habenda warandiam et ob aliam obligationem deponere et alter 

repro) ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu quinque 

aude scilde Francie seu valorem dando sibi ab alio mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittens super habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. 

 

BP 1179 p 585r 06 ma 28-07-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover gaf uit aan Bodo van Zanthen een hofstad 

aldaar, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van Johannes van 

Neijnsel enerzijds en erfgoed van Franco zvw Johannes Francken soen van den 

Dongen anderzijds, welke hofstad 40 voet breed en 40 voet lang is, af te 

meten vanaf voornoemd straatje, dat afgescheiden is uit het erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rover achterwaarts tot aan een steeg die ligt 

naast erfgoed van Johannes van Beircke, met het recht voornoemd straatje te 

mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 oude 

Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Theodericus Rover quoddam domistadium situm ibidem inter 

hereditatem Johannis de Neijnsel ex uno et inter hereditatem Franconis 

(dg: Tijmm) filio! quondam Johannis Francken soen (dg: de Berlikem) #van 

den Dongen# ex alio et quod domistadium continet (dg: XX) #XL# pedatas in 

latitudine et XL pedatas in longitudine mensurando a dicto viculo ibidem 

sumpto et ordinato (dg: quo ret) in dicta hereditate dicti quondam domini 

Johannis Rover retrorsum usque quandam stegam sitam iuxta hereditatem 

Johannis! de Beircke ut dicebat simul cum (dg: toto) pleno jure utendi 

dicto viculo ibidem sumpto et ordinato ut prefertur dedit ad hereditarium 

censum Bodoni de Zanthen ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario 

censu quatuor aude scilde Francie seu valorem dando sibi ab alio 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens 
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[super habita et habenda warandiam] pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Aggere et Vere datum secunda post 

Jacobi. 

 

BP 1179 p 585r 07 ma 28-07-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover gaf uit aan Franco zvw Johannes Vrancken soen 

van den Dongen een hofstad aldaar, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen 

erfgoed van Bodo van Zanthen enerzijds en erfgoed van Goeswinus Jans soen 

timmerman anderzijds, welke hofstad 20 voet breed en 40 voet lang is, af te 

meten vanaf een straatje dat afgescheiden is uit het erfgoed van wijlen 

voornoemde hr Johannes Rover achterwaarts tot aan een steeg die ligt naast 

erfgoed van Everardus van Beircke, met het recht dat steegje te mogen 

gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan. 

 

Dictus Theodericus Rover quoddam domistadium situm ibidem inter 

hereditatem Bodonis de Zanthen ex uno et inter hereditatem Goeswini Jans 

soen carpentarii ex alio et quod domistadium (dg: X) continet XX pedatas 

in (dg: la) latitudine et XL pedatas in longitudine mensurando a quodam 

viculo ibidem sumpto et ordinato in dicta hereditate dicti quondam domini 

Johannis Rover retrorsum usque quandam stegam sitam (dg: iuxta he quandam 

stegam sitam) iuxta ibidem! iuxta hereditatem Everardi de Beircke simul 

cum pleno jure utendi dicto viculo ibidem sumpto et ordinato ut prefertur 

dedit ad hereditarium censum Franconi filio quondam Johannis (dg: F) 

Vrancken soen (dg: ab van den Dongen de Berlikem) #van den Dongen# ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu (dg: X) duorum aude 

scilde Francie seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis promittens super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 585r 08 ma 28-07-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover gaf uit aan Goeswinus Jans soen timmerman een 

hofstad15 aldaar, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van Franco 

zvw Johannes Vrancken soen van den Dongen enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Goeswinus Jans soen timmerman anderzijds, welke hofstad 20 voet 

breed is en 40 voet lang, af te meten vanaf een straatje dat afgescheiden 

is uit het erfgoed van wijlen voornoemde hr Johannes Rover richting een 

steeg die ligt naast erfgoed van Everardus van Beircke, met het recht dat 

straatje te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

2 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Theodericus Rover quoddam domistadium situm (dg: Johannis) ibidem 

inter hereditatem Franconis filii quondam Johannis (dg: F) Vrancken soen 

(dg: van) van den Dongen ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis) 

Goeswini (dg: fili) Jans soen carpentarii ex alio et quod domistadium 

continet XX pedatas in latitudine et XL pedatas in longitudine mensurando 

a quodam viculo ibidem sumpto et ordinato de dicta hereditate dicti 

quondam domini Johannis Rover (dg: usque ad) #versus# quandam stegam 

ibidem sitam iuxta hereditatem Everardi de Beircke simul cum (dg: toto) 

pleno jure utendi dicto viculo ibidem sumpto et ordinato ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum dicto (dg: Johanni) Goeswino Jans soen carpentario 

ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu duorum aude scilde 

Francie seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

                         
15 Zie → BP 1183 f 012r 03 ma 20-11-1402, overdracht van de hofstad. 
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datum supra. 

 

BP 1179 p 585r 09 ma 28-07-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover gaf uit aan Goeswinus Jans soen timmerman een 

hofstad16 aldaar, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van 

voornoemde Goeswinus Jans soen timmerman enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Theodericus Rover anderzijds, welke hofstad 20 voet breed en 40 

voet lang is, af te meten vanaf een straatje dat afgescheiden is van het 

erfgoed van wijlen voornoemde hr Johannes Rover achterwaarts richting een 

steeg die ligt naast erfgoed van Everardus van Beircke, met het recht dat 

straatje te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 

2 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Theodericus Rover quoddam domistadium situm ibidem inter 

hereditatem (dg: Fra) Goeswini Jans soen carpentarii ex uno et inter 

hereditatem dicti Theoderici Rover ex alio quod domistadium continet XX 

pedatas in latitudine et XL pedatas in longitudine mensurando a quodam 

viculo ibidem sumpto et ordinato in dicta hereditate dicti quondam domini 

Johannis Rover retrorsum versus quandam stegam sitam (dg: iuxta q) ibidem 

iuxta hereditatem Everardi de Beircke simul cum pleno jure utendi dicto 

viculo ibidem (dg: sito) sumpto et ordinato ut prefertur dedit ad 

hereditarium censum dicto (dg: Johanni) Goeswino (dg: fi) Jans soen 

carpentario ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu duorum 

aude scilde Francie seu valorem dando sibi ab (dg: ab) alio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis promittens super omnia 

habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

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

supra. 

 

BP 1179 p 585r 10 ma 28-07-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover gaf uit aan Johannes gnd die Vlieger een 

hofstad aldaar, in Den Bosch, over de Tolbrug, beiderzijds tussen erfgoed 

van Johannes gnd Yoede Peters, welke hofstad 20 voet breed en 42 voet lang 

is, af te meten vanaf een straatje dat afgescheiden is uit het erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rover achterwaarts tot aan erfgoed van 

Wellinus Scilder, met het recht voornoemd straatje te mogen gebruiken; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de 

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

 

Dictus Theodericus Rover quoddam domistadium situm ibidem inter 

hereditatem Johannis dicti (dg: Yode) #Yoede# Peters ex utroque latere 

coadiacentem et quod domistadium continet XX pedatas in latitudine et 

XLII pedatas in longitudine mensurando a quodam viculo ibidem (dg: s) 

sumpto et ordinato de dicta hereditate dicti quondam domini Johannis 

Rover retrorsum usque hereditatem Wellini Scilder (dg: ut dicebat) simul 

cum pleno jure utendi dicto viculo (dg: ..) ibidem sumpto et ordinato ut 

prefertur dedit ad hereditarium censum Johanni dicto die Vlieger ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu duorum aude scilde Francie 

seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex premissis [promittens super habita et habenda] warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf9 E 01 p. 586. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1393. 

 

BP 1179 p 586v 01 do 31-07-1393. 

Paulus gnd Haest zvw Gerardus Haest droeg over aan zijn zwager Theodericus 

                         
16 Zie → BP 1181 p 335r 04 vr 21-03-1399, overdracht van de hofstad. 
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van der Vest een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Aerle, met Lichtmis 

op de na te noemen hoeve te leveren, gaande uit 1/5 deel in een hoeve van 

wijlen voornoemde Gerardus Haest, in Velthoven, ter plaatse gnd Heirle, met 

toebehoren, minus 1/5 deel van 1/9 deel van de hoeve, welk 1/5 deel 

voornoemde Paulus had uitgegeven aan Happo zvw Happo van Velthoven, voor de 

grondcijnzen en voor voornoemde pacht. 

 

Paulus dictus (dg: die) Haest #filius quondam Gerardi (dg: die) Haest# 

hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Aerle quam ipse (dg: sp) Paulus solvendam habet hereditarie 

purificationis et supra mansum infrascriptum tradendam de et ex una 

quinta (dg: parde) parte que ad dictum Paulum spectabat in quodam manso 

quondam Gerardi Haest predicti sito in parochia de (dg: Vel Hovenen) 

Velthoven in loco dicto Heirle et in terris agris pratis pascuis et 

ceteris attinentiis dicti mansi universis et singulis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis minus tamen quinta parte de una nona parte 

dicti integri mansi cum suis attinentiis predictis quam quintam partem 

dictus (dg: Paulum) Paulus dederat ad pactum Happoni filio quondam 

Happonis de Velthoven scilicet pro censibus (dg: J) dominorum fundi 

annuatim exinde de jure solvendis et pro predicta paccione (dg: pro ..) 

prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico van der Vest suo 

sororio cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Vere et Wouter datum in profesto Petri ad 

vincula. 

 

BP 1179 p 586v 02 do 31-07-1393. 

Paulus Haest maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Henricus Zelen soen en Johannes gnd Zelen soen met hun goederen. 

 

Paulus Haest omnes vendiciones et alienaciones quascumque factas per 

Henricum Zelen #soen# et Johannem dictum Zelen soen cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 586v 03 do 31-07-1393. 

Behoort aan de Lollarden. 

Hermannus gnd Jans soen van Dordrecht droeg over aan Theodericus nzvw 

Danijel van Vlierden een erfgoed17 in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Triniteit, tussen erfgoed van de Lollarden of Zwesteren enerzijds en 

erfgoed van wijlen Ghiso gnd van Loet anderzijds, welk erfgoed 96½ voet 

lang is, te meten vanaf voornoemde plaats Triniteit tot aan de Peperstraat, 

aan hem overgedragen18 door Lambertus gnd Wael. 

 

Spectat ad lollardos. 

Hermannus dictus Jans soen de Dordrecht quandam hereditatem sitam in 

Busco ad locum dictum Triniteijt inter hereditatem lollardorum seu 

suestricum ex uno et inter hereditatem quondam Ghisonis dicti de Loet ex 

alio et que hereditas (dg: continet) primodicta continet nonaginta sex et 

dimidiam pedatas in longitudine (dg: a) mensurando a dicto loco 

Triniteijt vocato usque vicum dictum Peperstraet supportatam sibi a 

Lamberto dicto Wael prout in litteris supportavit Theoderico filio 

naturali quondam Danijelis de Vlierden cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1179 p 586v 04 do 31-07-1393. 

Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen droeg over aan Johannes Oem van 

Buchoven een b-erfcijns van 26 pond, 1 oude groot Tournoois van de koning 

van Frankrijk voor 16 penning gerekend of ander paijment van dezelfde 

                         
17 Zie ← BP 1177 f 068r 03 do 06-08-1383, toen al overdracht van ditzelfde 

erfgoed? 
18 Zie ← BP 1177 f 047r 17 ±do 07-05-1383, overdracht. 
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waarde, welke cijns hr Johannes heer van Peterssem, Oerscot en Beke met 

Sint-Jan beurt, gaande uit geheel de goederen gnd Reigers Loe, in Tongerle, 

welke cijns voornoemde Rodolphus Delft gekocht had van jkr Willelmus van 

Peterssem bvw voornoemde hr Johannes. 

 

Rodolphus Delft filius quondam Jacobi Aven soen hereditarium censum 

viginti sex librarum grosso Turonensi denario (dg: monete) regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem censum dominus Johannes (dg: de Pe) dominus de 

Peterssem de Oerscot et de Beke solvendum habuit anno quolibet 

hereditarie in festo nativitatis Johannis de et ex integris bonis dictis 

Reijghers Loe sitis in parochia de Tonghelre atque ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis quem censum dictus Rodolphus Delft erga domicellum Willelmum 

de Peterssem fratrem dicti quondam domini Johannis emendo acquisiverat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Oem de Buchoven cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 586v 05 do 31-07-1393. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan Egidius zvw Willelmus 

Gielijs soen (1) 2 stukken land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd in Genen Kamp, tussen Johannes van de Camp enerzijds en 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen anderzijds, (2) een broekland, 

gelegen aan het eind van voornoemde 2 stukken land, tussen Johannes Hals 

enerzijds en voornoemde Godescalcus zv Ghiselmarus anderzijds {niet 

afgewerkt contract19}. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc (dg: peciam) #duas 

pecias# terre sitas infra libertatem oppidi de Buscoducis in loco dicto 

(dg: J) in Ghenen Camp inter hereditatem Johannis van de Camp ex uno et 

inter hereditatem (dg: Ghi) Godescalci filii Ghiselmari de Vlimen ex alio 

atque quandam paludem sitam ad finem dictarum duarum peciarum terre inter 

hereditatem (dg: dicti) Johannis Hals ex uno et inter hereditatem dicti 

Godescalci filii dicti Ghiselmari ex alio prout ibidem site sunt ut 

dicebat (dg: dedit ad) hereditarie vendidit Egidio filio quondam Willelmi 

Gielijs soen promittens. 

 

BP 1179 p 586v 06 do 31-07-1393. 

Johannes Gerijs droeg over aan zijn zoon Rodolphus het vruchtgebruik in (1) 

de helft, die behoorde aan Rodolphus bakker zv Reijnerus bakker, in een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, welke pacht Johannes gnd van der 

Voert de jongere met Lichtmis in Den Bosch leverde aan wijlen hr Willelmus 

van Den Bosch ridder, gaande uit goederen van deze Johannes, gnd Kerkhoven, 

in Oisterwijk, naast overige goederen Kerkhoven genaamd, (2) een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit 6 

lopen roggeland, gnd die Ynde Akker, in Esch, welke cijns voornoemde wijlen 

Rodolphus bakker gekocht had van Willelmus van den Stripe van Essche, (3) 

een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, tegenover Gheno met de 

Koeien naast erfgoed van wijlen Gerardus Femijen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Ghibo Sceijnckel anderzijds. 

 

Johannes Gerijs suum usufructum sibi competentem in (dg: hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure Busco q) medietatem que ad 

Rodolphum pistorem filium Reijneri pistoris spectabat de hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem 

quatuor modiorum siliginis Johannes dictus van der Voert junior domino 

Willelmo quondam de Buscho militi singulis annis hereditarie solvere 

tenebatur purificationis et infra Buschum predictum tradere consuevit et 

                         
19 Voor afgewerkt contract, zie BP 1179 p 589r 10 vr 01-08-1393. 
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deliberare de bonis eiusdem Johannis vocatis Karrichoven sitis in 

parochia de Oesterwijc iuxta reliqua bona communiter Karrichoven 

nuncupata (dg: in quibus bonis) ac de primodictorum bonorum attinentiis 

universis atque in hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

hereditarie purificationis et in Busco tradendo ex sex lopinatis terre 

siliginee dictis vulgaliter die Ynde Acker sitis in parochia de Essche 

quem censum XL solidorum dictus quondam Rodolphus pistor erga Willelmum 

van den Stripe de Essche emendo acquisiverat (dg: prout in litteris) 

atque in domo #et# area sita in Busco in vico dicto Colperstraet in 

opposito Ghenonis cum vaccis (dg: q) iuxta hereditatem quondam Gerardi 

Femijen ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis Sceijnckel ex alio 

supportavit Rodolpho suo filio promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aggere et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 586v 07 do 31-07-1393. 

Voornoemde Rodolphus verklaarde van zijn vader, Johannes Gerijs, ontvangen 

te hebben (1) 1/3 deel van alle huisraad die Mechtildis, mv voornoemde 

Rodolphus, had nagelaten, (2) 200 goede Gelderse gulden schenking als 

erfgoederen. Voornoemde Rodolphus beloofde aan zijn vader Johannes, tbv 

Elizabeth en Aleijdis, dv voornoemde Johannes, bij de deling van de 

goederen die voornoemde wijlen Mechtildis heeft nagelaten, voornoemd 1/3 

deel van de huisraad en 200 goede Gelderse gulden of de waarde in te 

brengen. 

 

Dictus Rodolphus palam recognovit se recepisse a Johanne (dg: su) Gerijs 

suo patre terciam partem omnium (dg: bo) clenodiorum #utenciliorum# et 

domiciliorum que Mechtildis mater dicti Rodolphi in sua morte post se 

reliquit insuper dictus Rodolphus palam recognovit se recepisse a dicto 

Johanne suo patre ducentos bonos Gelre gulden (dg: in) nomine dotis 

tamquam hereditates et promisit dictus Rodolphus super omnia dicto 

Johanni suo (dg: f) patri ad opus Elizabeth et Aleijdis (dg: ?pu) 

filiarum dicti Johannis quod si ipse Rodolphus seu sui heredes imposterum 

ad divisionem faciendam de (dg: Busco) bonis que dicta #quondam# 

Mechtildis in sua morte post se reliquit et (dg: que q) venire voluerit 

et ea cum dictis Elizabeth et Aleijde condividere quod extunc ipse 

Rodolphus seu sui heredes ad huiusmodi divisionem venientes importabunt 

ad huiusmodi divisionem dictam terciam partem dictorum domiciliorum 

utenciliorum et clenodiorum atque ducentos bonos Gelre gulden seu valorem 

antequam ad hereditariam divisionem venire poterit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 586v 08 do 31-07-1393. 

(dg: Rolphi). 

 

BP 1179 p 586v 09 do 31-07-1393. 

Rodolphus zv Johannes Gerijs beloofde aan Hilla dvw Theodericus van 

Woudrichem een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Rodolphus filius Johannis Gerijs promisit super habita et habenda se 

daturum et soluturum Hille filie quondam Theoderici de Woudrichem vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Hille et non ultra purificationis ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 586v 10 do 31-07-1393. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Hilla 20 Hollandse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 
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Dictus Rodolphus promisit dicte Hille XX Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 586v 11 do 31-07-1393. 

De broers Henricus, Nijcholaus en Jacobus, kvw Jacobus uten Hasselt, en 

Andreas zvw Johannes gnd Heijnen soen beloofden aan Andreas zvw Arnoldus 

Lemkens en Hilla dvw Ludekinus Hagen 130 goede Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jan en 24 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (wo 

01-10-1393) te betalen en te leveren. 

 

Henricus Nijcholaus et Jacobus fratres liberi quondam Jacobi uten Hasselt 

(dg: promiserunt) et Andreas filius (dg: Jo) quondam Johannis #dicti# 

Heijnen soen promiserunt (dg: Hil) Andree filio quondam Arnoldi Lemkens 

et Hille filie quondam Ludekini Hagen seu eorum alteri centum et XXX 

bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis (dg: Domini proxime futurum 

persolvendos) #Johannis# atque XXIIII modios lupuli mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Aggere et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 586v 12 do 31-07-1393. 

Henricus en Jacobus beloofden Nijcholaus en Andreas schadeloos te houden. 

 

(dg: Primus servabit alios tres indempnes testes datum supra) Henricus et 

Jacobus promiserunt Nijcholaum et (dg: And) Andream indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf9 E 02 p. 587. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1393. 

 

BP 1179 p 587r 01 do 31-07-1393. 

Johannes Oem van Buchoven beloofde aan Johannes van den Doerne van Arscot, 

tbv hr Jordanus Brant, 150 oude schilden van de keizer of van Frankrijk of 

de waarde, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Johannes Oem de Buchoven promisit Johanni (dg: de) van den Doerne de 

Arscot ad opus domini Jordani Brant C et L aude scilde cesaris vel 

Francie seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Sijmon et Vere datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 587r 02 do 31-07-1393. 

Lambertus gnd Reijners soen van Nederwetten verkocht aan Leonius nzv Lucas 

van Eijcke een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Nederwetten, tussen Hilla dv voornoemde Lambertus enerzijds en Johannes gnd 

des Moelners soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Wouwendonk, in 

Nederwetten, tussen Henricus Fisel enerzijds en Lambertus van den Rode 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd den Buekenakker, in Nederwetten, tussen 

Henricus ...sels enerzijds en Godefridus van Broegel anderzijds, (4) een 

stuk land, gnd de Sarpelakker, en een aangelegen stukje beemd, in 

Nederwetten, tussen Henricus Fijsel enerzijds en voornoemde Hilla sv 

voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met grondcijnzen en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge en ½ mud gerst, maat van Breugel, 1 lopen rogge, 

en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Lambertus dictus Reijners soen de Nederwetten hereditarie vendidit Leonio 

filio naturali Luce de Eijcke hereditariam paccionem XVIII lopinorum 

s[iliginis] mensure de Eijndoven solvendam hereditarie purificationis et 

in Eijndoven tradendam ex domo ert! orto sitis in parochia de Nederwetten 

inter hereditatem Hille f[ilie] dicti Lamberti ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti des Moelners soen ex alio atque ex pecia 

dicta! dicta dat Wouwendonc sita in dicta [parochia] inter hereditatem 

Henrici Fisel ex uno et inter hereditatem (dg: h) Lamberti van den Rode 
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ex alio #et ex pecia terre dicta den Buekenacker sita in dicta parochia 

inter hereditatem Henrici ...sels ex uno et inter! Godefridi de Broegel 

ex alio# atque ex pecia terre dicta den Sarpelacker et particula prati 

sibi adiacente sitis in dicta parochia inter hereditatem Henrici Fijsel 

ex uno et inter hereditatem dicte Hille sororis venditoris ex alio 

promittens super omnia warandiam et (dg: obl) aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis et dimidii modii ordei mensure de Broegel #et uno lopino 

siliginis# atque hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco ex premissis solvendis et sufficientem. Testes Aggere et Vere 

d[atum] #supra#. 

 

BP 1179 p 587r 03 do 31-07-1393. 

Gerardus zvw Johannes die Rode van Os ev Lucia dvw Johannes Moijarts van 

Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Johannis die Rode de Os maritus legitimus Lucie 

sue uxoris filie quondam Johannis Moijarts de Wetten prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 587r 04 ±do 31-07-1393. 

Hermannus zvw Wijtmannus gnd Wijtman Loeder droeg over aan Johannes zv 

Nijcholaus van den Leempoel een b-erfpacht van 3 zester rogge, maat van 

Oisterwijk, die voornoemde Johannes zv Nijcholaus van den Leempoel beloofd 

had aan voornoemde Hermannus, met Lichtmis in Berkel te leveren, gaande uit 

en stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen de heer van 

Perwijs enerzijds en kvw Godefridus Vleminc anderzijds. 

 

Hermannus filius quondam Wijtmanni dicti Wijtman Loeder hereditariam 

paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Oesterwijc quam Johannes 

filius Nijcholai van den Leempoel promisit se daturum et soluturum dicto 

Hermanno hereditarie purificationis et in loco dicto Berkel tradendam de 

et ex pecia terre sita in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel 

inter hereditatem domini de Pereweijs ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Godefridi Vleminc ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni filio Nijcholai van den Leempoel cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 587r 05 ±do 31-07-1393. 

Hermannus zvw Wijtmannus gnd Wijtman Loeder droeg over aan Johannes zv 

Nijcholaus van den Leempoel een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, tussen de heer van Duffel enerzijds en Godefridus Vleminc 

anderzijds, aan hem verkocht door Nijcholaus van Baerle. 

 

-. 

Hermannus filius quondam Wijtmanni dicti Wijtman Loeder peciam terre 

sitam in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem 

domini de Duffel ex uno et inter hereditatem (dg: ..) Godefridi Vleminc 

ex alio venditam sibi a Nijcholao de (dg: N) Baerle prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni filio (dg: quondam) Nijcholai van den 

Leempoel cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 587r 06 ±do 31-07-1393. 

Johannes zvw Willelmus van Hersel verkocht aan Adam van Mierde 1 bunder 

beemd, in Helmond, ter plaatse gnd die Perric, tussen erfgoed van de heer 

van Helmond enerzijds en Johannes van Bruheze anderzijds, belast met 12 

penning nieuwe cijns aan de heer van Helmond. Behoort aan hr Gerardus 

Groij. 
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Johannes filius quondam Willelmi de Hersel unum bonarium prati situm in 

parochia de Helmont in loco dicto die Perric inter hereditatem domini de 

Helmont ex uno et inter hereditatem Johannis de Bruheze ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Ade Mierde! promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XII denariis novi 

census domino de Helmont exinde solvendis. Testes Sijmon et Vere datum 

supra. (dg: d scrip) Spectat ad dominum Gerardum Groij. 

 

BP 1179 p 587r 07 ±do 31-07-1393. 

De broers Petrus en Johannes van Driel, kvw Jacobus zvw Petrus gnd 

Bruijninc, droegen over aan Ghibo zvw Pelgrimus gnd Paeueter 2/3 deel, dat 

aan hen gekomen was na overlijden van hun ouders, in 10 voet uit 24 voet 

die aan Reijnerus metten Crummen Halze behoorden, welke voornoemde 

Reijnerus verworven had van Wijnricus zvw Henricus Screijnmaker, in Den 

Bosch, aan de Korenbrug, in een straatje dat loopt van de stenen brug bij 

het woonhuis van Gerardus Tielkini vleeshouwer naar de Vismarkt, te weten 

in de 10 voet die naast het huis en erf liggen waarin Thomas bakker woont, 

aan de kant richting de Vismarkt, welke 10 voet voornoemde wijlen Jacobus 

zvw Petrus Bruijninc in cijns verkregen had van voornoemde Reijnerus mette 

Crummen Halze, deze 10 voet belast met een b-erfcijns van 4 pond geld in de 

brief vermeld en een b-erfcijns van 20 schelling vooroemd geld die mr 

Wolphardus van Ghiessen verworven had van voornoemde wijlen Jacobus. 

 

Petrus et Johannes de Driel fratres liberi quondam Jacobi filii quondam 

Petri dicti (dg: Bruijninc Bri) Bruijninc duas tercias partes eis de 

morte quondam parentum suorum successione advolutas in decem pedatis de 

viginti quatuor pedatis (dg: terre) que ad Reijnerum metten Crummen 

H[alze] spectabant et quas dictus Reijnerus erga Wijnricum filium quondam 

Henrici Screijnmaker acquisiverat (dg: sitis) #sitis# in Busco ad pontem 

bladi in viculo quodam redente a ponte lapideo sito juxta domum 

habitationis Gerardi Tielkini carnificis versus forum piscium scilicet in 

illis X pedatis de (dg: pe) predictis viginti quatuor pedatis que site 

sunt contigue iuxta domum et aream in qua Thomas pistor moratur in latere 

versus forum piscium quas X pedatas dictus quondam Jacobus filius quondam 

Petri Bruijninc erga dictum Reijnerum mette Crummen Halze ad censum 

acquisiverat ut dicebant hereditarie supportaverunt Ghiboni filio quondam 

Pelgrimi dicti Paeueter (dg: cum litteris et jure) promittentes super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam 

Jacobi eorum patris deponere exceptis hereditario censu quatuor librarum 

monete in dictis litteris contento et hereditario censu XXti solidorum 

dicte monete quem magister Wolphardus de Ghiessen erga dictum (dg: 

Jacobum) quondam #Jacobum# acquisiverat (dg: ut dicebat) ex dictis X 

pedatis solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 587r 08 ±do 31-07-1393. 

Destijds had Ermegardis dvw Jacobus gnd Bruijninc overgedragen aan Arnoldus 

van den Dijcke zvw Arnoldus van den Dijcke alle goederen, die aan haar 

gekomen waren na overlijden van haar ouders. Voornoemde Arnoldus van den 

Dijcke zv Arnoldus van den Dijcke droeg thans over aan Ghibo zvw Pelgrimus 

gnd Paeueter 1/3 deel, dat aan voornoemde Ermegardis gekomen was na 

overlijden van haar ouders, in voornoemde 10 voet. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Ermegg) Ermegardis filia quondam Jacobi 

dicti Bruijninc omnia bona sibi de morte quondam suorum parentum 

successione advoluta quocumque locorum situata hereditarie supportasset 

Arnoldo van den Dijcke filio quondam Arnoldi van den Dijcke prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus (dg: Jac) 

Arnoldus van den Dijcke filius (dg: q) dicti Arnoldi van den Dijcke unam 

terciam partem dicte Ermegardi de morte quondam suorum parentum 

successione advolutam in dictis X pedatis hereditarie supportavit Ghiboni 

filio quondam Pelgrimi dicti Paeueter (dg: cum litteris et jure ....... 
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.......) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 587r 09 ±do 31-07-1393. 

Gerardus van Gheffen molenaar droeg over aan Bernardus gnd Weenmaers soen 

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

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

en Willelmus Stouthem anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door 

Rutgherus zvw Tielmannus met der Hant. 

 

Gerardus de Gheffen multor hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis ex domo et area et 

orto sitis in Hijntham inter hereditatem Henrici dicti Everaets ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Stouthem ex alio venditum sibi a Rutghero 

filio quondam Tielmanni met der Hant prout in litteris hereditarie 

supportavit Bernardo dicto Weenmaers soen cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1179 p 587r 10 ±do 31-07-1393. 

Gerardus van Geffen molenaar droeg over aan Bernardus Weenmaers soen een 

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

Willelmus Stouthem anderzijds, aan hem overgedragen door Gerardus van de 

Doorn. 

 

Gerardus (dg: G) de Geffen #multor# domum aream et ortum sitos in 

Hijntham inter hereditatem Henrici dicti Everaets et inter hereditatem 

Willelmi Stouthem supportatos sibi a Gerardo de Spina prout in litteris 

hereditarie supportavit Bernardo Weenmaers soen cum litteris et (dg: jure 

pro) et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 587r 11 ±do 31-07-1393. 

Lambertus van den Laer zvw Danijel van Zelant verkocht al zijn goederen aan 

Willelmus van Volkel. 

 

Lambertus van den Laer (dg: omnia) filius quondam Danijelis de Zelant 

omnia et singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo de Volkel promittens super omnia warandiam. Testes (dg: dat) 

Aggere et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 587r 12 ±do 31-07-1393. 

Henricus zvw Mijchael zvw Johannes Tempeleer van Boert droeg over aan 

Walterus zvw Johannes Metten soen van Best de helft in een stuk land, in 

Hees, ter plaatse gnd Loesbroek, tussen jkvr Sophija van Criekenbeke 

kloosterlinge in Hoedonc enerzijds en Willelmus van Kriekenbeke anderzijds, 

waarvan de andere helft behoort aan voornoemde Walterus zvw Johannes gnd 

Metten soen. 

 

Henricus filius quondam Mijchaelis filii quondam Johannis Tempeleer de 

Boert #medietatem ad se spectantem in# pecia (dg: -m) terre sita in (dg: 

He) de parochia de (dg: Hees) Hees in loco dicto Loesbroec inter 

hereditatem domicelle Sophije de Criekenbeke monialis in Hoedonc ex uno 

et inter hereditatem (dg: Walteri) Willelmi de Kriekenbeke ex alio et de 

qua pecia terre reliqua medietas spectat ad Walterum filium quondam 

Johannis dicti Metten soen de (dg: Oerscot) #Be[st]# (dg: prout) #ut# 

dicebat hereditarie supportavit dicto Waltero filio quondam Johannis 

Metten soen promittens (dg: warandiam et obligationem) ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum [co]heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

38 

1179 mf9 E 03 p. 588. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1393. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo tercio mensis julii die ultima 

  pontificis Bonifacii IX anno quarto: donderdag 31-07-1393. 

 

BP 1179 p 588v 01 do 31-07-1393. 

Walterus zvw Johannes Metten soen van Best ev Yda dvw Mijchael zv Johannes 

Tempeleer van Boert droeg over aan Henricus zvw voornoemde Mijchael zvw 

Johannes Tempeleer van Boert een beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Zoeterbeke, tussen kvw Andreas van Boert en kvw Everardus van Boert 

enerzijds en de sloot van voornoemde Walterus, die ligt naast de akker gnd 

den Borchkens Akker, en erfgoed van het klooster van Hoedonc anderzijds. 

Voornoemde Walterus behoudt voornoemde sloot. 

 

Walterus filius quondam Johannis Metten soen de Best maritus et tutor 

legitimus ut asserebat (dg: s) Yde sue uxoris filie quondam (dg: f) 

Mijchaelis filii Johannis Tempeleer de Boert quoddam pratum situm in 

parochia de Nuenen in loco dicto Zoeterbeke inter hereditatem liberorum 

quondam Andree de Boert et liberorum quondam Everardi de Boert ex uno et 

inter (dg: hereditatem) fossatum dicti Walteri quod fossatum situm est 

iuxta agrum dictum den Borchkens Acker et #inter# hereditatem conventus 

de Hoedonc ex alio prout huiusmodi pratum infra dictum (dg: dictum) 

fossatum est situm hereditarie supportavit Henrico filio dicti quondam 

Mijchaelis filii quondam (dg: Joh) Johannis Tempeleer de Boert promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum 

coheredum deponere salvo dicto Waltero dicto suo fossato. Testes (dg: Ve) 

Aggere et Vere datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 588v 02 do 31-07-1393. 

Martinus zvw Martinus Luden soen van Broegel beloofde aan Eustatius van 

Hedechusen, tbv hem en tbv Arnoldus van Andel, 79 Hollandse gulden of de 

waarde na maning te betalen. 

 

Martinus filius quondam Martini Luden soen de Broegel promisit (dg: 

omnia) super omnia Eustatio de Hedechusen #ad opus sui et ad opus Arnoldi 

de An[d?]del seu ad opus alterius eorundem# (dg: ad opus fabrice ecclesie 

sancti Johannis ewangeliste in Busco et) septuaginta novem Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem ipsorum seu alterius eorum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 03 do 31-07-1393. 

Arnoldus van Ghele zvw Jacobus van Ghele verkocht aan Godefridus nzvw 

Arnoldus zvw Godefridus van Erpe, tbv hem en Luijtgardis ndvw voornoemde 

Arnoldus, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Veghel, met Sint-

Martinus in Veghel te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 20 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Arnoldus van Ghele beurt gaande uit de 

windmolen met ondergrond in Veghel. 

 

Arnoldus de Ghele filius quondam Jacobi de Ghele (dg: promisit super o) 

hereditarie vendidit (dg:Leonio) #Godefrido# filio naturali quondam 

Arnoldi filii quondam Godefridi de Erpe ad opus sui et ad opus 

Luijtgardis filie naturalis dicti quondam Arnoldi hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie Martini et 

in Vechel tradendam ex hereditaria paccione viginti modiorum siliginis 

mensure de Busco quam dictus Arnoldus de Ghele venditor solvendam habet 

hereditarie ex molendino venti cum suo fundo sito in Vechel et ex 

attinentiis eiusdem molendini ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 04 do 31-07-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande 
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(di 11-11-1393), met 28 goede Gelderse gulden of de waarde, de pacht van 

het jaar van wederkoop en eventuele achterstallge termijnen. Godefridus en 

Luijtgardis beloofden zoals in het formularium. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Johannes Bessellen, 

Gerardus Vauderics en Willelmus van Mulsen. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post Martini proxime 

futurum sine medio sequentium semper dictis quatuor annis durantibus cum 

XXVIII bonis Gelre gulden seu valorem et cum paccione anni redempcionis 

et cum arrestadiis (dg: ut in forma) promittentes Godefridus et 

Luijtgardis ut in forma. Actum in camera presentibus scabinis Johanne de 

Globo Johanne Bessellen Gerardo Vauderics Willelmo de Mulsen (dg: acta in 

camera presentibus) anno Domini Mo CCC nonagesimo tercio mensis julii die 

ultima hora vesperarum pontificis Bonifacii IX anno quarto. 

 

BP 1179 p 588v 05 do 31-07-1393. 

Johannes van Dijnther verhuurde aan Everardus Fonsel en Emondus van Teghel 

4 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd in die Kort Hoeven, ter plaatse 

gnd Spierincs Kamp, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Gheerlacus van 

Nuwelant anderzijds, voor een periode van 1 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1393). 

 

Johannes de Dijnther quatuor iugera terre sita in parochia de Nuwelant in 

loco dicto in die Cort Hoeven in loco dicto Spijerincs Camp inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Gheerlaci de 

Nuwelant ex alio ut dicebat locavit recto locacionis modo Everardo Fonsel 

et Emondo de Teghel ab eisdem ad spacium (dg: .) unius post! festum 

Martini proxime futurum sine medio sequentis libere possidenda promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere dicto spacio pendente. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 06 do 31-07-1393. 

Heijmericus van Alphen beloofde aan Henricus van Boechout knecht van 

Johannes van Ghestel 28½ goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Heijmericus de Alphen promisit Henrico de Boechout (dg: fa) famulo 

Johannis de Ghestel XXVIII et dimidium bonos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 07 do 31-07-1393. 

Henricus die Leeuwe molenaar, Henricus molenaar zvw Theodericus gnd 

Tijmmerman van Vucht en Bertoldus gnd Bertouts soen beloofden aan Goeswinus 

van Best 40 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1394) te betalen. 

 

Henricus die Leeuwe multor et Henricus #multor# filius quondam Theoderici 

dicti Tijmmerman de Vucht et Bertoldus dictus Bertouts soen (dg: 

promiserunt mutu) promiserunt indivisi super omnia Goeswino de Best XL 

bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 08 do 31-07-1393. 

(dg: Arnoldus). 

 

BP 1179 p 588v 09 do 31-07-1393. 

Godefridus en Luijtgardis, nkvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe, 

verklaarden dat Arnoldus van Ghele zvw Jacobus voldaan heeft 1/3 deel van 

alle goederen, die aan Godefridus en Luijtgardis waren vermaakt door wijlen 

voornoemde Arnoldus, te weten het 1/3 deel dat ?betrof Maria dvw voornoemde 

Godefridus en haar goederen. Ze beloofden voornoemde Arnoldus van Ghele, 
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goederen van wijlen voornoemde Maria en nkvw voornoemde Maria nimmer aan te 

spreken wegens voornoemde vermaakte goederen. 

 

Godefridus et Luijtgardis pueri naturales quondam Arnoldi filii quondam 

Godefridi de Erpe palam recognoverunt eis per Arnoldum de Ghele filium 

quondam Jacobi fore satisfactum de una tercia parte omnium bonorum (dg: 

dicto) Godefrido et Luijtgardi a dicto quondam Arnoldo legatorum scilicet 

de una tercia parte (dg: quo) que ?poterat concernere Mariam filiam dicti 

quondam Godefridi et bona eiusdem quondam Marie ut dicebant et 

promiserunt indivisi super omnia (dg: do) dictum Arnoldum de Ghele et 

bona quecumque dicte quondam Marie et quoscumque pueros naturales dicte 

quondam Marie nunquam impetere vel vexare occacione (dg: dicti cens) 

dictorum bonorum eis legatorum ut prefertur neque occacione testamenti 

dicti quondam Arnoldi nec inde emergentium et renunciando etc. Testes 

acta et datum ut supra in contractu prius posito. 

 

BP 1179 p 588v 10 do 31-07-1393. 

Willelmus van Mulsel zvw Henricus van Mulsel droeg over aan Gerardus van 

Mulsen, tbv hem en kv voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Belija dvw Lambertus van den Pettelaer, een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 4 lopen land met gebouwen, 

in Gemonde, tussen Everardus gnd Godeman enerzijds en Theodericus gnd 

Heesdidden anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door Hermannus gnd 

Sceenkels van Moergestel. 

 

Willelmus de Mulsel filius quondam Henrici de Mulsel hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex quatuor lopinatis 

terre sitis in parochia de Ghemonden inter hereditatem Everardi dicti 

Godeman ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti Heesdidden ex alio 

atque ex edificiis in eisdem consistentibus venditum sibi ab Hermanno 

dicto (dg: Sceenke) Sceenkels de Ghestel prope (dg: Herla) Oesterwijc 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de 

Mulsen ad opus sui et ad opus liberorum ab ipso Gerardo et (dg: Bel) 

Belija quondam uxore filia quondam Lamberti van den Pettelaer pariter 

genitorum cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere tali condicione quod dictus Gerardus dictum censum 

possidebit quamdiu vixerit in humanis post eius decessum ad dictos 

liberos hereditarie et integraliter devolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 11 do 31-07-1393. 

Willelmus Boden soen van Tiel beloofde aan Johannes van Loen 65½ goede 

Gelderse gulden20,21 of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Willelmus Boden soen de Tiel promisit Johanni de Loen LXV #et dimidium# 

bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 12 do 31-07-1393. 

Johannes Bessellen, Gerardus Bauderics en Henricus die Snider Reijmbouts 

soen van Hedel beloofden aan Andreas zv Willelmi Andries soen 72 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Bessellen Gerardus Bauderics et Henricus (dg: S) die Snider (dg: 

fi) Reijmbouts soen de Hedel promiserunt indivisi super omnia Andree 

                         
20 Zie → VB 1799 f 085v 04, ma 27-04-1394, Jan van Loen was gericht aen alle 

goide Willems soen wilner Bodens van Tiel met scepenen scoude brieven. 
21 Zie → BP 1180 p 246v 04 di 15-12-1394, overdracht van de schuldbekentenis 

met adiusticatie en proclamaties. 
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filio (dg: quo) Willelmi Andries soen septuaginta duos bonos Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 588v 13 do 31-07-1393. 

Ghisbertus Colen soen van Gheldorp beloofde aan Johannes zvw Theodericus 

van Espdonc een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Geldrop, met Lichtmis 

in {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghisbertus Colen soen de Gheldorp (dg: sit) promisit ut debitor 

principalis se daturum et soluturum Johanni filio quondam Theoderici de 

Espdonc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Gheldorp 

hereditarie purificationis et in (dg: G). 

 

BP 1179 p 588v 14 do 31-07-1393. 

Ghisbertus Colen soen van Gheldorp schonk aan Johannes zvw Theodericus van 

Espdonc en diens vrouw Hadewigis dv voornoemde Ghisbertus (1) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Geldrop, met Lichtmis in Geldrop te 

leveren, gaande uit een akker, gnd die Renberchs Vlaesse, in Geldrop, 

tussen Petrus Bluwel enerzijds en Johannes Colen soen anderzijds, (2) een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Geldrop, met Lichtmis in Geldrop te 

leveren, gaande uit een tuin van voornoemde Ghisbertus, in Geldrop, tussen 

de dijk aldaar enerzijds en Henricus Belen soen van der Moelen anderzijds. 

 

Ghisbertus Colen soen de Gheldorp hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Gheldorp solvendam hereditarie purificationis et in 

Gheldorp tradendam ex quodam agro dicto die (dg: Reij) Renberchs (dg: 

Vlaesss) Vlaessche sito in parochia de Geldorp inter hereditatem Petri 

Bluwel ex uno et inter hereditatem Johannis Colen soen ex alio atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie termino solucionis (dg: d) et loco predictis ex quodam orto 

dicti Ghisberti sito in dicta parochia inter aggerem ibidem ex uno et 

inter hereditatem Henrici Belen soen van der Moelen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio quondam Theoderici de Espdonc cum 

Hadewigi sua uxore filia dicti Ghisberti nomine dotis ad jus oppidi 

promittens ratam servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 E 04 p. 589. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1393. 

 in vigilia assumptionis: donderdag 14-08-1393. 

 in festo Petri ad vincula: vrijdag 01-08-1393. 

 in crastino Petri ad vincula: zaterdag 02-08-1393. 

 

BP 1179 p 589r 01 do 31-07-1393. 

(dg: Boudew). 

 

BP 1179 p 589r 02 do 31-07-1393. 

Bodo zvw Henricus Matheus soen beloofde aan Denkinus Scuerman 42 goede 

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

te betalen. 

 

Bodo filius quondam Henrici Matheus soen promisit Denkino Scuerman XLII 

bonos Gelre gulden seu valorem ad (dg: nativitatis Domini) Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum (dg: s q) in 

profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 589r 03 do 31-07-1393. 

Willelmus zv Walterus van Laerven ev Hilla dvw Tielmannus zvw Arnoldus 

Tielkini ontlastte Martinus Berwout van alle tegoeden, die voornoemde 

Martinus verschuldigd was aan voornoemde Hilla, ten tijde dat eerstgenoemde 
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Willelmus en Hilla door het huwelijk werden verbonden. 

 

Willelmus filius Walteri de Laerven maritus legitimus Hille sue uxoris 

filie quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkini (dg: palam 

recognovit sibi) quitum clamavit Martinum Berwout ab omnibus (dg: deb) 

creditis que dictus Martinus debebat dicte Hille tempore quo primodictus 

Willelmus et Hilla per matrimonium copulabantur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 589r 04 do 31-07-1393. 

Lambertus Campen beloofde aan Godefridus van Zeelst 9½ Engelse nobel of de 

waarde en 22½ gemene plak met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

betalen. 

 

Lambertus Campen promisit Godefrido de Zeelst (dg: X) novem et dimidium 

Engels nobel seu valorem et XXII et dimidium communes placken ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 589r 05 do 31-07-1393. 

Arnoldus van den Anen?, voor zich en voor zijn broer Mathias, maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen gedaan door Laurencius zvw 

Johannes van Gherwen met zijn goederen. 

 

Arnoldus van den Anen? tam pro se quam pro Mathia suo fratre omnes 

vendiciones et alienaciones factas per (dg: Lauren) Laurencium filium 

quondam Johannis de Gherwen cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 589r 06 do 31-07-1393. 

Egidius zv Henricus Leijdecker droeg over aan Petrus Valant zvw Henricus 

Posteel 19 Gelderse gulden, aan hem beloofd22 door Henricus Bathen soen. 

 

Egidius filius Henrici Leijdecker decem et novem aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi ab Henrico Bathen 

soen prout in litteris supportavit Petro Valant filio quondam Henrici 

Posteel cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 589r 07 do 14-08-1393. 

Elizabeth wv Jacobus zvw Henricus van Uden droeg over aan Gerardus van Uden 

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

leveren, gaande uit de helft van een hoeve die was van wijlen Nijcholaus 

Scilder de oudere, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hintham, welke pacht 

Arnoldus Stamelart van der Spanct, tbv voornoemde Jacobus zvw Henricus van 

Uden gekocht had van Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere. Met 

achterstallige termijnen. Enghelbertus Ludinc, zv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Jacobus, deed afstand. 

 

Elizabeth relicta quondam Jacobi filii quondam Henrici de Uden cum tutore 

hereditariam paccionem unius et (dg: di ..) dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex medietate unius mansi qui fuerat quondam Nijcholai Scilder 

senioris sita! in parochia de Roesmalen ad locum dictum Hijntham atque ex 

attinentiis eiusdem medietatis dicti mansi singulis et universis quam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis Arnoldus Stamelart van der 

Spanct ad opus dicti (dg: q) Jacobi filii quondam Henrici de Uden erga 

Henricum Scilder filium quondam Nijcholai Scilder senioris predicti 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo de 

Uden cum litteris et jure #et cum arrestadiis# promittens cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte #sui et# dicti 

                         
22 Zie ← BP 1179 p 260v 07 vr 30-06-1391, belofte op 24-08-1392 19 Gelre 

gulden te betalen. 
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quondam Jacobi et heredum quorumcumque dicti quondam Jacobi deponere. Quo 

facto (dg: .) Enghelbertus Ludinc filius dictorum Elizabeth et quondam 

Jacobi super dicta (dg: censu et supra) paccione et jure ad opus dicti 

Gerardi de Uden renunciavit promittens ratam servare. Testes (dg: .. ..) 

Rover et Walterus datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1179 p 589r 08 do 31-07-1393. 

Johannes van Amersoijen droeg over aan Johannes Hollander een huis, erf en 

tuin, die waren van Theodericus zv Johannes gnd Hollanders zv Theodericus 

Jordens soen, in Maren, naast Ludovicus gnd Lode van den Eijnde enerzijds 

en Jutta van Echte anderzijds, welk huis, erf en tuin voornoemde Johannes 

Hollander, tbv voornoemde Johannes van Amersoijen, verworven had van 

Erenbertus zv Johannes Erenbrechts soen van Kessel. 

 

Johannes de Amersoijen domum #aream# et ortum que fuerant Theoderici 

#filii# Johannis dicti Hollanders #filii Theoderici Jordens soen# sitos 

in parochia de Maren iuxta hereditatem Ludovici dicti Lode van den Eijnde 

(dg: .) ex uno et inter hereditatem Jutte de Echte ex alio quos domum 

aream et ortum Johannes (dg: Ha) Hollander ad opus dicti Johannis de 

Amersoijen erga Erenbertum filium Johannis Erenbrechts soen de Kessel 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit dicto Jo[hanni] Hollander 

promittens ratam servare. Testes Sijmon et Vere datum in (dg: f) profesto 

Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 589r 09 ±do 31-07-1393. 

Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker van Moudewijc verkocht aan Nijcholaus 

Plaetmaker van Moudewijc de helft van 1/3 deel, welk 1/3 deel aan zijn 

broer Johannes zvw voornoemde Petrus gekomen was na overlijden van de 

ouders van voornoemde Johannes, in een huis en erf van voornoemde wijlen 

Petrus, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Johannes 

van Mijngen enerzijds en erfgoed van Walterus Heijnen soen anderzijds, 

belast met cijnzen. 

 

Arnoldus filius quondam Petri Plaetmaker de Moudewijc medietatem #(dg: 

ad)# unius #tercie# partis que tercia (dg: partem) pars Johanni (dg: fri) 

suo fratri filio dicti quondam Petri de morte quondam parentum eiusdem 

(dg: quondam Petri) Johannis jure successionis hereditarie fuerat 

advoluta in domo et area dicti quondam Petri sita in Busco in vico 

selliparorum inter hereditatem Johannis de Mijngen ex uno et inter 

hereditatem Walteri Heijnen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Nijcholao Plaetmaker de Moudewijc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure solvendis. 

 

BP 1179 p 589r 10 vr 01-08-1393. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan Egidius zvw Willelmus 

Gielijs soen (1) 2 stukken land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd in Genen Kamp, tussen Johannes van den Camp enerzijds en 

Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen anderzijds, (2) een broekland, 

gelegen aan het einde van voornoemde 2 stukken land, tussen Johannes Hals 

enerzijds en Godescalcus zv Ghiselmarus van Vlimen anderzijds, met recht 

van weg over een weg aldaar, die loopt van de plaats gnd Poeldonkse Straat 

naar de plaats gnd dat Busselken. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc duas pecias terre 

sitas infra libertatem oppidi de Busco in loco dicto in Ghenen Camp inter 

hereditatem Johannis van den Camp ex uno et inter hereditatem Godescalci 

filii Ghiselmari de Vlimen ex alio atque quandam paludem sitam ad finem 

dictarum duarum epciarum terre inter hereditatem Johannis Hals ex uno et 

inter hereditatem Godescalci filii Ghiselmari de Vlimen ex alio simul cum 

jure eundi redeundi pergendi (dg: terra) et bestias abigendi perpetue 

temporibus (dg: in) per quandam viam sitam ibidem tendentem a loco dicto 
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(dg: dicto) Poeldoncsche Straet ad locum dictum dat Busschelken ut 

dicebat hereditarie vendidit Egidio filio quondam Willelmi Gielijs soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Sijmon 

et Emont datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 589r 11 za 02-08-1393. 

De broers Johannes en Theodericus, kvw Johannes Bathen soen, beloofden aan 

Gerardus van Berze 28 Engelse nobel of de waarde en 22 gemene plakken met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Johannis Bathen soen 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo de Berze XXVIII Enghels nobel 

seu valorem et XXII communes placken ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Sijmon datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 589r 12 za 02-08-1393. 

Henricus van Eijcke zv Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel verkocht 

aan Philippus Jozollo 7 morgen land van wijlen zijn grootmoeder Elizabeth 

van Zonne, in Meerwijk, tussen Nijcholaus van Kessel enerzijds en wijlen 

Ghibo Herinc anderzijds, belast met zegedijk en waterlaten. 

 

Henricus de Eijcke filius Gerardi de Eijcke #filii quondam Henrici 

Posteel# (dg: .) septem iugera terre #quondam Elizabeth de Zonne sue 

avie# sita in jurisdictione de Merewijc inter hereditatem Nijcholai de 

Kessel ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc ut! dicebat 

hereditarie vendidit Philippo Jozollo promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis zeghedijc et aqueductibus ad 

premissa de (dg: premissa) de jure spectantibus. Testes Sijmon et Vere 

datum supra. 

 

1179 mf9 E 05 p. 590. 

 in crastino Petri ad vincula: zaterdag 02-08-1393. 

 Dominica post Petri ad vincula: zondag 03-08-1393. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 04-08-1393. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 05-08-1393. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 06-08-1393. 

 in vigilia Laurencii: zaterdag 09-08-1393. 

 

BP 1179 p 590v 01 za 02-08-1393. 

Stephanus gnd Wert droeg over aan Godefridus van Eijcke timmerman de helft 

van een b-erfcijns van 10 schelling geld, die voornoemde Stephanus en 

Johannes beuren, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, naast de Beurdse 

Brug, naast erfgoed van wijlen Walterus gnd Groeve, welke cijns aan hem was 

overgedragen door zijn voornoemde broer Johannes Weert. 

 

Stephanus dictus Wert medietatem (dg: decem solidorum monete quem) 

hereditarii census X solidorum monete quem censum dictus Stephanus et 

Johannes solvendum habebant ex hereditate sita in Busco iuxta pontem 

dictum communiter Boersche Brugge contigue iuxta hereditatem quondam 

Walteri dicti Groe[?v]e supportatam sibi a di[cto] Johanne Weert suo 

fratre prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido de Eijcke 

carpentario cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Sijmon [et] Vere datum in crastino Petri ad 

vincula. 

 

BP 1179 p 590v 02 za 02-08-1393. 

Voornoemde Stephanus droeg de helft van voornoemde cijns van 10 schelling 

geld over aan Godefridus van Eijcke timmerman. 

 

Dictus Stephanus medietatem dicti census (dg: he) X solidorum monete 

hereditarie supportavit Godefrido de Eijcke #carpentario# promittens 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

45 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 590v 03 zo 03-08-1393. 

Emondus Rover en Henricus van Gravia beloofden aan Philippus Jozollo 126 

oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393; 

28+30+31+11=100 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Emondus Rover et Henricus de Gravia promiserunt Philippo Jozollo C et 

XXVI aude scilde Francie Martini proxime persolvendos pena quinque. 

Testes Aa et Veer datum dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 590v 04 zo 03-08-1393. 

Voornoemde twee beloofden aan voornoemde Philippus Jozollo 90 oude Franse 

schilden met Sint-Martinus (di 11-11-1393; 28+30+31+11=100 dgn) te betalen, 

op straffe van 2. 

 

Dicti duo promiserunt dicto Philippo nonaginta aude scilde Francie ad 

Martini proxime pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 590v 05 zo 03-08-1393. 

Emondus zal de andere schadeloos houden van beide beloften. 

 

Emondus servabit alium indempnem ab dictis duabus promissionibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 590v 06 ma 04-08-1393. 

Arnoldus nzvw Theodericus zvw Bartholomeus droeg over aan Willelmus Moelner 

31½ Gelderse gulden, die Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode en Gerardus Raet 

beloofd23 hadden aan voornoemde Willelmus Moelnere, en die voornoemde 

Willelmus overgedragen24 had aan voornoemde Arnoldus, met adiusticatie aan 

voornoemde Arnoldus gedaan 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici filii quondam Bartholomei 

XXXIJ Gelre gulden quos Gheerlacus filius Gheerlaci Cnode #et# Gerardus 

Raet Willelmo Moelnere promiserunt et quos dictus Willelmus dicto Arnoldo 

supportaverat (dg: ut dicebat legitime supportavit dicto Willelmo 

Moelner) simul cum adiusticatione dicto Arnoldo super hoc facta ut 

dicebat legitime supportavit dicto Willelmo Moelner. Testes Dordrecht et 

Aggere datum secunda post Petri vincula!. 

 

BP 1179 p 590v 07 ma 04-08-1393. 

Johannes van den Berge ev Heijlwigis dvw Godescalcus zvw Arnoldus Kemmer 

van Melcrode verkocht aan Eustatius van Hedechusen een b-erfcijns25,26 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, op de Oude Dieze, tussen 

erfgoed van Johannes gnd Wederheijt enerzijds en erfgoed van Heijlwigis gnd 

Ghevarts anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Godescalcus gekocht had 

van Boudewinus gnd Scenkel. 

 

Johannes van den (dg: .) Berge maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Heijlwigis sue uxoris (dg: H) filie quondam Godescalci filii quondam 

Arnoldi Kemmer de (dg: Mel) Melcrode hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

                         
23 Zie → BP 1179 p 717r 18 vr 02-08-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
24 Zie ← BP 1179 p 717r 18 vr 02-08-1392, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
25 Zie ← BP 1177 f 119r 03 wo 06-04-1384, overdracht van een deel in de 

erfcijns. 
26 Zie → BP 1182 p 028v 11 ma 15-03-1400, overdracht van de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

46 

et area sita in Busco supra antiquum Dijesam inter hereditatem Johannis 

(dg: dicti W) dicti (dg: Wede) Wederheijt ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis dicte Ghevarts ex alio quem censum (dg: Godescalcus ....) 

dictus quondam Godescalcus erga Boudewinum dictum (dg: Sceijm) Scenkel 

emendo acquisiverat prout in litteris #et quem nunc ad se [spectare] 

dicebat# hereditarie vendidit (dg: Go) Eustatio de Hedechusen supportavit 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 590v 08 ma 04-08-1393. 

Petrus Deijnen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Deijnen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 590v 09 di 05-08-1393. 

Johannes van Hees zv Egidius van Gheel vroeg aan zijn vader toestemming om 

buiten het huis en leefgemeenschap etc te gaan en Egidius stemde erin toe. 

Heeft Walterus gezegd en ik was het vergeten. 

 

Johannes de Hees filius Egidii de Gheel instanter petiit a dicto Egidio 

suo patre licenciam exeundi extra domum et convictum etc et dictus 

Egidius favens etc. Testes Sijmon et Walterus datum tercia post Petri ad 

vincula. Walterus dixit et sum oblitus. 

 

BP 1179 p 590v 10 di 05-08-1393. 

Arnoldus nzvw hr Arnoldus gnd Wautgheers soen priester droeg al zijn 

erfgoederen, gelegen onder Helmond en Mierlo, over aan Johannes van 

Middeghael. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam domini Arnoldi dicti Wautgheers soen 

presbitri omnes et singulas suas hereditates quocumque locorum (dg: ta) 

infra parochias de Helmont et de Mierle consistentes ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Middeghael promittens super omnia 

warandiam. Testes Sijmon et Wouter datum ut supra. 

 

BP 1179 p 590v 11 di 05-08-1393. 

Boudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda dvw Johannes Sneggelen droegen over 

aan Henricus van Uden szv voornoemde Yda het vruchtgebruik dat voornoemde 

Yda heeft in de helft van een huis en erf in Den Bosch, op de Oude Dieze, 

tussen erfgoed van Goeswinus Wedigen enerzijds en erfgoed van Goddinus van 

Lijt anderzijds. 

 

Boudewinus de Zelant maritus legitimus ut asserebat Yde sue uxoris filie 

quondam Johannis Sneggelen et ipsa cum eo tamquam tutore usufructum dicte 

Yde comptentem in medietate domus et aree site in Busco super antiquum 

Dijesam inter hereditatem Goeswini Wedigen ex uno et inter hereditatem 

Goddini de Lijt ex alio ut dicebant legitime supportaverunt Henrico de 

Uden genero dicte Yde promittentes ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 590v 12 wo 06-08-1393. 

Voornoemde Henricus van Uden ev Heilwigis dvw Lambertus Bathen soen droeg 

voornoemde helft van het huis en erf over aan Boudewinus van Zelant. 

 

Dictus Henricus de Uden maritus et tutor legitimus ut asserebat Heilwigis 

sue uxoris filie quondam Lamberti Bathen soen dictam medietatem dicte 

domus et aree hereditarie supportavit Boudewino de Zelant promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Wouter 

datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 590v 13 za 09-08-1393. 

Gerardus van den Ynden wonend in Herzel verklaarde dat hij noch zijn 
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erfgenamen enig recht hebben in de gemeint van Herzel en beloofde die 

gemeint niet te gebruiken, zonder toestemming van Henricus Dicbier heer van 

Mierlo. 

 

Gerardus van den Ynden commorans in parochia de Herzel palam recognovit 

se nec suos heredes nullum jus habere in communitate de Herzel et 

promisit super omnia quod ipse nec eius heredes dicta communitate non 

utentur sine consensu et voluntate Henrici Dicbier domini de Mierle. 

Testes Sijmon et Emont testes! in vigilia Laurencii. 

 

1179 mf9 E 06 p. 591. 

 Quarta post Petri ad vincula: woensdag 06-08-1393. 

 Sexta post Sixti: vrijdag 08-08-1393. 

 in vigilia Laurencii: zaterdag 09-08-1393. 

 

BP 1179 p 591r 01 wo 06-08-1393. 

Theodericus Berwout en Theodericus Bathen soen droegen over aan Gerardus 

nzvw Willelmus Eelkini 150 Hollandse gulden en 3 mud rogge, Bossche maat, 

aan hen beloofd door Henricus zv Albertus gnd Swart Abe alias gnd Meus soen 

en Jacobus gnd die Weert. 

 

Theodericus Berwout et Theodericus Bathen soen centum et quinquaginta 

aureos florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie atque tres 

modios siliginis mensure de Busco promissos eis ab Henrico filio (dg: 

quondam) Alberti dicti Swart Abe alias dicti Meus soen et Jacobo dicto 

die Weert prout in litteris supportaverunt Gerardo filio naturali quondam 

Willelmi Eelkini cum litteris et jure (dg: pro). Testes Sijmon et 

Walterus datum quarta post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 591r 02 wo 06-08-1393. 

Theodericus Bathen soen en Theodericus Berwout droegen over aan Gerardus 

nzvw Willelmus Eelkini 25 dobbel mottoen, geld van Brabant, en 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan hen beloofd door Willelmus van Helen. 

 

(dg: Theodericus Berwout) et Theodericus Bathen soen et Theodericus 

Berwout (dg: .) vignti quinque aureos denarios communiter dobbel mottoen 

vocatos monete Brabancie atque unum modium siliginis mensure de Busco 

promissos eis a Willelmo de Helen prout in litteris supportaverunt 

Gerardo filio #naturali# quondam Willelmi Eelkini cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 591r 03 wo 06-08-1393. 

Henricus zv Albertus gnd Swart Abe alias gnd Meus soen en Jacobus die Weert 

hadden destijds beloofd aan Theodericus Berwout en Theodericus Bathen soen 

150 Hollandse gulden en 3 mud rogge, Bossche maat. Willelmus van Helen had 

vervolgens beloofd aan voornoemde Theodericus en Theodericus 25 Brabantse 

dobbel en 1 mud rogge, Bossche maat. Voornoemde Theodericus en Theodericus 

hadden vervolgens voornoemde geldsommen en rogge overgedragen aan Gerardus 

nzvw Willelmus Eelkini. Voornoemde Gerardus en Willelmus Donc beloofden 

voornoemde Theodericus en Theodericus van alle schade te vrijwaren. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Ge Al) Henricus filius Alberti dicti 

Swart Abe alias dicti (dg: Swart) Meus soen et Jacobus die Weert 

promisissent Theoderico Berwout et Theoderico Bathen soen centum et 

quinquaginta aureos florenos communiter gulden vocatos monete Hollandie 

#et tres modios siliginis de! Busco# et cum eciam Willelmus de Helen 

promisisset dictis Theoderico et Theoderico viginti et quinque Brabant 

dobbel atque unum (dg: unu) modium siliginis mensure de Busco prout in 

litteris et cum deinde dicti Theodericus et Theodericus (dg: pro) dictas 

pecuniarum summas et dictam siliginem supportassent Gerardo filio 

naturali quondam Willelmi Eelkini prout in litteris constitutus igitur 
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coram scabinis infrascriptis dictus Gerardus et Willelmus Donc 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda dictos Theodericum et 

Theodericum ab omni impeticione et dampnis occacione premissorum 

eveniente ac eventura indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 591r 04 wo 06-08-1393. 

Boudewinus van Zelant verkocht aan Henricus Bije zv Johannes Bije van 

Zundert een n-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

een hoeve van verkoper, die was van wijlen Johannes Kepken, in Geffen, 

reeds belast met een b-erfcijns van 10 schelling geld en 3 kapoenen, en een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Boudewinus de Zelant hereditarie vendidit Henrico Bije filio (dg: 

Henrici) #Johannis# Bije de Zundert hereditarium censum sex librarum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex manso quodam ipsius 

venditoris (dg: sito) qui fuerat quondam Johannis Kepken sito in parochia 

de Geffen et ex eius attinentiis singulis et universis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditario censu X solidorum monete et trium caponum 

et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco prius 

inde solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Wouter datum quarta 

post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 591r 05 wo 06-08-1393. 

Goedestodis wv Johannes Buerman en haar dochter Mechtildis verkochten aan 

de secretaris 5 lopen roggeland, in Mierlo, ter plaatse gnd ten Hove, naast 

goederen gnd ter Langdonk, tussen hr Gerardus Groij enerzijds en kvw 

Johannes van Herzel anderzijds, belast met 3 penning grondcijns. De brief 

overhandigen aan hr Gerardus Groij. 

 

Goedestodis relicta quondam Johannis Buerman et Mechtildis eius filia cum 

tutore quinque lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Mierle ad 

locum dictum ten Hove juxta bona dicta ter Langdonc inter hereditatem 

domini Gerardi Groij ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis de Herzel ex alio cum eius attinentiis ut dicebant hereditarie 

vendiderunt michi promittentes cum tutore super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis census domino 

fundi inde solvendis. Testes datum supra. Detur domino Gerardo Groij. 

 

BP 1179 p 591r 06 vr 08-08-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela droeg over aan Johannes van Druenen Peters 

soen alias gnd Sceffeneer 24 oude groten tournoois en 45 Hollandse gulden 

of de waarde, aan hem beloofd door Leonius van de Kelder. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela XXIIII antiquos grossos 

Turonenses et XLV Hollant gulden vel valorem promissos sibi a Leo[nio] de 

Penu prout in litteris legitime supportavit Johanni de (dg: Du) Druenen 

Peters [soen] alias dicto Sceffeneer cum litteris et jure. Testes Aa et 

Sijmon et datum sexta post (dg: Petri ad vincula) Sixti. 

 

BP 1179 p 591r 07 vr 08-08-1393. 

Johannes zv Thomas Hillen soen beloofde aan Gerardus Huben soen 96 nieuwe 

Gelderse gulden, 34 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 

 

Johannes filius Thome Hillen soen promisit Gerardo Huben soen (dg: .) 

nonaginta sex novos Gelre gulden scilicet XXXIIII gemeijn placken pro 

quolibet computato ad Remigii proxime persolvendos. Testes Aa et Veer 

datum ut supra. 
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BP 1179 p 591r 08 vr 08-08-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela droeg over aan Theodericus Scalpaert 22½ 

Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd 

door Johannes gnd dat Heerken. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela XXII et dimidium Hollant gulden 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Johanne dicto dat 

Heerken prout in litteris legitime supportavit Theoderico Scalpaert cum 

litteris et jure. Testes Aa et Sijmon datum ut supra. 

 

BP 1179 p 591r 09 vr 08-08-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela droeg over aan Theodericus Scalpaert 30 

Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd 

door Henricus Goebels soen. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela XXX Hollant gulden seu aliud 

pagamentum (dg: eis eis) eiusdem valoris promissos sibi ab Henrico 

Goebels soen prout in litteris legitime supportavit Theoderico Scalpaert 

cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 591r 10 vr 08-08-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Theodericus Scalpaert 86½ 

goede Gelderse gulden27 of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicto Theoderico Scalpaert LXXXVI #et dimidium# 

#bonos# Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 591r 11 vr 08-08-1393. 

Arnoldus gnd Vrient van Waderle beloofde aan Ghibo Keijot 7 nieuwe Gelderse 

gulden (dg: of de waarde), 34 plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1393) te betalen. 

 

(dg: Amicus dictus Vrient) Arnoldus dictus Vrient de Waderle promisit 

Ghiboni Keijot septem novos Gelre gulden (dg: vel valorem) scilicet 

XXXIIII placken pro quolibet ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Emont datum ut supra. 

 

BP 1179 p 591r 12 za 09-08-1393. 

Maria dvw Reijnerus Weijndelmoeden soen verkocht aan Petrus zv Henricus 

Ricaerts soen de helft van een stuk land, in Kessel, ter plaatse gnd 

Joncvrouwe Heilwigen Hoeven, tussen wijlen Johannes van Lijt enerzijds en 

Emondus Rover anderzijds, met een eind strekkend aan de steeg gnd die 

Lanckelaer Stege en met het andere eind aan de sloot gnd die Middelgrave, 

deze helft belast met lasten. 

 

Maria filia quondam Reijneri Weijndelmoeden soen cum tutore medietatem 

pecie terre site in parochia de (dg: G) Kessel in loco dicto Joncvrouwe 

Heilwigen Hoeven inter hereditatem quondam Johannis de Lijt ex uno et 

inter hereditatem Emondi Rover ex alio tendentis cum uno fine ad stegam 

dictam die Lanckelaer Stege et cum reliquo fine ad fossatum dictum die 

Middelgrave ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio (dg: quondam) 

Henrici Ricaerts soen promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: medietate dimidi) oneribus ad dictam medietatem de 

jure spectantibus. Testes Aa et Sijmon datum in vigilia Laurencii. 

 

                         
27 Zie → BP 1180 p 040v 08 do 20-11-1393, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1179 p 591r 13 ±za 09-08-1393. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Best: een b-erfcijns van 4 pond geld 

die Henricus gnd Arts Nennen soen Zwager met Allerheiligen in Den Bosch 

betaalt, gaande uit een huis en tuin, en aangelegen stuk land en stukje 

heide, eertijds van wijlen voornoemde Henricus, in Oirschot ter plaatse gnd 

Spoordonk {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini Best hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Henricus dictus #Arts# (dg: des) Nennen soen 

(dg: sibi sol) Zwager sibi solvere tenetur hereditarie omnium sanctorum 

et in Busco tradere ex domo et orto cum suis attinentiis (dg: sitis in 

parochia de) et cum pecia terre et particula terre mericalis sibi 

adiacente que fuerant dicti quondam Henrici sitis in de Oerscot ad locum 

dictum Spoerd. 

 

BP 1179 p 591r 14 ±za 09-08-1393. 

Goessuinus nzvw Theodericus gnd Rover Berns soen droeg over aan Cristina 

dvw Johannes Loze een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoederen onder Sint-Oedenrode, welke 

pacht voornoemde Goessuinus verworven had van Johannes van den Loe zvw 

Arnoldus van den Loe. 

 

Goessuinus filius naturalis quondam Theoderici dicti Rover Berns soen 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie [in] festo purificationis ex quibusdam 

hereditatibus infra parochiam de Rode sancte Ode sitis quam paccionem 

dictus Goessuinus erga Johannem van den Loe filium quondam Arnoldi van 

den Loe acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Cristine 

filie quondam Johannis Loze cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 591r 15 ±za 09-08-1393. 

Goessuinus nzvw Theodericus gnd Rover Bernts soen droeg28 over aan Cristina 

dvw Johannes Loze 17 gulden geld van Gelre of ander paijment van dezelfde 

waarde, aan hem beloofd29 door Gerardus Bauderics. 

 

Goessuinus filius naturalis quondam Theoderici dicti Rover Bern[t]s soen 

decem et septem aureos florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie 

seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi a Gerardo Bauderics 

prout in litteris legitime supportavit Cristine filie quondam Johannis 

Loze cum litteris et jure. ?Testes. 

 

1179 mf9 E 07 p. 592. 

 in vigilia Laurencii: zaterdag 09-08-1393. 

 in festo Laurencii: zondag 10-08-1393. 

 in crastino Laurencii: maandag 11-08-1393. 

 Quarta post Laurencii: woensdag 13-08-1393. 

 

BP 1179 p 592v 01 ±za 09-08-1393. 

Goessuinus zv Roverus gnd Bernts soen droeg30 over aan Cristina dvw Johannes 

Loze 70 Gelderse gulden, aan hem beloofd door Lambertus zv Johannes van 

                         
28 Zie → BP 1179 p 610v 07 di 21-10-1393, identieke overdracht; kennelijk is 

deze eerste overdracht niet doorgegaan: namen van de schepenen niet 

vermeld; geen datum aangegeven. 
29 Zie ← BP 1179 p 387r 05 ma 22-04-1392, belofte op 24-06-1392 17 Gelre 

gulden te betalen. 
30 Zie → BP 1179 p 610v 06 di 21-10-1393, identieke overdracht; kennelijk is 

deze eerste overdracht niet doorgegaan: namen van de schepenen niet 

vermeld; geen datum aangegeven. 
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Herlaer. 

 

Goessuinus filius Roveri dicti Bernts soen LXX florenos aureos communiter 

gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Lamberto filio Johannis de 

Herlaer prout in litteris legitime supportavit Cristine filie quondam 

Johannis Loze cum litteris et jure. Testes. 

 

BP 1179 p 592v 02 za 09-08-1393. 

Arnoldus gnd Leuwe verkocht aan Otto Herbrechts soen van Houthem 1 lopen 

roggeland, maat van Sint-Oedenrode, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Olland, tussen Willelmus van den Noel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind reikend aan voornoemde gemene weg en met het 

andere eind aan Johannes Holaer. 

 

Arnoldus dictus Leuwe unam lopinatam terre #siliginee# mensure de Rode 

sitam in parochia de Rode ad locum dictum Ollant inter hereditatem 

Willelmi van den Noel ex uno et inter communem viam ex alio tendentem cum 

uno fine ad dictam communem viam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Johannis Holaer ut dicebat hereditarie vendidit Ottoni Herbrechts soen de 

Houthem promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Sijmon et Emont datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1179 p 592v 03 zo 10-08-1393. 

Hr Jacobus Groij kanunnik van Sint-Paulus in Luik machtigde zijn broer 

Heijmericus zijn cijnzen, pachten en tegoeden te manen. 

 

Dominus Jacobus (verbeterd uit: Jagobus) Groij canonicus sancti Pauli 

Leodiensis dedit Heijmerico suo fratri potestatem monendi eius census 

pacciones et debita ?ut ?infra ad revocacionem. Testes Sijmon et Wouter 

datum in festo Laurencii. 

 

BP 1179 p 592v 04 ma 11-08-1393. 

Theodericus zvw Martinus van Megen verkocht aan Henricus Bije zv Johannes 

Bije van Sundert een b-erfcijns van 40 schelling?, die Arnoldus gnd Scout 

van Hijntham voller beloofd had aan voornoemde Theodericus, een helft te 

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

hofstad in Den Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van 

Theodericus Keijmpen enerzijds en erfgoed van Theodericus Zeger anderzijds. 

 

Theodericus filius quondam Martini de Megen hereditarium censum XL 
!monete quem Arnoldus dictus Scout de Hijntham #fullo# promiserat se 

daturum et soluturum dicto Theoderico hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quodam domistadio sito in Busco ad vicum dictum 

Audehuls inter hereditatem Theoderici Keijmpen ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Zeger ex alio prout in litteris hereditarie 

vendidit Henrico Bije filio Johannis Bije de Sundert supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Dordrecht datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1179 p 592v 05 ma 11-08-1393. 

Gerardus van Berkel en Hessello zvw Gerardus van Vucht molenaar maakten een 

erfdeling van de windmolen in Vught met zijn rechten, huizen, gebouwen, en 

ondergronden. Gerardus kreeg de helft van de molen, huis met ondergrond en 

tuin, zoals omgraven. Voornoemde Gerardus en Hessello zullen de cijnzen, 

pachten en lasten gelijkelijk dragen. Maar voornoemde Hessello heeft in 

voornoemde helft een n-erfcijns van 3 pond geld en een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, die voornoemde Gerardus uit zijn deel beloofde aan voornoemde 

Hessello. 

 

Gerardus (verbeterd uit: Henricus) #Gerardus# de Berkel ex una atque 

Hessello filius quondam Gerardi de Vucht multoris ex alia parte 
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recognoverunt seu! divisionem hereditariam mutuo fecisse de molendino 

venti consistente in Vucht cum eius attinentiis et juribus atque domibus 

et edificiis cum eorum fundis ad dictum molendinum spectantibus ut 

dicebant mediante divisione! predicta una medietas dicti molendini atque 

domus cum eius fundo cum (dg: eius orto) et cum parte orti ibidem siti 

prout domus cum eius fundo et pars orti ibidem sunt circumfossate ut 

dicebant ad Gerardum cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus 

etc jure etc promittens ratam servare et obligationem (dg: de) ex parte 

sui deponere tali condicione quod dicti Gerardus et Hessello (dg: onera 

ex dictis molendino domo ortis cum de pacciones et census) #census et 

pacciones de premissis# inde solvendos atque onera ex (dg: -....) 

#infortun[a] aut alias# ad hoc eventura equaliter portabunt salvis tamen 

dicto Hesselloni in dicta medietate dicti molendini domo cum eius fundo 

in parte orti hereditario censu trium librarum monete et hereditaria 

paccione unius modii siliginis quam dictus Gerardus dicto Hesselloni ex 

dicta sua parte promiserat coram scabinis infrascriptis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 592v 06 ma 11-08-1393. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Hessello een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, en een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit zijn helft van de molen. 

Twee brieven: een van de pacht en een van de cijns. 

 

Et erunt due [litterae una d]e paccione [et una de] censu. 

Dictus Gerardus promisit se daturum dicto Hesselloni hereditarium censum 

(dg: ..) trium librarum monete #hereditarie Johannis# et hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis ex dicta #medietate# (dg: sui parte) sibi in partem cessa. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 592v 07 ma 11-08-1393. 

Voornoemde Hessello kreeg de andere helft van de molen en deel van de tuin, 

te weten de helft richting Vught, zoals afgepaald. 

 

Et mediante eadem divisione altera medietas dicti molendini atque pars 

orti ad dictum molendinum spectantis scilicet ille pars dicti orti que 

sita est versus Vucht prout huiusmodi pars dicti orti est limitata ut 

dicebant dicto Hesselloni cessit in partem promittens ratam servare et 

erunt condiciones ut in prima divisione. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 592v 08 ±ma 11-08-1393. 

De gezusters Aleidis, Katherina en Engelberna, dv Johannes van Oerscot, 

gaven uit aan Johannes van Herzel (1) een huis en tuin, in Beek, ter 

plaatse gnd aen die Berchem, tussen Aleidis wv Theodericus van den 

Bekerdike en haar kinderen enerzijds en Theodericus van Gruenendael 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Groetakker, in Beek, ter plaatse gnd 

Spulle, beiderzijds tussen Henricus Coelborner, (3) een stuk land, in Beek, 

ter plaatse gnd Loe, tussen Arnoldus van den Bekerdike enerzijds en 

Woltherus Hillen anderzijds, (4) 2 beemden, in Beek, (4a) ter plaatse gnd 

Diesenre Broek, tussen Theodericus van Elst enerzijds en erfg vw Boudewinus 

gnd van den Poel anderzijds, (4b) tussen hr Johannes van Boect kanunnik van 

Beek enerzijds en Heilwigis gnd des Gruijters anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor de cijnzen en pachten die eruit gaan en thans voor een 

n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Beek, en een n-erfcijns van 7 

Hollandse gulden of de waarde, met Lichtmis in Beek te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1395). 

 

Aleidis Katherina et Engelberna sorores filie (dg: quondam) Johannis de 

Oerscot cum tutore domum et ortum cum eius (dg: attinentiis s) 

attinentiis sitos in parochia de Beke ad locum dictum aen die Berchem 
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inter hereditatem Aleidis relicte quondam Theoderici van den Bekerdike 

(dg: ex uno) et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Theoderici de 

Gruenendael ex alio atque peciam terre dictam communiter die Groetacker 

sitam in dicta parochia in loco dicto Spulle inter hereditatem Henrici 

Coelborner ex (dg: uno) utroque latere item peciam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto Loe inter hereditatem Arnoldi van den Bekerdike ex 

uno et inter hereditatem Woltheri Hillen ex alio item duo prata (dg: 

quorum unum) sita in dicta parochia quorum unum in loco dicto Dijesenre 

Broec inter hereditatem Theoderici de Elst ex uno et inter hereditatem 

(dg: quondam) heredum quondam Boudewini dicti van den Poel ex alio et 

aliud inter hereditatem (dg: Johannis de B) domini Johannis de Boect (dg: 

ex uno) canonici Bekensis ex uno et inter hereditatem Heilwigis dicte des 

Gruijters ex alio sunt sita ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Johanni de Herzel ab eodem etc pro censibus et paccionbus annuatim prius 

exinde solvendis ?etc et pro hereditaria paccione sex modiorum modiorum! 

siliginis mensure de Beke atque pro hereditario censu septem Hollant 

gulden vel valorem dandis et solvendis dictis sororibus a dicto Johanne 

hereditarie purificationis et pro primo solucionis termino ultra annum et 

in Beke tradendis ex premissis promittentes cum dictis earum tutoribus 

indivise super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. 

 

BP 1179 p 592v 09 wo 13-08-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela droeg over aan Margareta wv Zanderus van Os 60 

Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, aan voornoemde 

Willelmus beloofd door Henricus van Laervenne zvw Johannes van Laervenne. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela sexaginta aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie seu aliud pagamentum eiusdem 

valoris promissos dicto Willelmo (dg: a ..) ab Henrico de Laervenne filio 

quondam Johannis de Laervenne prout in litteris legitime supportavit 

Margarete relicte quondam Zanderi de Os cum litteris et jure. Testes 

Sijmon et Vere datum quarta post Laurencii. 

 

BP 1179 p 592v 10 wo 13-08-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Margareta 104 Gelderse 

gulden31,32 of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit dicte Margarete C et quatuor Gelre gulden vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 592v 11 wo 13-08-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Theodericus Scalpaert 38 Gelderse gulden33 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit (dg: Henrico de Goderheile) Theoderico 

Scalpaert (dg: XLVIII Ge) XXXVIII Gelre gulden vel valorem ad (dg: 

nativitatis Domini proxime p) pasca proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

1179 mf9 E 08 p. 593. 

 Quarta post Laurencii: woensdag 13-08-1393. 

                         
31 Zie → VB 1799 f 085v 08, ma 27-04-1394, Margriet wijf wilner Zanders van 

Os was gericht aen alle goide Willems soen wilner Bodens van Tiel met 

scepenen scoude brieven. 
32 Zie → BP 1180 p 246v 05 di 15-12-1394, overdracht van de schuldbekentenis 

met adiusticatie en proclamaties. 
33 Zie → BP 1180 p 040v 07 do 20-11-1393, overdracht van de 

schuldbekentenis. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

54 

 in vigilia assumptionis: donderdag 14-08-1393. 

 in crastino assumptionis: zaterdag 16-08-1393. 

 Secunda post assumptionem: maandag 18-08-1393. 

 

BP 1179 p 593r 01 wo 13-08-1393. 

Gerardus Cop zv Rodolphus bakker verkocht aan Arnoldus Nolleken Gheroncs 

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

een stuk land en aangelegen beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, ter 

plaatse gnd Lobben Hoeve, tussen Henricus Luijten soen enerzijds en kv 

Delija van der Hoernic anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht door 

Lambertus zvw Lambertus gnd Jonge Lemken. 

 

Gerardus (dg: Cop) #Cop# filius Rodolphi pistoris hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum in festo nativitatis Domini ex pecia terre et 

prato sibi adiacente sitis in parochia de Scijnle in loco dicto Eirde ad 

locum dictum Lobben Hoeve inter hereditatem Henrici Luijten soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum Delije van der Hoernic ex alio venditum 

sibi a Lamberto filio quondam Lamberti dicti Jonge Lemken prout in 

litteris hereditarie vendidit Arnoldo Nolleken Gh[er]oncs supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Veer datum quarta post Laurencii. 

 

BP 1179 p 593r 02 do 14-08-1393. 

Ghisbertus zvw Ricoldus Heijnen soen verkocht aan Petrus van Hijntham zvw 

Wernerus zvw Metta Werners een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Eilde, tussen Johannes Delijen soen enerzijds en Arnoldus van Beke nz 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Ghisbertus filius quondam Ricoldi Heijnen soen hereditarie vendidit Petro 

de Hijntham filio quondam Werneri filii quondam Mette Werners 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et orto sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Eilde inter hereditatem Johannis Delijen soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Beke filii naturalis ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

unius modii siliginis prius inde solvenda et sufficientem facere. Testes 

Emont et Aggere datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1179 p 593r 03 do 14-08-1393. 

Gerardus van Uden gaf uit aan Johannes Boegaert zvw Arnoldus Bolle van 

Wetten een kamp, in Gestel bij Herlaer, tussen Willelmus Cepper enerzijds 

en Johannes van den Brande anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan Arnoldus van den Placke; de uitgifte geschiedde voor 3 oude groten 

grondcijns en thans voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen. 

 

Gerardus de Uden quendam campum situm in parochia de Gestel prope Herlaer 

inter hereditatem Willelmi Cepper ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Brande ex alio tendentem a communi plathea ad hereditatem Arnoldi 

van den Placke ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni Boegaert 

filio quondam Arnoldi Bolle de Wetten ab eodem pro tribus antiquis 

grossis domino fundi inde solvendis dandis etc atque pro hereditario 

censu XL solidorum monete dando dicto Gerardo ab alio in festo 

nativitatis Domini (dg: et pro primo ultra annum ex dicto campo) 

promittens warandiam (dg: op) pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Sijmon et Walterus 

datum in vigilia assumptionis. 
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BP 1179 p 593r 04 do 14-08-1393. 

Arnoldus Coenen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Co#e#nen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 593r 05 do 14-08-1393. 

Henricus ?Boo, zijn vrouw Elisabeth van den Broec en Henricus zv voornoemde 

Elisabeth deden tbv Everardus van den Witfenne en Elisabeth wv Henricus 

Bever afstand van een b-erfcijns van 4 schelling, die voornoemde Everardus 

en Elisabeth met Sint-Lambertus moeten betalen aan voornoemde Henricus, 

Elisabeth en Henricus, gaande uit een stuk beemd, in Heeswijk, naast het 

water gnd die Aa enerzijds en Gheerlacus van Erpe anderzijds. 

 

(dg: Henricus ..) Henricus Boo? maritus legitimus ut asserebat (dg: m) 

Elisabeth van den Broec sue uxoris et (dg: Henricus fi) ipsa cum eo 

tamquam cum tutore et Henricus filius dicte Elisabeth super hereditario 

censu IIIIor solidorum quem Everardus van den Witfenne Elisabeth relicta 

quondam Henrici Bever dictis Henrico Elisabeth et Henrico solvere 

tenentur hereditarie Lamberti ex pecia prati sita in parochia de Hezewijc 

(dg: et) juxta aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem Gheerlaci 

de Erpe ex alio ut dicebant ut! dicebant #et jure# ad opus dictorum 

Everardi et et! Elisabeth relicte dicti Henrici Bever hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et obligationem in 

dicto censu deponere. Testes Emont et Aggere datum in vigilia 

assumptionis. 

 

BP 1179 p 593r 06 do 14-08-1393. 

Johannes Boegart zvw Arnoldus Bolle van Wetten beloofde aan Gerardus van 

Uden 36½ Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. 

 

Johannes Boegart filius quondam Arnoldi Bolle de Wetten promisit super 

omnia Gerardo de Uden (dg: X) XXXVI et dimidium Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) Sijmon et Walterus datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1179 p 593r 07 do 14-08-1393. 

Bela dvw Johannes van Loet begijn maakte bezwaar34,35 tegen alle verkopingen 

en vervreemdingen gedaan door Arnoldus Zanders soen met zijn goederen. 

 

Bela filius! quondam Johannis de Loet (dg: omnes g) beghina omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Arnoldum Zanders soen cum suis 

bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 593r 08 do 14-08-1393. 

Ghisbertus Keijot en Johannes Muwe beloofden aan de secretaris, tbv Egidius 

zv Theodericus van der Wagen, 465 Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Ghisbertus Keijot et Johannes Muwe promiserunt mihi ad opus Egidii filii 

Theoderici van der Wagen IIIIc et LXV Gelre gulden vel valorem ad pasca 

proxime persolvendos. Testes Sijmon et Veer datum ut supra. 

 

BP 1179 p 593r 09 do 14-08-1393. 

Godefridus Ackerman en Emondus Rover beloofden aan Phillipus Jozollo 72 

oude Franse schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

                         
34 Zie ← BP 1177 f 206v 10 ma 18-09-1385, verkoop lijfpacht. 
35 Zie ← BP 1179 p 050v 12 za 27-05-1391, verkoop lijfrente. 
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Godefridus Ackerman et Emondus Rover promiserunt Phillipo Jozollo LXXII 

aude scilde Francie ad Martini proxime pena II. Testes Veer et Wouter 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 593r 10 za 16-08-1393. 

Mechtildis dvw Reijnkinus Brouwer verkocht aan Henricus gnd Bolle zvw 

Arnoldus Bolle van Wetten de helft in 1 zesterzaad land, in Schijndel, 

naast de weg, tussen Henricus gnd Custer enerzijds en Rutgherus zvw 

Willelmus gnd Veren Hadewigen anderzijds, met geheel de sloot richting 

voornoemde Henricus en met de halve sloot richting voornoemde Rutgherus, 

geheel de zesterzaad belast met een b-erfcijns van 9 schelling geld en een 

b-erfpacht van ½ mud gerst. 

 

Mechtildis filia quondam (dg: Bru) Reijnkini Brouwer cum tutore (dg: 

sextariatam) #medietatem ad se spectantem in sextariata terre# terre sita 

in (?dg: Busc) parochia de Scijnle iuxta platheam inter hereditatem 

Henrici dicti Custer ex uno et inter hereditatem Rutgheri filii quondam 

Willelmi dicti Veren Hadewigen ex alio cum integro fossato versus 

hereditatem dicti Henrici et cum medietate fossati versus hereditatem 

dicti Rutgheri siti prout dicta (dg: sextariata) #medietas# terre cum 

eius fossatis predictis est sita est ut dicebat hereditarie #vendidit# 

Henrico dicto Bolle filio quondam Arnoldi (dg: Bo) Bolle de Wetten 

promittens cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditario censu novem solidorum monete et hereditaria paccione dimidii 

modii ordei inde solvendis ex dicta integra (dg: fo) sextariata terre 

solvendis. Testes Aa et Sijmon datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1179 p 593r 11 za 16-08-1393. 

Voornoemde Mechtildis verkocht aan voornoemde Henricus Bolle de andere 

helft van voornoemde zesterzaad land, die zij verworven had van Arnoldus 

Rotaert. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore reliquam medietatem dicte sextariate terre 

quam ipsa erga Arnoldum Rot[aert] acquisiverat ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico Bolle promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 593r 12 za 16-08-1393. 

Ricoldus Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ricoldus Willems soen prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 593r 13 ma 18-08-1393. 

Willelmus Buijcke en zijn vrouw Katherina dvw Johannes Potter zvw Henricus 

Potter verkochten aan Henricus Potter zvw voornoemde Johannes Potter de 

helft, die aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes 

Potter, in een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, over de 

Sevensense Brug, tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd Vos enerzijds en 

erfgoed van Gerardus gnd Roggen anderzijds, welk huis en erf voornoemde 

wijlen Johannes Potter in cijns verkregen had van Henricus Wergharen. 

 

Willelmus Buijcke maritus legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris 

filie quondam Johannis Potter filii quondam Henrici Potter et ipsa cum 

dicto Willelmo tamquam cum tutore etc medietatem sibi de morte dicti 

quondam Johannis Potter jure successionis hereditarie advolutam in domo 

et area sita in Busco in vico Orthensi ultra pontem dictum Sevensensche 

Brugge inter hereditatem Johannis dicti quondam Vos ex uno et inter 

hereditatem Gerardi dicti Roggen ex alio quam domum et aream integram 

dictus quondam Johannes Potter erga Henricum Wergharen ad censum 

acquisiverat (dg: ut d) prout in litteris hereditarie vendiderunt Henrico 

Potter filio dicti quondam Johannis Potter supportaverunt cum litteris et 
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aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sijmon et Wouter datum 

secunda post assumptionem. 

 

BP 1179 p 593r 14 ma 18-08-1393. 

Johannes zvw Henricus van Asch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Henrici de Asch prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 593r 15 ma 18-08-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Katherina gedurende 4 jaar, elk 

jaar met Pasen, 12 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Dictus emptor promisit (dg: dicte Katherine) super omnia se daturum et 

soluturum dicte Katherine ad spacium quatuor annorum proxime futurorum 

anno quolibet dictorum quatuor annorum XII Hollant gulden vel valorem in 

festo pasce et pro primo solucionis termino in festo pasce proxime et sic 

deinceps. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 E 09 p. 594. 

 Secunda post assumptionem: maandag 18-08-1393. 

 Quinta post assumptionem: donderdag 21-08-1393. 

 Quarta post assumptionem: woensdag 20-08-1393. 

 in octavis assumptionis: vrijdag 22-08-1393. 

 in crastino Bartholomei: maandag 25-08-1393. 

 

BP 1179 p 594v 01 ma 18-08-1393. 

Aleidis dvw Johannes Meelman, Danijel Roesmalen, zijn vrouw Heilwigis dvw 

voornoemde Johannes Meelman, Johannes van Breda ev Dijna, en Arnoldus zvw 

Johannes gnd Lemken ev Mechtildis, dvw voornoemde Johannes Meelman, maakten 

een erfdeling van alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Johannes en diens vrouw Heilwigis. 

Voornoemde Aletta kreeg (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, die Arnoldus 

Bogaert betaalt, gaande uit erfgoederen in Oss, (2) een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, die Woltherus van Hijntham levert, gaande uit een 

hoeve die was van voornoemde wijlen Johannes Meelman, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Beilver. 

 

(dg: Daneel R) Aleidis filia quondam Johannis Meelman #cum tutore# 

Danijel Roesmalen! maritus (dg: et tutor) legitimus ut asserebat 

Heilwigis sue uxoris #filie dicti quondam Johannis Meelman# (dg: Johanens 

de Breda maritus et tutor le) et ipsa Heilwigis cum dicto Danijele suo 

marito tamquam cum tutore Johannes de Breda maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Dijne sue uxoris et Arnoldus filius quondam Johannis dicti 

Lemken maritus et tutor legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris 

filiarum dicti quondam Johannis Meelman palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de omnibus bonis ipsis de morte dicti quondam 

Johannis atque de morte quondam Heilwigis uxoris dudum dicti Johannis 

successione advolutis ut dicebant mediante qua divisione hereditarius 

census IIIIor librarum monete quem Arnoldus Bogaert ex hereditatibus 

sitis in Os atque hereditaria paccio duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco quam Woltherus de Hijntham #solvere ?tenetur# (dg: ex manso qui 

fuerat dicti quondam) solvere tenetur ex manso qui fuerat dicti quondam 

Johannis Meelman sito in parochia de Berlikem in loco dicto Beilver ut 

dicebat dicte Alette cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus etc promittentes ratam servare et si via juris etc. Testes Aggere 

et Veer datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1179 p 594v 02 ma 18-08-1393. 

Voornoemde Daniel Roesmalen kreeg een hoeve, gnd het Goed ten Zandberg, in 
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Rosmalen, zoals die behoorde aan voornoemde wijlen Johannes Meelman en zijn 

vrouw Heilwigis. 

 

Et mediante eadem divisione mansus quidam dictus communiter tGoet ten 

Sandberch situs in parochia de Roesmalen cum eius attinentiis prout 

ibidem est situs et ad dictos quondam Johannem Meelman et Heilwigem eius 

uxorem pertinere consuevit dicto Danieli #et eius uxori# cessit in partem 

ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes cum tutore ratam 

servare et si via juris etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 594v 03 ma 18-08-1393. 

Voornoemde Johannes van Breda en Arnoldus zvw Johannes gnd Lemken kregen 

een huis en tuin, eertijds van voornoemde wijlen Johannes Meelman, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen hr Godefridus van 

Os ridder enerzijds en erfgoed van wijlen Nicholaus Leijdecker anderzijds. 

Twee brieven maken. 

 

Et mediante eadem divisione domus et (dg: area) #ortus# que fuerat dicti 

quondam Johannis Meelman sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter 

hereditatem quondam Nicholai Leijdecker ex alio cum eorum attinentiis ut 

dicebant dictis Johanni de Breda et Arnoldo cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes cum tutore ratam servare et 

si via juris etc. Testes datum supra. Et erunt due littere. 

 

BP 1179 p 594v 04 ma 18-08-1393. 

Voornoemde Daniel Roesmont beloofde aan Aleidis dvw Johannes Meelman 164 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) te 

betalen. 

 

Dictus Daniel Roesmont promisit Aleidi filie quondam Johannis Meelman C 

LXIIII Gelre gulden vel valorem (dg: in) a festo purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 594v 05 ma 18-08-1393. 

Voornoemde Daniel beloofde aan Johannes van Breda 92 Gelderse gulden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) te betalen. 

 

Dictus Daniel promisit Johanni de Breda nonaginta duos Gelre gulden vel 

valorem a festo purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 594v 06 ma 18-08-1393. 

Voornoemde Daniel beloofde aan voornoemde Arnoldus 151 Gelderse gulden of 

de waarde met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) te betalen. 

 

Dictus Daniel promisit dicto Arnoldo CLI Gelre gulden vel valorem a festo 

purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 594v 07 ma 18-08-1393. 

Denekinus Scuerman beloofde aan Ludolphus van Boemel 49 Engelse nobel of de 

waarde en 3 plakken met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Denekinus Scuerman promisit Ludolpho de Boemel XLIX Engels nobel vel 

valorem (dg: ad) et tres placken ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Aggere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 594v 08 ma 18-08-1393. 

Rodolphus van Duren beloofde aan voornoemde Ludolphus van Boemel 47 Engelse 

nobel en 1 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-
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03-1394) te betalen. 

 

Rodolphus de Duren promisit dicto Ludolpho XLVII Engels nobel et unum 

Gelre gulden vel valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 594v 09 do 21-08-1393. 

Henricus van Geffen beloofde aan voornoemde Ludolphus van Boemel 16½ 

Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

betalen. 

 

Henricus de Geffen promisit dicto Ludolpho XVIJ Engels nobel (dg: duo 

plac minus) vel valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes Aggere et Walterus datum quinta post assumptionem. 

 

BP 1179 p 594v 10 wo 20-08-1393. 

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 

Rodolphus Bever zvw Henricus Alaerts soen beloofd36 had aan voornoemde 

Jacobus, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad37,38 in Hintham, 

tussen Albertus zvw Nicholaus Daems soen enerzijds en voornoemde Jacobus 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XL solidorum monete quem Rodolphus Bever 

filius quondam Henrici Alaerts soen promiserat se daturum et soluturum 

dicto (dg: Johanni) Jacobo hereditarie in festo nativitatis Domini ex 

quodam domistadio sito in Hijntham inter hereditatem Alberti filii 

quondam Nicholai Daems soen ex uno et inter hereditatem dicti Jacobi ex 

alio tendente cum utroque 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 

Aggere et Veer datum quarta post assumptionem. 

 

BP 1179 p 594v 11 wo 20-08-1393. 

Henricus van den Merenvenne verklaarde te schattingen te houden van 

Goessuinus Model zv Bertholdus zv Theodericus 93 schapen en 10 stuks 

hoornvee, waarop onder schattingsrecht 51 Gelderse gulden staan, onder 

voorwaarde dat, zodra Goessuinus van die schapen en stuks vee 51 Gelderse 

gulden heeft ontvangen, dat dan een helft aan voornoemde Goessuinus en de 

andere helft aan voornoemde Henricus behoort. 

 

Henricus van den Merenvenne recognovit se tenere jure stabilitionis a 

Goessuino Model filio Bertholdi filii Theoderici nonaginta tres oves (dg: 

et decem ..) et decem pecias bestias-#rum# cornua gerentes dictas horen 

vee super quibus ovibus et bestiis consistunt jure stabilitionis 

quinquaginta unum Gelre gulden sub ista condicione quod cum dictus 

Goessuinus de dictis ovibus et bestiis perceperit LI Gelre gulden extunc 

una medietas dictorum ovium et bestiarum ad dictum Goessuinum et reliqua 

medietas ad dictum Henricum pertinebit etc. Testes Aa et Veer datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 594v 12 do 21-08-1393. 

Petrus Snijder zv Henricus Snijder van Tilborch verkocht aan Ghibo van 

Aerle een stukje beemd, in Tilburg, tussen Theodericus Huben soen enerzijds 

en Lambertus van den Laer anderzijds, strekkend vanaf de beemd gnd die 

                         
36 Zie ← BP 1177 f 267r 01 wo 10-01-1386, uitgifte van deze hofstad. 
37 Zie ← BP 1178 f 135r 05 do 13-01-1390, overdracht van de hofstad. 
38 Zie ← BP 1179 p 209r 04 do 19-01-1391, verkoop van de hofstad. 
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Scridebeemd tot aan erfgoed van voornoemde Petrus, gnd die Heidehoeve. 

 

Petrus Snijder filius Henrici Snijder de Tilborch particulam prati sitam 

in parochia de Tilborch inter hereditatem Theoderici Huben soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti van den Laer ex alio (dg: ?inf) tendentem a 

prato dicto die Scridebeemt ad hereditatem dicti Petri dictam die 

Heijdehoeve ut dicebat hereditarie vendidit Ghiboni de Aerle promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Vere et Vere! datum quinta 

post assumptionem. 

 

BP 1179 p 594v 13 vr 22-08-1393. 

Willelmus Boeden beloofde aan Henricus van Goderheijle 122½ Gelderse 

gulden39 of de waarde met Kerstmis (do 25-12-1393) aanstaande te betalen. 

 

Willelmus Boeden promisit Henrico de Goderheijle C et XXIIJ Gelre gulden 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes Aa et Veer 

datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1179 p 594v 14 vr 22-08-1393. 

Jacobus zvw Willelmus Coptiten beloofde aan Philippus Jozollo 64 Hollandse 

gulden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393; 9+30+31+30+25=125 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus filius quondam Willelmi Coptiten promisit Philippo Jozollo LXIIII 

Hollant gulden ad nativitatis Domini proxime persolvendos pena II. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 594v 15 vr 22-08-1393. 

(dg: Johannes gnd Nef) 

 

(dg: Johannes dictus Nef) 

 

BP 1179 p 594v 16 ma 25-08-1393. 

Jacobus zvw Jacobus van den Berge beloofde aan Fijssia en haar moeder 

Fijssia 300 Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi van den Berge promisit #super habita et 

habenda# Fijssie et Fijssie eius matri IIIc Gelre gulden ad monitionem 

persolvendos. Testes Veer et Wouter datum in crastino Bartholomei. 

 

1179 mf9 E 10 p. 595. 

 in octavis assumptionis: vrijdag 22-08-1393. 

 in crastino Bartholomei: maandag 25-08-1393. 

 Quarta post Bartholomei: woensdag 27-08-1393. 

 

BP 1179 p 595r 01 vr 22-08-1393. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Gheerlacus en Arnoldus van Hackenem 

verhuurden aan Johannes Nef voor een periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen 

Hemelvaart (vr 15-08-1393), twee molens, gelegen in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd ten Borch. De huursom is voldaan. 

 

Wellinus Roveri (dg: Arnoldus Rover Arnoldus de Hackenem) Gheerlacus et 

Arnoldus de Hackenem eius liberi (dg: molendinum) duo molendina (dg: 

quorum cum uno unum molendinum bladi et aliud molendinum olei 

consistentia) sita in parochia de Oesterwijc ad locum dictum ten Borch 

cum suis attinentiis ut dicebant (dg: dederunt ad pactum legitime 

supportaverunt) #locaverunt# Johanni Nef ab eodem ad spacium trium 

annorum a festo assumptionis proxime preterito sine medio subsequentium 

                         
39 Zie → BP 1180 p 246v 03 di 15-12-1394, overdracht van de schuldbekentenis 

met adiusticatie en proclamaties. 
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possidenda promittentes warandiam dicto tempore durante et obligationem 

deponere recognoverunt ipsis fore satis[factum] (dg: .... tempore d) a 

dicto Johanne de pretio (dg: supportacionis) #locacionis# dictorum trium 

annorum. Testes Sijmon et Wouter datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1179 p 595r 02 vr 22-08-1393. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Gheerlacus en Arnoldus van Hackenem 

beloofden aan Philippus Jozollo 56 Hollandse gulden met Hemelvaart 

aanstaande (za 15-08-1394; 9+30+31+30+31+31+28+31+30+31+30+31+15=358 dgn) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Wellinus Roveri Gheerlacus et Arnoldus de Hackenem eius liberi 

promiserunt Philippo Jozollo LVI Hollant gulden ad (dg: Jacobi) 

#assumptionem# proxime persolvendos pena II. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 595r 03 vr 22-08-1393. 

Johannes Nef, Wellinus Roveri en zijn kinderen Gheerlacus en Arnoldus van 

Hackenem beloofden aan Philippus Jozollo 56 Hollandse gulden met 

Sint-Remigius (wo 01-10-1393; 9+30+1=40 dgn) en 131 Hollandse gulden met 

Hemelvaart aanstaande (za 15-08-1394; 

9+30+31+30+31+31+28+31+30+31+30+31+15=358 dgn) te betalen, op straffe van 

4. 

 

Johannes Nef Wellinus Roveri Gheerlacus et Arnoldus de Hackenem eius 

liberi promiserunt Philippo Jozollo LXVI Hollant gulden ad Remigii et C 

et XXXI Hollant gulden ad festum assumptionis proxime persolvendos pena 

IIII. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 595r 04 vr 22-08-1393. 

De eerste zal de drie anderen schadeloos houden. 

 

Solvit totum. 

Primus servabit alios 3 indempnes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 595r 05 ma 25-08-1393. 

Ywanus zvw Johannes Happen soen alias gnd van den Berge verkocht aan 

Henricus Dicbier zvw Godefridus een b-erfcijns van 17 pond ......., met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een erfgoed, gnd Lamworp, met akkers, 

beemden, weiden, heiden en ander toebehoren, in Tongerle, tussen het water 

gnd die Dommel enerzijds en de gemeint anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door Beatrix wv Theodericus Scruderman, zijn kinderen Henricus en 

Cristianus, Willelmus zv Wolterus Moelner van Eijndoven, Arnoldus zvw 

Arnoldus Berwout? en Gijntaes zv Arnoldus gnd Noijden. 

 

(dg: Ywan) Ywanus filius quondam Johannis Happen soen alias dictus van 

den Berge hereditarium censum decem et septem librarum (dg: m) #.......# 

quem se solvendum habere ?dicebant hereditarie purificationis ex 

hereditate quadam ... dictam! Lanworp #Lamworp# cum (dg: eius 

attinentiis) agris pratis pascuis et mericis et ceteris eius 

[attinentiis] sitis in parochia de Tongerle inter (dg: hereditatem) aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter communitatem ex alio venditum sibi a 

Beatrice (dg: relc) relicta quondam Theoderici Scruderman Henrico et 

Cristiano eius liberis Willelmo filio Wolteri Moelner de Eijndoven 

Arnoldo filio quondam Arnoldi Ber[wout?] et Gijntaes filio Arnoldi dicti 

Noijden (dg: atque) ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Dicbier filio 

quondam Godefridi (?dg: cum ....) supportavit cum omnibus litteris quas 

inde (dg: h) habuit mencionem de premissis facientibus promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Veer et Wouter 

datum in crastino Bartholomei. 
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BP 1179 p 595r 06 ±ma 25-08-1393. 

Theoderica dv Johannes van Dijnther droeg over aan haar voornoemde vader 

Johannes alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van jkvr 

Aleijdis Aijkini. 

 

>. 

(dg: Theodericus) Theoderica filia Johannis de Dijnther cum tutore omnia 

bona sibi de morte quondam (dg: ?dci) domicelle Aleijdis Aijkini 

successione hereditarie advoluta quocumque locorum sita ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni suo patri promittens cum tutore 

warandiam. 

 

BP 1179 p 595r 07 wo 27-08-1393. 

Johannes van Ghemert zvw Johannes van Ghemert verkocht aan Eustatius van 

Hedechusen 2 morgen40 land in Nuland, ter plaatse gnd die Korthoeven, ter 

plaatse gnd Elias Hoeve, zoals door sloten omgeven, dat aan hem gekomen was 

na erfdeling, belast met dijken en waterlaten. 

 

Johannes de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert duo jugera terre 

sitas in parochia de Nuwelant ad locum dictum die Corthoeven in loco 

dicto Elijaes Hoeve prout ibidem sunt s circumfossata et sibi mediante 

divisione hereditaria inter ipsum et coheredes habita cesserunt in partem 

ut dicebat hereditarie vendidit Eustatio de Hedechusen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus et aqueductibus ad 

ea de jure spectantibus. Testes Veer et Wouter datum quarta post 

Bartholomei. 

 

BP 1179 p 595r 08 wo 27-08-1393. 

(dg: Godefridus zvw Johannes van ..). 

 

(dg: Godefridus filius quondam Johannis d de ..). 

 

1179 mf9 E 11 p. 596. 

 Geen data op deze pagina. 

 

Onbeschreven bladzijde. 

 

1179 mf9 E 12 p. 597. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1393. 

 Sexta post Bartholomei: vrijdag 29-08-1393. 

 Secunda post decollacionem Johannis: maandag 01-09-1393. 

 in crastino Egidii: dinsdag 02-09-1393. 

 

BP 1179 p 597r 01 do 28-08-1393. 

Godefridus zv Johannes van Pelt verkocht aan Johannes zv Arnoldus Wouters 

soen van Bucstel een erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de plaats gnd die Zile naar het huis van Postel, tussen erfgoed 

van Wolterus gnd Wal met een weg, 4 voet breed, ertussen enerzijds en 

erfgoed van Coelkinus Bresser anderzijds, welk erfgoed 44¼ voet en 1 duim 

lang is, aan de kant van voornoemd erfgoed van Wolterus, af te meten vanaf 

voornoemde straat achterwaarts, aan hem verkocht door Willelmus gnd die 

Becker zvw Gerardus van der Hagen. 

 

Godefridus filius (dg: quondam) Johannis de Pelt quandam hereditatem 

sitam in Busco in vico tendente a loco dicto communiter die Zile versus 

domum de Postula inter hereditatem Wolteri dicti Wal quadam via 

interiacente quatuor pedatas in latitudine continente ex uno et inter 

hereditatem Coelkini Bresser ex alio et que hereditas continet in 

longitudine quadraginta quatuor pedatas et quartam partem unius pedate et 

                         
40 Zie → BP 1180 p 599r 09 do 12-10-1396, overdracht van deze 2 morgen. 
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pollicem in latere versus hereditatem predictam dicti Wolteri mensurando 

a dicto vico retrorsum simul cum edificiis in dicta hereditate 

consistentibus venditam sibi a Willelmo dicto die Becker filio quondam 

Gerardi van der Hagen prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

filio (dg: quo) Arnoldi Wouters soen de Bucstel supportavit cum dictis 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Vere datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1179 p 597r 02 do 28-08-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 40 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Allerheiligen (za 01-11-1393) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394). 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XL novos Gelre gulden vel valorem 

mediatim omnium sanctorum et mediatim pasce proxime futuros persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 597r 03 do 28-08-1393. 

Theodericus Clercke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Clercke prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 597r 04 vr 29-08-1393. 

Petrus van den Steenweghe en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 30 oude schilden41, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393; 

2+30+31+30+25=118 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Petrus van den Steenweghe et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo 

Jozollo etc XXX (dg: aude) aude scilde ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes Sijmon et Dordrecht datum sexta 

post Bartholomei. 

 

BP 1179 p 597r 05 vr 29-08-1393. 

De eerste zal Gerardus schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit Gerardum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 597r 06 vr 29-08-1393. 

Johannes van Dijnther, voor zich en voor zijn dochter Theoderica, enerzijds 

en jkvr Margareta wv Goeswinus Moedels Dicbiers, voor zich en voor Aleijdis 

en Hilla, dv voornoemde Johannes van Dijnther, anderzijds maakten een 

erfdeling van de goederen die aan voornoemde gezusters Theoderica, Aleijdis 

en Hilla gekomen waren na erfdeling na het overlijden van jkvr Aleijdis 

Aijkens. 

Voornoemde jkvr Margareta kreeg (1) een b-erfcijns van 5 pond die 

voornoemde wijlen jkvr Aleijdis Aijkens beurde uit een erfgoed in Den 

Bosch, aan de Markt, tussen het stenen huis van wijlen hr Johannes Rover 

ridder enerzijds en een straatje dat daar loopt anderzijds, (2) een 

b-erfcijns van 5 pond, die voornoemde wijlen jkvr Aleijdis Aijkens beurde 

uit zekere erfgoederen in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast het water 

gnd die Zile, tussen de gemene weg enerzijds en erfgoed van wijlen 

Pelgrimus smid anderzijds, (3) een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling oude 

pecunia, die voornoemde wijlen jkvr Aijken beurde uit zekere erfgoederen, 

gelegen onder Berlicum. 

 

                         
41 Zie → BP 1181 p 020v 08 ma 28-05-1397 (2), Ludovicus Asinarius als houder 

van deze brief maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen gedaan 

door Petrus van den Steenwege. 
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Johannes de Dijnther (dg: ex) pro se et pro Theoderica sua filia ex una 

parte et domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedels Dicbiers 

cum suo tutore (dg: pro se) pro se et pro Aleijde et Hilla filiabus dicti 

Johannis de Dijnther ex altera palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis que dictis Theoderice 

Aleijdi et Hille sororibus de morte quondam domicelle Aleijdis Aijkens 

successione fuerant advoluta et eis mediante quadam divisione cesserant 

in partem ut dicebant mediante qua divisione hereditarius census quinque 

librarum quem dicta quondam domicella Aleijdis Aijkens solvendum ex! 

hereditate sita in Busco ad forum inter (dg: di) domum lapideam quondam 

domini Johannis (dg: Milani?) Rover militis ex uno et inter (dg: he) 

quendam viculum tendentem ibidem ex alio item hereditarius census quinque 

librarum quem dicta quondam domicella Aleijdis Aijkens solvendum habuit 

hereditarie ex quibusdam hereditatibus sitis in Busco in vico Vuchtensi 

iuxta (dg: h go) aquam dictam die Zile inter communem (dg: aquam ex alio) 

platheam ex (dg: alio) uno et hereditatem quondam Pelgrimi fabri ex alio 

item hereditarius census trium librarum et X solidorum antique pecunie 

quem dicta quondam domicella Aijken solvendum habuit hereditarie ex 

quibusdam hereditatibus sitis infra parochia de (dg: B) Berlikem (dg: ad 

locum) dicte domicelle Margarete cesserunt in partem ut Jo recognovit 

super quibus et jure promittens dictus Johannes ratam servare et quod 

ipse Johannes de Dijnther dictam Theodericam suam filiam perpetue talem 

habebit quod nunquam presumet se jus in premissis habere salvo dicte 

Theoderice jure si quod sibi jure successionis imposterum in premissis 

competere poterit de morte dicte #domicelle# Margarete seu dictarum 

Aleijdis et Hille. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 597r 07 vr 29-08-1393. 

Voornoemde Johannes van Dijnter kreeg (1) een b-erfcijns van 30 schelling 

kleine tournosen, die voornoemde jkvr Aleijdis Aijkens beurde uit 

erfgoederen in Son, thans behorend aan Andreas Verkenman en zijn gezellen, 

(2) een b-erfpacht van 27½ lopen gerst, maat van Son, uit een b-erfpacht 

van 5½ mud gerst, maat van Son, welke voornoemde wijlen jkvr Aleijdis 

Aijkens beurde uit erfgoederen in Breugel. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census triginta solidorum 

Turonensium parvorum quem dicta domicella Aleijdis (dg: Aijke) Aijkens 

solvendum habuit ex hereditatibus sitis in parochia de Zonne spectantibus 

(dg: ad) nunc ad Andream Verkenman et suos in hoc consortes item 

hereditaria paccio (dg: p) XXVII et dimidii lopinorum ordei mensure de 

Zonne de hereditaria paccione quinque et dimidii modii! (dg: lop s) ordei 

dicte mensure quam dicta domicella quondam Aleijdis Aijkens solvendam 

habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in #parochia de# Broeghel ut 

dicebant (dg: Jo) dicto Johanni de Dijnter cesserunt in partem super 

quibus et jure promittens dicta domicella Margareta cum tutore ratam 

servare et quod ipsa dictas Aleijdem et Hillam sorores filias dicti 

Johannis de Dijnter perpetue tales habebit quod nunquam presumet! se jus 

in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 597r 08 ma 01-09-1393. 

Rutgerus van Volkel verkocht aan Henricus van Hasewinckel een lijfpacht van 

1 mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit alle goederen, die aan hem en zijn vrouw Margareta dvw Arnoldus 

van Hazewinckel gekomen waren, gelegen onder Mierlo, reeds belast met 

cijnzen en pachten. 

 

Rutgerus de Volkel legitime vendidit Henrico de Hasewinckel vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Mierle solvendam ad eius vitam 

et non ultra purificationis et supra hereditates infrascriptas tradere ex 

omnibus et singulis bonis sibi et Margarete sue uxori filie quondam 

Arnoldi de Hazewinckel sui soceri successione hereditarie advolutis 
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quocumque locorum infra parochiam de Mierle sitis ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus 

prius inde solvendis et cum mortuus fuerit. Testes Emont et Wouter datum 

secunda post decollacionem Johannis. 

 

BP 1179 p 597r 09 do 28-08-1393. 

Rutgerus zv Godescalcus van Megen beloofde aan Jacobus Steenwech 79 lichte 

gulden, 30 plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1393) te betalen. 

 

Rutgerus filius Godescalci de Megen promisit Jacobo Steenwech LXXIX licht 

gulden scilicet XXX placken pro quolibet ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Emondus et (dg: Veer de) Wouter datum quinta post 

Bartolomei. 

 

BP 1179 p 597r 10 ma 01-09-1393. 

Johannes zv Johannes van Ghael verkocht aan Mathijas van Os zvw Johannes 

Spermer 1/9 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootvader 

Laurencius Boijen, in een huis en erf in Den Bosch, aan de Peperstraat, 

tussen erfgoed Arnoldus Nolleken Gheroncs enerzijds en erfgoed van wijlen 

Zeelkinus Maes soen anderzijds. 

 

Johannes filius Johannis de Ghael nonam partem sibi de morte quondam 

Laurencii Boijen eius avi successione hereditarie advolutam in domo et 

area sita in Busco ad vicum dictum Peperstraet inter hereditatem Arnoldi 

Nolleken Gheroncs ex uno et inter hereditatem quondam Zeelkini Maes soen 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Mathije de Os filio quondam 

Johannis Spermer promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dordrecht et Veer datum secunda post decollacionem 

Johannis. 

 

BP 1179 p 597r 11 di 02-09-1393. 

Reijnerus van Berze en zijn vrouw Bela beloofden aan Gerardus gnd Zerijs 

220 Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Reijnerus de Berze et Bela eius uxor promiserunt Gerardo dicto Zerijs IIc 

et XX Gelre gulden vel valorem ad pasca proxime persolvendos. Testes Vere 

et Wouter datum in crastino Egidii. 

 

BP 1179 p 597r 12 di 02-09-1393. 

Aleidis dvw Henricus van der Hagen en haar zoon Hermannus verkochten aan 

Gerardus van den Wijel (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Houtem, tussen Henricus Noppen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 1 mud ½ 

lopen gerst en 5 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, een b-erfcijns van 

30 schelling geld, 3½ hoen, (2) een akker, ter plaatse gnd Eerschot, naast 

een hek gnd die Valle, tussen Philippus van Eerscot enerzijds en Arnoldus 

van der Hage anderzijds, belast met 26 penning oude cijns aan de kerk van 

Sint-Oedenrode, (3) een beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, 

tussen Gerardus van den {p.598v} Bredeacker enerzijds en Willelmus zv Bodo 

van Tiela anderzijds, (4) 1/7 deel in een beemd, gnd dat Klein Heiselken, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen het water gnd die Dommel 

enerzijds en Arnoldus van den Hage anderzijds, (5) 6 lopen land, gnd het 

Hoge Heinsel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen voornoemde 

Arnoldus van den Hage enerzijds en Margareta van Gherwen en haar kinderen 

anderzijds, belast met 4 pond 10 schelling en de grondcijns, (6) een stuk 

land, gnd die Zijtaert, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen 

Beertkinus van den Kerchove enerzijds en Johannes van den Loe anderzijds, 

(7) een akker, gnd die Brugakker, aldaar, tussen voornoemde Margareta van 

Gherwen en haar kinderen enerzijds en voornoemde Johannes van den Loe 
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anderzijds, (8) de helft van een hofstad, aldaar, tussen de beemd gnd 

Heinsel enerzijds en Johannes Rijelant anderzijds, (9) een beemdje, gnd dat 

Kneters Yndeken, aldaar, tussen Godefridus van den Borne enerzijds en de 

gemeint anderzijds, dit beemdje belast met 2 schelling. 

 

Aleidis filia quondam Henrici van der Hagen cum tutore Hermannus eius 

filius domum ortum et peciam terre ipsis adiacentem sitos in parochia de 

Rode sancte Ode ad locum dictum Houtem inter hereditatem Henrici Noppen 

ex uno et inter (dg: cloacam) communem platheam ex alio item agrum terre 

situm ad locum dictum Eerscot iuxta repagulum dictum die Valle inter 

hereditatem Philippi de Eerscot ex uno et inter hereditatem Arnoldi van 

der Hage ex alio item pratum situm in dicta parochia de Rode ad locum 

dictum Onlant inter hereditatem Gerardi van den 

 

1179 mf9 E 13 p. 598. 

 in crastino Egidii: dinsdag 02-09-1393. 

 Quinta post Egidii: donderdag 04-09-1393. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 05-09-1393. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 06-09-1393. 

 in crastino Mijchaelis: dinsdag 30-09-1393. 

 

BP 1179 p 598v 01 di 02-09-1393. 

Bredeacker ex uno et inter hereditatem Willelmi filii Bodonis de Tiela ex 

alio item (dg: p) septimam partem ad ipsos spectantem in (dg: pro) prato 

dicto dat Cleijn Heijselken sito in dicta parochia (dg: p) in dicto loco 

Onlant vocato inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Hage ex alio item sex lopinatas terre dictas (dg: d) 

tHoghe Heijnselt! sitas in parochia et loco predictis inter hereditatem 

dicti Arnoldi van den Hage ex uno et inter hereditatem Margarete de 

Gherwen et eius liberorum ex alio item peciam terre dictam die Zijtaert 

sitam in parochia predicta ad dictum locum Onlant vocatum inter 

hereditatem Beertkini van den (dg: Be) Kerchove ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Loe ex alio item agrum terre dictum die 

Brugacker situm ibidem inter hereditatem dicte Margarete de Gherwen et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem dicti Johannis van den Loe ex 

alio item medietatem ad se spectantem domistadii siti ibidem inter (dg: 

h) pratum dictum Heijnsel ex uno et inter hereditatem Johannis Rijelant 

ex alio (dg: ut dicebant hereditarie vendiderunt) item pratulum situm 

ibidem dictum dat Kneters Yndeken situm ibidem inter hereditatem 

Godefridi van den Borne ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo (dg: W) van den Wijel 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

#censu domini fundi et# hereditaria paccione (dg: ..) unius modii (dg: 

ordei) et dimidii lopinis! ordei et quinque lopinis siliginis mensure de 

Rode hereditario censu XXX solidorum monete et tribus et dimidio pullis 

ex dictis domo orto et pecia terre item duobus solidis ex dicto pratulo 

(dg: dat) dat Kneters Yndeken vocato item XXVI denariis antiqui census 

ecclesie sancte Ode ex dicto agro in Eerscot sito item IIIIor libris et X 

solidis ex dicta pecia terre (dg: die dat Hoghe Eijnsel vocato) et censu 

domini fundi ex (dg: dicta pecia) #dictis sex lopinatis# terre dat Hoege 

Heijnsel vocatis solvendis. Testes Aa et Wouter datum in crastino Egidii. 

 

BP 1179 p 598v 02 do 04-09-1393. 

Johannes Koc zv Paulus van der Lijnden als voogd van Hilla dvw Rodolphus 

Snijder beloofde aan Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen, tbv voornoemde 

Arnoldus en diens vrouw Elisabeth, dat voornoemde Hilla nimmer rechten zal 

doen gelden op gerede goederen, die wijlen voornoemde Rodolphus vv 

voornoemde Hilla heeft nagelaten. 

 

Solvit. 

Johannes Koc filius Pauli van der Lijnden tamquam mamburnus ut dicebat 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

67 

Hille filie quondam Rodolphi Snijder promisit super omnia Arnoldo filio 

quondam Arnoldi Ghenen soen ad opus dicti Arnoldi et ad opus Elisabeth 

uxoris dicti Arnoldi quod ipse Johannes Koc predictam Hillam perpetue 

talem habebit quod ipsa Hilla nunquam presumet se jus habere in bonis 

paratis que dictus quondam Rodolphus (?dg: ei) [pater] dicte Hille in 

eius morte post se reliquit. Testes Dordrecht et Aggere datum quinta post 

Egidii. 

 

BP 1179 p 598v 03 do 04-09-1393. 

Fijssia dv Albertus van Dijnther droeg over aan Aleidis dv Willelmus van 

Meijelsvoert, tbv haar en nkv voornoemde Aleidis verwekt door Matheus zv 

Lambertus Biggen soen, een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Einde, tussen kvw Reijnkinus gnd Brouwer enerzijds en Lambertus gnd 

Wever anderzijds, aan haar overgedragen door Johannes gnd Jopseph zvw 

Danijel gnd Joseph. 

 

Fijssia filia (dg: quondam) Alberti de Dijnther cum tutore domum et ortum 

sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum communiter Luttel Eijnde 

inter hereditatem liberorum quondam Reijnkini dicti Brouwer ex uno et 

inter hereditatem Lamberti dicti Wever ex alio supportatos sibi a Johanni 

dicto Jopseph filio quondam Danijelis dicti Joseph prout in litteris 

hereditarie supportavit Aleidi filie Willelmi de Meijelsvoert ad opus sui 

et ad opus (dg: et) puerorum naturalium dicte Aleidis ad! ipsa Aleide et 

Matheo filio filio! Lamberti Biggen soen genitorum et generandorum cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum quinta post Egidii. 

 

BP 1179 p 598v 04 do 04-09-1393. 

(dg: Gerardus van Geffen molenaar ?Tolin). 

 

(dg: Gerardus de Geffen multor ?Tolin). 

 

BP 1179 p 598v 05 do 04-09-1393. 

Theodericus zvw Jacobus van den Spiker, zijn broer Petrus en Johannes zvw 

Johannes gnd Enghen beloofden aan Philippus Jozollo etc 210 oude Franse 

schilden, met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393; 26+31+11=68 dgn) te 

betalen, op straffe van 4. 

 

Theodericus filius quondam Jacobi van den Spiker Petrus eius (dg: filius) 

frater et Johannes filius quondam Johannis dicti Enghen promiserunt 

Philippo Jozollo etc CC (dg: aude scilde Francie) et decem aude scilde 

Francie (dg: sci) ad Martini proxime futurum persolvendos sub pena IIII. 

Testes Dordrecht et Aggere datum quinta post Egidii. 

 

BP 1179 p 598v 06 do 04-09-1393. 

Andreas Verkenman en Henricus zv Johannes van Dorric beloofden aan 

Lambertus van Lijsel van Eijndoven 16 mud rogge, Bossche maat, na maning te 

leveren. 

 

Andreas Verkenman et Henricus filius Johannis de Dorric promiserunt 

Lamberto de Lijsel de Eijndoven XVI modios bone nove siliginis mensure de 

Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 598v 07 do 04-09-1393. 

Godefridus Bonijer, Walterus Berijs soen en Fredericus Jans soen van 

Waelwijc beloofden aan Rodolphus zv Lucas van de Kelder, tbv voornoemde 

Lucas, 25 mud rogge en 13 mud haver, Bossche maat, met Sint-Andreas 

aanstaande in Den Bosch te leveren. 

 

Godefridus Bonijer Walterus Berijs soen et Fredericus Jans soen de 

Waelwijc promiserunt (dg: Luce) Rodolpho filio Luce de Penu ad opus 
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eiusdem Luce XXV modios siliginis #et XIII modios avene# mensure de Busco 

ad Andree proxime futurum et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 598v 08 vr 05-09-1393. 

Willelmus Sciet beloofde aan Emondus Rover 15½ mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus Sciet promisit Emondo Rover XVJ modios siliginis mensure de 

Oerscot ad purificationis proxime persolvendos et in Busco tradere. 

Testes Aa et Vere datum sexta post Egidii. 

 

BP 1179 p 598v 09 za 06-09-1393. 

Johannes Mol zv Gerardus verkocht aan Heilwigis wv Johannes Hacke een 

b-erfpacht42 van 15 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 3 stukken land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Wijbosse, (1a) gnd dat Patstuk, tussen de plaats gnd Waterlaat enerzijds en 

Bela gnd van Eirde anderzijds, (1b) achter de tuin van voornoemde Bela van 

Eirde enerzijds en Johannes van Scijnle anderzijds, (1c) tussen Johannes 

van Houthem enerzijds en erfg van Rutgerus gnd Scalijs anderzijds, (2) een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Gemene Beemden, beiderzijds 

tussen Lambertus gnd van den Hanenberch, welke pacht voornoemde Johannes 

Mol gekocht had van Johannes Buekentop. 

 

Johannes Mol filius Gerardi hereditariam paccionem quindecim sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

#nativitatis Domini# et in Busco tradendam de et ex tribus peciis terre 

sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche quarum una dicta 

dat Patstucke inter locum dictum Waterlaet ex uno et inter hereditatem 

Bele dicte de (dg: Eijnde) #Eirde# ex alio altera retro ortum dicte Bele 

de Eirde ex uno et inter hereditatem Johannis de Scijnle ex alio et 

tercia inter hereditatem Johannis de Houthem ex uno et inter hereditatem 

heredum Rutgeri dicti Scalijs ex alio sunt situate atque ex pecia terre 

sita in dicta parochia in loco dicto die Gemeijne Beemde inter 

hereditatem Lamberti dicti van den Hanenberch ex utroque latere 

coadiacentem quam paccionem dictus Johannes Mol erga Johannem Buekentop 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Heilwigi relicte quondam Johannis (dg: filii Gerardi) Hacke 

cum dictis litteris et aliis et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Veer et Wouter datum sabbato 

post Egidii. 

 

BP 1179 p 598v 10 za 06-09-1393. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout (dg: den) prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 598v 11 di 30-09-1393. 

Johannes zvw Henricus Baers van Os beloofde aan Henricus zv Ghisbertus van 

den Broec, tbv Margareta sv voornoemde Johannes, een lijfrente van 8 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Baers de Os promisit super omnia Henrico 

filio Ghisberti van den Broec ad opus Margarete sororis dicti Johannis 

quod ipse Johannes dabit et solvet dicte Margarete vitalem pensionem octo 

librarum monete anno quolibet ad eius vitam Johannis ex omnibus suis 

bonis tali condicione etc. Testes Aa et Veer datum in crastino 

Mijchaelis. 

 

                         
42 Zie → BP 1181 p 497r 04 ±do 04-09-1399, overdracht van de erfpacht. 
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BP 1179 p 598v 12 di 30-09-1393. 

Petrus Pepercoren beloofde aan Theodericus van Rode, tbv Eva dvw Leonius 

van Ponsendael, 100 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Petrus Pepercoren promisit Theoderico de Rode ad opus Eve filie quondam 

Leonii de Ponsendael C Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes 

Aa et Wouter datum ut supra. 

 

1179 mf9 E 14 p. 599. 

 in crastino Mijchaelis: dinsdag 30-09-1393. 

 

BP 1179 p 599r 01 di 30-09-1393. 

Mechtildis dvw Johannes van den Werve verkocht aan Willelmus zv Johannes 

van Stripe de helft van een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Michael te betalen, gaande uit een erfgoed van wijlen Johannes en Henricus 

Weijgerganc, in Gestel bij Herlaer, tussen Gerardus van Uden enerzijds en 

de gemeint anderzijds. Lasten van haar kant en van de kant van Elisabeth 

van Zonne en haar erfgenamen worden afgehandeld. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis van den Werve cum tutore medietatem 

hereditarii census XX solidorum monete quem censum se solvendum habere 

dicebat hereditarie in festo Mijchaels! ex hereditate quondam Johannis et 

Henrici Weijgerganc sita in parochia de Gestel prope Herlaer inter 

hereditatem Gerardi de Uden ex uno et inter communitatem ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio Johannis de Stripe promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui et ex parte quondam 

Elisabeth de Zonne ac eius heredum (dg: dep) existentem vel eventuram 

deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1179 p 599r 02 di 30-09-1393. 

Voornoemde Mechtildis verkocht de andere helft van voornoemde cijns aan 

Gerardus van Mulsel en Henricus zvw Theodericus Hadewigen soen van 

Casteren. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Dicta Mechtildis cum tutore alteram medietatem dicti census XX solidorum 

hereditarie vendidit Gerardo de Mulsel et Henrico filio quondam 

Theoderici Hadewigen soen de Casteren promittens cum tutore ut supra. 

Testes datum ut supra. Detur dicto Henrico. 

 

BP 1179 p 599r 03 di 30-09-1393. 

Henricus Vos beloofde aan Willelmus zvw Godefridus Bierken van Zeelst een 

n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen akker, die behoorden 

tot de goederen gnd ten Spiker, in Oirschot, tussen Henricus gnd Didderts 

en Willelmus Elijaes enerzijds en de gemene weg anderzijds, zoals aldaar 

omgraven, (2) twee stukken beemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Proefts 

Broek, tussen de gemeint enerzijds en wijlen Goessuinus van den Roetelen en 

Heilwigis gnd Ghenen anderzijds, reeds belast met de grondcijns, terwijl de 

twee stukken beemd ook belast waren met een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

maat van Oirschot, aan Willelmus van Spulle. 

 

Henricus Vos (dg: hereditariam pa) promisit se daturum (dg: l) Willelmo 

filio quondam Godefridi Bierken de Zeelst hereditariam paccionem IIIJ 

modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et agro terre ipsis adiacente que ad bona 

dicta ten Spiker pertinere consueverunt sitis in parochia de Oerscot 

inter hereditatem Henrici dicti Didderts! (dg: ex uno) et Willelmi 

Elijaes ex uno et inter communem platheam ex alio prout domus ortus et 

ager ibidem sunt (dg: s) circumfossati atque ex duabus peciis prati sitis 

in dicta parochia ad locum dictum Proefts Broeke inter (dg: hereditatem) 

inter communitatem ex uno et inter hereditatem quondam Goessuini van den 
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Roetelen et Heilwigis dicte Ghenen ex alio ut dicebat promittens 

warandiam ex! premissis et obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Oerscot 

(dg: ex di) Willelmo de Spulle ex dictis duabus peciis prati solvenda. 

Testes Aa et Dordrecht datum ut supra. 

 

1179 mf9 F 01 p. 600. 

 anno XCIII: 1393. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 03-10-1393. 

 Sabbato post Remigii: zaterdag 04-10-1393. 

 Secunda post Remigii: maandag 06-10-1393. 

 

BP 1179 p 600v 01 ±vr 03-10-1393. 

Begin van de contracten van de schepenen Gerardus van Berkel, Arnoldus 

Stamelart van de Spanct, Ghisbertus Lijsscap de jongere, Goessuinus 

Steenwech, Johannes van Ghestel, Jordanus zv Arnoldi Tielkini en Johannes 

van Ghemert, anno 93. 

 

C. 

Incipiunt contractus scabinorum scilicet Gerardi de Berkel Arnoldi Sta de 

Spanct Ghisberti Lijsscap junioris (dg: Johannis de Gestel) Goessuini 

Steenwech #Johannis de Ghestel# Jordani filii Arnoldi Tielkini et 

Johannis de Ghemert anno XCIII. 

 

BP 1179 p 600v 02 vr 03-10-1393. 

De gezusters Aleijdis en Katherina, dvw Gerardus gnd van Eckoijen, 

verklaarden ontvangen te hebben van Arnoldus van Boemel goudsmid, 2/3 deel 

van 50 Gelderse gulden, die voornoemde Arnoldus van Boemel in een 

schepenbrief van Den Bosch beloofd43 had aan voornoemde Aleidis en Katherina 

en aan Agnes sv voornoemde Aleidis en Katherina. 

 

Aleijdis et Katherina sorores filie quondam Gerardi dicti de (dg: Ecko) 

Eckoijen recognoverunt se recepisse ab Arnoldo de Boemel aurifabro duas 

#tercias# partes quinquaginta florenorum aureorum communiter gulden 

vocatorum monete Gelrie quos (dg: LI) L florenos aureos dictus Arnoldus 

de Boemel dictis Aleidi et Katherine atque Agneti sorori dictarum Aleidis 

et Katherine in litteris scabinorum de Busco promiserat ut dicebant. 

Testes Sta et Lisscap datum sexta post Remigii. 

 

BP 1179 p 600v 03 vr 03-10-1393. 

Hermannus Peters soen verkocht aan Bernardus Otten soen 2 morgen land, in 

Empel, (1) ter plaatse gnd die Rullen, tussen Godefridus Peters soen 

enerzijds en Deenkinus Hannen soen anderzijds, (2) in een kamp, gnd 

Lupprechts Kamp, tussen Henricus Grieten soen enerzijds en Henricus van der 

Langdonc anderzijds, belast met 2½ roeden maasdijk, tussen de dijk van 

Johannes Haijken enerzijds en de dijk van erfg vw Henricus van Mulsel 

anderzijds, en met 1/3 deel van 11 schreden maasdijk, ter plaatse gnd 
?Waspelake, tussen de dijk van Margareta Wellens enerzijds en de dijk van 

Deenkinus gnd Denen soen anderzijds. 

 

#. 

Hermannus Peters soen (dg: unum ju) duo jugera terre sita in parochia de 

Empel (dg: ad locum d) quorum unum ad locum dictum die Rullen inter 

hereditatem Godefridi Peters soen ex uno et inter hereditatem Deenkini 

Hannen soen ex alio et aliud juger (dg: ad) in campo dicto Lupprechts 

Camp inter hereditatem Henrici Grieten soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici van der (dg: La) Langdonc ex alio sunt sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Bernardo Otten soen promittens warandiam et 

                         
43 Zie ← BP 1179 p 462v 07 di 02-07-1392, belofte op 25-05-1393 50 Gelre 

gulden te betalen. 
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obligationem deponere exceptis duabus et dimidia virgatis aggeris Mose 

sitis inter aggerem Johannis Haijken (dg: ex) et inter aggerem heredum 

quondam Henrici de Mulsel atque tercia (dg: pars) parte (dg: trium) 

undecim passum dictorum screden aggeris Mose sitorum ad locum dictum 

Waspela-(dg: ?aert)-#?ke# inter aggerem Margarete Wellens et inter 

aggerem Deenkini dicti Denen soen ad premissa spectantibus. Testes 

Goessuinus et Jorden datum sexta post Remigii. 

 

BP 1179 p 600v 04 vr 03-10-1393. 

Voornoemde Hermannus Peters soen verpachtte aan Bernardus Otten soen, voor 

de duur van het leven van voornoemde Hermannus, (1) 4 hont land, in Empel, 

ter plaatse gnd op die Rullen, tussen Johannes van Ghelre enerzijds en 

Petrus Otten soen anderzijds, (2) 4 hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

Loekeren, tussen Ludovicus gnd des Proefts soen enerzijds en Gerardus van 

Abruggen anderzijds, voor de lasten en voor een jaarlijkse cijns van 1 

Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (vr 25-12-1394). 

 

#. 

Dictus Hermannus (dg: octo) IIIIor hont terre sita in parochia de Empel 

(dg: .) in loco dicto op die Rullen inter hereditatem Johannis de Ghelre 

ex uno et inter hereditatem Petri Otten soen ex alio atque IIIIor hont 

terre sita in dicta parochia ad locum dictum Loekeren inter hereditatem 

Ludovici dicti des Proefts soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Abruggen ex alio ut dicebat dedit ad annuum censum Bernardo (dg: Otte) 

Otten soen ab eodem ad vitam dicti Hermanni et non ultra possidenda pro 

oneribus exinde solvendis et faciendis etc atque pro annuo censu unius 

Gelre gulden vel valorem dando dicto Hermanno ab altero anno quolibet ad 

vitam dicti Hermanni et non ultra in festo nativitatis Domini et pro 

primo ultra annum promittens warandiam ad eius vitam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. (dg: testes datum [ut] supra) 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 600v 05 vr 03-10-1393. 

Voornoemde Bernardus Otten soen beloofde aan Goessuinus Kaelscap 63 oude 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1394) en de andere helft met Kerstmis daaropvolgend (vr 25-12-

1394). 

 

Dictus Bernardus promisit super omnia (dg: dicto Hermanno# Goessuino 

Kael#) {in margine sinistra:} #Goessuino Kaelscap# LXIII aude Gelre 

gulden vel valorem mediatim Johannis proxime et mediatim in festo 

nativitatis Domini deinceps sequente persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 600v 06 vr 03-10-1393. 

Johannes gnd Willems soen van Vucht verkocht aan Albertus zvw Rutgherus 

Weijndelmoeden soen van den Hulze 1/12 deel in een stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen de gemeint van Veghel enerzijds en 

Philippus Steenkens soen anderzijds, belast met 1/12 deel van de 

hertogencijns en 1/12 deel van 12 penning. 

 

#. 

Johannes dictus Willems soen de Vucht duodecimam partem ad se spectantem 

in pecia terre sita in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde 

inter communitatem de Vechel ex uno et inter hereditatem Philippi 

Steenkens soen ex alio scilicet dividendo dictam peciam terre in duodecim 

partes equalem! unam de hiis ut dicebat hereditarie vendidit Alberto 

filio quondam Rutgheri Weijndelmoeden soen van den Hulze promittens 

warandiam et obligationem exceptis! (dg: censu ducis et duodecim) 

duodecima parte census ducis et duodecima parte duodecim denariorum ex 
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dicta duodecima parte de jure solvendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 600v 07 vr 03-10-1393. 

Johannes zvw Jacobus van den Eijnde en Johannes gnd Enghel ev Aleidis dvw 

voornoemde Jacobus verkochten aan Johannes zv Elisabeth van den Eijnde 2/3 

deel in 4 stukken land, in Heeswijk, (1) dat Nieuweland, tussen Johannes 

van den Slijke enerzijds en Johannes Belen Neve anderzijds, (2) dat Loect, 

tussen Jacobus Vunssels enerzijds en kvw Willelmus Buijcke anderzijds, (3) 

tussen voornoemde Jacobus Vunssels enerzijds en Ghibo Heijnen soen 

anderzijds, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van voornoemde 

Jacobus Vunssel, (4) tussen Theodericus Writer enerzijds en erfgoed van de 

heer van Heeswijk anderzijds, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van 

Elisabeth wv Ghibo Herinc. 

 

#. 

Johannes filius quondam Jacobi van den Eijnde et Johannes dictus Enghel 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris filie dicti 

quondam Jacobi duas tercias partes ad se spectantes in quatuor peciis 

terre infrascriptis sitis in parochia de Hezewijc quarum una (dg: inter 

here) dat Nuwelant inter hereditatem Johannis van den Slijke ex uno et 

inter hereditatem Johannis Belen Neve ex alio altera dat Loect inter 

hereditatem Jacobi Vunssels ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi Buijcke ex alio tercia (dg: inter hereditatem ?dci perten) inter 

hereditatem dicti Jacobi Vunssels ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Heijnen soen ex alio et que pecia jamdicta annuatim dividitur erga 

hereditatem dicti Jacobi Vunssel et quarta inter hereditatem Theoderici 

Writer ex uno et inter hereditatem domini de Hezewijc ex alio sunt site 

et que annuatim dividitur contra hereditatem Elisabeth relicte quondam 

Ghibonis Herinc #scilicet dividendo# ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni filio Elisabeth van den (dg: Eij) Eijnde promittentes (dg: 

warandiam et obligationem deponere exceptis censi) ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 600v 08 za 04-10-1393. 

Johannes zvw Jacobus van den Eijnde en Johannes gnd Engel ev Aleidis dvw 

voornoemde Jacobus verkochten aan Johannes zv Elisabeth gnd van den Eijnde 

2/3 deel in een stuk land, in Heeswijk, tussen Johannes van den Slike 

enerzijds en kvw Johannes Karper anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Jacobi van den (dg: Lijnden) Eijnde et Johannes 

dictus Engel maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue uxoris 

filie dicti quondam Jacobi duas (dg: pec) tercias partes ad se spectantes 

#in pecia terre# sita in parochia de (dg: s) Hezewijc inter hereditatem 

Johannis van den Slike ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Karper ex alio scilicet dividendo in tres duas! (dg: par) partes 

de hiis ut dicebant hereditarie (dg: s) vendiderunt Johanni filio 

Elisabeth dicte van den Eijnde promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere. Testes Berkel et Ghemert datum sabbato post 

Remigii. 

 

BP 1179 p 600v 09 za 04-10-1393. 

Johannes Vrieze bakker beloofde aan Wiskinus zvw Theodericus Neve, tbv hem 

en Theodericus Bathen soen, 60 Hollandse gulden of de waarde met 

Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1393) te betalen. 

 

Johannes Vrieze pistor promisit super omnia Wiskino filio quondam 

Theoderici Neve ad opus sui et ad opus Theoderici Bathen soen LX Hollant 

gulden seu valorem ad (dg: ...) omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes Lijsscap et Jordanus datum supra. 
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BP 1179 p 600v 10 za 04-10-1393. 

Arnoldus die Jonghe zvw Arnoldus die Jonghe van Casteren verkocht aan Otto 

van Neijnsel, tbv Otto nzv voornoemde Otto, de helft, die aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn broer Walterus en zijn zuster Elizabeth, kvw 

voornoemde Arnoldus die Jonghe, in een hofstad en huis, onder de vrijheid 

van Sint-Oedenrode, tussen Petrus gnd Mans Wercke enerzijds en wijlen Metta 

gnd M...aels anderzijds, belast met lasten. 

 

Solvit. 

Arnoldus die Jonghe filius quondam Arnoldi die Jonghe de Casteren 

medietatem sibi de morte quondam Walteri sui fratris et quondam Elizabeth 

sue sororis liberorum dicti quondam Arnoldi die Jonghe #successione 

advolutam# in domistadio et domo sitis (dg: in parochia) infra libertatem 

de Rode sancte Ode inter hereditatem Petri dicti Mans Wercke ex uno et 

inter hereditatem (dg: Me) quondam Mette dicte M...aels ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Otto! de Neijnsel ad opus Ottonis filii 

naturalis dicti Ottonis promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis oneribus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 600v 11 ma 06-10-1393. 

Gerardus zvw Johannes van der Lijnden droeg over aan zijn zuster Katherina 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

gelegen onder Beek bij Aarle. 

 

Gerardus filius quondam Johannis van der Lijnden omnia bona sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Beke prope (dg: Beke) Arle sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Katherine sue sorori promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et (dg: d) Johannes de Gestel 

datum secunda post Remigii. 

 

1179 mf9 F 02 p. 601. 

 in profesto Dijonisii: woensdag 08-10-1393. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1393. 

 

BP 1179 p 601r 01 wo 08-10-1393. 

Johannes van den Perre zvw Willelmus van den Perre verkocht aan Johannes 

van Hees zvw Bernardus van Overmeer een stuk land in Geffen, ter plaatse 

gnd die Ham, tussen een zekere Pontennier Kepkens soen enerzijds en 

Willelmus Fuijnsel anderzijds. 

 

Johannes van den (dg: Perre) Perre filius quondam Willelmi van den Perre 

peciam terre sitam in parochia de Geffen ad locum dictum die Ham inter 

hereditatem dicti Pontennier Kepkens soen ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Fuijnsel ex alio prout ibidem est sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Hees filio quondam Bernardi de Overmeer promittens 

warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes (dg: 

d) Lisscap et Goessuinus datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1179 p 601r 02 do 09-10-1393. 

Engbertus van Krekelhoven verhuurde aan zijn broer Henricus van der 

Teijnden, tbv hem en zijn vrouw Jutta dvw Johannes Vos van Luijssel, voor 

de duur van het leven van hen beiden, een huis en tuin in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, naast de dijk enerzijds en kvw Zebertus van der 

Scueren anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts tot aan 

erfgoed behorend aan de kapel van Sint-Martinus gelegen in Beilver; de huur 

was 7 lopen rogge, Bossche maat, per jaar, met Lichtmis in voornoemd huis 

te leveren. 

 

Ambo solverunt III Vlemsche placken. 

Engbertus van (dg: de) Krekelhoven domum et ortum sitos in parochia de 
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Haren ad locum dictum Beilver juxta aggerem ibidem ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Zeberti van der Scueren ex alio tendentes a 

communi platea retrorsum ad hereditatem spectantem ad capellam sancti 

Martini site! in dicto loco die Beilver vocato ut dicebat locavit Henrico 

van der Teijnden (dg: soen) suo fratri ad opus sui et ad opus Jutte sue 

uxoris filie quondam (dg: Thome) Johannis Vos de Luijssel ab eisdem 

Henrico et Jutta coniugibus ad vitam ipsorum amborum possidendos pro 

septem lopinis siliginis mensure de (dg: Oester) Busco dandis sibi (dg: 

ad) ab alio anno quolibet ad vitam dictorum Henrici et Jutte (dg: amb) 

seu alterius eorum et non ultra purificationis et in dicta domo tradenda 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere ad 

vitam dictorum coniugum et (dg: alter) dictus Henricus van der Teijnden 

repromisit super omnia tali condicione quod dicta locacio statim post 

decessum dictorum Henrici van der Teijnden et Jutte sue uxoris amborum 

exspirabit. Testes Lijsscap et Steenwech datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1179 p 601r 03 do 09-10-1393. 

Johannes zvw Johannes van Rubussche droeg over aan Engbertus zvw Engbertus 

van den Nuwenhuze, tbv hem, zijn vrouw Katherina dvw Johannes die Leeuwe, 

en hun gezamenlijke kinderen, een stuk beemd in Haaren, ter plaatse gnd 

Nortbroek, beiderzijds tussen kvw voornoemde Engbertus van den Nuwehuze, 

tezamen met de sloot aan het eind van dit stuk beemd gelegen, en met een 

stuk beemd over deze sloot gelegen, belast met 6 penningen hertogencijns. 

 

Johannes (dg: de) filius quondam Johannis de Rubussche peciam prati (dg: 

dictam den) sitam in parochia de Haren in loco dicto Nortbroec inter 

hereditatem liberorum quondam Engberti van den Nuwehuze ex (dg: uno et 

inter he) utroque latere prout ibidem sita est ad primodictum Johannem 

dinoscitur simul cum (dg: particula) fossato (dg: et cum) sito ad finem 

dicte pecie prati et cum particula prati ad se spectante sita ultra 

dictum fossatum ut dicebat hereditarie supportavit Engberto filio dicti 

quondam Engberti van den Nuwenhuze ad sui! et ad opus Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis die Leeuwe et ad opus liberorum ab eisdem 

Engberto et Katherina pariter genitorum et generandorum promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis sex denariis [hereditarii] 

census domino duci exinde solvendis tali condicione quod (dg: dictus) 

dicti Engbertus et Katherina seu alter eorum diutius vivens premissa ad 

eius vitam possidebit post eorum amborum decessum ad dictos suos liberos 

ab eis pariter genitos et generandos hereditario jure devolvendam. Testes 

Lijsscap et Goesswinus datum supra. 

 

BP 1179 p 601r 04 do 09-10-1393. 

Voornoemde Engbertus zvw Engbertus van den Nuwenhuze beloofde aan 

voornoemde Johannes zvw Johannes van Rubussche een lijfrente van 2 goede 

Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Dictus Engbertus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicto Johanni filio quondam Johannis de Rubussche vitalem pensionem 

duorum #bonorum# Gelre gulden seu valorem anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis filii quondam Johannis de Rubossche et non ultra nativitatis 

Domini (dg: et primo termino nativitatis Domini proxime futuro) ex 

omnibus suis bonis habitis et habendis et cum mortuus fuerit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 601r 05 do 09-10-1393. 

Petrus zv Johannes Nezen soen van Geffen beloofde aan Everardus Hadewigen 

soen en zijn vrouw Metta dv Gerardus Hannen soen, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Nuland, in het woonhuis van voornoemde 

Everardus, te leveren, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt 
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geheel de pacht. 

 

Petrus filius (dg: quo) Johannes Nezen soen de Geffen (dg: legitime 

vendidit) #promisit super habita et habenda se daturum et soluturum# 

Everardo Hadewigen soen (dg: ad opus sui et ad opus) #et# Mette sue uxori 

filie (dg: quondam) Gerardi Hannen soen vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Everardi [et] Mette #seu alterius eorum diutius viventis# et non ultra 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro et in 

#parochia de# Nuwelant (dg: ..) in domo habitationis dicti Everardi 

tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque sitis (dg: 

promittens) et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint. Testes Lijsscap et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 601r 06 do 09-10-1393. 

Roverus zvw Henricus gnd Godewert verkocht aan Willelmus Lobbe (1) 1/15 

deel in een kamp, gnd Lijs Hagens Beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd ter 

Hezeakker Stege, tussen wijlen Johannes van den Borne enerzijds en erfg vw 

voornoemde Henricus Godewerts anderzijds, (2) 1/3 deel in het overige 14/15 

deel van voornoemde kamp, belast met de grondcijns. Ghibo zvw Ghibo Lobbe 

deed afstand. 

 

Roverus filius quondam Henrici dicti Godewert quintamdecimam partem ad se 

spectantem in quodam campo dicto Lijs Hagens (dg: si) Beemt sito in 

parochia de Scijnle ad locum dictum ter Hezeacker Stege inter hereditatem 

#quondam# Johannis van den B[o]rne ex uno et inter hereditatem #heredum# 

dicti quondam Henrici Godewerts ex alio atque terciam partem ad dictum 

Roverum spectantem in aliis quatuordecim (dg: quintis) decimis partibus 

dicti campi ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo (dg: Lobbel Lo) 

Lobbe promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo. Quo facto Ghibo filius quondam Ghibonis Lobbe 

super dicta quintadecima parte (dg: et) dicti campi et super dicta tercia 

parte dicti campi ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 

servare. Testes Lijsscap et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 601r 07 do 09-10-1393. 

Henricus Bijerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bijerman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 601r 08 do 09-10-1393. 

Katherina dvw Tielmannus van der Wordt en haar natuurlijke zoon Willelmus 

verkochten aan Hermannus Oeden soen van Dijessen een b-erfcijns van 3 pond 

10 schelling geld, die aan voornoemde Katherina gekomen was na overlijden 

van haar grootvader Zegherus Hugen, uit een b-erfcijns van 9 pond 10 

schelling voornoemd geld, die Gertrudis dvw Johannes van Zelant beloofd had 

aan voornoemde wijlen Zegherus Hugen soen, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 2 huizen en een 

rosmolen met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Petrus Bijerman enerzijds en erfgoed van Johannes Louwer 

anderzijds. 

 

Katherina (dg: relicta) filia quondam Tielmanni van der Wordt cum tutore 

Willelmus eius filius #naturalis# hereditarium censum (dg: qu) trium 

librarum et X solidorum monete dicte Katherine de morte quondam Zegheri 

Hugen soen sui (dg: q) avi successione avolutum de hereditario censu 

novem librarum et X solidorum dicte monete quem censum novem librarum et 

X solidorum (dg: dictus quondam Zegherus solvendum habuit here) Gertrudis 

filia quondam Johannis de Zelant promisit se daturam et soluturam dicto 

quondam Zeghero Hugen soen hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis de duabus domibus et molendino equorum cum suis (dg: 
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attinentiis) fundis sitis in Busco ad finem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Petri Bijerman ex uno et inter hereditatem Johannis Louwer ex 

alio prout in litteris hereditarie vendiderunt Hermanno Oeden soen de 

Dijessen supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum #et# dicti 

quondam Zegheri et heredum eiusdem quondam Zegeri deponere. Testes 

Lijsscap et Steenwech datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1179 p 601r 09 do 09-10-1393. 

Johannes zv Arnoldus Ghenen soen van Geffen beloofde aan Jutta dvw? 

Henricus gnd Persoens soen van Eijndoven 37 Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Johannes filius Arnoldi Ghenen soen de Geffen promisit (dg: Heij[m]er 

Heij) Jutte filie [?quondam H]enrici dicti Persoens soen de (dg: Geffen) 

Eijndoven XXXVII Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Lijsscap .. ....... datum supra. 

 

BP 1179 p 601r 10 do 09-10-1393. 

Ghisbertus zvw Ghibo van Straten verkocht aan Henricus van den Hoevel zvw 

Cristianus van den Hoevel een b-erfcijns44 van 3 pond, te betalen op 

......., gaande uit erfgoederen die waren van wijlen Johannes gnd Monics 

van Boterwike, gelegen in Oirschot, te weten uit (1) een huis, tuin, 

aangelegen stuk land, en stuk land, tussen Willelmus van Audenhoven 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Leeuwen, gnd die Best Donk, 

anderzijds, (2) een stuk land gnd die Grootakker, tussen Heijmericus gnd 

Porters enerzijds en kv Cristianus Lijerincs anderzijds, (3) een stuk land 

gelegen ter plaatse gnd in dat Ekerschot, tussen voornoemde Heijmericus 

enerzijds en Mathias gnd Bruenen anderzijds, (4) een stuk beemd gelegen ter 

plaatse gnd Henriks Laars Voort, (5) een stuk beemd gelegen ter plaatse gnd 

Aan Reimels Donks Voort, tussen voornoemde Heijmericus Porters enerzijds en 

kv Willelmus gnd Ravens anderzijds, welke cijns voornoemde Ghisbertus 

verworven had van de broers Rutgherus en Ghisbertus, kv Arnoldus van der 

Braken, en Johannes gnd Berijs. 

 

Ghisbertus filius #quondam# Ghibonis de Straten hereditarium censum trium 

librarum solvendum hereditarie ....... ex hereditatibus que fuerant 

Johannis #quondam# dicti Monics de Boterwike sitis in parochia de Oerscot 

scilicet ex domo et orto cum suis attinentiis et pecia terre sibi 

adiacente et ex pecia terre sita inter hereditatem Willelmi de Audenhoven 

et inter hereditatem Johannis dicti Leeuwen dictam die Best Donc (dg: 

ex.) #et# ex pecia terre dicta die Groetacker sita inter hereditatem 

Heijmerici dicti Porters (dg: cum) #et# inter hereditatem liberorum 

Cristiani Lijerincs item ex pecia terre (dg: dicta) sita in loco dicto in 

dat Ekerscot inter hereditatem dicti Heijmerici et inter hereditatem 

Mathie dicti Bruenen et ex pecia (dg: terre) prati (dg: di) sita ad locum 

dictum Henrics Laers Voerdt et (verbeterd uit: ex) ex pecia prati sita ad 

locum dictum Aen Reijmels Doncs Voerdt inter hereditatem Heijmerici 

Porters (dg: soen) predicti et inter hereditatem liberorum Willelmi dicti 

Ravens quem censum predictum dictus Ghisbertus erga (dg: Rutgherum) 

Rutgherum et Ghisbertum fratres liberos Arnoldi van der Braken et 

                         
44 Zie → VB 1799 f 134v 06, ma 27-01-1399, Henric van den Hoevel was gericht aen erffenissen 
welc waren wilner Jans van Boterwijc gelegen in die prochi van Oerscot dats te weten aen huijs 

ende hof met sijnre toebehoerten ende aen een stuc lants daer aen liggende ende aen een stuc 

lants gelegen tusschen den erve Willems van Audenhoven ende tusschen den erve Jans geheijten 

Leeuwen geheijten die Bestdonc ende aen een stuc lants geheijten die Groet Acker gelegen 

tusschen den erve Heijmeric Poirters ende tusschen den erve der kijnderen Corstiaens geheijten 

Lijerincs item uijt enen stuc lants gelegen ter stat geheijten in dat Ekerscoet tusschen den 

erve des voirg Heijmerics ende tusschen den erve Mathijs geheijten Bruenen ende aen een stuc 

beemde gelegen ter stat geheijten Henrics Laersvoerdt ende aen een stuc beemts gelegen ter 

stat geheijten aen Reijmelsdoncvoerdt tusschen den erve Heijmeric Poirters voirs ende tusschen 

den erve der kijnderen Willems geheijten Raven overmids gebrec van erfcijns dien hi dair aen 

had ende die voirg Henric van den Hoevel heet die nu verboden ijerstwerf. 
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Johannem dictum Berijs acquisiverat ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico van den Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoevel promittens 

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

 

1179 mf9 F 03 p. 602. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1393. 

 

BP 1179 p 602v 01 do 09-10-1393. 

Willelmus zvw Bernardus van Overmere en Arnoldus Pauwels zvw Arnoldus 

Meijssen soen verkocht aan Willelmus zvw Willelmus van Heze 2/3 deel in een 

huis, hofstad en tuin, in Groot Lith, tussen Godefridus Meijssen soen 

enerzijds en voornoemde Willelmus zvw Willelmus van Heze anderzijds, belast 

met een cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik. 

 

Willelmus filius quondam Bernardi de Overmere et Arnoldus Pauwels (dg: 

soen) #filius quondam Arnoldi (dg: P) Meijssen soen# duas tercias partes 

ad se spectantes in domo domistadio et orto sitis in parochia de Groet 

Lijt inter hereditatem Godefridi Meijssen soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi (dg: de H) filii quondam Willelmi de Heze ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto (dg: W) Willelmo filio quondam 

Willelmi de Heze promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu capitulo sancti Lamberti Leodiensis 

exinde solvendo. Testes Lijsscap et Steenwech datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1179 p 602v 02 do 09-10-1393. 

Arnoldus zv Willelmus zvw Bernardus van Overmere verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius (dg: q) Willelmi filii quondam Bernardi de Overmere 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 03 do 09-10-1393. 

De broers Petrus en Nijcholaus, kv Petrus gnd uten Cameren, beloofden aan 

Nijcholaus zvw Johannes Alarts soen 11 oude Gelderse gulden of de waarde 

met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Petrus (dg: dictus) et Nijcholaus fratres liberi Petri dicti uten Cameren 

promiserunt Nijcholao filio quondam Johannis Alarts soen XI aude Gelre 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 04 do 09-10-1393. 

Theodericus Wanghe zvw Gerardus gnd Wanghe smid verkocht aan Gerardus Neve 

zvw Rodolphus Groij een huis45 en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Gerardus gnd Mesmaker enerzijds en erfgoed van 

Theodericus Sceerre anderzijds, aan Theodericus gnd Wanghe verkocht door 

Henricus zvw Henricus gnd Werner. 

 

Theodericus Wanghe filius quondam Gerardi dicti Wanghe faber domum et 

aream sitam in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Gerardi dicti 

Mesmaker ex uno et inter hereditatem Theoderici Sceerre ex alio venditam 

sibi (dg: a) Theoderico dicto Wanghe (dg: filio quondam Gerardi) ab 

Henrico filio quondam Henrici dicti Werner prout in litteris hereditarie 

vendidit Gerardo Neve filio quondam Rodolphi Groij supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Steenwech et Jordanus datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 05 do 09-10-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 28 Hollandse gulden of de 

                         
45 Zie → BP 1184 f 177v 02 di 18-08-1405, verkoop van het huis en erf. 
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waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit dicto venditori XXVIII Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 06 do 09-10-1393. 

Bernardus zvw Willelmus gnd Uden soen en Willelmus van der Masen beloofden 

aan Willelmus van Hamvelt spoormaker 39 goede Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

-. 

Bernardus filius quondam Willelmi (dg: quonda) dicti Uden soen (dg: 

promisit V) et Willelmus van der Masen promiserunt indivisi super omnia 

(dg: Th) Willelmo de Hamvelt calcariatori (dg: ..) triginta novem bonos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Steenwech et Jordanus datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 07 do 09-10-1393. 

(dg: De eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra). 

 

BP 1179 p 602v 08 do 09-10-1393. 

Matheus Rademaker ev Elizabeth dvw Henricus Croeke vleeshouwer verkocht aan 

Johannes die Yode Peters soen ½ morgen land uit Duizend Morgen van de 

gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd Oetheren, waarvan de gehele morgen 

aan Johannes gnd Eghens soen ten deel was gevallen, welke ½ morgen wijlen 

voornoemde Henricus Croeke gekocht had van Godefridus gnd Rike en 

Tijlmannus zv Goessuinus Herinc, en welke ½ morgen nu aan hem behoort. De 

broers Franco en Danijel, kvw Henricus Croeke, Henricus Wijnbroec ev Sophia 

dvw voornoemde Henricus Croeke en Henricus Croeke zvw Mijchael van Hulzel 

deden afstand. 

 

Matheus Rademaker (dg: filius) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Henrici Croeke carnificis dimidium iuger terre de 

mille jugeribus terre communitatis oppidi de Busco situm ad locum dictum 

Otheren cuius (dg: d) dimidii iugeris terre predicti integrum iuger terre 

Johanni dicto Eghens soen de dictis (dg: ..) mille iugeribus terre in 

partem cessit et quod dimidium iuger terre dictus quondam Henricus Croeke 

erga (dg: Tiel) Godefridum dictum Rike et Tijlmannum filium Goessuini 

Herinc emendo acquisiverat prout in litteris et quod dimidium iuger terre 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit (dg: 

Katherine filie quondam dictus B dicto Rutghe relicte quondam Rutgheri 

Everaets) #Johanni die Yode Peters soen# supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Franco et Danijel fratres liberi quondam Henrici Croeke et H[enr]icus 

Wijnbroec maritus et tutor Sophie sue uxoris filie dicti quondam Henrici 

Croeke #et Henricus Croeke (dg: et Henricus) filius quondam Mijchaelis de 

Hulzel# super dicto dimidio iugero terre et jure ad opus dicte emptricis 

renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: et obligationem ex parte 

eorum deponere). Testes Steenwech et Jordanus datum (dg: s) in festo 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 602v 09 do 09-10-1393. 

Johannes die Rode zvw Johannes die Monic van der Sporct gaf uit aan 

Johannes Kepken zvw Johannes Kepken 4 lopen roggeland en een aangelegen 

stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Loefort, tussen Hilla gnd Weren 

enerzijds en voornoemde Johannes Kepken anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 4 penning grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1394). Slechts op te geven met 2 mud rogge, Bossche 
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maat, eens aan voornoemde Johannes die Rode te leveren. 

 

-. 

Johannes die Rode filius (dg: f) quondam Johannis die Monic van der 

Sporct quatuor lopina terre siliginee et peciam prati sibi adiacentem 

sitas in parochia de Berlikem ad locum dictum Loefort inter hereditatem 

Hille dicte Weren ex uno et inter hereditatem Johannis Kepken filii 

quondam Johannis Kepken ex alio prout ibidem site sunt dedit ad 

hereditarium pactum dicto Johanni Kepken ab eodem hereditarie possidendas 

pro IIII denariis census domino fundi exinde solvendis dandis etc atque 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino (dg: pro) 

purificationis proxime futuro ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et non 

resignabit (dg: mi) nisi cum duobus modiis siliginis dicte mensure dicto 

Johanni die Rode semel dandis in paratis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 10 do 09-10-1393. 

Johannes zv Thomas Hillen soen van Crumvoert beloofde aan Godefridus van 

Alphen 25½ dobbel, 3 goede Gelderse gulden of de waarde voor 2 dobbel 

mottoen gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Johannes filius (dg: quond) Thome Hillen soen de Crumvoert promisit super 

omnia Godefrido de Alphen (dg: XXXIX bonos XXVI) XXV et dimidium dobbel 

scilicet III bonis Gelre gulden (dg: pro) seu valorem pro duobus dobbel 

mottoen !vocatis ad (dg: nativitatis Domini) #carnisprivium# proxime 

futurum persolvendos. Testes Steenwech et Jordanus datum in festo 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 602v 11 do 09-10-1393. 

Petrus zvw Lambertus gnd Smijt van Middelrode verkocht aan zijn neef 

Lambertus smid 3 lopen roggeland in Berlicum, ter plaatse gnd Westerakker, 

tussen Petrus Machiels soen enerzijds en Johannes zvw Rutgherus Alarts soen 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment. 

 

Petrus filius quondam Lamberti dicti Smijt de Middelrode (dg: peciam 

terre) tres lopinatas terre siliginee sitas in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Westeracker inter hereditatem Petri Machiels soen ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii quondam Rutgheri Alarts soen ex alio 

prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto fabro suo 

cognato promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario 

censu XX (dg: librarum) #solidorum# communis pagamenti exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 12 do 09-10-1393. 

Henricus zv Rutgherus gnd Cort zvw Henricus Cort deed tbv Johannes, 

Henricus en Ermegardis, kvw Johannes van Luijssel, afstand van een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit 7 mud rogge b-erfpacht die 

voornoemde Henricus Cort met Lichtmis beurt, gaande uit een hoeve die was 

van wijlen Gheenkinus gnd van Eische, in Beilver in Haaren, welke hoeve 

voornoemde Henricus Cort uitgegeven had aan Arnoldus gnd van den Rubossche 

van Beilver voor voornoemde 7 mud rogge erfpacht; welke pacht van 2 mud 

rogge Johannes zv Johannes van Luijssel zvw Henricus van Luijssel, tbv 

zichzelf en Henricus en Ermegardis, kvw voornoemde Johannes van Luijssel, 

gekocht had van Rutgherus zvw voornoemde Henricus Cort. 

 

Henricus filius Rutgheri dicti (dg: Kor) Cort (dg: filii) filii quondam 

Henrici (dg: Henrici) Cort super hereditaria (dg: censu duodu) #paccione# 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco de septem modiorum! siliginis 

hereditarie paccionis dicte mensure quos dictus Henricus Cort solvendos 

habuit hereditarie purificationis ex quodam manso qui fuerat quondam 
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Gheenkini dicti de (dg: Essche) Eische sito in (dg: Beilver parochia de 

Haren) Beilver in parochia de Haren et ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum sitis (dg: et q) et quem mansum 

cum dictis eius attinentiis dictus Henricus Cort dederat ad pactum 

Arnoldo dicto van den Rubossche de Beilver scilicet pro predictis septem 

modiis siliginis dicte paccionis et quam paccionem duorum modiorum 

siliginis (dg: d) Johannes filius quondam Johannis de Luijssel filius 

quondam Henrici de Luijssel ad opus sui et ad opus Henrici et Ermegardis 

liberorum dicti Johannis de Luijssel erga Rutgherum filium dicti quondam 

(dg: Rutg) Henrici Cort emendo acquisiverat prout in litteris et super 

jure sibi in dicta paccione duorum modiorum siliginis competente ad opus 

dictorum Johannis Henrici et Ermggardis! liberorum dicti quondam Johannis 

de Luijssel renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 602v 13 do 09-10-1393. 

Rutgherus zvw Henricus Cort en zijn zoon Henricus droegen over aan Johannes 

zvw Johannes van Luijssel, tbv hem en Henricus en Ermegardis, kv voornoemde 

Johannes van Luijssel, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit 

voornoemde 7 mud rogge b-erfpacht, en 6 penning oude cijns die kvw 

voornoemde Johannes van Luijssel hen nu moeten betalen, gaande uit een stuk 

beemd gnd in het Olland, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici Cort et Henricus filius eius (dg: 

quondam) Rutgheri hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco de dictis septem modiis siliginis hereditarie paccionis atque sex 

(dg: cens) denarios antiqui census (dg: quem liberi quond) quos sex 

denarios antiqui census liberi quondam Johannis de Luijssel nunc #eis# 

solvere tenentur (dg: ex) annuatim ex pecia prati dicta int Ollant sita 

in parochia de Haren in loco dicto Beilver (dg: solvere ten) hereditarie 

(dg: su) supportaverunt Johanni filio dicti quondam Johannis de Luijssel 

ad opus sui et ad opus Henrici et Ermegardis liberorum dicti Johannis de 

Luijssel promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 F 04 p. 603. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1393. 

 in crastino Dijonisii: vrijdag 10-10-1393. 

 

BP 1179 p 603r 01 do 09-10-1393. 

Johannes zvw Johannes van Luijssel en Nijcholaus van Luijssel beloofden aan 

Rutgherus Cort 52 Hollandse gulden of de waarde en 1½ Vlaamse plak met 

Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1393) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Luijssel et Nijcholaus de Luijssel 

promiserunt indivisi super omnia Rutghero Cort LII Hollant gulden seu 

valorem et unam et dimidiam Vleemssche placke ad omnium sanctorum proxime 

futurum persolvendos. Testes Steenwech et Jordanus datum in festo 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 603r 02 do 09-10-1393. 

Johannes van der Hautart gaf uit aan Batha dvw Gerardus Biggen een stuk 

land, in Veghel, ter plaatse gnd in dat Sonderlake, tussen Gheerlacus Cnode 

enerzijds en Egidius gnd Vriesen soen van Eirde anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Egidius en met het andere eind aan wijlen 

voornoemde Gerardus gnd Biggen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 1 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, voor 

het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394). 

 

Johannes van der Hautart peciam terre sitam in parochia de Vechel (dg: 

inter he) in loco dicto in dat Sonderlake inter hereditatem Gheerlaci 
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Cnode ex uno et inter hereditatem Egidii dicti Vriesen soen de Eirde ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Egidii et cum reliquo 

fine ad hereditatem quondam Gerardi dicti Biggen ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Bathe filie dicti quondam Gerardi Biggen ab eadem etc 

pro hereditaria paccione unius modii ordei mensure de Vechel danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino purificationis 

proxime futuro et in Vechel tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et altera cum tutore 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 603r 03 do 09-10-1393. 

Destijds had Ghibo zvw Ghibo gnd Lobbe uitgegeven aan Roverus zvw Henricus 

gnd Godewert 2 huizen met ondergronden, tuin en stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen Metta gnd Scoenmakers enerzijds en 

wijlen Reijnkinus gnd Brouwer anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan Johannes zvw Sijmon die Wever, voor 2 

penning oude cijns, 1 cijnshoen, en een b-erfpacht van 6 mud 2 zester 

rogge, Bossche maat. Voornoemde Roverus had vervolgens beloofd die pacht 

met Lichtmis in Den Bosch aan eerstgenoemde Ghibo te leveren. Voornoemde 

Rover zvw Henricus Godewert stelde thans mede tot onderpand al de goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus 

Godewert, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Katherina. 

 

Notum sit universis quod cum Ghibo filius quondam Ghibonis dicti Lobbe 

duas domos (dg: et) cum suis fundis ortum et peciam terre sitos in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Mette 

dicte Scoenmakers ex uno et inter hereditatem quondam Reijnkini dicti 

Brouwer ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem Johannis filii quondam Sijmonis die Wever dedisset ad 

hereditarium pactum Rovero filio quondam Henrici dicti Godewert scilicet 

pro duobus denariis antiqui census et pro uno pullo censuali annuatim 

exinde prius solvendis et pro hereditaria paccione sex modiorum (dg: 

siliginis) et duorum sextariorum siliginis mensure de Busco primodicto 

Ghiboni (dg: -s) exinde solvenda et cum deinde dictus Roverus 

repromisisset se daturum et soluturum primodicto Ghiboni dictum pactum 

sex modiorum et (dg: s) duorum sextariorum siliginis dicte mensure 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex premissis prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrasciptus dictus Rover 

filius quondam Henrici (dg: Go) Godewert omnia bona sibi de morte dicti 

quondam (dg: Go) Henrici Godewert sui patris successione advoluta et post 

mortem Katherine sue matris successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat primodicto Ghiboni (dg: -s) simul cum 

dictis domibus et orto et pecia terre ad pignus imposuit promittens super 

omnia warandiam. Testes Lijsscap et Steenwech datum supra. 

 

BP 1179 p 603r 04 do 09-10-1393. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri, zijn voornoemde vader Wellinus Rover, 

Arnoldus Rover en Arnoldus van Hackenem, kv voornoemde Wellinus, en 

Theodericus van der Porten beloofden aan Engbertus gnd die Heer 

schrijnmaker 34½ oude Franse schild, 31 Hollandse gulden en 4 Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri dictus Wellinus Rover eius (dg: fr) 

pater Arnoldus Rover et Arnoldus de Hackenem (dg: eius) liberi dicti 

Wellini et Theodericus van der Porten promiserunt Engberto dicto die Heer 

scriniparo triginta quatuor et dimidium aude scilt Francie atque triginta 

unum Hollant gulden atque quatuor Gelre gulden seu valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes Lijsscap et Steenwech datum supra. 
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BP 1179 p 603r 05 do 09-10-1393. 

(dg: De vier eersten zullen Theodericus van der Poerten schadeloos houden). 

 

(dg: Quatuor primi servabunt Theodericum van der Poerten indempnem). 

 

BP 1179 p 603r 06 do 09-10-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Theodericus van der Poerten. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Theoderico van der Poerten. 

 

BP 1179 p 603r 07 do 09-10-1393. 

Theodericus Berwout maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 25 

oude schilden, die Theodericus Buc beloofd had aan voornoemde Theodericus 

Berwout, met Pasen te betalen. 

 

Theodericus Berwout hereditarium censum viginti quinque (dg: m) 

denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum (dg: promissum 

sibi a Theoderico) quem Theodericus Buc promisit se daturum et soluturum 

dicto Theoderico Berwout hereditarie in festo pasche prout in litteris 

(dg: he) monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 603r 08 vr 10-10-1393. 

Gertrudis dvw Henricus gnd Everaets van Hijntham droeg over aan haar broer 

Petrus 20 Gelderse gulden, aan Johannes Lijsscap, tbv voornoemde Gertrudis, 

beloofd46 door Leonius zvw Johannes Leonii van Erpe. 

 

Gertrudis filia quondam Henrici dicti Everaets de Hijntham viginti aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos Johanni 

Lijsscap #ad opus dicte Gertrudis# a Leonio filio quondam Johannis Leonii 

de Erpe prout in litteris (dg: here) legitime supportavit Petro suo 

fratri (dg: filio dicti quondam Henrici Everaets) cum litteris et jure. 

Testes Lijsscap et Gestel datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1179 p 603r 09 vr 10-10-1393. 

Johannes zvw Willelmus Gielijs soen droeg over aan Gerongius zvw Gerongius 

van Orthen alias gnd van Vucht de helft van een hofstad, in Orthen, ter 

plaatse gnd Maelstrem, tussen Arnoldus gnd Ghenen soen enerzijds en 

Katherina wv Henricus gnd Oeters anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Arnoldus Ghenen soen, welke helft voornoemde Johannes gekocht 

had van Johannes zvw Johannes gnd van Vlimen snijder, belast met een 

b-erfcijns van 8 schelling, in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Gielijs soen medietatem cuiusdam 

domistadii siti in parochia de Orthen in loco dicto Maelstrem inter 

hereditatem Arnoldi dicti Ghenen soen ex uno et inter hereditatem 

Katherine relicte quondam Henrici dicti Oeters ex alio scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti Arnoldi 

Ghenen soen quam medietatem (dg: pr) dictus Johannes erga Johannem filium 

quondam Johannis dicti de Vlimen sartorem emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerongio filio quondam Gerongii de 

Orthen (dg: cum) alias dicti de Vucht cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario 

censu octo (dg: lib) solidorum in dictis litteris contento. Testes datum 

supra. 

 

                         
46 Zie ← BP 1179 p 515r 02 wo 27-11-1392, belofte op 01-10-1393 20 Gelre 

gulden te betalen. 
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BP 1179 p 603r 10 vr 10-10-1393. 

Johannes zvw Willelmus Gielijs soen ev Heijlwigis dvw Gerardus van Vucht 

droeg over aan Gerongius zvw Gerongius van Orthen alias gnd van Vucht het 

deel, dat aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Heijlwigis gekomen was na 

overlijden van voornoemde Gerardus van Vucht, in 2 stukken land, gnd 

Haveloes Erve, in Orthen, belast met de onraad. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Gielijs soen maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Gerardi de Vucht (dg: sexta) totem 

partem sibi et dicte Heijlwigi sue uxori de morte dicti quondam Gerardi 

de Vucht successione advolutam in (dg: he) duabus (dg: p) peciis terre 

(dg: s) dictis Haveloes Erve sitis in parochia de Orthen ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerongio filio quondam Gerongii de Orthen alias 

dicti de Vucht promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet annuatim exinde de jure solvendis et (dg: exinde 

di) ad has de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 603r 11 vr 10-10-1393. 

Voornoemde Gerongius zvw Gerongius van Orthen alias gnd van Vucht beloofde 

aan voornoemde Johannes zvw Willelmus Gielijs soen alle dijken te zullen 

onderhouden, die behoren bij erfgoederen gnd Haveloes Erve, in Orthen, zó 

dat voornoemde Johannes noch zijn erfgoederen daarvan schade ondervinden. 

 

Solvit. 

Dictus Gerongius promisit super habita et habenda (dg: p) dicto Johanni 

quod ipse Gerongius omnes aggeres spectantes ad hereditates dictas 

Haveloes Erve sitas in parochia de Orthen ut dicebat perpetue in bona 

disposicione observabit sic quod nec dicto Johanni neque ad et supra 

hereditates dicti Johannis dampna exinde non eveniant quovis modo (dg: 

testes datum supra) in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 603r 12 vr 10-10-1393. 

Henricus nzvw Theodericus zvw Bartholomeus verklaarde 31 Gelderse gulden 

ontvangen te hebben in afkorting van 84 Gelderse gulden, die Theodericus 

van Gruenendael en Petrus van Bascot in een schepenbrief beloofd hadden aan 

voornoemde Henricus. 

 

-. 

Henricus filius naturalis quondam Theoderici filii quondam Bartholomei 

palam recognovit sibi fore satisfactum de XXXI Gelre gulden in 

abbreviationem octoginta quatuor Gelre gulden quos Theodericus de 

Gruenendael et Petrus de Bascot promiserunt dicto Henrico in litteris 

scabinorum ut dicebat. 

 

1179 mf9 F 05 p. 604. 

 in crastino Dijonisii: vrijdag 10-10-1393. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1393. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 13-10-1393. 

 Sabbato post Dijonisii: zaterdag 11-10-1393. 

 

BP 1179 p 604v 01 vr 10-10-1393. 

Jacobus Stevens soen: een hofstad {niet afgewerkt contract}. 

 

Jacobus Stevens soen quoddam domistadium. 

 

BP 1179 p 604v 02 vr 10-10-1393. 

Theodericus van Gruenendael en Wellinus Goetkijnt beloofden aan Henricus 

nzvw Theodericus zv Bartholomeus 53 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 
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Theodericus (dg: de G) de Gruenendael et Wellinus Goetkijnt promiserunt 

Henrico filio naturali quondam Theoderici filii Bartholomei LIII Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Lijsscap et Gestel datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1179 p 604v 03 vr 10-10-1393. 

Johannes zv Johannes die Smijt van Zuelen en zijn vrouw Hilla beloofden aan 

Gerardus Bauderics 35¾ goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Petrus-

Stoel aanstaande (zo 22-02-1394) te betalen. 

 

Johannes filius Johannis die Smijt de Zuelen et Hilla eius uxor 

promiserunt Gerardo Bauderics XXXVI bonos Gelre gulden seu valorem minus 

una quarta parte unius Gelre gulden ad Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 604v 04 do 27-11-1393. 

Jacobus Stevens soen gaf uit aan Arnoldus van Loen zvw Ghibo van Loen een 

hofstad in Den Bosch, aan de Orthenstraat, achter het woonhuis van wijlen 

Ghisbertus Maechelini, over de stroom, naast de stroom enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Jacobus anderzijds, 20 voet breed, strekkend vanaf een weg 

aldaar achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken, met het 

recht een weg te mogen gebruiken die loopt vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, een weg die vanaf de oude stadsmuur 

achterwaarts loopt tot aan de stroom, een brug en een trap, zoals ook 

anderen die gebruiken; de uitgifte geschiedde voor 2 penning hertogencijns 

en thans voor een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Jacobus Stevens soen quoddam (dg: situ) domistadium situm in Busco ad 

vicum Orthensem retro domum habitationis quondam Ghisberti Maechelini 

ultra (dg: anq) aquam ibidem currentem inter (dg: hereditatem) contigue 

iuxta dictam aquam ibidem ex [uno] et inter hereditatem dicti Jacobi ex 

(dg: uno) alio et quod domistadium continet XX pedatas (dg: ?ub) ubique 

in latitudine et tendit ibidem a quadam via ibidem retrorsum ad 

hereditatem quondam Johannis Stierken ut dicebat dedit (dg: ad 

hereditarium) simul cum jure utendi (dg: viis ibidem) via tendente a 

dicto vico Orthensi retrorsum usque ad antiquum murum oppidi de Busco 

ibidem et via tendente ab (dg: ab) eodem antiquo muro retrorsum (dg: ad) 

usque ad aquam ibidem currentem atque ponte et gradu ibidem similiter 

aliis hominibus jus in huiusmodi viis (dg: g) ponte et gradu habentibus 

ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium censum Arnoldo de Loen filio 

quondam Ghibonis de Loen ab eodem hereditarie possidendum #pro duobus 

denariis census domino duci exinde solvendis dandis etc atque# pro 

hereditario censu quatuor librarum et X solidorum monete dando sibi ab 

alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit (dg: hoc addito q). Testes Lijsscap et Gestel datum (dg: 

supra) quinta post Katherine. 

 

BP 1179 p 604v 05 do 27-11-1393. 

Voornoemde Jacobus Stevens soen gaf uit aan Arnoldus van Loen zvw Ghibo van 

Loen een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter het woonhuis van 

wijlen Ghisbertus Maechelini, over de stroom, tussen erfgoed van voornoemde 

Arnoldus van Loen enerzijds en erfgoed van Gerardus zvw Henricus gnd die 

Scout anderzijds, 20 voet breed, strekkend vanaf een weg achterwaarts tot 

aan erfgoed van wijlen Johannes Stierken, met het recht een weg te mogen 

gebruiken, lopend vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot aan de oude 

stadsmuur, een brug en een trap, zoals ook anderen die gebruiken; de 

uitgifte geschiedde voor 2 penning hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 
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helft met Sint-Jan. 

 

Dictus Jacobus Stevens soen quoddam domistadium situm in Busco ad vicum 

Orthensem retro domum habitationis quondam Ghisberti Maechelini ultra 

aquam ibidem currentem inter hereditatem Arnoldi (dg: Lo) de Loen (dg: 

filii quondam Ghib Ghibonis de Loen) ex uno et inter hereditatem Gerardi 

filii quondam Henrici dicti die Scout ex alio et quod domistadium 

continet XX pedatas ubique in latitudine et tendit a quadam via ibidem 

retrorsum ad hereditatem (dg: Jo) quondam Johannis Stierken simul cum 

jure utendi via tendente ibidem a dicto vico Orthensi retrorsum usque ad 

antiquum murum oppidi de Busco ac ponte et gradu ibidem simili aliis 

hominibus jus in eisdem via ponte et gradu habentibus ut dicebat (dg: 

here) dedit ad hereditarium censum dicto Arnoldo de Loen filio quondam 

Ghibonis de Loen ab eodem hereditarie possidendum #pro duobus denariis 

census domino duci exinde solvendis dandis et pro# pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: hoc addito). Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 604v 06 do 27-11-1393. 

Voornoemde Jacobus Stevens soen gaf uit aan Gerardus zvw Henricus gnd die 

Scout een hofstad in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter het woonhuis van 

wijlen Ghisbertus Maechelini, over de stroom, tussen erfgoed van Arnoldus 

van Loen enerzijds en erfgoed van voornoemde Jacobus anderzijds, 23 voet 

breed, strekkend vanaf een weg achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen 

Johannes Stierken, met het recht een weg te mogen gebruiken, lopend vanaf 

de Orthenstraat achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, een brug en een 

trap, welke samen met anderen die hierin recht hebben onderhouden moeten 

worden; de uitgifte geschiedde voor 2 penning hertogencijns en thans voor 

een n-erfcijns47,48 van 5 pond geld, te betalen met Sint-Remigius. 

 

Dictus Jacobus domistadium situm in Busco ad vicum Orthensem retro domum 

habitationis quondam Ghisberti Maechelini ultra aquam ibidem currentem 

inter hereditatem Arnoldi de Loen (dg: f) ex uno et inter hereditatem 

dicti Jacobi ex alio et quod domistadium continet (dg: XIX) #XXIII# 

pedatas in latitudine et tendit a quadam via ibidem retrorsum ad 

hereditatem quondam Johannis Stierken simul cum jure utendi (dg: d) via 

tendente a dicto vico Orthensi retrorsum usque ad antiquum murum oppidi 

de Busco (dg: ult d) ac ponte et gradu ibidem ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Gerardo filio quondam Henrici dicti die Scout ab 

eodem hereditarie possidendum #pro duobus denariis census domino duci 

exinde solvendis dandis etc# pro hereditario censu (dg: IIII) #quinque# 

librarum monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: mediatim Domini et 

mediatim) Remigii ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter tali! condicione quod dictus 

Gerardus perpetue tenebitur observare dictos viam pontem et gradum simili 

aliis hominibus jus in habentibus!. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 604v 07 ma 13-10-1393. 

Everardus van Onstaden droeg over aan Winricus Roempot de helft in een 

b-erfcijns van 4 pond 19 schelling, gaande uit 16½ morgen land uit de 

Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd Oetheren, 

welke cijns voornoemde Everardus en Winricus verworven hadden van de stad 

                         
47 Zie → SAsH RA VB 1799 f 167v 01 ma 10-01-1401, Jacob Stevens soen was gericht … aen een 
hostat gelegen in tsHertogenbossche in die Ortenstraet after thuijs der woninge wilner 

Ghijsbrechts Maechelens over dat water aldair lopende tusschen den erve des voers Jacobs ende 

tusschen den erve Arts van Loen den welc hostat begrijpt XXIII voet in breijden ende strect 

van de gemeijne wege aldair streckende afterwart tot den erve wilner Jans Stierkens ende aen 

gebruijcke des wechs ende brugge ende trappen aldair overmids gebrec van erfcijns dien hij 

daer aen heeft. 
48 Zie → BP 1182 p 441r 06 do 26-05-1401, overdracht van de erfcijns. 
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Den Bosch. 

 

Everardus de Onstaden medietatem ad se spectantem in hereditario censu 

quatuor librarum et decem et novem solidorum (dg: .) solvendo hereditarie 

ex sedecim et dimidio jugeribus terre de mille jugeribus terre 

communitatis oppidi de Busco sitis in loco dicto Oetheren quem censum 

(dg: dictus) IIIIor librarum et XIX solidorum dictus Everardus et 

Winricus Roempot erga oppidum de Busco acquisiverant prout in litteris 

vero sigillo dicti oppidi etc hereditarie supportavit dicto Winrico 

Roempot cum litteris et jure (dg: p) occacione dicte medietatis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lijsscap et Gestel datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 604v 08 ma 13-10-1393. 

Everardus van Onstaden droeg over aan Theodericus Waelwijns soen den 

Boeghemaker een b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit 6 morgen 5 hont land, ter plaatse gnd Oetheren, ter plaatse gnd 

Moerthorst, welke cijns aan voornoemde Everardus was verkocht door Ywanus 

van Vauderic. 

 

Everardus de Onstaden hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie Martini hyemalis ex sex jugeribus et quinque hont terre sitis 

ad locum dictum Oetheren in loco dicto Moerthorst venditum dicto (dg: 

Ywano) Everardo ab Ywano de Vauderic prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico Waelwijns soen den Boeghemaker cum dictis litteris 

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

deponere.#. 

 

BP 1179 p 604v 09 ma 13-10-1393. 

Wouter van Halle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

#. 

Wouter de Halle prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 604v 10 ma 13-10-1393. 

Everardus van Onstaden maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Johannes van den Loe met zijn goederen. 

 

Everardus de Onstaden vendiciones et alienaciones factas per Johannem van 

den Loe cum suis bonis calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 604v 11 ma 13-10-1393. 

Willelmus Reuwe en Franco gnd Pauwels beloofden aan Arnoldus van Beke nz 

etc, tbv hr Johannes van Dungen propositus van Mechelen, 18 Hollandse 

gulden (dg: of) met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (vr 01-05-1394) te 

betalen. 

 

Willelmus Reuwe et Franco dictus Pauwels promiserunt super omnia Arnoldo 

de Beke filio naturali etc ad opus domini Johannis de Dungen propositi 

(dg: Meh) Mecheliniensis XVIII Hollant gulden (dg: vel) ad festum 

Philippi et Jacobi proxime persolvendos. 

 

BP 1179 p 604v 12 za 11-10-1393. 

Jacobus Stephens soen en Stephanus zv Henricus gnd Laurens soen beloofden 

aan Philippus Jozollo 18 oude Franse schilden, met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393; 20+30+25=75 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Jacobus (dg: Steven) Stephens soen et Stephanus filius Henrici dicti 

Laurens soen promiserunt Philippo Jozollo XVIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos pena I. Testes Lisscap et Gestel 
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datum sabbato post (dg: Eg) Dijonisii. 

 

BP 1179 p 604v 13 za 11-10-1393. 

Laurencius van Gherwen en zijn zoon Willelmus beloofden aan voornoemde 

Philippus Jozollo 36 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1393; 20+30+25=75 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Laurencius de Gherwen et (dg: J) Willelmus eius filius promiserunt dicto 

Philippo XXXVI aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos sub pena II. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf9 F 06 p. 605. 

 Secunda post Dijonisii: maandag 13-10-1393. 

 Tercia post Dijonisii: dinsdag 14-10-1393. 

 in crastino Calixti: woensdag 15-10-1393. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1393. 

 

BP 1179 p 605r 01 ma 13-10-1393. 

Johannes zvw Denekinus gnd Pijnlet van Druenen verkocht aan Eustatius van 

Hedichusen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) 3 roeden land in Drunen, tussen Petrus van Vechel 

enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge aan de H.Geest in Drunen, 

(2) de helft van 3 roeden land aldaar naast Arnoldus gnd Pijnlet. 

 

Johannes filius quondam Denekini dicti Pijnlet de (dg: Druenen) Druenen 

hereditarie vendidit Eustatio de Hedichusen hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

purificationis ex (dg: domistadio) #tribus virgatis terre# sito in 

Druenen inter hereditatem Petri de Vechel ex uno et inter hereditatem 

(dg: Alberti Pijnlet ex alio ut d) dicti venditoris ex alio atque ex 

medietate dicti venditoris trium virgatarum terre sitarum ibidem (dg: 

inter hereditatem) contigue iuxta hereditatem Arnoldi dicti Pijnlet ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu ducis atque hereditaria paccione dimidii modii siliginis mense 

sancti spiritus in Druenen ex primodictis tribus virgatis terre prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Goessuinus et Jorden datum 

secunda post Dijonisii. 

 

BP 1179 p 605r 02 ma 13-10-1393. 

Johannes van den Audenhuijs verkocht aan Otto Herbrechs soen van Houthem 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een hoeve gnd ten Broecke, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

ten Broek, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 5½ mud 

rogge, maat van Sint-Oedenrode. 

 

Johannes van den Audenhuijs hereditarie vendidit Ottoni Herbrechs soen de 

Houthem (dg: here v) hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex manso 

quodam dicto ten Broecke sito in parochia de (dg: Eerscot) Rode ad locum 

dictum ten Broec et ex eius attinentiis ut dicebat promittens #super 

habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu ducis et hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Rode inde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 605r 03 ma 13-10-1393. 

Sophia wv Goessuinus van Lieshout smid en haar kinderen Johannes en Metta 

verkochten aan Gerardus Mesmaker zvw Henricus van Vessem een b-erfpacht van 

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

(1) 3 roeden land gnd geerden, in Waalwijk, tussen Gertrudis mv Arnoldus 
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Hubbelen enerzijds en kvw Jutta Snacken anderzijds, (2) 4 morgen aldaar, 

tussen Brustinus van Andel enerzijds en kv Gerardus gnd van Ghenderen 

anderzijds, welke pacht aan voornoemde wijlen Goessuinus was verkocht door 

Jordanus van Roesmalen. 

 

Sophia relicta quondam Goessuini de Lieshout (dg: fra) fabri Johannes et 

Metta eius liberi cum tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex tribus virgatis terre dictis communiter gheerden sitis in 

parochia de Waelwijc inter hereditatem Gertrudis matris Arnoldi Hubbelen 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Jutte Snacken ex alio atque 

ex quatuor (dg: jugeribus) jugeribus sitis ibidem inter hereditatem 

Brustini de Andel ex uno et inter hereditatem liberorum Gerardi dicti de 

Ghenderen ex alio venditam dicto quondam Goessuino a Jordano de Roesmalen 

prout in litteris hereditarie vendiderunt Gerardo Mesmaker filio quondam 

Henrici de Vessem supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 605r 04 ma 13-10-1393. 

Johannes zvw Goessuinus van Lieshout beloofde aan zijn moeder Sophia, tbv 

Metta dv voornoemde Sophia, bij de deling van de goederen die voornoemde 

Sophia zal nalaten, in te brengen een erfpacht van 1 mud rogge. De brief 

overhandigen aan voornoemde Metta. 

 

(dg: dictus) Johannes filius quondam Goessuini de Lieshout promisit super 

omnia Sophie eius matri ad opus (dg: aliorum liberorum dicte Sophie) 

Mette filie dicti Sophie si dictus (dg: Goess) Johannes ad divisionem 

hereditariam faciendam de bonis que dicta Sophia in eius morte post se 

relinquet venire voluerit extunc dictus Johannes ad eandem divisionem 

importabit hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: m) antequam 

bona ipsius Sophie valeat condividere vel ipsa Mette ab huiusmodi bonis 

preexcipiet hereditariam paccionem unius modii siliginis etc ut in forma. 

Testes datum ut supra. Detur dicte Mette. 

 

BP 1179 p 605r 05 di 14-10-1393. 

Petrus Becker ev Aleidis dvw Arnoldus zvw Lambertus Becker verkocht aan 

Paulus zv Henricus van Geffen bakker een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, die Arnoldus van den Steenhuijze beloofd had aan wijlen 

voornoemde Arnoldus zvw Lambertus, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 

3 stukken land, in Veghel, (1a) gnd dat Nieuweland, tussen Leonius van 

Langvelt enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1b) Hons Strepe, tussen 

voornoemde Leonius enerzijds en Arnoldus Abt anderzijds, (1c) Genen Berg, 

tussen Gheerlacus Cnode enerzijds en voornoemde Leonius anderzijds, (2) een 

huis en tuin, in Veghel, ter plaatse gnd aen die Brake, tussen Henricus van 

den Ham enerzijds en de gemeint anderzijds, welk huis en tuin voornoemde 

Arnoldus van den Steenhuijze mede tot onderpand had gesteld. 

 

Petrus Becker maritus et tutor legitimus ut asserebat Aleidis sue xuoris 

filie (dg: dicti) quondam Arnoldi filii quondam Lamberti Becker annuam et 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco quam Arnoldus (dg: van d) van den Steenhuijze promiserat se daturum 

et soluturum dicto quondam Arnoldo filio eiusdem quondam Lamberti 

hereditarie purificationis ex tribus peciis terre sitis in parochia de 

Vechel quarum una dicta dat Nuwelant inter hereditatem (dg: Leon) Leonii 

de Langvelt ex uno et inter communem plateam ex alio secunda dicta een 

Hons Strep[e] inter hereditatem dicti Leonii ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Abt ex alio et tercia dicta Ghenen Berch inter hereditatem 

Gheerlaci Cnode ex uno et inter hereditatem dicti Leonii ex alio sunt 

situate atque ex domo et orto sitis in dicta parochia ad locum dictum aen 

die Brake inter hereditatem Henrici van den Ham ex uno et inter 
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communitatem ex alio quos domum et ortum dictus Arnoldus van den 

Steenhuijze prefato Arnoldo filio dicti quondam Lamberti simul cum 

predictis peciis terre pro solucione dicte paccionis unius et dimidii 

modiorum siliginis ad pignus imposuit etc prout in litteris hereditarie 

vendidit Paulo filio Henrici de Geffen pistori supportavit cum dictis 

literis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Arnoldi filii eiusdem quondam Lamberti ac heredum eiusdem 

quondam Arnoldi deponere. Testes Lisscap et Gestel datum 3a post 

Dijonisii. 

 

BP 1179 p 605r 06 wo 15-10-1393. 

Walterus die Wilde ev Aleijdis ndvw hr Johannes gnd Coelborner priester 

investiet van de kerk van Venloen verkocht aan Henricus Bac zvw Ghisbertus 

van Loen ¼ deel van een hoeve moer, van wijlen voornoemde hr Johannes, in 

Venloen, ter plaatse gnd op Smedelaar, tussen erfgoed van de abdij van 

Berne enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, te weten het ¼ deel dat 

ligt tussen de helft, behorend aan Henricus die Meijer en Berisius van 

Breda, enerzijds en ¼ deel, behorend aan Walterus zvw Johannes Oerlemans en 

Walterus zvw Gerardus Sijmons soen, anderzijds, zoals afgepaald, welke 

hoeve moer wijlen voornoemde hr Johannes Coelborner in zijn testament 

vermaakt had aan zijn voornoemde natuurlijke dochter Aleijdis, belast met 

de grondcijns. 

 

Walterus die Wilde maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

(dg: quondam) naturalis quondam domini Johannis dicti Coelborner 

presbitri investiti olim ecclesie de Venloen (dg: peciam ter) quartam 

partem cuiusdam !mansi hereditatis dicte moer #dicti quondam domini 

Johannis# siti in parochia de Venloen ad locum dictum op Smedelaer inter 

hereditatem (dg: domini) conventus de Berna ex uno et inter (dg: he) 

communitatem ibidem ex alio scilicet illam quartam partem (dg: que sitam) 

#que sita est inter# medietatem (dg: dicti mansi) spectantem ad Henricum 

die Meijer et ad Berisium de Breda dicti mansi ex uno et inter unam 

quartam partem spectantem ad Walteri! (dg: dicti) filii quondam Johannis 

Oerlemans et #ad [Walterum] filium quondam Gerardi Sijmons soen# [de?] 

dicto manso ex alio prout primodicta quarta pars ibidem sita est et 

limitata ut dicebat et quem mansum hereditatis dicte moer dictus quondam 

dominus Johannes (dg: ?L) Coelborner legaverat dicte Aleijdi sue filie 

naturali in suo testamento ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Bac 

filio quondam Ghisberti de Loen promittens super omnia warandiam et (dg: 

aliam) obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde de jure 

solvendo. Testes Goeswinus et Jordanus datum (dg: quinta post) in 

crastino Calixti. 

 

BP 1179 p 605r 07 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Walterus die Wilde ev Aleijdis verkocht aan Walterus Oerlemans 

zvw Johannes Oerleman (voor 2/3) en Walterus zvw Gerardus Sijmons soen 

(voor 1/3) ¼ deel van voornoemde hoeve moer, te weten het vierde deel dat 

ligt tussen ¼ deel, dat behoort aan Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, zoals afgepaald, welke hoeve 

wijlen voornoemde hr Johannes van !Loen vermaakt had aan zijn voornoemde 

natuurlijke dochter Aleijdis, belast met de grondcijns. 

 

Dictus (dg: Henricus) #Walterus# die Wilde maritus et tutor legitimus 

dicte Aleijdis unam quartam partem dicti mansi hereditatis dicte moer 

scilicet illam (dg: partem) quartam partem que sita est inter unam (dg: 

p) quartam spectantem ad Henricum Bac filium quondam Ghisberti de Loen ex 

uno et inter communitatem ibidem ex alio prout huiusmodi quarta pars 

ibidem sita est #et limitata# et quem mansum dictus quondam dominus 

Johannes de Loen! (dg: erga) dicte Aleijdi sue filie naturali legaverat 

ut dicebat hereditarie vendidit Waltero #Oerlemans# filio quondam 

Johannis Oerleman #et Waltero (dg: Sijmo) filio quondam Gerardi Sijmons 
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soen scilicet dicto Waltero Oerlemans pro duabus terciis (dg: partibus) 

partibus et dicto Waltero filio quondam Gerardi Sijmons soen pro una 

tercia parte dicte quarte partis dicti mansi# promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 605r 08 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Walterus die Wilde ev Aleijdis verkocht aan Berisius van Breda ¼ 

deel van voornoemde hoeve moer, te weten het ¼ deel dat ligt naast erfgoed 

van de abdij van Berne, zoals afgepaald, belast met de grondcijns. 

 

Dictus Walterus die Wilde maritus et tutor legitimus etc ut supra unam 

quartam partem dicti mansi hereditatis dicte moer scilicet illam !illam 

quartam partem que sita est (dg: inter unam) !scilicet illam quartam 

partem que sita est contigue juxta dictam hereditatem (dg: sp) dicti 

coventus de Berna #prout ibidem sita et (dg: .......) limitata# ut 

dicebat hereditarie vendidit Berisio de Breda promittens warandiam et 

obligationem (dg: ex parte) deponere excepto censu domini fundi. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 605r 09 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Walterus die Wilde ev Aleijdis verkocht aan Henricus die Meijer 

¼ deel van voornoemde hoeve moer, te weten het ¼ deel dat ligt tussen ¼ 

deel, behorend aan Henricus Bac zvw Ghisbertus van Loen, enerzijds en ¼ 

deel, behorend aan Berisius van Breda, anderzijds, zoals afgepaald, belast 

met de grondcijns. De brief voerhandigen aan Johannes van Brugge en 

Walterus van den Pas. 

 

Solvit. 

Dictus Walterus unam quartam partem dicti mansi hereditatis dicte moer 

scilicet illam partem que sita est inter (dg: hereditatem) quartam partem 

spectantem ad Henricum Bac filium quondam Ghisberti de Loen (dg: ex uno 

et) dicti mansi ex uno et inter (dg: h) quartam partem spectantem ad 

Berisium de Breda mansi predicti ex alio prout (dg: ibidem) primodicta 

quarta pars ibidem sita est et limitata ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico die Meijer promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. Tradetur littera 

Johanni de Brugge et Waltero van den Pas. 

 

BP 1179 p 605r 10 ±do 06-11-1393. 

Voornoemde Henricus die Meijer droeg voornoemd ¼ deel van de hoeve moer 

over aan Johannes van Brugge zvw Arnoldus Brugge (voor 2/3) en Walterus van 

den Pas (voor 1/3). 

 

Dictus Henricus die Meijer dictam quartam partem dicti (dg: mansi dicte) 

#mansi# hereditatis dicte moer hereditarie supportavit Johanni de Brugge 

filio quondam Arnoldi Brugge et Waltero van den Pas scilicet dicto 

Johanni de Brugge pro duabus partibus et dicto Waltero pro una tercia 

parte promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lijsscap et Goeswinus datum quinta [post] Huberti. 

 

1179 mf9 F 07 p. 606. 

 in crastino Calixti: woensdag 15-10-1393. 

 anno XCIII mensis octobris in crastino Calixti pontificis 

  Bonifacii noni anno quarto: woensdag 15-10-1393. 

 

BP 1179 p 606v 01 ±wo 15-10-1393. 

Goeswinus zvw Henricus Campart van Lijt verkocht aan zijn broer Hermannus 

zvw voornoemde Henricus Camparts 8 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

in die Nederste Esbergen, in het voorste deel van een hoeve, gnd die 

Esbergse Hoeve, tussen de sloot (dg: gnd die Hoefgrave) van voornoemde 
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hoeve enerzijds en Reijnerus gnd Bernts soen anderzijds, belast met de 

sloot, zegedijken, waterlaten, een b-erfcijns van 4 penning, en de dienst 

van jaarlijks naar Lithoijen te gaan, in het huis gnd in het Hofhuis. 

 

Goeswinus filius quondam Henrici Campart de Lijt octo hont terre ad 

spectantia! sita in parochia de Lijttoijen ad locum dictum in die 

Nederste Esberchen (dg: ret) in anteriori (dg: manso par ?alie #?inter# 

inter) parte mansi dicti die Esberchsche Hoeve inter fossatum (dg: dictum 

die Hoefgrave dicti) eiusdem mansi ex uno et inter hereditatem Reijneri 

dicti Bernts soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita [et] ad dictum 

Goeswinum dinoscitur pertinere hereditarie vendidit Hermanno suo fratri 

filio dicti quondam Henrici Camparts promittens warandiam warandiam et 

obligationem deponere exceptis fossato et Zeghediken et (dg: s) 

aqueductibus ad hoc spectantibus et hereditario censu quatuor denariorum 

census exinde solvendis et quodam servicio seu onere (dg: eundi) eundi 

(dg: annuatim in octavis Epiphanije termino ad) in Lijttoijen in (dg: dol 

de) domo dicta int tHofhuus scilicet annuatim terminis ad hoc (dg: aptis) 

debitis et consuetis prout huiusmodi (dg: ?servitus) servitium et onus ad 

dicta octo hont spectat de jure atque. 

 

BP 1179 p 606v 02 ±wo 15-10-1393. 

Petrus die Wit ev Margareta dvw Walterus zv Wautgherus zvw Johannes Arts 

soen en Amelius {niet afgewerkt contract}. 

 

Petrus die Wit maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Walteri filii Wautgheri filii quondam Johannis Arts soen et 

Amelius. 

 

BP 1179 p 606v 03 wo 15-10-1393. 

Johannes die Meijer van Venloen verkocht aan Walterus zvw Petrus van den 

Pas een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Venloen, met Sint-Andreas in 

Venloen te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in 

Venloen, tussen Johannes Piggen soen enerzijds en Theodericus die Wert 

anderzijds, belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

Eerstgenoemde Johannes en met hem Wijnricus zvw Johannes gnd Heijlen soen 

beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Johannes die Meijer de Venloen hereditarie vendidit Waltero (dg: van den 

Pas) filio quondam Petri van den Pas hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Venloen solvendam hereditarie Andree et in Venloen 

tradendam ex (dg: pecia) domo et orto et hereditate sibi adiacente sitis 

in parochia de Venloen inter hereditatem Johannis Piggen soen (dg: soen) 

ex uno et inter hereditatem Theoderici die Wert ex alio ut dicebat 

promittens super omnia #warandiam# et obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis exinde 

prius solvendis promiserunt insuper dictus venditor et cum eo Wijnricus 

filius quondam Johannis dicti Heijlen soen indivisi super omnia 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jordanus datum in crastino 

Calixti. 

 

BP 1179 p 606v 04 wo 15-10-1393. 

Gheerlacus zvw Gheerlacus smid van Erpe ev Yda dvw Matheus die Wever van 

Lijeshout gaf uit aan Henricus zv Johannes van den Rodeacker alle 

erfgoederen, die na erfdeling aan Yda gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, gelegen onder Lieshout, Beek bij Aarle en Aarle; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten en thans voor een n-erfpacht van 8 lopen rogge, 

maat van Lieshout, met Lichtmis in Lieshout te leveren. 

 

Gheerlacus filius quondam Gheerlaci (dg: de) faber de Erpe maritus et 

tutor legitimus Yde sue uxoris filie quondam (dg: Petri) Mathei die Wever 

de Lijeshout omnes hereditates dicte (dg: Aleijdi) #Yde# de morte quondam 
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suorum parentum successione advolutas quocumque locorum infra parochiam 

de Lijeshout de Beke #prope Arle# et de Arle sitas prout ibidem (dg: sita 

et) site sunt et dicte Yde mediante hereditaria divisione prius habita 

inter eam et suos in hoc coheredes cesserunt in partem ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Henrico filio (dg: quo) Johannis van den Rodeacker 

ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de 

Lijeshout danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Lijeshout 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 606v 05 wo 15-10-1393. 

Vastradus zvw Johannes van Berkel en Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn 

van Heijnxtstem beloofden aan Ghisbertus Morinc, tbv Johannes van 

Amersoijen korenkoper, 42 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Vastradus filius quondam Johannis de (verbeterd uit: Be) Berkel et 

Henricus filius (dg: qu) Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxtstem 

promiserunt indivisi super (dg: g-) omnia Ghisberto Morinc ad opus 

Johannis de Amersoijen emptoris bladi XLII novos Gelre gulden seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 606v 06 wo 15-10-1393. 

Rijcardus zvw Henricus van den Mortel beloofde, onder verband van een stuk 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Scoelen, tussen Agnes van den Woude 

enerzijds en kv Denkinus Emmen soen anderzijds, aan Gerardus Cop zv 

Rodolphus bakker, te zullen onderhouden de helft van een hek gnd hecken, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, naast voornoemde Agnes en kvw 

voornoemde Denkinus, te weten de helft van het hek die aan voornoemd stuk 

land behoort, welk stuk land voornoemde Rijcardus eertijds verworven had 

van voornoemde Gerardus Cop. 

 

Rijcardus filius quondam Henrici van den Mortel promisit sub obligatione 

pecie terre site in parochia de Scijnle in loco dicto die Scoelen inter 

hereditatem Agnetis van den Woude (dg: -r) ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Denkin) Denkini Emmen soen ex alio Gerardo Cop filio 

Rodolphi pistoris quod ipse Rijcardus medietatem cuiusdam repaguli dicti 

(dg: he) hecken siti in parochia de (dg: de) Scijnle ad locum dictum aen 

den Borne iuxta hereditates dictorum Agnetis et liberorum dicti quondam 

Denkini scilicet illam medietatem dicti repaguli que medietas de jure 

spectat ad dictam peciam terre et quam peciam terre dictus Rijcardus erga 

dictum Gerardum Cop prius acquisiverat ut dicebat perpetue in bona 

disposcione tenebit et observabit sic quod dicto Gerardo Cop dampna 

exinde non evenient. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 606v 07 wo 15-10-1393. 

Johannes Keelbreker verkocht aan Hermannus nzvw hr Arnoldus van Mulsen 

priester een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in den Sluiskamp, 

tussen Arnoldus die Ruwer enerzijds en erfg vw Johannes van Ghenderen 

anderzijds, belast met waterlaten en 4½ voet dijk in Meerwijk, ter plaatse 

gnd op die Diesen, tussen de dijk van Jacobus die Luwe enerzijds en de dijk 

van Lambertus Hannen soen anderzijds. 

 

Johannes Keelbreker peciam (dg: p-) terre sitam in jurisdictione de 

Merewijc in loco dicto in den Sluijscamp inter hereditatem Arnoldi die 

Ruwer ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis de Ghenderen 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Hermanno filio naturali domini 

(dg: qu) quondam Arnoldi de Mulsen presbitri promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis #aqueductibus ad hanc spectantibus# 

quatuor et dimidia pedatis aggeris (dg: sitis in aggeris) sitis in dicta 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

93 

jurisdictione de Merewijc ad locum dictum op die Dijes[en] inter (dg: he) 

aggerem Jacobi die Luwe (dg: ex uno) et inter aggerem Lamberti (dg: filii 

quondam Johannis Godekens soen) Hannen soen ad premissa spectantibus et 

quas quatuor [et] dimidiam pedatas aggeris dictus emptor nunc deinceps in 

bona disposicione perpetue (dg: tenere) observare tenebitur ut (dg: 

recog) dictus emptor recognovit #et promisit#. Testes Goeswinus et 

Jordanus datum supra. 

 

BP 1179 p 606v 08 wo 15-10-1393. 

Wellinus van Straten zvw Johannes van Straten verkocht aan Denkinus die 

Vere van Empel 1½ hont land van wijlen voornoemde Johannes, in Meerwijk, 

ter plaatse gnd in Groet Henge Menge, tussen Arnoldus van Ghewanden 

enerzijds en voornoemde Denkinus Veer anderzijds, belast met dijken en 

waterlaten. 

 

Wellinus de Straten filius quondam Johannis de Straten unum et dimidium 

hont terre dicti quondam Johannis sita in jurisdictione de Merewijc in 

loco dicto in (dg: Groet) Groet Hengghe Menghe inter hereditatem Arnoldi 

de Ghewanden ex uno et inter hereditatem Denkini Veer #de Empel# ex (dg: 

uno) alio prout ibidem sunt sita hereditarie vendidit dicto Denkino die 

Vere promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: agg) 

aggeribus et aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. Testes 

Goeswinus et Jordatus! (dg: supra) in crastino Calixti. 

 

BP 1179 p 606v 09 wo 15-10-1393. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen verklaarde dat Gerardus nzvw Willelmus 

Eelkini 100 Hollandse gulden betaald heeft, die voornoemde Theodericus 

eertijds had uitgegeven in schulden en zaken van voornoemde wijlen 

Willelmus en zijn voornoemde zoon Gerardus, sinds de tijd dat voornoemde 

Theodericus executor testamenti van voornoemde wijlen Willelmus was, welke 

100 Hollandse gulden voornoemde Gerardus ten overstaan van Johannes 

Sceijvel notaris en getuigen beloofd had aan voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen (dg: palam quitum clama) 

palam recognovit sibi per Gerardum filium (dg: na) naturalem quondam 

Willelmi Eelkini fore satisfactum de centum Hollant gulden quos dictus 

(dg: Gerardus) Theodericus dudum exposuit in debitis en negociis #ac 

utilibus# dicti quondam Willelmi et dicti Gerardi eius filii seu alterius 

eorum tempore evoluto quo dictus Theodericus fuerat executor testamenti 

dicti quondam Willelmi ut dicebat et quos centum Hollant gulden dictus 

Gerardus promiserat dicto Theoderico coram Johanne Sceijvel tamquam coram 

notario et testibus ad hoc vocatis ut dicebat clamans inde (dg: vl) 

quitum. 

 

BP 1179 p 606v 10 wo 15-10-1393. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Gerardus van Derenborch en Conrardus gnd Coen timmerman. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem acta in camera presentibus scabinis et 

Gerardo de Derenborch et Conrardo dicto Coen carpentario datum anno XCIII 

mensis octobris in crastino Calixti hora vesperarum pontificis Bonifacii 

noni anno quarto. 

 

BP 1179 p 606v 11 wo 15-10-1393. 

Rutgherus van Diegheden, Matheus van Loet, Henricus zvw Gerardus Hughen 

soen, Heijmericus Groij, Engbertus zvw Jacobus Aven soen en Maurisius van 

Boemel bontwerker beloofden aan Johannes Scrage, tbv Johannes gnd Mijnghen, 

213½ Engels nobel of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1394) 

te betalen. 
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Rutgherus de Diegheden Matheus de Loet Henricus filius quondam Gerardi 

Hughen soen Heijmericus Groij et Engbertus filius quondam Jacobi Aven 

soen (dg: promiserunt indivisi) Maurisius de Boemel pelliciator 

promiserunt indivisi [super omnia] Johanni Scrage ad opus Johannis dicti 

Mijnghen (dg: centum) ducentos tredecim et dimidium Enghels nobel seu 

valorem ad (dg: Mathie) Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Lijsscap et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1179 p 606v 12 wo 15-10-1393. 

Gerardus van Derenborch droeg over aan Conrardus gnd Coen timmerman nzv hr 

Gerardus Coenen priester een huis en erf van wijlen Egidius Pelsers, in Den 

Bosch, naast de plaats gnd Windmolenberg, tussen een gemene weg enerzijds 

en erfgoed van Aleijdis Kemmers anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht 

door Johannes van de Kloot. Voornoemde Gerardus behoudt hieruit 50 

schelling geld b-erfcijns volgens een brief die daarvan gemaakt is. 

 

Gerardus de Derenborch domum et aream quondam Egidii Pelsers sitam in 

Busco juxta locum dictum Wijnmolenberch inter (dg: communitatem communem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Aleijdis Kemmers ex alio 

venditam sibi a Johanne de Globo per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

Nijcholao) Conrardo dicto Coen (dg: filio na) carpentario filio naturali 

(dg: quondam) domini Gerardi Coenen presbitri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere solvendis dicto Gerardo a dicta domo 

et area (dg: X quinqua) quinquaginta solidis (dg: ..) monete hereditarii 

census quos #ipse# ex dicta domo et area de jure habet solvendos juxta 

continentiam litterarum exinde confectarum. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 F 08 p. 607. 

 in crastino Calixti: woensdag 15-10-1393. 

 

BP 1179 p 607r 01 wo 15-10-1393. 

Gerardus zvw Henricus Graet van Vechel droeg over aan Bernijerus zv 

Henricus Berniers soen een b-erfpacht van 3½ mud rogge, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan Gerardus, Johannes, 

Henricus, Paulus en Elizabeth, kv Benedictus gnd Bits van den Eijkehoevel, 

gekomen waren na overlijden van hun ouders, gelegen onder Uden, welke 

erfgoederen eerstgenoemde Gerardus uitgegeven had aan Paulus zvw voornoemde 

Benedictus van den Eijkenhoevel en zijn vrouw Elizabeth dvw Franco 

schoenmaker, voor de onraad, die wijlen voornoemde Benedictus of zijn 

kinderen daaruit hadden, en voor voornoemde pacht van 3½ mud rogge. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Graet de Vechel hereditariam paccionem 

trium et dimidii modiorum siliginis quam ipse solvendam (dg: h) habet 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus (dg: heb) 

hereditatibus Gerardo Johanni Henrico Paulo et Elizabeth liberis 

Benedicti dicti Bits van den Eijkehoevel de morte quondam suorum parentum 

successione advolutis ubicumque locorum infra parochiam de Uden sitis et 

quas hereditates primodictus Gerardus dederat ad pactum Paulo filio dicti 

quondam Benedicti van den Eijkenhoevel et Elizabeth eius uxori filie 

quondam Franconis sutoris scilicet pro oneribus dictis onraet que dictus 

quondam Benedictus seu eius liberi ex dictis hereditatibuis annuatim 

solvere consuevit aut solvere consueverunt et pro predicta paccione trium 

et dimidii modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris hereditarie 

(dg: ..) supportavit (dg: Bernijero) Bernijero filio (dg: quondam) 

Henrici Berniers soen (dg: de Erpe) cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et 

Jordanus datum in crastino Calixti. 

 

BP 1179 p 607r 02 wo 15-10-1393. 

De broers Henricus, Jacobus en Nijcholaus, kvw Jacobus uter Hasselt, 
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beloofden aan Johannes Willems soen van Oijen 101 mud hop, Bossche maat, 

met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te leveren. 

 

Henricus Jacobus et Nijcholaus fratres liberi quondam Jacobi uter Hasselt 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Willems soen de Oijen centum #et 

unum# modios lupuli dicti hoppen mensure de Busco ad festum Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 03 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde zijn voornoemde broer Nijcholaus schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Henricus promisit dictum Nijcholaum suum fratrem indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 04 wo 15-10-1393. 

Arnoldus Hake droeg over aan Willelmus zvw Johannes van Nederijnen een huis 

en erfgoederen, in Den Bosch, over de Baseldonkse Brug, tussen de stadsmuur 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd Bathen soen anderzijds, strekkend 

vanaf de gemene weg achterwaarts, deels tot aan het gemene water en deels 

tot aan erfgoed van wijlen Matheus Beckers, aan hem gerechtelijk verkocht 

door voornoemde Willelmus zvw Johannes van Nederijnen. 

 

Arnoldus Hake domum et hereditates sitas in Busco ultra pontem dictum die 

Baseldoncsche Brugge inter murum oppidi de Busco et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Bathen soen tendentes a communi platea retrorsum partim ad 

communem (dg: p) aquam et partim ad hereditatem quondam Mathei Beckers et 

cum attinentiis dictarum hereditatum prout ibidem sunt situate venditas 

sibi a Willelmo filio quondam Johannis de Nederijnen per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Willelmo filio quondam Johannis de Nederijnen promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 607r 05 wo 15-10-1393. 

De broers Petrus en Nijcholaus, kv Petrus uten Cameren, beloofden aan 

Henricus Weijer 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Petrus et Nijcholaus fratres liberi (dg: quondam Petri) Petri (dg: va) 

uten Cameren promiserunt indivisi super omnia Henrico Weijer sedecim 

novos Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 06 wo 15-10-1393. 

(dg: Heijlwigis). 

 

BP 1179 p 607r 07 wo 15-10-1393. 

Mijchael van Waelwijc droeg over aan Lambertus Goeswijns soen van Druenen 

de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas 

te leveren, gaande uit een huis en erf van Conrardus gnd Boem van Druenen 

zvw Ghibo gnd Teije, waarin voornoemde Conrardus thans woont, in Druenen, 

tussen Maria dv Gerardus in het oosten en Willelmus gnd Wedige in het 

westen, en uit geheel het erfgoed of land, van voornoemde Conrardus, 

behorend bij voornoemd huis en erf, en daarnaast gelegen, welke helft van 

de pacht voornoemde Mijchael gekocht had van Johannes en Heijlwigis, kvw 

Wautgherus zv Johannes Arts soen. 

 

Mijchael de Waelwijc medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree de (dg: d) domo 

et area Conrardi dicti Boem de Druenen filii quondam Ghibonis dicti Teije 

in qua idem Conrardus ad presens moratur sita in parochia de Druenen 
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inter hereditatem Marie filie Gerardi versus orientem et inter 

hereditatem Willelmi dicti Wedige parte ex altera versus occidentem 

coadiacentem atque de tota hereditate sive terra dicti Conrardi spectante 

ad eandem suam domum et aream (dg: spectan) predictam et juxta ipsam 

situata (dg: et vs venditam sibi) quam medietatem dicte paccionis dictus 

Mijchael erga Johannem et Heijlwigem liberos quondam Wautgheri filii 

Johannis Arts soen emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Lamberto Goeswijns soen de Druenen cum litteris et (dg: jure) 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lijsscap et Jordanus datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 08 wo 15-10-1393. 

Petrus die Wit droeg over aan Lambertus Goeswijns soen van Druenen ¼ deel, 

dat aan hem en zijn vrouw Margareta dvw Wautgherus zvw Johannes Arts soen 

behoort, in voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas te leveren, welke pacht Enghelbertus Mersman van Waelwijc gekocht 

had van Conrardus Boem van Druenen zvw Ghibo Teije. 

 

Petrus die Wit quartam partem ad (dg: ad) se et ad (dg: su) Margaretam 

suam uxorem filiam quondam Wautgheri filii quondam Johannis Arts soen 

competentem in #dicta# hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie Andree ex premissis et quam !paccionem 

Enghelbertus (dg: Arts) Mersman de Waelwijc erga Conrardum Boem de 

Druenen filium quondam Ghibonis Teije emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Lamberto Goeswijns soen de Druenen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 09 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Lambertus Goeswijns soen beloofde aan voornoemde Mijchael van 

Waelwijc een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en erf van wijlen Conrardus 

gnd Boem zvw Ghibo gnd Teije, waarin voornoemde Conrardus woonde, in 

Druenen, tussen wijlen Maria dv Gerardus in het oosten en wijlen Willelmus 

gnd Wedige in het westen, en uit geheel het erfgoed of land van wijlen 

voornoemde Conrardus, bij voornoemd huis en erf behorend, en ernaast 

gelegen. 

 

Dictus (dg: G) Lambertus Goeswijns soen promisit se daturum et soluturum 

Mijchaeli de Waelwijc hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie (dg: .) Andree et in Busco ex! domo et area 

quondam Conrardi dicti Boem filii quondam Ghibonis #dicti Teije# in qua 

idem Conrardus morari consueverat sita in parochia de Druenen inter 

hereditatem #quondam# Marie filie Gerardi versus orientem et inter 

hereditatem #quondam# Willelmi #dicti# Wedige ex alio versus occidentem 

atque de tota hereditate sive (dg: sita) terra #quondam# dicti Conrardi 

spectante ad eandem domum et aream et juxta eandem domum et aream situata 

ut dicebat promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 10 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan Amelius die Wilde zv Everardus Wouters 

soen een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Lambertus promisit se daturum et soluturum (dg: Am) Amelio (dg: 

filii) die Wilde filio Everardi Wouters soen hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et 

(verbeterd uit: ex) in Busco tradendam ex premissis promittens super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 607r 11 wo 15-10-1393. 

Johannes gnd Nef, Johannes van Catwijc, Wellinus Roveri, en Arnoldus Rover 

en Arnoldus van Hackenem, kv voornoemde Wellinus, beloofden aan Rolandus 

Jozollo etc 30 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes dictus Nef Johannes de Catwijc et Wellinus Roveri #Arnoldus 

Rover et Arnoldus de Hackenem liberi dicti Wellini# promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Co) Rolando Jozollo etc XXX aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 607r 12 wo 15-10-1393. 

Andreas zv Willelmus Andree van Oerscot beloofde aan Rolandus Jozollo, tbv 

etc, 30 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Andreas filius Willelmi Andree de Oerscot promisit Rolando Jozollo ad 

opus etc XXX aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 13 wo 15-10-1393. 

Gheerlacus Boest droeg over aan Willelmus zv Rodolphus van der Vlaesschen 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoed, van Johannes Bernts soen, 

in Hees, welke pacht Ghisbertus bakker grootvader van voornoemde Gheerlacus 

verworven had van voornoemde Johannes Bernts soen, en welke pacht nu aan 

hem behoort. 

 

Gheerlacus Boest hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco (dg: q) solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto et 

hereditate sibi adiacente (dg: sitis in) Johannis Bernts soen sitis in 

Hees quam paccionem Ghisbertus pistor avus olim dicti Gheerlaci erga 

dictum Johannem Bernts soen acquisiverat ut dicebat et quam paccionem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio 

Rodolphi van der Vlaesschen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 14 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Gheerlacus ?23 Hollandse 

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

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Gheerlaco XXI[I?]I Hollant 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 607r 15 wo 15-10-1393. 

Willelmus gnd Hoef verkocht aan Johannes Ghisellen soen ¼ deel in een 

hofstad, in Oss, tussen voornoemde Johannes Ghisellen soen enerzijds en 

Petrus zv Bertha gnd Bollen van Dijnter anderzijds, geheel de hofstad 

belast met een b-erfcijns van 34 schelling, gemeen paijment. 

 

(dg: Johanne) Willelmus dictus Hoef (dg: quadam quandam) quartam partem 

ad se spectantem in domistadio sito in Os inter hereditatem Johannis 

Ghisellen soen ex uno et inter hereditatem Petri filii Berthe dicte 

Bollen de Dijnter ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni 

Ghisellen soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu XXXIIII solidorum communis pagamenti ex dicto integro 

domistadio de jure solvendo annuatim. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 607r 16 wo 15-10-1393. 

Petrus die Wit ev Margareta dvw Wautgherus zvw Johannes Arts soen droeg 

over aan Mijchael van Waelwijc zvw Johannes van Breda, tbv hem en andere 

kvw voornoemde Johannes van Breda, alle goederen, die aan voornoemde Petrus 

en zijn vrouw Margareta gekomen waren na overlijden van Henricus Engbrechts 

soen, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van Sophia van den Wiel 

wv voornoemde Henricus Engbrechts soen. 

 

Petrus die Witi! maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Wautgheri filii quondam Johannis Arts soen omnia bona sibi et 

dicte Margarete sue uxori de morte quondam Henrici Engbrechts soen 

successione advoluta et post (dg: p) mortem Sophie van den Wiel (dg: su) 

relicte eiusdem quondam Henrici Engbrechts #soen# successione advolvenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Mijchaeli de Waelwijc filii! quondam Johannis de Breda ad 

opus sui et ad opus aliorum liberorum eiusdem quondam Johannis de Breda 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf9 F 09 p. 608. 

 in profesto Luce: vrijdag 17-10-1393. 

 (dg: in die beati Luce ewangeliste: zaterdag 18-10-1393) 

 in festo Barbare: donderdag 04-12-1393. 

 

BP 1179 p 608v 01 ±vr 17-10-1393. 

Elisabeth dvw Henricus zvw Johannes Jordens soen: zijn deel in 4 bunder 

beemd, ter plaatse gnd Ghie {niet afgewerkt contract}. 

 

Elisabeth filia quondam Henrici filii quondam Johannis Jordens soen cum 

tutore totam partem et omne jus sibi competentes in quatuor bonariis 

prati sitis in (dg: parochia de Buc de B in) loco dicto Ghie. 

 

BP 1179 p 608v 02 vr 17-10-1393. 

Baselius zvw Johannes van Zidewijnden verhuurde aan Arnoldus Veer een huis 

en erf van voornoemde wijlen Johannes, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

deels tussen erfgoed van Bodo van Zantten enerzijds en erfgoed van Johannes 

Zanders anderzijds, eertijds van voornoemde Johannes, aan voornoemde 

Baselius bij erfdeling ten deel gevallen, voor een periode van 4½ jaar, 

ingaande Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393), per jaar voor 26 goede 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis. Baselius zal het huis onderhouden van dak en 

wanden. 

 

Baselius filius quondam Johannis de Zidewijnden domum et aream dicti 

quondam Johannis sitam in Busco in vico Orthensi (dg: inter he) partim 

inter hereditatem Bodonis de Zantten ex uno et inter hereditatem Johannis 

Zanders ex alio prout ad dictum quondam Johannem pertinere dicebat et que 

sibi mediante divisione hereditaria cessit in partem ut dicebat locavit 

Arnoldo Veer ab eodem ad spacium quatuor et dimidii annorum a festo 

nativitatis Domini proxime futuro subsequentium (dg: pers) possidendam 

pro XXVI bonis Gelre gulden vel pro valore dandis mediatim Johannis et 

mediatim Domini et pro primo Johannis proxime et sic deinceps promittens 
?warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit super omnia 

tali condicione quod dictus Baselius dictam domum de tecto et parietibus 

laudabiliter tenebit dicto termino durante. Testes Lisscap et Goessuinus 

datum in profesto Luce. 

 

BP 1179 p 608v 03 do 04-12-1393. 

Johannes van Hoesden van Cromvoert beloofde aan Henricus van Berne, tbv 

zijn dochter Elisabeth dv voornoemde Henricus, een n-erfpacht van 2 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 
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over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit een huis en tuin, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Lambertus zvw Johannes van 

Hoesden enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Johannes de Hoesden de Cromvoert promisit (dg: se daturum domino Johanni 

de Orthen ad opus Elisabeth) #Henrico de Berne ad opus sue# filie (dg: 

Henrici de Berne) #Elisabeth filie dicti Henrici# quod ipse Johannes 

dabit et solvet dicte Elisabeth hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet hereditarie purificationis et 

pro primo ultra annum et in Busco tradere ex domo et orto sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Cromvoert inter 

hereditatem (dg: Besselle relicte quondam Ludekini Hage) #Lamberti filii 
?quondam (dg: ....) Johannis# {in marigine sinistra:} #de Hoesden 

Lamberti filii quondam Johannis de Hoesden# ex uno et inter communitatem 

ex alio (dg: quos eo de morte parentum suorum hereditarie advolutos esse 

dicebat) promittens super habita et habenda sufficientem. Testes (dg: 

Berkel et) Lisscap (dg: datum in die beati Luce ewangeliste) #et Gestel 

datum in festo Barbare#. 

 

BP 1179 p 608v 04 do 04-12-1393. 

Voornoemde Johannes van Hoesden beloofde aan Arnoldus Eefsen soen een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit voornoemd 

huis en tuin. 

 

Dictus Johannes de Hoesden promisit se daturum (dg: Arnoldo) Arnoldo (dg: 

Efs) Eefsen soen hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et pro primo ultra annum et 

in Busco tradere ex dictis domo et orto et erit totum ut supra. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 608v 05 do 04-12-1393. 

Voornoemde Johannes van Hoesden beloofde aan zijn broer Henricus een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit voornoemd 

huis en tuin. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum (dg: di) Henrico suo fratri 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis hereditarie termino 

et loco predictis ex domo et orto predictis et erit totum ut supra. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 608v 06 do 04-12-1393. 

Voornoemde Johannes van Hoesden beloofde aan Arnoldus Belen soen, tbv 

Johannes Belen en Aleidis, kv voornoemde Arnoldus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Mechtildis, een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

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

1395), gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Dictus Johannes promisit (dg: se daturum Arnoldo Be Be) Arnoldo Belen 

soen ad opus Johannis Belen et Aleidis liberorum dicti Arnoldi ab ipso 

Arnoldo et Mechtilde eius quondam uxore pariter genitorum quod ipse 

Johannes dabit et solvet dictis liberis hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco hereditarie termino solucionis et 

loco predictis ex domo et orto predictis et erit totum ut supra. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 608v 07 do 04-12-1393. 

Arnoldus Eefsen soen droeg over aan Johannes van Huesden van Cromvoert zijn 

deel in een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen Lambertus zvw Johannes van Hoesden enerzijds en de 
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gemeint aldaar anderzijds. Voornoemde Arnoldus behoudt een n-erfpacht van 2 

zester rogge, die voornoemde Johannes uit voornoemd huis en tuin beloofde 

aan voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Eefsen soen totam partem et omne jus sibi ad presens competentes 

in domo et orto sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht ad locum 

dictum Cromvoert inter hereditatem (dg: Besselle relicte quondam Ludekini 

Hagen) {boven dit contract:} #-/ Lamberti filii quondam Johannis de 

Hoesden# ex uno et inter communitatem ibidem ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Philippo) Johanni de Huesden de Cromvoert 

promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum! deponere salva 

tamen dicto Arnoldo hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis 

quam dictus Johannes prefato Arnoldo ex dictis domo et orto coram 

scabinis infrascriptis promiserat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 608v 08 do 04-12-1393. 

Henricus van Huesden van Cromvoert droeg over aan zijn broer Johannes zijn 

deel in voornoemd huis en tuin. Voornoemde Henricus behoudt hieruit de 

pacht van 2 zester rogge, die voornoemde Johannes uit voornoemd huis en 

tuin beloofde aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus de Huesden de Cromvoert totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et orto predictis hereditarie supportavit Johanni suo 

fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

salva sibi paccione duorum sextariorum siliginis quam dictus Johannes 

dicto Henrico ex dictis domo et orto coram scabinis infrascriptis 

promiserat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 608v 09 do 04-12-1393. 

Arnoldus Belen soen beloofde dat zijn minderjarige kinderen Johannes, Bela 

en Aleidis, zodra ze meerderjarig zijn, tbv Johannes van Huesden van 

Cromvoert afstand zullen doen van voornoemd huis en tuin. Voornoemde 

Johannes, Bela en Aleijdis behouden een n-erfpacht van 2 zester rogge, die 

voornoemde Johannes van Hoesden uit voornoemd huis en tuin beloofde aan 

voornoemde Arnoldus, tbv voornoemde Johannes, Bela en Aleijdis. 

 

Arnoldus Belen soen promisit super omnia quod ipse (dg: Johannem B Belam 

et C) Johannem Belam et Aleidem eius liberos annos pubertatis nundum 

habentes ut dicebat quamcito ad annos pervenerint super dictis domo et 

orto ad opus Johannis de Huesden de Cromvoert hereditarie faciet 

renunciare salva tamen dictis Johanni Bele et Aleijdi hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis quam dictus Johannes de Hoesden 

dicto Arnoldo ad opus dictorum Johannis Bele et Aleijdi! #ex premissis# 

coram scabinis infrascriptis promiserat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 608v 10 do 04-12-1393. 

Henricus van Berna beloofde dat zijn minderjarige dochter Elisabeth, zodra 

ze meerderjarig is, tbv Johannes van Huesden van Cromvoert afstand zal doen 

van voornoemd huis en tuin. Voornoemde Elisabeth behoudt een n-erfpacht van 

2 zester rogge, die voornoemde Johannes van Hoesden uit voornoemd huis en 

tuin beloofde aan voornoemde Henricus, tbv voornoemde Elizabeth. 

 

Henricus de Berna promisit super omnia quod ipse Elisabeth eius filiam 

quamcito ad annos pervenerit super dictis domo et orto ad opus Johannis 

de Huesden de Cromvoert hereditarie faciet renunciare salva dicte 

Elisabeth hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis quam dictus 

Johannes dicto Henrico ad opus prefate Elisabeth sue filie coram scabinis 

infrascriptis ex dictis domo et orto solvere promiserat. Testes datum ut 

supra. 
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BP 1179 p 608v 11 vr 17-10-1393. 

Johannes Didderics soen van Rode, Gerardus Visscher en Petrus Driepont 

beloofden aan Gerardus van Hezewijc kramer 56½ goede Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Johannes Didderics soen de Rode Gerardus Visscher #et Petrus Driepont# 

promiserunt Gerardo de Hezewijc (dg: de) institori LVIJ bonos Gelre 

gulden vel valorem ad festum nativitatis Johannis proxime persolvendos. 

Testes Lisscap et Gestel datum in profesto Luce ewangeliste. 

 

BP 1179 p 608v 12 za 18-10-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan Johannes die 

Yoede zv Petrus de helft van 2 hofsteden, in Den Bosch, over de Tolbrug, in 

een erfgoed van wijlen voornoemde hr Johannes Rovers, in welk erfgoed de 

stal van wijlen voornoemde hr Johannes Rover stond, welk erfgoed ligt 

tussen erfgoed van Wellinus Scilder enerzijds en een steeg die daar loopt 

naast erfgoed van Everardus van Beircke anderzijds, te weten de helft die 

ligt in eerstgenoemd erfgoed, tussen een gemene weg lopend over de Tolbrug 

enerzijds en erfgoed van Johannes gnd Vlieger anderzijds, welke twee 

hofsteden reiken vanaf een weg, overal 16 voet breed, uit eerstgenoemd 

erfgoed afgescheiden, tot aan voornoemd erfgoed van Wellinus Scilder, en 

welke beide hofsteden 42 voet breed zijn, af te meten vanaf voornoemde weg 

richting voornoemd erfgoed van Wellinus en 60 voet lang af te meten vanaf 

voornoemde gemene weg achterwaarts tot aan voornoemd erfgoed van Johannes 

Vlieger, te weten de helft van de twee hofsteden naast voornoemd erfgoed 

van Wellinus Scilder, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken, uit 

eerstgenoemd erfgoed afgescheiden; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns49 van 3½ oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

Voornoemde weg, die overal 16 voet breed is, lopend vanaf voornoemde gemene 

weg achterwaarts tot aan de beemd van wijlen voornoemde hr Johannes Rover 

buiten de oude stadsmuur gelegen, en door de oude stadsmuur, mag door de 

eigenaars van eerstgenoemd erfgoed gebruikt worden en niemand mag in of op 

die weg iets bouwen {p.609}. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis (dg: tria) 

#medietatem duorum# domistadiorum (verbeterd uit: domistadia) sita in 

Busco (dg: ult) ultra pontem dictum Tolbrugghen in hereditate quondam 

domini Johannis Rovers predicti in qua hereditate stabulus dicti quondam 

domini Johannis (dg: sta) Rover stare consueverat et que hereditas sita 

est (dg: inter) ibidem inter hereditatem Wellini #Scilder# ex uno et 

inter quandam (dg: ste) communem stegam tendentem ibidem juxta 

hereditatem Everardi de Beircke ex alio scilicet #medietatem# illorum 

(verbeterd uit: ille tria) #duorum# domistadia que sita sunt (dg: ibidem) 

in primodicta hereditate inter (dg: hereditatem) communem (dg: viam) 

plateam tendentem ibidem ultra dictum pontem Tolbrugge vocatum ex uno et 

inter hereditatem Johannis dicti Vlieger ex alio et que (dg: tri) #duo# 

domistadia tendunt a quadam via XVI pedatas in (dg: latitudine) #ubique 

continet in latitudine# in primodicta hereditate sita et sumpta ac 

ordinata de primodicta hereditate #(dg: .......)# usque ad dictam 

hereditatem dicti Wellini Scilder et que (dg: tria) #duo# domistadia 

continent XLII pedatas in latitudine mensurando a dicta via versus dictam 

hereditatem dicti Wellini et LX pedatas in longitudine mensurando a dicta 

communi platea (dg: tendete ultra dictum pontem) retrorsum ad (dg: 

hereditatem) dictam hereditatem dicti Johannis Vlieger scilicet illam 

medietatem dictorum duorum domistadiorum que medietas sita est (dg: ves) 

contigue iuxta dictam hereditatem dicti Wellini Scilder simul cum pleno 

                         
49 Zie → BP 1181 p 426v 09 za 21-06-1399, overdracht van de erfcijns door hr 

Goeswinus van Aa ridder die de cijns gekocht had van Theodericus Rovers zvw 

hr Johannes Rover ridder. 
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jure utendi dicta via in (dg: dicta) primodicta hereditate sita et de 

eadem hereditate primodicta sumpta et ordinata ut premittitur dedit ad 

hereditarium censum Johanni die Yoede filio Petri ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu trium et dimidii aude scilde #monete 

Fra[ncie]# seu valorem dando sibi ab alio hereditarie (dg: mediatim) 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex dicta medietate (dg: tali) addita 

tali condicione quod dicta via sita in primodicta hereditate et de eadem 

hereditate primodicta sumpta et ordinata continebit ubique XVI pedatas in 

latitudine et que via tendit a dicta communi platea #retrorsum# usque ad 

pratum dicti quondam domini Johannis Rover (dg: ?extra) extra antiquum 

murum oppidi de Busco situm et que via tendit per dictum antiquum murum 

et quod possessores pro tempore primodicte heredita[tis] perpetue utentur 

dicta via #ad [eorum] profectum# et quod nulla persona poterit aliquid 

edificare vel situare in dicta via vel supra eandem viam 

 

1179 mf9 F 10 p. 609. 

 in festo Luce ewangeliste: zaterdag 18-10-1393. 

 

BP 1179 p 609r 01 za 18-10-1393. 

et secundum istas condiciones pro-(dg: mittens)-misit habita! et habenda 

warandiam et aliam obligationem et alter repromisit. Testes Goeswinus et 

Jordanus datum in festo Luce. 

 

BP 1179 p 609r 02 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf de andere 

helft van voornoemde twee hofsteden, te weten de helft naast voornoemde 

weg, uit aan voornoemde Johannes die Yoede zv Petrus; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 3½ oude Franse schilden of de waarde, 

een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Met de 

voorwaarde als hierboven. 

 

Dictus Theodericus reliquam medietatem dictorum duorum domistadiorum 

scilicet illam medietatem que sita contigue! iuxta dictam viam dedit ad 

hereditarium censum dicto Johanni die Yoede filio Petri ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu trium et dimidii aude 

scilde #monete Francie# seu valorem dando sibi hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex dicta medietate additis condicionibus (dg: 

inf) ut immediate promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et later repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 03 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Johannes die Yoede zv Petrus een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rovers, tussen erfgoed van Johannes Vlieger 

enerzijds en erfgoed van Petrus die Yoede anderzijds, 20 voet breed en 42 

voet lang, strekkend vanaf een weg, afgescheiden uit eerstgenoemd erfgoed, 

tot aan erfgoed van Wellinus Scilder, met het recht voornoemde weg te mogen 

gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan. Met de voorwaarde als hierboven. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium situm in primodicta hereditate 

inter hereditatem Johannis Vlieger ex uno et inter hereditatem Petri die 

Yoede (dg: filio Petro ab) ex alio et quod domistadium continet XX 

pedatas in latitudine et XLII pedatas in longitudine et quod domistadium 

tendit a via ibidem sita (dg: teno) sumpta et ordinata de primodicta 

hereditate (dg: versus) ad dictam hereditatem dicti (dg: A) Wellini 

Scilder #simul cum jure utendi dicta via# dedit ad hereditarium censum 

Johanni die Yoede filio Petri ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu II aude scilde #monete Francie# seu valorem dando sibi 

ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex predicto 
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domistadio additis condicionibus ut immediate promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 04 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Petrus gnd die Yoede een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van wijlen 

voornoemde hr Johannes Rovers, beiderzijds tussen erfgoed van Johannes die 

Yoede zv Petrus, 20 voet breed en 42 voet lang, strekkend vanaf een weg, 

afgescheiden uit eerstgenoemd erfgoed, tot aan erfgoed van Wellinus 

Scilder, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Met de 

voorwaarde als hierboven. 

 

Dictus Theodericus quoddam (dg: domist) domistadium situm in primodicta 

hereditate inter hereditatem Johannis dicti die Yoede filii Petri ex (dg: 

uno et inter hereditatem dicti Theoderici ex alio) #utroque latere 

coadiacentem# et quod domistadium continet XX pedatas in latitudine et 

XLII pedatas in longitudine et quod domistadium tendit a via ibidem sita 

et sumpta et ordinata de primodicta hereditate usque ad hereditatem 

Wellini Scilder #simul cum jure utendi dicta via# ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Petro dicto die (dg: Yed) Yoede ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu II aude scilde #Francie# seu valorem 

dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

dicto domistadio #additis condicionibus predictis# (dg: ex) promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 05 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Johannes die Yoede zv Petrus een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rovers, tussen erfgoed van Petrus die Yoede 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Theodericus Rover anderzijds, 20 voet 

breed en 42 voet lang, strekkend vanaf een weg, afgescheiden uit 

eerstgenoemd erfgoed, tot aan erfgoed van Wellinus Scilder, met het recht 

voornoemde weg te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Met de voorwaarde als 

hierboven. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium situm in primodicta hereditate 

inter hereditatem Petri die Yoede ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici Rover ex alio et quod domistadium continet XX pedatas in 

latitudine et XLII pedatas in longitudine et quod domistadium tendit a 

via ibidem sita et sumpta et ordinata de primodicta hereditate usque ad 

hereditatem Wellini Scilder #simul cum jure utendi dicta via# ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum Johanni die Yoede filio Petri ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu II aude scilde #Francie# 

seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex dicto domistadio additis condicionibus (dg: se) ut prius 

promittens super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 06 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Johannes die Vlieger een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van wijlen 

voornoemde hr Johannes Rovers, beiderzijds tussen erfgoed van Johannes gnd 

Yoede, 20 voet breed en 42 voet lang, strekkend vanaf een weg die uit 

eerstgenoemd erfgoed afgescheiden is, tot aan erfgoed van Wellinus Scilder, 

met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde 
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voor een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Met de voorwaarde als 

hierboven. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium situm in primodicta hereditate 

inter hereditatem Johannis dicti Yoede ex utroque latere coadiacentem et 

quod domistadium continet XX pedatas in latitudine et XLII duas! pedatas 

in longitudine et quod domistadium tendit a via ibidem sumpta et ordinata 

de primodicta hereditate usque ad hereditatem Wellini Scilder #simul cum 

jure dicta! via# ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni die 

Vlieger ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu II aude 

scilde #Francie# seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex dicto domistadio additis condicionibus 

sequentibus promittens (dg: warandiam pro) super habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 07 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan Bodo 

van Zanthen een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van wijlen voornoemde hr 

Johannes Rovers, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus enerzijds en 

erfgoed van Franco zvw Johannes Vrancken soen anderzijds, 40 voet breed en 

40 voet lang, af te meten vanaf een weg die uit eerstgenoemd erfgoed 

afgescheiden is achterwaarts tot aan een gemene steeg gelegen naast erfgoed 

van Everardus van Bercke, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 oude Franse schilden of de 

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

Met voorwaarde als hierboven. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium situm in primodicta hereditate 

inter hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Franconis 

filii quondam Johannis Vrancken soen ex [alio] et quod domistadium 

continet XL pedatas in latitudine et XL pedatas in longitudine mensurando 

a via ibidem sita sumpta de primodicta hereditate retrorsum usque ad 

communem stegam sitam iuxta hereditatem Everardi de B[e]rcke #cum jure 

utendi via# dedit ad hereditarium censum Bodoni de Zanthen ab eodem 

hereditarie possidendum pro hereditario censu quatuor aude scilde 

#Francie# seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex dicto domistadio (dg: promittens s) additis 

condicionibus ut prius promittens super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 08 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Franco zvw Johannes Vrancken soen een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rovers, tussen erfgoed van Bodo van Zanthen 

enerzijds en erfgoed van Goeswinus Jans soen timmerman anderzijds, 20 voet 

breed en 40 voet lang, af te meten vanaf een weg die uit eerstgenoemd 

erfgoed afgescheiden is achterwaarts tot aan een gemene steeg gelegen naast 

erfgoed van Everardus van Bercke, met het recht voornoemde weg te mogen 

gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan. Met voorwaarde als hiervoor. 

 

Dictus Theodericus domistadium quoddam situm in primodicta hereditate 

inter hereditatem Bodonis de Zanthen ex uno et inter hereditatem (dg: Ja) 

Goeswini Jans soen carpentarii ex alio et quod domistadium XX! pedatas in 

latitudine et XL pedatas (dg: XL p) in longitudine mensurando a via 

ibidem sita et (dg: sumpta) sumpta et ordinata de hereditate primodicta 

retrorsum usque ad (dg: q) communem stegam sitam ibidem iuxta hereditatem 
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Everardi de Bercke #simul cum jure utendi via# ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Franconi filio quondam Johannis Vrancken soen ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu II aude scilde 

#Francie# seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis additis condicionibus sequentibus 

promittens super habita et habenda ut prius. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 09 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Goeswinus Jans soen timmerman een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rovers, tussen erfgoed van Franco zvw 

Johannes Vrancken soen aan de kant richting Tolbrug enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Goeswinus Jans soen anderzijds, 20 voet breed en 40 voet 

lang af te meten vanaf een weg die uit eerstgenoemd erfgoed afgescheiden is 

achterwaarts tot aan een gemene steeg gelegen naast erfgoed van Everardus 

van Beircke, met het recht voornoemde weg te mogen gebruiken; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of de waarde, een 

helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. Met 

voorwaarde als hiervoor. 

 

Dictus Theodericus domistadium situm in primodicta hereditate inter 

hereditatem Franconis filii Johannis quondam Vrancken soen #in latere 

versus Tolbruggen# ex uno et inter hereditatem Goeswini Jans soen 

carpentarii ex alio et quod domistadium continet XX pedatas in latitudine 

et XL pedatas in longitudine mensurando a via ibidem sita et sumpta et 

ordinata de hereditate primodicta retrorsum ad (dg: ste) communem stegam 

sitam ibidem iuxta hereditatem Everardi de Beircke #simul cum jure dicta 

via# ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Goeswino Jans soen ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu duorum aude scilde 

#Francie# seu valorem dando sibi ab (dg: ..) alio hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex dicto domistadio additis condicionibus 

sequentibus ut prius promittens super habita et habenda warandiam pro 

premissis et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 609r 10 za 18-10-1393. 

Voornoemde Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder gaf uit aan 

Goeswinus Jans soen timmerman een hofstad, in eerstgenoemd erfgoed van 

wijlen voornoemde hr Johannes Rovers, tussen erfgoed van voornoemde 

Goeswinus Jans soen timmerman enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Theodericus Rover aan de kant richting de oude stadsmuur anderzijds, 20 

voet breed en 40 voet lang af te meten vanaf een weg die uit eerstgenoemd 

erfgoed afgescheiden is achterwaarts tot aan een steeg gelegen naast 

erfgoed van Everardus van Beircke, met het recht voornoemde weg te mogen 

gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude Franse 

schilden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan. Met voorwaarde als hiervoor. 

 

Dictus Theodericus quoddam domistadium situm in primodicta hereditate 

inter hereditatem Goeswini Jans soen carpentarii ex uno et inter 

hereditatem dicti Theoderici Rover in latere (dg: ?usque) versus antiquum 

murum oppidi de Busco ex alio et quod domistadium continet XX pedatas in 

latitudine et XL pedatas in longitudine mensurando a [via] ibidem sita et 

sumpta de primodicta hereditate retrorsum (dg: usq) ad quandam (dg: 

communem) stegam sita! ibidem iuxta hereditatem Everardi de Beircke 

#simul cum jure utendi# [?ut ?dicebat dedit] ad hereditarium censum dicto 

Goeswino Jans soen ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu 

duorum aude scilde #Francie# seu valorem dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis (dg: pro) additis 

condicionibus ut supra promittens super habita et (dg: habenda) habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 
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repromisit. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 609r 11 za 18-10-1393. 

Ghisbertus zvw Willelmus Coptiten droeg over aan Johannes Vucht visser 27 

Gelderse gulden, aan hem beloofd door Johannes zvw Godefridus van Erpe. 

 

Ghisbertus filius quondam Willelmi Coptiten viginti septem aureos 

florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Johanne 

filio quondam Godefridi de Erpe prout in litteris supportavit Johanni 

Vucht piscatori cum litteris et jure. Testes Gestel et Gemert datum 

supra. 

 

1179 mf9 F 11 = mf10 A 01 p. 610. 

 Secunda post Luce: maandag 20-10-1393. 

 Tercia post Luce: dinsdag 21-10-1393. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1393. 

 in profesto Severini: woensdag 22-10-1393. 

 in die Severini: donderdag 23-10-1393. 

 

BP 1179 p 610v 01 ma 20-10-1393. 

Hubertus Bac zvw Henricus Bac Hubrechts soen verkocht aan Willelmus van 

Spulle, tbv Johannes zvw Walterus gnd die Lieve, een huis, erf en 

aangelegen erfgoed, in Middelbeers, tussen Willelmus van Dommellen 

enerzijds en kvw Franco van Baest anderzijds, strekkend met een eind aan 

erfgoed gnd Loentuin en met het andere eind aan de gemene weg, belast met 

de grondcijns. 

 

Hubertus Bac filius quondam Henrici Bac (dg: de Eijke) Hubrechts soen 

domum et aream et hereditatem sibi adiacentem sitas in parochia de 

Middelberze inter hereditatem Willelmi de Dommellen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Franconis de Baest ex alio tendentes cum 

uno fine ad hereditatem dictam (dg: ..) Loen#tuijn# et cum reliquo fine 

ad communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Johanni filio 

quondam Walteri dicti des Lie) Willelmo de (dg: Sp) Spulle ad opus 

Johannis (dg: filii quon) filii quondam Walteri (dg: des Lie) dicti die 

Lieve promittens warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 

fundi exinde solvendo. Testes Berkel et Spanct datum secunda post Luce. 

 

BP 1179 p 610v 02 di 21-10-1393. 

Hr Arnoldus van Herlaer ridder, Rodolphus van Gravia, Gerardus van Berkel 

en Johannes van Ghemert beloofden aan Reijmboldus van Gael 76 nieuwe 

Gelderse gulden of (dg: paijment) de waarde met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (zo 22-02-1394) te betalen. 

 

Dominus Arnoldus de Herlaer miles Rodolphus de Gravia Gerardus de Berkel 

et Johannes de Ghemert promiserunt indivisi super omnia (dg: Reijmboldo) 

Reijmboldo de Gael septuaginta sex novos Gelre gulden seu (dg: 

pagamentum) valorem in auro ad Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes Berkel et Gemert predicti datum tercia post Luce. 

 

BP 1179 p 610v 03 di 21-10-1393. 

Voornoemde Arnoldus beloofde voornoemde Rodolphus van Gravia schadeloos te 

houden. 

 

Solvit III placken. 

Dominus Arnoldus (dg: promisit) predictus promisit dictum Rodolphum (dg: 

-s inde) de Gravia indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 610v 04 vr 07-11-1393. 

Voornoemde Reijmboldus droeg voornoemde 76 nieuwe Gelderse gulden over aan 
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Franco Croke. 

 

Dictus Reijmboldus dictos LXX sex novos Gelre gulden supportavit Franco! 

(dg: L) Croke. Testes Spanct et Lijsscap datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1179 p 610v 05 di 21-10-1393. 

Goeswinus nzvw Theodericus gnd Rover Bernts soen droeg over aan Cristina 

dvw Johannes gnd Loze een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit erfgoederen onder Sint-Oedenrode, welke 

pacht aan hem was overgedragen door Johannes van den Loe zvw Arnoldus van 

den Loe. 

 

Goeswinus filius naturalis quondam Theoderici dicti Rover Bernts soen 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex hereditatibus sitis infra 

parochiam de Rode sancte (dg: d) Ode (dg: pro) supportatam sibi a Johanne 

van den Loe (dg: fi) filio quondam Arnoldi van den Loe prout in litteris 

hereditarie supportavit Cristine filie quondam Johannis dicti Loze cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lijsscap et Jordanus testes! tercia post (dg: datum 

supra) Luce. 

 

BP 1179 p 610v 06 di 21-10-1393. 

Goeswinus zv Roverus gnd Bernts soen droeg50 over aan Cristina dvw Johannes 

Loze 70 Gelderse gulden, aan voornoemde Goeswinus beloofd door Lambertus zv 

Johannes van Herlaer. 

 

(dg: Lambertus filius Johannis de Herlaer J) #Goeswinus filius Roveri 

dicti Bernts soen# septuaginta florenos aureos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos (dg: sibi) dicto Goeswino a Lamberto filio 

Johannis de Herlaer prout in litteris supportavit Cristine filie quondam 

Johannis Loze cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 610v 07 di 21-10-1393. 

Goeswinus nzvw Theodericus gnd Rover Bernts soen droeg51 over aan Cristina 

dvw Johannes Loze 17 Gelderse gulden, aan Jacobus Loze, tbv voornoemde 

Goeswinus, beloofd52 door Gerardus gnd Bauderics. 

 

Goeswinus filius naturalis quondam Theoderici dicti Rover Bernts soen 

decem et septem aureos florenos communiter gulden vocatos monete Gelrie 

promissos Jacobo Loze ad opus dicti Goeswini a Gerardo dicto Bauderics 

prout in litteris supportavit Cristine filie quondam Johannis Loze cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 610v 08 wo 22-10-1393. 

Johannes die Jonghe van Herende droeg over aan Johannes van Cranenborch een 

stuk land, gnd die Brake, dat was van wijlen Goeswinus Moedels van der 

Donc, in Beek bij Aarle, beiderzijds tussen voornoemde Johannes van 

Cranenborch, belast met 3 penning grondcijns. De brief overhandigen aan hem 

of aan Henricus Weijer. 

 

                         
50 Zie ← BP 1179 p 592v 01 ±za 09-08-1393, identieke overdracht; kennelijk 

is die eerste overdracht niet doorgegaan: namen van de schepenen niet 

vermeld; geen datum aangegeven. 
51 Zie ← BP 1179 p 591r 15 ±za 09-08-1393, identieke overdracht; kennelijk 

is die eerste overdracht niet doorgegaan: namen van de schepenen niet 

vermeld; geen datum aangegeven. 
52 Zie ← BP 1179 p 387r 05 ma 22-04-1392, belofte op 24-06-1392 17 Gelre 

gulden te betalen. 
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Johannes die Jonghe de Herende peciam terre dictam die Brake que fuerat 

quondam Goeswini (dg: v) Moedels van der Donc sitam in parochia de Beke 

prope Arle inter hereditatem Johannis de Cranenborch ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie supportavit (dg: sup) dicto Johanni 

de Cranenborch promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus denariis census domino fundi exinde solvendis. Testes 

Gestel et Jordanus datum in profesto Severini. Traditur littera sibi vel 

Henrico Weijer. 

 

BP 1179 p 610v 09 wo 22-10-1393. 

Johannes van Cranenborch droeg over aan Johannes die Jonghe van Herende (1) 

een stuk land, gnd dat Appelteren Stuk, in Beek bij Aarle, tussen erfgoed 

van het klooster van Hodonk enerzijds en kinderen gnd van Blakenbroec 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Stroucke, in Beek bij Aarle, tussen 

kvw Theodericus van den Broek enerzijds en voornoemde Johannes die Jonghe 

van Herende anderzijds, belast met 3 penning grondcijns. 

 

Johannes de Cranenborch peciam terre #dictam dat Appelteren Stuc# sitam 

in parochia de Beke prope Arle (dg: ultra pontem inf) inter hereditatem 

conventus de Hodonc ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum de 

Blakenbroec ex alio atque peciam terre dictam die (dg: d) Stroucke #sitam 

in dicta parochia# inter hereditatem liberorum quondam Theoderici van den 

Broek ex uno et inter hereditatem Johannis die Jonghe de (dg: Herende) 

Herende ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni die 

Jonghe de He[re]nde promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus denariis census domino fundi exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 610v 10 do 23-10-1393. 

Willelmus zv Willelmus Zikens soen verkocht aan Hubertus zvw Hubertus van 

den Wachtelberch een huis en tuin, in Lieshout, tussen Petrus gnd Gielen 

soen enerzijds en Gerardus van Berendonc anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Willelmus filius Willelmi Zikens soen domum ortum! sitos in parochia de 

(dg: Ob) Lieshout inter Petri! dicti Gielen #Gilen# soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Berendonc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Huberto filio quondam Huberti van den Wachtelberch promittens warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. Testes 

(dg: Stamelart) Stamelart et Lisscap datum in die Severini. 

 

BP 1179 p 610v 11 do 23-10-1393. 

Woltherus Ternijnc verkocht aan Johannes van Ouden 2 stukken land, in 

Nuenen, in de akkers aldaar, (1) tussen voornoemde Johannes van Ouden en 

erfgoed behorend tot de goederen gnd van Leemculen enerzijds en Reijnerus 

Ghiben soen anderzijds, (2) tussen Willelmus van Ouden enerzijds en 

voornoemde Reijnerus Ghiben soen anderzijds, belast met 2 oude groot en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Nuenen, in Nuenen te leveren. 

 

(dg: .) Woltherus Ternijnc duas pecias terre sitas in parochia de Nuenen 

in agris ibidem quarum una inter hereditatem Johannis de Ouden et 

hereditatem spectantem ad bona dicta de Leemculen ex uno et inter 

hereditatem Reijneri Ghiben soen ex alio et altera inter hereditatem 

Willelmi de Ouden ex uno et inter dicti! Reijneri Ghiben soen ex alio 

sunt site ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni de Ouden 

promittens w[arandiam] exceptis duobus antiquis grossis et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Nuenen annuatim exinde 

solvendis et in Nuenen (dg: ...) tradendis. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 610v 12 do 23-10-1393. 

Johannes van Hoelaer riemmaker droeg over aan Woltherus Ghiben soen en 
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Henricus zvw Henricus Wouters soen, als provisores van de H.Geest in 

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

leveren, gaande uit ½ mudzaad land met gebouwen, onder de vrijheid van 

Eindhoven, beiderzijds tussen een gemene weg, welke pacht aan hem was 

verkocht door Arnoldus gnd Wellens soen van Acht. 

 

Johannes de Hoelaer corrigiator hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

dimidia modiata terre sita infra libertatem de Eijndoven inter communem 

platheam ex utroque latere coadiacentem atque ex edificiis in dicta 

dimidia modiata terre consistentibus venditam sibi ab Arnoldo dicto 

Wellens soen de Acht prout in litteris hereditarie supportavit Wolthero 

Ghiben soen et Henrico filio quondam (dg: Henrico) Henrici Wouters (dg: 

ad ..) soen provisoribus mense sancti spiritus in Eijndoven ad opus dicte 

mense (dg: de) sancti spiritus cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 610v 13 do 23-10-1393. 

Voornoemde Woltherus Ghiben soen en Henricus zvw Henricus Wouters soen, als 

procuratores van de H.Geest van Eindhoven, beloofden aan Johannes van 

Holaert, tbv hem en zijn vrouw Cristina dvw Goesswinus Lambrechts soen, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde H.Gest. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Dicti Woltherus Ghiben soen et Henricus filius quondam Henrici Wouters 

soen tamquam procuratores mense sancti spiritus de Eijndoven ut dicebant 

promiserunt #sub obligatione omnium bonorum dicte mense# Johanni de 

Holaert ad opus sui et ad opus Cristine sue uxoris filie quondam 

Goesswini Lambrechts soen quod ipsa mensa dabit et solvet dictis Johanni 

et Cristine vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno 

quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum purificationis et in 

Busco tradendam ex omnibus bonis ad dictam mensam spectantibus ut 

dicebant et alter eorum diutius vivens integraliter levabit etc. Testes 

datum u[t] supra. 

 

BP 1179 p 610v 14 do 23-10-1393. 

Berisius van Breda van Waelwijc gaf uit aan Willelmus zvw Johannes Bije een 

huis, tuin en aangelegen akker, in Waalwijk, tussen voornoemde Willelmus 

zvw Johannes Bije enerzijds en Elisabeth wv Johannes Gherijs soen 

anderzijds, {p.611r} strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts, tot aan de 

dijk, gnd die Meerdijk; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, belast 

met dijken en sloten. 

 

Berisius de Breda de Waelwijc (dg: peciam terre sit) [domum o]rtum et 

agrum terre sibi adiacentem sitos in parochia de Waelwijc inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Johannis Bije ex uno et inter 

hereditatem Elisabeth relicte quondam Johannis Gherijs soen ex alio 

 

1179 mf10 A 02 p. 611. 

 in die Severini: donderdag 23-10-1393. 

 

BP 1179 p 611r 01 do 23-10-1393. 

tendentes a communi plathea retrorsum ad (dg: agrum) aggerem dictum die 

Meerdike ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Willelmo filio 

eiusdem quondam Johannis Bije ab eodem pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco danda dicto Berisio ab altero in 

festo Martini et pro primo ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis aggeribus et fossatis dictis sloten ad premissa spectantibus et 
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alter repromisit ex premissis et promisit super omnia sufficientem 

facere. Testes Stamelaert et Lisscap datum in die Severini. 

 

BP 1179 p 611r 02 do 23-10-1393. 

Henricus Crabbe verkocht aan Ludovicus zv Ludovicus gnd Colen soen 4 hont 

land, in Maren, ter plaatse gnd Stijnen Ghoert, tussen Gerardus van Berkel 

en Margareta van Hellu enerzijds en kvw Godefridus gnd Goesswijns soen 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Henricus Crabbe IIIIor hont terre sita in parochia de Maren in loco dicto 

Stijnen Ghoert inter hereditatem Gerardi de Berkel et Margarete de Hellu 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Godefridi dicti Goesswijns 

soen ex alio prout ibidem sunt sita ut dicebat hereditarie vendidit 

Ludovico filio Ludovici dicti Colen soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus et fossatis 

infra terram sitis et ad ea de jure spectantibus. Testes Goessuinus et 

Jorden datum ut supra. 

 

BP 1179 p 611r 03 do 23-10-1393. 

Ludovicus Colen soen vv voornoemde koper verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ludovicus Colen soen pater dicti emptoris prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 611r 04 do 23-10-1393. 

Johannes zvw mr Wolphardus beloofde aan Rolandus Jozollo etc 24 oude 

schilden met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394; 8+30+31+31+28+3=131 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes filius quondam magistri Wolphardi promisit Rolando (dg: Turello 

etc) Jozollo etc XXIIII aude scilde ad carnisprivium proxime persolvendos 

pena I. Testes Sta et Lisscap datum supra. 

 

BP 1179 p 611r 05 do 23-10-1393. 

Elisabeth dvw Ghisbertus Poelman en Johannes gnd Hazaert ev Margareta dvw 

voornoemde Ghisbertus Poelman verkochten aan Godefridus zv Theodericus gnd 

Nellen soen van der Avoert 2½ lopen roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, tussen wijlen Jacobus Coptiten enerzijds en Engbertus van den 

Eijnde anderzijds, die Hadewigis dvw voornoemde Ghisbertus Poelman 

verkregen had van voornoemde Engbertus van den Eijnde voor een b-erfpacht 

van 10 lopen rogge, Bossche maat, en welke 2½ lopen roggeland aan 

voornoemde Elisabeth en Johannes gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Hadewigis sv voornoemde Elisabeth en Margareta, belast met voornoemde 

erfpacht. Katherina dvw voornoemde Ghisbertus zal nimmer rechten op deze 2½ 

lopen land doen gelden. 

 

Elisabeth filia quondam Ghisberti Poelman cum tutore Johannes dictus 

Hazaert maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris 

filie dicti quondam Ghisberti Poelman duas et dimidiam lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter 

hereditatem quondam Jacobi Coptiten ex uno et inter hereditatem 

Engbe[r]ti van den Eijnde ex alio quas duas et dimidiam lopinatas terre 

Hadewigis filia dicti quondam Ghisberti Poelman erga dictum Engbertum van 

den Eijnde pro hereditaria paccione decem (dg: lib) lopinorum siliginis 

mensure de Busco ad pactum acquisiverat et quas dicti Elisabeth et 

Johannes sibi de morte dicte quondam Hadewigis sororis dictarum Elisabeth 

et Margarete successione hereditarie advolutas esse dicebant #prout in 

litteris# hereditarie vendiderunt Godefrido filio Theoderici dicti Nellen 

soen van der Avoert supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: 

ratam servare) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum et 
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dicte quondam Hadewigis deponere excepta dicta paccione in dictis 

litteris contenta et quod ipsi venditores predicti Katherinam filiam 

dicti quondam Ghisberti semper talem habebit! quod nunquam jus se habere 

presumet in dictis IIJ lopinatis terre. Testes Lisscap et Gestel datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 611r 06 do 23-10-1393. 

Marcelius gnd Vos gaf uit aan Johannes zvw Johannes Mertens soen een tuin, 

gnd den Wuesten Boegaert, in Uden, ter plaatse gnd Melijs Einde, tussen de 

hoeve gnd ?Hasseldonc enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 Vlaamse groten, met Sint-

Lambertus te betalen, en een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren. De brief van voornoemde Johannes overhandigen aan 

Henricus van Helvoert. 

 

Marcelius dictus Vos ortum quendam dictum communiter den Wuesten Boegaert 

situm in parochia de Uden ad locum dictum Melijs Eijnde inter mansum 

dictum communiter ter (dg: Haseldonc) {in margine sinistra:} 

#[?H]assel[d]onc# ex uno et inter communitatem ibidem ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Johanni filio quondam Johannis Mertens soen 

ab eodem pro hereditario censu sex grossorum Flandrensium (dg: ....) 

dando dicto Marcelio ab altero (dg: Lam) in festo Lamberti atque pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda dicto 

Marcelio ab altero purificationis ex dicto orto promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis. Testes datum ut supra. Detur Henrico de Helvoert littera dicti 

Johannis. 

 

BP 1179 p 611r 07 do 23-10-1393. 

Zebertus van den Grave ev Marina dvw Wellinus gnd Matheus soen verkocht aan 

Johannes zvw Petrus zv Johannes Gherijts soen ½ bunder beemd, in Uden, ter 

plaatse gnd in het Goer, tussen Johannes Peters soen enerzijds en Marina wv 

voornoemde Wellinus anderzijds, welke ½ bunder aan voornoemde Zebertus en 

zijn vrouw geschonken was. 

 

Zebertus van den Grave maritus et tutor legitimus ut dicebat Marine sue 

uxoris filie quondam Wellini dicti Matheus soen dimidium bonarium prati 

situm in parochia de Uden ad locum dictum int Ghoer inter hereditatem 

Johannis Peters soen ex uno et inter hereditatem Marine relicte dicti 

quondam Wellini ex alio (dg: et quod dimidium) et quod dimidium bonarium 

dictus Zebertus cum dicta eius uxore nomine dotis sumpserat ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Johanni Petro filio) Johanni filio quondam 

Petri filii Johannis Gherijts soen promittens warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 611r 08 do 23-10-1393. 

Michael gnd van den Pasche gaf uit aan Willelmus zv Woltherus gnd die Heer 

(1) een stuk land, in Nederwetten, ter plaatse gnd Kellaer, tussen erfgoed 

van het klooster van Hoedonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

strekkend vanaf erfgoed gnd Hacken Strepe tot aan Henricus gnd Metten soen; 

de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan, en thans voor een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Nederwetten te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus tot onderpand 

(2) een b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Son, gaande uit een stuk 

land van voornoemde Willelmus, gnd den Hacken Strepe, in Nederwetten, 

tussen Hebkinus molenaar enerzijds en Elisabeth gnd Hekelmeker anderzijds. 

 

Michael dictus van den Pasche peciam terre sitam in parochia de 

Nederwetten ad locum dictum Kellaer inter hereditatem conventus de 

Hoedonc ex uno et inter communem platheam ex alio tendentem ab hereditate 

dicta Hacken Strepe ad hereditatem Henrici dicti Metten soen ut dicebat 
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dedit ad hereditarium pactum Willelmo filio Woltheri dicti die Heer ab 

eodem pro oneribus prius exinde solvendis et faciendis etc et pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Zonne danda dicto 

Mijchaeli a dicto Willelmo purificationis et pro primo ultra annum et in 

dicta parochia de Nederwetten tradenda ex dicta pecia terre promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis et ad maiorem securitatem etc dictus Willelmus 

hereditariam paccionem duorum lopinorum siliginis mensure predicte 

solvendam hereditarie ex pecia terre dicti Willelmi dicta den Hacken (dg: 

Strep) Strepe sita in dicta parochia inter hereditatem Hebkini multoris 

ex uno et inter hereditatem Elisabeth dicte Hekelmeker ex alio ut dicebat 

ad pignus imposuit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 611r 09 do 23-10-1393. 

Petrus gnd van Haest droeg over aan Johannes gnd Moerkens een stuk land in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Elisabeth Beijs enerzijds en 

Berisius gnd Piggen anderzijds, met een eind strekkend aan kv Jacobus gnd 

Cop Egel, aan voornoemde Petrus in pacht uitgegeven door Godefridus 

Dunnecop zvw Henricus van der Laerscot, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Petrus dictus de Haest peciam terre sitam in parochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout inter hereditatem Elisabeth Beijs ex uno et inter 

hereditatem Berisii dicti Piggen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem (dg: liberorum) #liberorum# Jacobi dicti Cop Egel datam ad 

pactum dicto Petro a Godefrido (dg: Duncop) Dunnecop filio quondam 

Henrici van der Laerscot prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni dicto Moerkens cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 611r 10 do 23-10-1393. 

Woltherus zvw Johannes van Mierde beloofde aan Arnoldus van Vladeracken 

Lisabetten soen 40 oude Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Woltherus filius quondam Johannis de Mierde promisit #super habita et 

habenda# Arnoldo de Vladeracken Lisabetten soen XL aude Gelre gulden vel 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 611r 11 do 23-10-1393. 

Henricus zvw Henricus gnd Tuernhout van Scijnle verkocht aan Elisabeth dvw 

Jacobus Aven soen een n-erfcijns van 25 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1394), gaande uit een huis, 

tuin en aangelegen akker, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, 

tussen erfg vw Reijnerus Brouwer en Johannes Tijmmerman enerzijds en 

Theodericus bv voornoemde verkoper en Johannes Zonman anderzijds, reeds 

belast met 42 schelling en 25 schelling. 

 

Henricus filius quondam Henrici dicti Tuernhout de Scijnle hereditarie 

vendidit Elisabeth filie quondam Jacobi Aven soen hereditarium censum XXV 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Domini et pro 

primo ultra annum ex domo orto et agro terre ipsis adiacente sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

heredum quondam Reijneri Brouwer et Johannis Tijmmerman ex uno et inter 

hereditatem Theoderici fratris dicti venditoris et Johannis Zonman ex 

alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis XLII solidis et XXV solidis inde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf10 A 03 p. 612. 

 in die Severini: donderdag 23-10-1393. 
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 Sabbato post Severini: zaterdag 25-10-1393. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1393. 

 

BP 1179 p 612v 01 do 23-10-1393. 

Marcelius van der Scueren beloofde aan Johannes Bathen soen van Gheldorp 48 

Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond over een jaar (di 23-02-1395) 

te betalen. 

 

Marcelius van der Scueren promisit Johanni Bathen soen de Gheldorp XLVIII 

Hollant gulden vel valorem (dg: ad) a carnisprivio proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Lisscap et Gestel datum in die Severini. 

 

BP 1179 p 612v 02 do 23-10-1393. 

Johannes Bitter verkocht aan Willelmus Bitter ½ bunder beemd, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd den Hese Vliedert, tussen Gerardus Machiels soen enerzijds 

en Yda Loijers anderzijds. 

 

Van den Bitter Bitter. 

Johannes Bitter dimidium bonarium prati situm in parochia de Roesmalen in 

loco dicto den Hesche Vliedert inter hereditatem Gerardi Machiels soen ex 

uno et inter hereditatem Yde Loijers ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo Bitter promittens (dg: wa) ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 03 do 23-10-1393. 

Johannes van Eijndoven zvw Hermannus verhuurde aan Laurencius gnd Ghenen 

soen van Orthen een kamp, in Orthen, ter plaatse gnd Luttel Rees, naast de 

waterlaat aldaar, voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1393). 

 

Johannes de Eijndoven filius quondam Hermanni quendam campum situm in 

parochia de Orthen ad locum dictum Luttel Rees (dg: inter hereditatem) 

iuxta aqueductum ibidem prout ibidem est situm et ad ipsum dinoscitur 

pertinere locavit etc Laurencio dicto Ghenen soen de Orthen ab eodem ad 

spacium trium annorum a festo beati Martini proxime futuro sine medio 

sequentium possidendum promittens warandiam et obligationem deponere (dg: 

except) dictis annis durantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 04 do 23-10-1393. 

Theodericus Leije en zijn dochter Metta verkochten aan Woltherus gnd 

Delijen soen een stuk land, in Oss, tussen hr Egidius zvw hr Godefridus van 

Os ridder enerzijds en voornoemde Metta anderzzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Woltherus. 

 

Theodericus Leije et Metta eius filia cum tutore peciam terre sitam in 

parochia de Os inter hereditatem domini Egidii filii quondam domini 

Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem dicte Mette ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Woltheri dicti Delijen soen ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Wolthero promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes 

Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 05 do 23-10-1393. 

Henricus zvw Woltherus Veren Leijten soen van Lijttoijen droeg over aan 

Goddinus van Lijt, tbv hem en Aleidis van Rijswijc, 7 hont land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Esbergen, tussen Godefridus Meijnsen soen 

enerzijds en erfg vw Marcelius gnd Zeel van Os zvw Godefridus Eliaes soen 

anderzijds, belast met zegedijken en sloten. 

 

Henricus filius quondam Woltheri Veren Leijten soen de Lijttoijen septem 

hont terre sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto Esberghen inter 
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hereditatem Godefridi Meijnsen soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Marcelii dicti Zeel de Os filii quondam Godefridi Eliaes soen ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Goddino de Lijt ad opus sui et ad 

opus Aleidis de Rijswijc promittens (dg: warandiam) super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis Zegediken et fossatis 

infra terram sitis ut dicebat. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 06 do 23-10-1393. 

Johannes Bije zvw Ambrosius gnd Broes van Bruechem beloofde aan Henricus 

Foebbeken 25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar 

(do 24-06-1395) te betalen. 

 

Johannes Bije filius quondam Ambrosii dicti Broes de Bruechem promisit 

Henrico Foebbeken XXV nu Gelre gulden vel valorem a Johannis proxime 

ultra annum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 07 do 23-10-1393. 

De gezusters Elisabeth en Gertrudis, dvw Johannes Coman van Vucht, droegen 

over aan Heilwigis dv Johannes Willems soen, tbv haar en Margareta sv 

voornoemde Heilwigis, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Petrus zv Petrus gnd uten Cameren van Vucht beloofd had aan voornoemde 

gezusters, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 stukken land, in Vught 

Sint-Lambertus, (1) tussen een gemene weg enerzijds en Theodericus Bolant 

anderzijds, (2) tegenover voornoemd stuk land, over de gemene weg, tussen 

Mathijas Spoermaker enerzijds en de gemene weg naar Oisterwijk anderzijds. 

 

Elisabeth et Gertrudis sorores filie quondam Johannis Coman de Vucht cum 

tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Petrus filius Petri dicti uten Cameren de Vucht promiserat se daturum et 

soluturum dicti! sororibus hereditarie purificationis ex duabus peciis 

terre sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht quarum una inter 

communem platheam ex uno et inter hereditatem Theoderici Bolant ex alio 

et altera in opposito dicte pecie terre ultra communem platheam inter 

hereditatem Mathije Spoermaker ex uno et inter communem platheam 

tendentem versus Oesterwijc ex alio sunt situate prout in litteris 

hereditarie supportaverunt (dg: Godescalco Arts soen ad o) Heilwigi filie 

Iohannis Willems soen ad opus sui et ad opus Margarete sororis dicte 

Heilwigis cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte earum deponere. Testes Goessuinus et Jorden datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 08 do 23-10-1393. 

Henricus Aben verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Aben prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 09 do 23-10-1393. 

Henricus van den Loeke en Zerisius zv Stephanus van Berchem beloofden aan 

Theodericus Buc 36 Gelderse gulden, 34 plakken voor 1 gulden gerekend, met 

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

 

Henricus van den Loeke Zerisius filius Stephani de Berchem promiserunt 

Theoderico Buc XXXVI Gelre gulden scilicet XXXIIII placken pro quolibet 

gulden computato ad festum nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 10 do 23-10-1393. 

Henricus Buekentop, Gerardus gnd Ruder en Arnoldus Ruder beloofden aan 

Willelmus van Heule 22 oude Gelderse gulden en 11 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1394) te betalen. 
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(dg: Gerardus Bueke) Henricus Buekentop Gerardus dictus Ruder et Arnoldus 

Ruder promiserunt Willelmo de Heule XXII aude Gelre gulden et XI novos 

Gelre gulden vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 612v 11 do 23-10-1393. 

Bela wv Godefridus zv Andreas van Berlikem maakte bezwaar tegen verkopingen 

en vervreemdingen gedaan met goederen van wijlen Walramus zvw hr Johannes 

van Benthem ridder. 

 

Bela relicta quondam Godefridi (dg: fil) filii Andree de Berlikem 

vendiciones et alienaciones factas (dg: per Willelmum filium) #cum bonis 

quondam# Walrami filii quondam domini Johannis de Benthem militis cum 

suis bonis ut dicebat calumpniavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 612v 12 za 25-10-1393. 

Johannes van Doerne zvw hr Ghevardus van Doerne ridder verkocht aan 

Ghisbertus zvw Ghisbertus van de Doorn een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-

02-1395), gaande uit een hoeve, gnd ter Braken, die was van wijlen 

voornoemde hr Ghevardus, in Doerne. 

 

Johannes de Doerne filius quondam domini Ghevardi de Doerne militis 

hereditarie vendidit Ghisberto filio quondam Ghisberti de Spina 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo ultra annum ex manso 

quodam dicto ter Braken (dg: s) qui fuerat dicti quondam domini Ghevardi 

sito in parochia de Doerne (dg: inter) et ex eius attinentiis singulis et 

universis quocumque lcoorum sitis ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere tamquam de vero allodio 

et sufficientem facere. Testes Gestel et Ghemert datum sabbato post 

Severini. 

 

BP 1179 p 612v 13 za 25-10-1393. 

Willelmus Voegel verkocht aan Theodericus van den Steen een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een stuk land onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, tussen Johannes 

Gilijs soen enerzijds en Danijel gnd Deen van den Pettelaer anderzijds, 

reeds belast met 20 schelling voornoemd geld. 

 

Willelmus Voegel (dg: de) hereditarie vendidit Theoderico van den Steen 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Johannis ex pecia terre (dg: dicta) sita (dg: in j) infra 

libertatem oppidi ad locum dictum die Dungen inter hereditatem Johannis 

Gilijs soen ex uno et inter hereditatem Danijelis dicti Deen van den 

Pettelaer ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XX solidis dicte monete prius inde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Lisscap et Gestel datum ut supra.  

 

BP 1179 p 612v 14 vr 24-10-1393. 

Jacobus Meelman en Henricus zvw Paulus Kersmaker beloofden aan Severinus 

zvw Laurencius Kersmaker 10 Hollandse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Jacobus Meelman et Henricus filius quondam (dg: Pauli) #Pauli# Kersmaker 

promiserunt Severino filio quondam Laurencii Kersmaker X Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes Gestel et Jorden datum in 

crastino Severini. 
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BP 1179 p 612v 15 vr 24-10-1393. 

Albertus Kersmaker beloofde schadeloos te houden. 

 

+. 

Albertus Kersmaker promisit super omnia !indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf10 A 04 p. 613. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: maandag 27-10-1393. 

 in crastino Sijmonis et Yude: woensdag 29-10-1393. 

 

BP 1179 p 613r 01 ma 27-10-1393. 

Willelmus van Langelaer verpachtte voor één jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393), aan Woltherus van Haren, Willelmus van Haren en 

Johannes Brouwer de windmolen53 gnd ter Nedervonderen, gelegen voor de villa 

van Oisterwijk, voor 20 mud54 rogge, maat van Oisterwijk, op de molen te 

leveren, een helft met Kerstmis en de andere helft met Pinksteren, voor het 

eerst Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394). 

 

Willelmus de Langelaer molendinum venti dictum communiter ter 

Nedervonderen situm ante villam de Oesterwijc cum eius attinentiis u[t] 

dicebat dedit ad annum pactum Wolthero de Haren Willelmo de Haren et 

Johanni Brouwer ab eisdem ad spacium unius anni a festo nativitatis 

Domini proxime futuro subsequentis possidendum (dg: dan) pro viginti 

modiis siliginis mensure de (dg: Busco) #Oesterwijc (dg: et in)# dandis 

dicto Willelmo de Langelaer ab aliis mediatim Domini et mediatim 

penthecostes et pro primo penthecostes proxime #(dg: in Busco) supra 

dictum molendinum tradendis# promittens warandiam ad jus paccionarii et 

aliam obligationem deponere et alii repromiserunt super omnia. Testes Sta 

et Lisscap datum in vigilia Sijmonis et Jude. 

 

BP 1179 p 613r 02 ma 27-10-1393. 

Voornoemde drie beloofden aan Willelmus van Langelaer 20 mud rogge, maat 

van Oisterwijk, één helft na maning en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393) in Oisterwijk te leveren. 

 

Dicti tres promiserunt Willelmo de Langelaer XX modios siliginis mensure 

de Oesterwijc mediatim ad monitionem et mediatim ad festum nativitatis 

Domini proxime persolvendos et in Oesterwijc tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 613r 03 ma 27-10-1393. 

Willelmus van Haren beloofde aan Johannes Vinninc goudsmid 2 mud rogge, 

Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Willelmus de Haren promisit Johanni Vinninc aurifabro duos modios 

siliginis mensure de Busco ad monitionem persolvendos. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 613r 04 ma 27-10-1393. 

Rutgherus Cort zvw Henricus Cort en zijn zoon Henricus droegen over aan 

Albertus Wael tbv het Geefhuis in Den Bosch (1) een b-erfcijns van 26 

schelling, 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, naast huis en erf van 

Agnes gnd van Riel, in welk erfgoed Coenrardus gnd Coenken van Magnucca 

                         
53 Zie ← BP 1179 p 213r 08 di 24-01-1391, waarschijnlijk deze molen was 

vanaf Kerstmis 1391 verhuurd aan Johannes Vijnninc goudsmid. 
54 Zie → BP 1180 p 156v 04 za 21-03-1394, overdracht van de pacht van 20 mud 

rogge. 
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pleisteraar woont, welke cijns aan voornoemde wijlen Conrardus verkocht was 

door Johannes Spiker, (2) een b-erfcijns van 2 schelling voornoemd geld, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 2 bunder beemd in Veghel, ter 

plaatse gnd Brusselse Hoeve, welke 2 bunder nu behoren aan het Geefhuis in 

Den Bosch. 

 

(dg: Henricus filius Wautgheri) Rutgherus Cort #filius quondam Henrici 

Cort# et Henricus eius filius annuum et hereditarium censum viginti sex 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis in hiis computato dandum et solvendum anno quolibet (dg: here) 

mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: Johanni dicto Spiker #forbitor# 

annuatim et hereditarie competente #habebat#) ex hereditate sita in Busco 

juxta domum et aream Agnetis dicte de Riel in qua hereditate predicta 

(dg: Coenradus d) Coenrardus dictus Coenken de Magnucca argillator 

commoratur venditum dicto quondam (dg: Henrico) Conrardo a (dg: dicto) 

Johanne Spiker prout in litteris (dg: et qu) ac hereditarium censum 

duorum solidorum dicte monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie Remigii ex duobus bonariis prati sitis in parochia de Vechel 

in loco dicto Bruesselsche Hoeve et que duo bonaria nunc ad mensam sancti 

spiritus in Busco pertinent ut dicebant legtime et hereditarie 

supportaverunt Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum 

litteris #et aliis# et jure promittentes super habita et habenda ratam 

servare et obligationem in dictis censibus deponere. Testes Steenwech et 

Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1179 p 613r 05 ma 27-10-1393. 

Albertus Wael als procurator van het Geefhuis in Den Bosch droeg over aan 

Rutgherus Cort en diens zoon Henricus een b-erfcijns van 56 schelling die 

het Geefhuis beurt, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit een huis en ondergrond eertijds van de Lombarden, in Den Bosch, 

aan de Markt, van welke cijns echter een helft betaald wordt uit een 

erfgoed dat was van wijlen Ghevardus van Eijndoven en de andere helft uit 

een erfgoed van Theodericus Boc en Henricus Steenwech zvw Gerardus Monic. 

 

Albertus Wael tamquam procurator mense sancti spiritus in Busco cum 

consensu et voluntate provisorum eiusdem mense annuum et hereditarium 

censum quinquaginta sex solidorum quem dicta mensa solvendum habuit 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo cum suo fundo quondam 

lombardorum sita in Busco ad forum de (dg: quo) quo vero censu (dg: 

Ghevardus quondam de Eijndoven ex hereditatibus que fuerant) #una 

medietas# ex hereditate que fuerat (dg: eiusd) quondam Ghevardi #de 

Eijndoven# (dg: una medietas) et altera medietas ex hereditate (dg: 

Theoderici Boc et He) Theoderici Boc et Henrici Steenwech filii quondam 

Gerardi Monic annuatim (dg: est solven) est solvenda ut dicebat 

hereditarie supportavit (dg: Henrico filio Rutgheri Cort pro) Rutghero 

Cort et Henrico filio promittens! ex parte et nomine dicte mense ratam 

servare et obligationem ex parte dicte mense deponere tali condicione 

[quod] dictus Rutgherus dictum censum ad eius vitam possidebit scilicet 

post mortem dicti Rutgheri dictus census ad dictum Henricum suum filium 

revertetur et si contingat dictum Henricum absque prole legitima mori 

extunc dictus census ad dictum Rutgherum si ipse vixerit in humanis aut 

post eum ad veros heredes dicti Rutgheri devolvetur. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 613r 06 ma 27-10-1393. 

Laurencius van Gherwen en zijn zoon Willelmus schonk aan Woltherus Spijrinc 

van Hezewijc en diens vrouw Luijtghardis dv voornoemde Laurencius {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Laurencius de Gherwen et Willelmus eius filius promiserunt se daturos et 

soluturos Wolthero Spijr[inc de] Hezewijc cum Luijtgharde uxore dicti 
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Wolteri filia Laurencii predicti (dg: hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis m) nomine dotis [ad jus]. 

 

BP 1179 p 613r 07 wo 29-10-1393. 

Laurencius van Gherwen en zijn vrouw Sweneldis dvw Johannes Spijerinc van 

Hezewijc droegen over aan voornoemde Walterus Spijerinc {van Hezewijc en 

diens vrouw Luijtghardis dv voornoemde Laurencius} (1) de helft in een 

tuin, in Heeswijk, beiderzijds tussen Walterus Spijerinc zvw voornoemde 

Johannes Spijerinc, (2) 1/6 deel in de andere helft. 

 

Laurencius de Gherwen maritus legitimus Sweneldis sue uxoris filie 

quondam (dg: W) Johannis Spijerinc de Hezewijc et dicta Sweneldis cum 

eodem tamquam cum tutore unam (dg: sextam partem) #medietatem# ad se 

spectantem in quodam orto sito in parochia de Hezewijc inter hereditatem 

Walteri Spijerinc filii dicti quondam Johannis Spijerinc ex (dg: uno) 

utroque latere coadiacentem atque sextam partem ad se spectantem reliqua! 

medietate (dg: me) dicti orti ut dicebant hereditarie supportaverunt 

dicto Waltero Spijerinc promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem (dg: deponere ex) ex parte (dg: si) eorum deponere. Testes 

Spanct et Goeswinus datum in crastino Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 613r 08 wo 29-10-1393. 

Laurencius van Gherwen, zijn vrouw Sweneldis dvw Johannes Spijerinc van 

Hezewijc en Willelmus zv voornoemde Laurencius schonken aan Walterus 

Spijerinc zvw voornoemde Johannes Spijerinc en diens vrouw Luijtgardis dv 

voornoemde Laurencius een n-erfpacht van 4 mud {graansoort niet vermeld}, 

maat van Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit de 

helft, aan voornoemde Laurencius behorend, in een hoeve, gnd Cruijsso..., 

in Stiphout, welke helft voornoemde Laurencius verworven had van zijn broer 

Johannes van Gherwen, belast met grondcijnzen. Voornoemde Walterus 

Spijerinc verklaarde dat hiermee voornoemde Laurencius de helft heeft 

voldaan van een erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde 

Laurencius eertijds beloofd had aan voornoemde Walterus Spijerinc en diens 

vrouw Luijtgardis. Voornoemde Walterus Spijerinc verklaarde dat voornoemde 

Laurencius de andere helft van voornoemde pacht van 8 mud heeft voldaan. 

 

Laurencius de Gherwen maritus legitimus Sweneldis sue uxoris filie 

quondam Johannis Spijerinc de Hezewijc et dicta Sweneldis cum eodem 

tamquam cum tutore et Willelmus filius dicti Laurencii hereditariam 

paccionem quatuor modiorum mensure! de Helmont solvendam et recipiendam 

hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam 

ex medietate ad dictum Laurencium spectante in (dg: quond) quodam manso 

dicto Cruijsso... [sito] in parochia de Stiphout et ex attinentiis dicte 

medietatis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam medietatem (dg: dicti) cum suis 

[attinentiis dicti] mansi dictus Laurencius erga (dg: Theodericum) 

#Johannem# de Gherwen suum fratrem acquisiverat ut dicebant dederunt et 

supportaverunt Waltero Spijerinc filio dicti quondam [Johannis Spijer]inc 

cum Luijtgarde sua uxore filia dicti Laurencii nomine dotis ad jus oppidi 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

[obligationem] deponere exceptis c[ensib]us domini fundi exinde solvendis 

et sufficientem facere et hiis mediantibus dictus Walterus Spijerinc 

palam recognovit [per] dictum Laurencium fore satisfactum de medietate 

hereditarie paccionis octo modiorum mensure! de Helmont quam paccionem 

dictus Laurencius (dg: dicto Waltero Spijerinc) pridem promiserat dicto 

Waltero Spijerinc cum dicta Luijtgarde sua uxore nomine dotis ut dicebat 

insuper dictus Walterus (dg: pa) Spijerinc (dg: pa) palam recognovit sibi 

per dictum Laurencium (dg: per) de reliqua medietate dicte paccionis 

#octo modiorum# fore (dg: sas) satisfactum clamans inde quitum. Testes 

datum supra. 
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BP 1179 p 613r 09 wo 29-10-1393. 

Johannes zvw Hermannus van Eijndoven verkocht aan Ghisbertus zvw Ghisbertus 

van de Doorn een b-erfcijns55 van 3 pond 5 schelling, 1 oude groot Tournoois 

van de koning van Frankrijk voor 16 penning gerekend (dg: of ander pa), die 

behoorde aan wijlen vrouwe Hadewigis van Neijnsel, uit een cijns van 10 

pond voornoemd geld die Bertha van Neijnsel en haar broer Gerardus beurden, 

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

en erf in Den Bosch, aan de Vismarkt, waarin Matheus zvw Gerardus gnd Sabbe 

woonde, welk huis en erf gelegen is naast het huis en erf van Johannes 

Kersmaker, welk huis en erf voornoemde Bertha en haar broer Gerardus in 

cijns uitgegeven hadden aan Willelmus gnd Cant en zijn zuster Katherina 

voor voornoemde 10 pond voornoemd geld b-erfcijns en voor de hertogencijns, 

en welke cijns van 3 pond 5 schelling betaald wordt uit een huis en erfgoed 

van Nollekinus gnd Quap, in Den Bosch, aan de Vismarkt, en welke cijns van 

3 pond 5 schelling voornoemde oude moneta voornoemde vrouwe Hadewigis van 

Neijnsel in haar testament vermaakt had aan voornoemde Johannes zvw 

Hermannus van Eijndoven {p.614v}. Aghata dvw Gerardus van Neijnsel svw 

voornoemde Hadewigis deed afstand. 

 

Johannes filius quondam (dg: Hen) Hermanni de (dg: Yd) Eijndoven 

hereditarium censum trium librarum et quinque solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antique pro XVI denariis in hiis computato 

(dg: vel alterius pa) qui ad dominam quondam Hadewigem de Neijnsel 

spectabat (dg: in here) in decem libris dicte monete [quem] censum (dg: q 

quos) X librarum dicte monete Bertha de Neijnsel et Gerardus eius frater 

solvendum habuerunt hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de 

domo et area sita in Busco ad forum piscium in qua Matheus filius quondam 

Gerardi dicti Sabbe morari consueverat #et qua domus et area sita est 

iuxta domum et aream Johannis Kersmaker# et quam domum et aream dicti 

Bertha et Gerardus eius frater dederant ad censum Willelmo dicto Cant et 

Katherine eius sorori pro dictis X libris dicte monete hereditarii census 

et pro (dg: ....) censu domini nostri ducis exinde solvendis ?etc prout 

in litteris et qui census trium librarum et quinque solidorum dicte (dg: 

monete) antique monete annuatim ex domo et hereditate Nollekini dicti 

Quap sita in Busco ad forum piscium annuatim de jure est solvendus et 

quem censum trium librarum et quinque solidorum dicte antique monete 

[dicta domina Hadewigis] de Neijnsel dicto Johanni filio quondam Hermanni 

de Eijndoven in suo testamento legaverat ut dicebat et quem censum trium 

librarum et quinque solidorum [dicte] monete 

 

1179 mf10 A 05 p. 614. 

 in crastino Sijmonis et Yude: woensdag 29-10-1393. 

 in crastino Sijmonis et Yude anno XCIII index prima 

  pontificis Bonifacii noni anno quarto: woensdag 29-10-1393. 

 Quinta post Sijmonis et Yude: donderdag 30-10-1393. 

 

BP 1179 p 614v 01 wo 29-10-1393. 

antique predictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Ghisberto filio quondam Ghisberti de Spina promittens warandiam 

et obligationem deponere. Quo facto (dg: Bertha) Aghata filia quondam 

Gerardi de Neijnsel #soror dicte quondam Hadewigis# cum tutore super 

dicto censu trium librarum et quinque solidorum dicte antique monete et 

super jure ad opus dicti Ghisberti emptoris renunciavit promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Spanct et Goessuinus datum in crastino (dg: 

Sij) Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 614v 02 wo 29-10-1393. 

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

voornoemde schepenen, Johannes van de Kloot, Arnoldus Berwout en Gerardus 

                         
55 Zie → BP 1182 p 012v 04 do 04-03-1400 (4), verkoop van de erfcijns. 
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van Aa. 

 

Et fiet instrumentum super eodem [presentibus] scabinis predictis Johanne 

de Globo Arnoldo Berwout Gerardo de Aa datum in crastino Sij et Yude anno 

(dg: ?IX) XCIII (dg: mens) index prima pontificis Bonifacii noni anno 

quarto in camera scriptorum. 

 

BP 1179 p 614v 03 wo 29-10-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Wij Danijel van de Dijk en 

Rutgherus van de Steenweg schepenen in Den Bosch56” en Aghata dvw Gerardus 

van Neijnsel beloofde, zo nodig, de brief aan voornoemde Ghisbertus zvw 

Ghisbertus van de Doorn ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente nos Danijel de Aggere et Rutgherus 

de Lapidea Via scabini in Busco et Aghata filia quondam Gerardi de 

Neijnsel cum tutore promisit [super] habita et habenda tradere dicto 

Ghisberto filio quondam Ghisberti de Spina (dg: testes datum supra). 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 614v 04 do 30-10-1393. 

Lambertus zvw Johannes gnd Bathen soen droeg over aan de secretaris Adam, 

tbv Elsbena dv voornoemde Lambertus, zijn vruchtgebruik in een huis en erf 

in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Denkinus Scuerman 

enerzijds en het woonhuis van voornoemde wijlen Johannes Baten soen 

anderzijds, welk eerstgenoemd huis en erf waren van wijlen Batha, 

grootmoeder van voornoemde Lambertus. 

 

Lambertus filius quondam Johannis dicti Bathen soen suum usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco in vico dicto Peperstraet inter 

hereditatem Denkini Scuerman ex uno et inter domum habitationis dicti 

quondam Johannis Baten soen ex alio et que domus et area primodicta 

fuerat quondam Bathe avie (dg: dicti) olim dicti Lamberti ut dicebat (dg: 

here) legitime supportavit mihi Ade ad opus (dg: .) Elsbene (dg: sue) 

filie dicti Lamberti promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Lijsscap et Goeswinus datum (dg: in crastino Sij) 

quinta post Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 614v 05 do 30-10-1393. 

Eefsa wv Johannes van Gemonden van Os en Henricus, zv voornoemde Eefsa en 

wijlen Johannes, verkochten aan Walterus Delijen soen 2 morgen land, in 

Oss, achter de plaats gnd Schadewijk, tussen voornoemde Walterus Delijen 

soen enerzijds en Arnoldus Mersman anderzijds. 

 

Eefsa relicta quondam Johannis de Gemonden de Os cum tutore et Henricus 

filius dictorum Eefse et quondam Johannis duo iugera terre sita in 

parochia de Os retro locum dictum Scadewijc inter hereditatem Walteri 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Mersman ex alio prout 

ibidem sita sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Waltero 

Delijen soen promiserunt cum tutore warandiam et obligationem deponere. 

Testes Lijsscap et Goeswinus datum quinta post Sijmonis Yude!. 

 

BP 1179 p 614v 06 do 30-10-1393. 

Arnoldus zvw Johannes van Zochel, Johannes Loeken en Arnoldus, Johannes van 

Zochel en Katherina, kv eerstgenoemde Arnoldus, verkochten aan Marcelius 

gnd Zeel Wouters soen van Berchen (1) een beemd, in Hees, ter plaatse gnd 

op Zochel, tussen erfgoederen gnd die Raect enerzijds en Elizabeth gnd 

Wouters en haar kinderen anderzijds, (2) een beemd, in Hees, ter plaatse 

gnd op Zochel, tussen Elizabeth Wouters en haar kinderen enerzijds en 

                         
56 Zij waren schepenen in de eerste helft van de 14e eeuw. In elk geval 

waren ze samen schepenen in 1320/1321. 
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Marcelius gnd Zeel Wouters soen van Berchen anderzijds, (3) een stuk land, 

aldaar, tussen voornoemde Marcelius gnd Zeel Wouters soen enerzijds en 

Elizabeth Wouters en Goeswinus Emonts soen anderzijds, (4) ½ lopen 

roggeland, aldaar, tussen Godefridus snijder enerzijds en eerstgenoemde 

Arnoldus anderzijds, (5) een stukje land aldaar, in een erfgoed van 

eerstgenoemde Arnoldus en zijn kinderen, tussen eerstgenoemde Arnoldus en 

zijn kinderen enerzijds en Heijlwigis dvw Johannes van Zochel anderzijds, 

welk stukje reikt van de gemeint gnd die Raect tot aan de gemeint gnd die 

Berct en welk stukje overal 15 voet breed is. 

 

-. 

Arnoldus filius quondam Johannis de Zochel (dg: unu quoddam pratum situm 

in parochia de Hess ad locum dictum op Zochel inter hereditatem) Johannes 

Loeken et Arnoldus Johannes de Zochel et Katherina liberi primodicti 

Arnoldi #cum tutore# quoddam pratum situm in parochia de Hees ad locum 

dictum op Zochel inter hereditates dictas die Raect ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth dicte Wouters et eius liberorum ex alio item pratum 

situm in parochia et loco predictis inter hereditatem Elizabeth Wouters 

et eius liberorum ex uno et inter hereditatem (dg: Ze) Marcelii dicti 

Zeel Wouters soen de Berchen ex alio item peciam terre sitam ibidem inter 

hereditatem dicti Marcelii dicti Zeel Wouters soen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Wouters et Goeswini Emonts soen ex alio atque (dg: 

particulam terre dictam) dimidiam lopinate! terre siliginee sitam ibidem 

inter hereditatem (dg: Goeswini Emonts soen predicti) #Godefridi 

sartoris# ex uno et inter [hereditatem primo]dicti Arnoldi ex alio item 

particulam terre sitam ibidem in hereditate primodicti Arnoldi et suorum 

liberorum predictorum inter hereditates eiusdem Arnoldi primodicti et 

eius liberorum predictorum ex (dg: utroque coadiacentem et que particula 

terre continet ubique in latitudine unum XV pedatas dictas hamervoet et 

que particula h terre .) uno et inter hereditatem Heijlwigis filie 

quondam Johannis de Zochel ex alio et que particula terre tendit a 

communitate (dg: ibidem) dicta die Raect usque ad communitatem ibidem die 

Berct #et que particula continet ubique XV pedatas in latitudine# ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Marcelio dicto Zeel Wouters soen 

de Berchen promittentes cum tutore (dg: super) indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 614v 07 wo 29-10-1393. 

Jacobus die Laet van Berlikem verkocht aan Nijcholaus Coel Keelbreker een 

stuk land, gnd dat Loecke, in Berlicum, ter plaatse gnd Beekveld, tussen 

Jacobus die Wert en monniken van Berne enerzijds en Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker anderzijds. 

 

Jacobus die Laet de Berlikem peciam terre dictam dat Loecke sitam in 

parochia de (dg: parochia) de Berlikem ad locum dictum Beecvelt inter 

hereditatem Jacobi die Wert (dg: ex uno et inter hereditatem) monachorum 

de Berna ex uno (dg: ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao 

Keelbreker) et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Nijcholao (dg: d) Coel Keelbreker 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Lijsscap et 

Goeswinus testes! in crastino Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 614v 08 wo 29-10-1393. 

Arnoldus zvw Johannes van Loe van Erpe verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfcijns van 3 pond 16 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit (1) een kamp met gebouwen, in Erp, ter plaatse gnd die Hoel Bulst, 

tussen wijlen Emondus schoenmaker enerzijds en wijlen Johannes gnd met den 

Monde anderzijds, (2) een huis, tuin en 3 lopen aangelegen roggeland, in 

Erp, ter plaatse gnd op dat Oude Veld, tussen een gemene weg enerzijds en 
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Jordanus Bathen soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Loe de Erpe hereditarie vendidit 

Arnoldo Hoernken hereditarium censum (dg: XII) trium librarum et sedecim 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex (dg: pecia domo 

et) quodam campo sito in parochia de Erpe ad locum dictum die Hoel Bulst 

inter hereditatem (dg: ...) quondam Emondi sutoris ex uno et inter 

hereditatem Johannis quondam dicti met den Monde ex alio et ex edificiis 

(dg: supra) in dicto campo consistentibus atque ex (dg: pe) domo et orto 

et tribus lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus sitis in dicta 

parochia ad locum dictum op dat Aude Velt inter (dg: hereditatem) 

communem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: Go) Jordani Bathen soen 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: ..) excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 614v 09 wo 29-10-1393. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes van Loe van Erpe verkocht aan Johanna dvw 

Johannes van Helmont snijder een n-erfpacht57 van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 25-

12-1394), gaande uit een stuk land, gnd die Brake, 5 lopen rogge, maat van 

Erp, groot, in Erp, ter plaatse gnd Heze, tussen Johannes Rovers soen 

enerzijds en Johannes van Loe bv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Johannis de Loe de Erpe hereditarie 

vendidit Johanne filie quondam Johannis de Helmont sartoris hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Brake quinque 

lopinos siliginis mensure de Erpe in semine capiente sitam! in parochia 

de Erpe ad locum dictum Heze inter hereditatem Johannis Rovers soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Loe fratris dicti venditoris ex alio 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 614v 10 wo 29-10-1393. 

Destijds hadden Petrus Mast zvw Johannes Mast, Henricus gnd van der Moelen 

Bernts soen en Arnoldus Meijns zv Godefridus gnd Meijnssen soen te 

molenaars recht verhuurd aan Godefridus gnd van Stakenborch zvw Johannes 

van Stakenborch de windmolen in Groot Lith, ingaande op de datum van de 

verhuring en lopend tot aan de avond van afgelopen Sint-Jan-Baptist (ma 23-

06-1393) en gedurende het jaar erop. Voornoemde Godefridus van Stakenborch 

droeg voornoemde verhuring, voorzover intussen nog niet verstreken, over 

aan Rodolphus Danen soen molenaar. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Petrus Mast filius quondam Johannis Mast et 

Henricus (dg: f) dictus van der Moelen Bernts soen et Arnoldus (dg: 

Meijs) Meijns filius Godefridi dicti Meijnssen soen molendinum venti 

situm in Magno Lijt cum suis juribus locassent Godefrido dicto de 

Stakenborch filio quondam Johannis de Stakenborch (dg: a) scilicet a data 

huiusmodi locacionis usque ad vigiliam nativitatis Johannis baptiste (dg: 

proxime futuram) #nunc# proxime preteritam et ab huiusmodi vigilia 

nativitatis Johannis baptiste #proxime preterita# ad spacium unius anni 

huiusmodi vigiliam nativitatis beati Johannis proxime preteritam sine 

medio sequentis ad jus molendinarii prout in litteris constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Godefridus de Stakenborch dictam 

locacionem in quantum #....# huiusmodi locacio ad presens non preteriit 

                         
57 Zie → BP 1182 p 401r 03 za 23-04-1401 (1), deze erfpacht gaat bij deling 

over op Margareta dvw Johannes van Helmont snijder. 
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(dg: ut) supportavit Rodolpho Danen soen multori cum litteris et jure 

(dg: promittens ratam servare) #ut ?premittitur#. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 A 06 p. 615. 

 Quinta post Sijmonis et Yude: donderdag 30-10-1393. 

 

BP 1179 p 615r 01 do 30-10-1393. 

Rodolphus Danen soen en Theodericus die Koc van Os beloofden aan Gerardus 

Balijart 78 Hollandse gulden of de waarde, voor 1/3 deel te betalen met 

Kerstmis (do 25-12-1393), voor 1/3 deel met Pasen (zo 19-04-1394) en voor 

1/3 deel met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394). 

 

Rodolphus Danen soen et Theodericus die Koc de Os promiserunt Gerardo 

Balijart septuaginta octo Hollant gulden seu valorem pro una tercia parte 

in festo nativitatis Domini pro secunda tercia parte in festo pasche et 

pro ultima tercia parte in [festo n]ativitatis Johannis proxime futuro. 

Testes Lijsscap et Goeswinus datum quinta post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1179 p 615r 02 do 30-10-1393. 

Johannes van Doerne nzvw Henricus Loze beloofde aan Oda ndv Wedigo van den 

Hoevel en nkv voornoemde Johannes, verwekt bij voornoemde Oda, een 

n-erfcijns van 10 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 

een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd aen die Voert, tussen 

Arnoldus van den Broec van Scijnle enerzijds en Arnoldus van Scijnle 

anderzijds, (2) een akker, gnd de Scerpen Akker, gelegen voor? voornoemd 

huis, tussen voornoemde Arnoldus van den Broec enerzijds en voornoemde 

Arnoldus van Scijnle anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg 

aldaar. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Johannes de Doerne filius naturalis quondam Henrici Loze promisit super 

omnia se daturum et soluturum Ode filie (dg: quondam) #naturalis!# 

Wedigonis van den Hoevel et pueris naturalibus dicti Johannis ab eodem 

Johanne et dicta Oda pariter genitis et generandis hereditarium censum 

decem aude scilde (dg: ..) hereditarie purificationis ex domo et orto 

sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum aen die Voert inter 

hereditatem Arnoldi van den Broec de Scijnle ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Scijnle ex alio atque ex quodam agro terre dictum! den Scerpen 

Acker (dg: situm) sito ?ante dictam domum inter hereditatem dicti Arnoldi 

van den Broec ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi de Scijnle ex 

alio tendente cum uno fine ad communem plateam ibidem ut dicebat 

promittens warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni. 

 

BP 1179 p 615r 03 do 30-10-1393. 

Johannes van Amerssoijen maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfcijns van 3 Hollandse gulden, met Sint-Martinus te betalen, aan hem 

verkocht door Ghisbertus gnd van den Braken, (2) een b-erfcijns van 1 

Hollandse gulden, met Sint-Martinus te betalen, aan hem verkocht door 

voornoemde Ghisbertus van der Braken. 

 

Johannes de Amerssoijen hereditarium censum trium aureorum florenorum 

communiter (dg: gulde) gulden vocatorum monete Hollandie #solvendum 

hereditarie Martini# venditum sibi a Ghisberto dicto van den Braken prout 

in litteris (dg: monuit de 3 annis) atque hereditarium censum unius 

floreni aurei dicti communiter gulden monete Hollandie (dg: venditum 

predicto) solvendum hereditarie (dg: Johannis de Amerzoijen hereditarium 

unius) Martini venditum sibi a dicto Ghisberto van der Braken prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 04 do 30-10-1393. 

Petrus zvw Henricus van der Hoeven verkocht aan Willelmus zvw Willelmus 

Loijer alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 
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ouders, gelegen onder Nuland. Hij verklaarde dat 50 Hollandse gulden zijn 

voldaan, waarvoor voornoemde Willelmus deze goederen verwierf van 

voornoemde Petrus. 

 

Petrus filius #quondam# Henrici van der Hoeven omnia bona sibi de morte 

quondam suorum parentum successione advoluta quocumque lcoorum infra 

parochiam de Nuwelant consistentia sive sita ut dicebat hereditarie (dg: 

vendidit) vendidit Willelmo (dg: Lo) filio quondam Willelmi Loijer 

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

obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi de L Hollant gulden 

fore satisfactum pro quibus dictus Willelmus predicta bona erga dictum 

Petrum acquisiverat ut dicebat #clamans inde quitum#. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 05 do 30-10-1393. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant gaf uit aan Rijcardus van der 

Voert zvw Erardus van der Voert een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd aen den Borne, tussen een gemene dijk enerzijds en wijlen Henricus 

Heijnen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot 

hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

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

02-1395). 

 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant peciam terre sitam 

in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter (dg: communem) 

communem aggerem ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Heijnen soen 

ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Rijcardo van der Voert 

filio quondam [E]rardi van der Voert ab eodem hereditarie possidendam pro 

dimidio grosso antiquo domini (dg: fundi) duci! exinde solvendo dando etc 

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

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino (dg: 

ult) a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

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

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 06 do 30-10-1393. 

Voornoemde Rijcardus beloofde aan Johannes van Zelant 10 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Dictus Rijcardus promisit dicto Johanni de Zelant X Hollant gulden seu 

valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 07 do 30-10-1393. 

Nijcholaus Grieten soen van Hees beloofde aan Gerardus gnd Gheel die 

Spilmaker 80 Hollandse gulden of de waarde vandaag over een jaar te 

betalen. 

 

Nijcholaus Grieten soen de Hees promisit super omnia (dg: Johanni) 

Gerardo dicto Gheel die Spilmaker octoginta Hollant gulden seu valorem a 

data presentium ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 08 do 30-10-1393. 

Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen beloofde aan Petrus Watermael zv 

Wenemarus voortaan te onderhouden de helft van 2 vadem maasdijk, in Maren, 

ter plaatse gnd op Zandweije, tussen de dijk van erfg van Heijlwigis gnd 

Goeswijns enerzijds en de dijk behorend aan een erfgoed van wijlen jkvr 

Jutta dvw Bertoldus Papen soen anderzijds, te weten de helft die behoort 

bij 1 morgen land van voornoemde Petrus, in Maren, ter plaatse gnd in Kort 

Maerheuvel, zó dat voornoemde Petrus en voornoemde morgen land daarvan geen 
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schade ondervinden. 

 

Elizabeth filia quondam Amelii dicti Meijssen soen cum tutore promisit 

super omnia Petro Watermael (dg: We) filio Wenemari quod ipsa Elizabeth 

medietatem duarum mensurarum #?communiter va[d]em# aggeris Mose sitarum 

in parochia de Maren ad locum dictum op Zandweije inter (dg: here) 

aggerem (dg: Heijlwie) heredum Heijlwigis dicte Goeswijns (dg: ex uno) et 

inter aggerem (dg: sp) spectantem ad hereditatem quondam domicelle Jutte 

filie quondam Bertoldi Papen soen scilicet illam medietatem ?dictarum 
?mensurarum aggeris que medietas spectat ad unum iuger terre dicti Petri 

situm in dicta parochia de Maren ad locum dictum (dg: d) in Cort Mae-(dg: 
?r)-#r#hoevel (dg: spectant) ut dicebat nunc deinceps in bona 

disposicione observabit sic quod Petro et supra dictum iuger terre 

occacione dicte medietatis dictarum (dg: virga) mensurarum aggeris dampna 

exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 09 do 30-10-1393. 

(dg: Laurencius). 

 

BP 1179 p 615r 10 do 30-10-1393. 

Arnoldus Noude zvw Henricus gnd Nouden soen van Kessel verkocht aan Thomas 

zvw Arnoldus Nouden soen, tbv Henricus en Gertrudis, kvw voornoemde 

Herbertus Truden soen, 7 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in het 

Stroebroec, in een kamp gnd Boumans Kijnder Kamp, tussen Peija gnd van 

Mameren enerzijds en wijlen Herbertus Truden soen anderzijds, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Arnoldus Noude filius quondam Henrici dicti Nouden soen de Kessel septem 

mensuras dictas vadem terre sitas in parochia de Kessel ad locum dictum 

int Stroebroec in campo dicto Boumans Kijnder Camp inter hereditatem 

Peije dicte de Mameren ex uno et inter hereditatem quondam (dg: ..) 

Herberti Truden soen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: s) vendidit (dg: 

Thome) Thome filio quondam Arnoldi Nouden soen ad opus #Henrici et 

Gertrudis# liberorum dicti quondam Herberti Truden soen promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis zeghediken et aqueductibus ad 

premissa de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 11 do 30-10-1393. 

Laurencius van Gherwen, zijn kinderen Willelmus en Elizabeth, en Walterus 

Spijerinc zvw Johannes Spijerinc van Hezewijc ev Luijtgardis dv voornoemde 

Laurencius verkochten aan Adam van Mierde een stuk beemd, in de dingbank 

van Helmond, ter plaatse gnd die Stiphoutse Perric, tussen Henricus Arts 

soen enerzijds en Danijel Oeden soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg en met het andere eind aan de plaatse gnd den Ouden Perric 

van Helmont. Voornoemde Laurencius en Willelmus beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd 3 oude groot aan de heer van Helmond. Voornoemde 

Elizabeth dv Laurencius beloofde aanspraken van haar kant af te handelen. 

Voornoemde Walterus Spijerinc beloofde aanspraken van zijn kant en van de 

kant van zijn voornoemde vrouw Luijtgardis af te handelen. 

 

Laurencius de Gherwen Willelmus (dg: eius filius) #et Elizabeth eius 

liberi cum tutore# et Walterus Spijerinc filius quondam Johannis 

Spijerinc de Hezewijc maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris 

filie dicti Laurencii peciam prati sitam in (dg: pa) jurisdictione de 

Helmont in loco dicto die (dg: Perric) #Stiphoutsche Perric# inter 

hereditatem Henrici Arts soen ex uno et inter hereditatem Danijelis Oeden 

soen ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum [reliquo] 

fine (dg: f) ad locum dictum den Auden Perric de Helmont ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Ade de Mierde promittentes #cum tutore# indivisi 

super omniam ratam servare promiserunt insuper dicti Laurencius et 

Willelmus eius filius indivisi super habita et habenda warandiam et 
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obligationem #et impeticionem# deponere exceptis tribus grossis antiquis 

domino de Helmont exinde solvendis promisit insuper dicta Elizabeth filia 

dicti Laurencii cum tutore super omnia obligationem et impeticionem ex 

parte sui et suorum heredum deponere promisit insuper dictus Walterus 

Spijerinc super opmnia obligationem et impeticionem ex parte #sui# et 

dicte Luijtgardis sue uxoris et heredum eiusdem Luijtgardis deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 615r 12 do 30-10-1393. 

Johannes van der Moelen zv Arnoldus en Conradus zv Hermannus Coenen soen 

beloofden aan Johannes Scrage, tbv Johannes van Mijngen, 107 Engelse nobel 

of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1394) te betalen. 

 

Johannes van der Moelen filius Arnoldi et Conradus filius Hermanni Coenen 

soen promiserunt indivisi super omnia Johanni Scrage #ad opus Johannis de 

Mijngen# centum et septem (dg: nobel) Enghels nobel seu valorem ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 A 07 p. 616. 

 in crastino Sijmonis et Yude: woensdag 29-10-1393. 

 in crastino Huberti: dinsdag 04-11-1393. 

 Quarta post Huberti: woensdag 05-11-1393. 

 

BP 1179 p 616v 01 wo 29-10-1393. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer, gemachtigd door zijn moeder Yda wv 

voornoemde Willelmus Loijer, maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Aallerheiligen te betalen, aan wijlen 

voornoemde Willelmus Loijer verkocht door Godefridus zvw Baudewinus van den 

Molengrave van Bucstel, (2) een b-erfcijns van 3 pond geld, met 

Allerheiligen te betalen, aan wijlen voornoemde Willelmus Loijer verkocht 

door Godefridus van den Molengrave van Bucstel. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer potens factus ad 

hoc ab Yda sua matre #relicta quondam Willelmi Loijer predicti# in 

litteris scabinorum de Busco hereditarium censum quatuor librarum monete 

(dg: venditum dicto) solvendum hereditarie omnium sanctorum venditum 

dicto quondam Willelmo Loijer a Godefrido filio quondam Baudewini van den 

Molengrave de Bucstel prout in litteris atque hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie omnium sanctorum venditum dicto 

quondam Willelmo Loijer a Godefrido van den Molengrave de Bucstel prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes Lijsscap et Goeswinus datum in 

crastino Sij et Yude. 

 

BP 1179 p 616v 02 wo 29-10-1393. 

Albertus Wael maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, die hij verworven had van Henricus die Rike bakker. 

 

Albertus Wael hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: quas) 

quam ipse erga Henricum die Rike pistorem acquisiverat prout in litteris 

dicebat contineri monuit de 3 annis (dg: anni). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 616v 03 wo 29-10-1393. 

Oda dv Johannes gnd Wedige van den Hoernic verkocht aan Arnoldus Roetart 

zvw Johannes Roetart een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Einde, tussen Elizabeth gnd Metten dochter enerzijds en wijlen Jacobus 

Tijt, met een weg ertussen, anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg, tezamen met voornoemde weg aan voornoemde Oda uitgegeven door 

Henricus van Gheffen zv Elizabeth, belast met de cijns en voorwaarden in de 

brief vermeld. Voornoemde Arnoldus Roetart zal een hek, gnd hecken, 

onderhouden dat staat aan het eind van voornoemde weg, naast de gemene weg. 
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Oda filia (dg: quo) Johannis dicti Wedige van den Hoernic cum tutore 

peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde 

inter hereditatem Elizabeth dicte Metten dochter ex uno et inter 

hereditatem quondam Jacobi Tijt quadam via interiacente ex alio tendentem 

cum uno fine ad communem plateam simul cum dicta via datam ad censum 

dicte Ode ab Henrico de Gheffen filio Elizabeth prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Arnoldo Roetart filio quondam 

Johannis Roetart cum litteris et jure promittens (dg: ratam servare) cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu 

(dg: #....# in dicto censu! contento) et condicionibus in dictis litteris 

contentis hoc addito quod dictus Arnoldus Roetart tenet et observabit 

perpetue repagulum dictum hecken consistens ad finem (dg: dicti) dicte 

via iuxta communem plateam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 616v 04 wo 29-10-1393. 

Johannes van Kilsdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Kilsdonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 616v 05 wo 29-10-1393. 

Matheus van Hoculem ev Cristina dvw Johannes Knijf verkocht aan Johannes 

van Bubnagel het deel, dat aan voornoemde Matheus en zijn vrouw Cristina 

gekomen was na overlijden van haar ouders, in een huis en tuin, in Empel, 

ter plaatse gnd op die Assmijt, naast de plaats gnd die Meer, tussen 

Boudewinus van Rijswijc enerzijds en Willelmus Knijf anderzijds, zoals dit 

deel aan voornoemde Cristina gekomen was na erfdeling, geheel het huis en 

de tuin belast met 10 schelling geld b-erfcijns. 

 

Solvit 2 grossos. 

Matheus de Hoculem maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie 

quondam Johannis Knijf totam partem sibi et dicte Cristine de morte 

quondam suorum parentum successione advolutam in domo et orto sitis in 

parochia de Empel ad locum dictum op die Assmijt iuxta locum dictum die 

Meer inter hereditatem (dg: Boudewini de Rijsw) Boudewini de Rijswijc ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Knijf ex alio prout huiusmodi pars 

dicte Cristine mediante hereditaria (dg: pacc) divisione prius habita 

inter ipsam et suos coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Bubnagel promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis X solidis monete hereditarii census ex dictis integris 

domo et orto de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 616v 06 di 04-11-1393. 

Petrus zvw Arnoldus van Loe van Erpe verkocht aan Johannes van Erpe zvw 

Lucas van Erpe een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 7 lopen aangelegen 

roggeland, in Erp, ter plaatse gnd aen Geen Oude Veld, tussen Johannes van 

Loe enerzijds en Mijchael zvw Johannes Carpers soen anderzijds, reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi de Loe de Erpe hereditarie vendidit Johanni 

de Erpe filio quondam Luce de Erpe hereditariam paccionem trium (dg: 

pacc) modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: pecia) domo et orto (dg: et 

pecia terre) #et septem lopinatis terre siliginee# sibi adiacentibus 

sitis in parochia de (dg: Berze) Erpe ad locum dictum aen Gheen Aude Velt 

inter hereditatem Johannis de Loe ex uno et inter hereditatem Mijchaelis 

filii quondam Johannis Carpers soen ex alio (dg: item) promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 
!domini fundi exinde prius solvendo (dg: s) et sufficientem facere. 

Testes Steenwech Ghestel datum in crastino Huberti. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

128 

BP 1179 p 616v 07 wo 05-11-1393. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Willelmus zv Walterus 

van den Rullen een b-erfcijns van 6 schelling 3 penning, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, die voornoemde Walterus van den Rullen 

met Sint-Remigius moet betalen, gaande uit 6¼ bunder land van voornoemde 

Walterus, in Veghel, ter plaatse gnd die Bruesselse Buenre. 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius hereditarium censum sex solidorum 

et trium denariorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in hiis (dg: com) computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem Walterus van den Rullen solvere tenetur anno (dg: -

.) quolibet hereditarie Remigii ex sex bonariis et quarta parte unius 

bonarii (dg: prati) terre (dg: situm) dicti (dg: d) Walteri sitis in 

parochia de Vechel in loco dicto die (dg: Bussche) #Bruesselsche# Buenre 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio dicti Walteri van den 

Rullen promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Goeswinus et Gestel datum quarta post 

Huberti. 

 

BP 1179 p 616v 08 wo 05-11-1393. 

Voornoemde Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Willelmus 

van Colen een b-erfcijns van 6 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of de waarde, met Sint-

Remigius te betalen, van welke cijns (1) Willelmus van Colen 2 schelling 6 

penning voornoemd geld moet betalen, gaande uit 2½ bunder land van 

voornoemde Willelmus, in Veghel, ter plaatse gnd Bruesselse Buenre, (2) 

Walterus zvw Hermannus van Hulzelaer 2 schelling voornoemd geld moet 

betalen, gaande uit 2 bunder land, in Veghel, ter plaatse gnd Bruesselse 

Buenre, naast voornoemde 2½ bunder van voornoemde Willelmus, (3) Godefridus 

Nennen soen van der Erpt 12 penning voornoemd geld moet betalen, gaande uit 

1 bunder land van voornoemde Godefridus, in Veghel, ter plaatse gnd 

Bruesselse Buenre, (4) Arnoldus Collanter 6 penning voornoemd geld, gaande 

uit ½ bunder land van voornoemde Arnoldus aldaar. 

 

Dicti Rutgherus et Henricus eius filius hereditarium censum sex solidorum 

grosso (dg: -rum) Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI 

denariis computato vel valorem (dg: s) so[lvendum] #hereditarie Remigii# 

de quo censu Willelmus de Colen eis solvere tenetur annuatim duos solidos 

et VI denarios #dicte monete# beati Remigii ex duobus et dimidio bonariis 

terre (dg: sitis) dicti Willelmi sitis in parochia de Vechel in loco 

dicto (dg: Bossche) Bruesselsche# Buenre et de quo censu Walterus filius 

quondam Hermanni de Hulzelaer solvere tenetur (dg: hereditarie termino) 

annuatim duos solidos dicte monete ex duobus bonariis terre sitis in 

parochia et loco predictis iuxta dicta duo et dimidium bonaria ad dictum 

Willelmum spectantia atque de quo censu predicto Godefridus Nennen soen 

van der Erpt #XII denarios dicte monete# solvere tenetur hereditarie ex 

uno bonario terre eiusdem Godefridi sito (dg: ibidem in ..) in parochia 

et loco predictis (dg: atque) et de quo censu (dg: se) Arnoldus Collanter 

(dg: solvere) sex denarios dicte monete solvere tenetur annuatim ex (dg: 

u) dimidio bonario terre (dg: sit) [dicti] Arnoldi ibidem sito ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo de Colen promittentes super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 616v 09 wo 05-11-1393. 

Voornoemde Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Henricus van 

Bruessel een b-erfcijns van 3 schelling 6 penning, 1 oude groot Tournoois 

voor 16 penningen gerekend of de waarde, die voornoemde Henricus van 

Bruesel met Sint-Remigius aan hen moet betalen, gaande uit 3½ bunder land, 

in Veghel, ter plaatse gnd die Bruesselse Buenre, van welke 3½ bunder 
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voornoemde Henricus van Bruesel 2½ bunder verworven had van kv Johannes van 

Bladel en 1 bunder van wijlen Matheus gnd Becker. 

 

Solvit. 

Dicti Rutgherus et Henricus eius filius hereditarium censum (dg: duorum 

...) #trium# solidorum et sex denariorum grosso Turonensi denario antiquo 

pro XVI denariis computato seu valorem quem Henricus de Bruesel (dg: sol) 

eis solvere tenetur hereditarie (dg: Remigii) Remigii ex (dg: ?quatuor) 

tribus et dimidio bonariis terre sitis in parochia de Vechel in loco 

dicto die Bruesselsche Buenre de quibus tribus et dimidio bonariis dictus 

Henricus de Bruesel duo et dimidium bonaria erga liberos (dg: quondam) 

Johannis de Bladel et unum bonarium erga Matheum quondam dictum Becker 

acquisiverat ut dicebant #vendiderunt Henrico de Bruessel predicto# 

promittentes super omnia (dg: w) ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 616v 10 wo 05-11-1393. 

Voornoemde Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Rutgherus 

nzvw Johannes van Dorhout (1) een b-erfcijns van 13½ penning, 1 groot 

Tournoois etc voor 16 penningen gerekend of de waarde, die Denkinus Nesen 

met Sint-Remigius moet betalen, gaande uit iets meer dan 1 bunder, in 

Veghel, ter plaatse gnd die Bruesselse Buenre, (2) ¼ deel van een 

b-erfcijns van 4 schelling voornoemd geld, die kvw Henricus Roefs soen met 

Sint-Remigius moet betalen, gaande uit 4 bunder land, gnd Rommels Kamp, in 

Veghel, ter plaatse gnd die Bruesselse Buenre. 

 

Solvit. 

Dicti venditores hereditarium censum (dg: XXV et dimidii) #XIII et 

dimidii# denariorum grossorum! Turonensi denario etc pro XVI denariis 

computato seu valorem (dg: #solvendum hereditarie Remigii# quem de 

quibus) quem censum (dg: liberi quondam) Denkinus Nesen (dg: XIII et 

dimidium denarios dicte) monete solvere tenetur annuatim #hereditarie 

Remigii# ex uno bonario et modico pluri ad se spectante sito in parochia 

et loco predictis et (dg: de quo censu predicto liberi quondam Henrici 

dicti dicti Roef hereditarium censum XII denariorum dicte monete) atque 

(dg: quarta) quartam partem (dg: ?lre) de hereditario censu quatuor 

solidorum dicte monete quem liberi quondam Henrici Roefs #soen# [eis] 

solvere tenentur hereditarie termino et loco predictis ex quatuor (dg: 

bon) bonariis terre (dg: sitis in p) dict[i]s Ro[m]mels Camp sit[is] in 

parochia et loco predictis ut dicebant hereditarie vendiderunt Rutghero 

filio naturali quondam Johannis de Dorhout promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui d[eponere]. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 A 08 p. 617. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo tercio mensis novembris 

  die quinta: woensdag 05-11-1393. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1393. 

 Secunda post Martini: maandag 17-11-1393. 

 

BP 1179 p 617r 01 ±wo 05-11-1393. 

Voornoemde Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Danijel van 

Velpe ¼ deel van een b-erfcijns van 4 schelling, 1 oude groot Tournoois 

voor 16 penning gerekend of de waarde, die kvw Henricus Roefs soen met 

Sint-Remigius aan hen moeten betalen, gaande uit 4 bunder land, gnd Rommels 

Kamp, in Veghel, ter plaatse gnd die Bruesselse Buenre. 

 

Dicti Rutgherus et Henricus eius filius unam #quartam# partem de 

hereditario censu (dg: XII d) quatuor solidorum (dg: monete) grosso 

Turonensi denario antiquo pro XVI denariis computato seu valorem quem 

censum liberi quondam Henrici Roefs soen eis solvere tenentur hereditarie 

Remigii ex quatuor bonariis terre dictis Rommels Camp sitis in parochia 
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et loco predictis ut dicebant hereditarie (dg: s) vendiderunt Danijeli de 

Velpe promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 617r 02 ±wo 05-11-1393. 

Voornoemde Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Sophia ev 

Arnoldus molenaar een b-erfcijns van 12 penning, 1 groot Tournoois etc voor 

16 penning gerekend of de waarde, gaande uit 1 bunder land, gnd Nennen 

Buenre, behorend aan voornoemde Arnoldus molenaar, in Veghel, ter plaatse 

gnd die Bruesselse Buenre. De brief overhandigen aan hem of aan voornoemde 

Sophia. 

 

Dicti Rutgherus et Henricus eius filius (dg: unam quartam partem de 

hereditario censu quatuor solidorum) #hereditarium censum duodecim 

denariorum# grosso Turonensi etc pro XVI denariis computato seu valorem 

quem censum (dg: liberi quondam Henrici Roefs soen eis solvere tenentur 

hereditarie Remigii) ex (dg: quatuor bonariis terre dictis Rommels Camp 

sitis in parochia et loco predictis ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Sophie uxori Ar) ex (dg: quodam) uno bonario terre (dg: sito) dicto 

Nennen Buenre (dg: sito) spectante ad Arnoldum (dg: dictum [Moe]lnere) 

multorem sito in parochia et loco predictis ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Sophie (dg: re) uxori dicti Arnoldi (dg: Moelnere) multoris 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel dicte Sophie. 

 

BP 1179 p 617r 03 ±wo 05-11-1393. 

Willelmus van Rijswijc zvw Henricus Arts soen alias gnd Viselaer van 

Venloen deed tbv Willelmus Scilder afstand van een hoeve van wijlen 

voornoemde Henricus Arts soen, in Venloen, naast wijlen Rodolphus 

Pulslauwer. 

 

Willelmus de Rijswijc filius quondam Henrici Arts soen alias dicti 

Viselaer #de Venloen# super quodam manso dicti quondam Henrici Arts soen 

sito in parochia de Venloen iuxta hereditatem #quondam# Rodolphi 

Pulslauwer et super attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum sitis et super jure (dg: ad opus) sibi in (dg: di) hiis 

competente et competituro ad opus (dg: d) Willelmi Scilder renunciavit 

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

et obligationem et ?impeticionem ex parte sui deponere) et se nunquam 

presumere jus in premissis habere nec in judicio spirituali nec in 

judicio seculari nec alias quovis modo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 617r 04 wo 05-11-1393. 

Hiervan een instrument maken. Hij beloofde, op straffe van 100 oude 

schilden, voor de helft aan de heer van Luik en de andere helft aan de 

hertogin van Brabant en de heer van Venloen, per overtreding. En nimmer de 

hoevenaars aan te spreken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Johannes van de Kloot, Hermannus Loden, Johannes van der Borch, 

Arnoldus van Vladeracken en Godefridus van Gestel. 

 

V-. 

Et fiet instrumentum super eodem addendo (dg: pro) quod promittet super 

habita et habenda fide prestita ?curiali ac sub pena perpetui carceris et 

sub pena centum aude scilde dandis mediatim domino Leodiensi et mediatim 

(dg: mediatim) domine ducisse Brabancie et domino (dg: Paul) de Venloen 

quotiens contra premissa faciet et colonos et possessores pro tempore 

prossessores numquam impetere vexare vel minari. Acta in camera 

presentibus scabinis Johanne de Globo Hermanno Loden Johanne van der 

Borch Arnoldo de Vladeracken Godefrido de Gestel datum (dg: in an) anno 

Domini Mo (dg: CCC) CCCmo (dg: oct) nonagesimo tercio mensis novembris die 
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quinta hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 617r 05 do 06-11-1393. 

Godefridus van Gestel zvw Walterus Arts soen van Ghestel verkocht aan 

Hermannus Loden soen een stuk land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

op die Lokart, tussen Johannes van Aerle en Jacobus Martens soen enerzijds 

en wijlen Petrus van Bardwijc anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemene weg. 

 

Godefridus de Gestel filius quondam Walteri Arts soen de Ghestel (dg: ?p) 

peciam terre sitam in parochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum op 

die Lokart inter hereditatem Johannis de Aerle et Jacobi Martens soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: Henrici de Zulikem) quondam Petri de (dg: 

Bar) Bardwijc ex alio #tendentem cum uno fine ad communem plateam# ut 

dicebat hereditarie vendidit Hermanno Loden soen promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Lijsscap et Goes datum (dg: qu) quinta post 

Huberti. 

 

BP 1179 p 617r 06 do 06-11-1393. 

Johannes gnd Helvoert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes dictus (dg: Hellev) Helvoert prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 617r 07 ma 17-11-1393. 

Johannes van Troest beloofde aan Benedictus gnd Bits en zijn zuster Metta, 

kvw Goeswinus van Lijeshout smid, 6 oude Gelderse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Pinksteren (zo 07-06-1394) en de andere helft met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394). 

 

Johannes de Troest promisit Benedicto dicto Bits et Mette sue sorori 

liberis quondam Goeswini de Lijeshout fabri sex aude Gelre gulden seu 

valorem mediatim penthecostes et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Sta et Goess datum secunda post Martini. 

 

BP 1179 p 617r 08 ma 17-11-1393. 

Sophia dvw Benedictus gnd Bits smid wv Goeswinus van Lijeshout smid, en 

Benedictus gnd Bits en Metta, kv voornoemde Sophia en wijlen Goeswinus, 

droegen over aan Arnoldus zvw Willelmus van den Yvelaer (1) een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die Theodericus zv Godefridus bakker beloofd had aan 

voornoemde Sophia, met Kerstmis te leveren, gaande uit een huis58,59, erf en 

tuin, eertijds van voornoemde wijlen Benedictus, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, naast erfgoed van Johannes gnd Loze, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, die voornoemde Theodericus zv 

Godefridus bakker beloofd had aan Aam zvw voornoemde Benedictus smid, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd huis, erf en tuin, welke cijnzen 

nu aan hen behoren. 

 

Sophia (dg: relicta quondam Goeswini) filia quondam Benedicti dicti Bits 

fabri relicta quondam Goeswini de Lijeshout fabri Benedictus dictus Bits 

et Metta (dg: eius) liberi dictorum Sophie et quondam Goeswini cum tutore 

hereditarium censum XX solidorum monete quem Theodericus filius Godefridi 

pistoris promisit se daturum et soluturum dicte Sophie hereditarie 

nativitatis Domini de domo area ac orto que fuerant dicti quondam 

Benedicti sitis (dg: ....) ad finem vici Hijnthamensis contigue iuxta 

hereditatem Johannis dicti Loze prout in litteris atque hereditarium 

                         
58 Zie ← BP 1178 f 197r 11 wo 29-11-1391, overdracht van een cijns van 5 

schelling uit dit huis. 
59 Zie ← BP 1178 f 197r 12 wo 29-11-1391, erfcijns van 15 schelling uit 

hetzelfde huis. 
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censum viginti solidorum dicte monete quem dictus Theodericus filius 

Godefridi pistoris promisit se daturum et soluturum A[d]e filio quondam 

Benedicti fabri predicti hereditarie nativitatis Domini de domo et area 

et orto predictis prout in litteris (dg: ..) et quos census nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie supportaverunt (dg: Henrico Buekentop) 

#Arnoldo filio quondam Willelmi van den Yvelaer# cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

dicte Ode et heredum dicte Ode (dg: po) deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 617r 09 ma 17-11-1393. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 617r 10 ma 17-11-1393. 

Johannes van Troest ev Bela dvw Theodericus zv Godefridus bakker droeg over 

aan Henricus Buekentop en Johannes Buekentop zv Rutgherus (1) een huis en 

erf van wijlen Benedictus smid, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, naast erfgoed van Johannes gnd Loze, (2) een tuin van 

voornoemde wijlen Benedictus, achter voornoemd huis en erf gelegen, welke 

nu aan hem behoren, belast met een b-erfcijns van 8 pond 7 schelling 9 

penning geld. 

 

Johannes de Troest maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie 

quondam Theoderici filii Godefridi pistoris domum et aream (dg: et ortum) 

quondam (dg: Bende) Benedicti (dg: dicti) fabri sitis in Busco ad fine 

vici Hijnthamensis contigue iuxta hereditatem Johannis dicti Loze atque 

ortum dicti quondam Benedicti situm retro domum et aream predictam et 

quos nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico 

Buekentop #Johanni Buekentop filio Rutgh[eri]# cum litteris quas inde 

habebat et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: 

ex parte sui deponere) exceptis (dg: s..) hereditario censu octo librarum 

et VII solidorum et IX denariorum monete solvendo. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 617r 11 ma 17-11-1393. 

Henricus Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

C. 

Henricus Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 617r 12 do 06-11-1393. 

Henricus Bijeke zvw Johannes Bijeke van Lijttoijen verkocht aan Berisius 

van Oerle, tbv hem, Willelmus van den Kerchove zvw Luijtgardis van Goerle 

en Matheus zvw voornoemde Luijtgardis, een erfgoed gnd een vierdeel van 

eenre weide, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Weiden, tussen Johannes van 

der Graft enerzijds en erfg vw voornoemde Luijtgardis anderzijds, belast 

met zegedijken en sloten. De brief overhandigen aan een van hen. 

 

Henricus Bijeke filius quondam Johannis Bijeke de Lijttoijen (dg: quartam 

partem unius pe hereditate) hereditatem dictam een vierdeel (dg: vane) 

#van# eenre weijde sitam in parochia de Lijttoijen in loco dicto die 

Weijden inter hereditatem Johannis van der Graft ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Luijtgardis de Goerle ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Willelmo van den #Matheo filio d) Berisio de 

Oerle ad opus sui et ad opus# Willelmi (dg: -o) van den Kerchove filio! 

dicte quondam Luijtgardis (dg: et Berisio de Oerle ad opus eorum et ad 

opus) Mathei filii dicte quondam Luijtgardis promittens warandiam et 

obligationem deponere ex (dg: fo) zeghediken et fossatis ad premissa de 

jure spectantibus. Testes Gestel et Rover datum quinta post Huberti. 

Traditur (dg: littera) littera alteri eorundem. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1393 04. 

 

133 

BP 1179 p 617r 13 ±do 06-11-1393. 

Henricus zvw Arnoldus die Vriese verklaarde dat Gerardus Vrieze Hillen soen 

voldaan heeft 33 goede Gelderse gulden in afkorting van 66 goede Gelderse 

gulden, aan voornoemde Henricus, in een schepenbrief van Den Bosch, beloofd 

door voornoemde Gerardus. 

 

Henricus filius quondam Arnoldi die Vriese (dg: pro) palam recognovit 

sibi per Gerardum Vrieze Hillen soen fore satisfactum de XXXIII bonis 

Gelre gulden in abbreviationem sexaginta sex bonis! Gelre gulden 

promissis dicto Henrico a dicto Gerardo in litteris scabinorum de Busco 

ut dicebat. 

 

1179 mf10 A 09 p. 618. 

 Quarta post omnium sanctorum: woensdag 05-11-1393. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1393. 

 in festo Leonardi anno XCIII pontificis Bonifacii IX anno III: 

  donderdag 06-11-1393.  

 

BP 1179 p 618v 01 wo 05-11-1393. 

Thomas zvw Theodericus Kepken enerzijds en Johannes Luten soen van Geffen 

anderzijds legden de oplossing van alle geschillen tussen Otta mv 

voornoemde Thomas en voornoemde Johannes, mbt een sloot, in Nuland, ter 

plaatse gnd Kort Hoeven in handen van de scheidslieden Johannes van Erpe en 

Willelmus van Nuwelant. Die zullen, uiterlijk met Epiphanie (di 06-01-

1394), eendrachtig een uitspraak doen. Voornoemde Thomas beloofde dat zijn 

voornoemde moeder Otta zich aan de uitspraak zal houden. Maar zouden de 

scheidslieden niet tot een uitspraak komen, dan zal elke partij in zijn 

recht staan, waarin die tevoren stond. 

 

Solvit 3 grossos. 

Thomas filius quondam Theoderici Kepken ex una et Johannes Luten soen de 

Geffen ex altera parte super omnibus dissensionibus et querulis et etc 

habitis inter (dg: dc) Ottam matrem dicti Thome et inter dictum Johannem 

occacione cuiusdam fossati siti in parochia de (dg: Gh) Nuwelant ad locum 

dictum Cort Hoeven ut dicebant compromiserunt indivisi super omnia in 

Johannem de Erpe et Willelmum de Nuwelant tamquam in suos arbitros etc se 

ratam servare quecumque dicti arbitri etc super premissis concorditer 

dixerint inter dictas partes infra hinc et festum epiphanije promisit 

insuper dictus Thomas super omnia quod ipse dictam Ottam suam matrem 

arbitirium a dictis arbitris pronunciandum faciet ratum servare et si 

dicti arbitri infra dictum terminum non pronunciaverint super premissis 

inter dictas partes extunc (dg: dictas) dicte partes huiusmodi spacio 
?transacto stabunt in suo jure in quo stant ad presens. Testes Goeswinus 

et Gestel datum quarta post omnium sanctorum. 

 

BP 1179 p 618v 02 do 06-11-1393. 

Andreas Verkeman gaf uit aan Elizabeth van der Coppelen, haar zoon 

Willelmus en Johannes Machiels soen van Tartwijc de navolgende erfgoederen, 

in Son, ter plaatse gnd die Coppel, (1) een stuk land, gnd dat Nieuweland, 

tussen erfg vw Heijlwigis van der Coppelen enerzijds en voornoemde 

Elizabeth van der Coppelen en haar kinderen anderzijds, (2) een stuk beemd, 

gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, tussen Gheerlacus zvw hr 

Emondus Rover ridder enerzijds en voornoemde Elizabeth van der Coppelen en 

haar kinderen anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Bogarts Stuk, tussen 

voornoemde erfg vw Heijlwigis van der Coppelen enerzijds en voornoemde 

Elizabeth van der Coppelen en haar kinderen anderzijds, (4) een tuin, 

tussen erfg vw voornoemde Heijlwigis van der Coppelen enerzijds en 

voornoemde Elizabeth van der Coppelen en haar kinderen anderzijds, (5) een 

streep, gnd die Hoge Strepe, tussen voornoemde erfg vw Heijlwigis van der 

Coppelen enerzijds en voornoemde Elizabeth van der Coppelen en haar 

kinderen anderzijds, (6) een stuk land, tussen voornoemde erfg vw 
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Heijlwigis van der Coppelen enerzijds en Aleijdis Wellens dochter van Acht 

anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Andreas verworven had van Johannes 

van der Coppelen; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan de grondheren 

en aan de H.Geest in Eindhoven, een b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld) 

gemeen paijment aan kvw Johannes van der Oest, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Son, aan erfg vw Johannes gnd Hentens, en thans voor een 

n-erfpacht van 2 mud rogge en 1 mud gerst, maat van Son, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-

1394). 

 

Andreas (dg: Verke) Verkeman hereditates infrascriptas sitas in parochia 

de Zonne ad locum dictum die Coppel videlicet peciam terre dictam dat 

Nuwelant sitam inter hereditatem (dg: lib) heredum quondam Heijlwigis van 

der Coppelen ex uno et inter hereditatem Elizabeth van der Coppelen et 

eius liberorum ex alio (dg: item peciam terre) atque peciam prati sitam 

ad finem dicte pecie terre inter hereditatem Gheerlaci filii quondam 

domini Emondi Rover militis ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth 

van der Coppelen et eius (dg: ei) liberorum ex alio item peciam terre 

dictam dat Bogarts Stuc sitam inter hereditatem dictorum heredum quondam 

Heijlwigis van der Coppelen ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth 

van der Coppelen et eius liberorum ex alio item quendam ortum situm inter 

hereditatem heredum dicte quondam Heijlwigis van der Coppelen ex uno et 

inter hereditatem dicte Elizabeth van der Coppelen et eius liberorum ex 

alio item (dg: p) quandam strepam terre dictam die Hoghe Strepe sitam 

inter hereditatem dictorum heredum quondam Heijlwigis van der Coppelen ex 

uno et inter hereditatem dicte Elizabeth van der Coppelen et eius 

liberorum ex alio item peciam terre (dg: s dictam) sitam inter 

hereditatem dictorum heredum quondam Heijlwigis van der Coppelen ex uno 

et inter hereditatem Aleijdis Wellens dochter de Acht ex alio #et quas 

hereditates dictus Andreas erga (dg: ....) Johannem van der Coppelen 

acquisiverat# ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicte Elizabeth 

van der Coppelen Willelmo eius filio et Johanni (dg: fi) Machiels soen de 

Tartwijc ab eisdem hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi 

et mense sancti spiritus in Eijndoven exinde solvendis et pro hereditario 

censu XXti solidorum (dg: monete) communis pagamenti liberis quondam 

Johannis van der Oest (dg: ex premiss) et pro hereditaria paccione (dg: 

unius et) unius modii siliginis mensure de Zonne heredibus quondam 

Johannis dicti (dg: Heltens #He) Hentens# exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis et unius modii 

ordei mensure de Zonne danda sibi ab aliis hereditarie (dg: pacc) 

purificationis et primo termino purificationis proxime futuro et supra 

dictas hereditates tradenda promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter) alii cum tutore repromiserunt. 

Testes Lijsscap et Goessuinus datum quinta post Huberti. 

 

BP 1179 p 618v 03 .. ..-..-..... 

De isto prothocollo {een contract in later schrift, voor mij geheel 

onleesbaar}. 

 

BP 1179 p 618v 04 do 06-11-1393. 

Willelmus zv Lambertus Wijnrics soen en Arnoldus zvw Henricus Roelen soen 

verkochten aan Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen de helft in 2½ hont 

land, in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen voornoemde Reijmboldus zvw 

Johannes Reijmbouts soen enerzijds en kvw Johannes Lanen soen anderzijds. 

 

Willelmus filius Lamberti Wijnrics soen #et# Arnoldus filius quondam 

Henrici Roelen soen medietatem ad se spectantem in duobus et dimidio hont 

terre sitis in parochia de Gheffen supra communitatem ibidem inter 

hereditatem Reijmboldi filii quondam Johannis Reijmbouts soen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis Lanen soen ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Reijmboldo filio quondam Johannis 
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Reijmbouts soen promittentes indivisi super omnia warandima et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 618v 05 do 06-11-1393. 

Gheza dvw Arnoldus gnd Blaeuvoet verkocht aan Johannes Scilder zvw 

Willelmus Scilder zadelmaker een lijfpacht van 2 mud hop, Bossche maat, met 

Allerheiligen in Vught te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin in 

Vught Sint-Lambertus, in die Torter Straat, tussen Heijlwigis Smeets 

enerzijds en Lana Reijners anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

3 pond. 

 

Gheza filia quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# dicti Blaeuvoet cum tutore 

(dg: he) legitime vendidit Johanni Scilder filio quondam Willelmi Scilder 

sellipari vitalem pensionem duorum modiorum lupule dicte hoppen mensure 

de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti emptoris et non ultra 

omnium sanctorum et in (dg: Busco tradendam ex) Vucht tradendam ex domo 

area et orto dicte venditricis sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti 

(dg: ut h) in vico dicto die Torter Straet inter hereditatem Heijlwigis 

Smeets ex uno et inter hereditatem Lane Reijners (dg: so) ex alio ut 

dicebat promittens cum tutore super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu trium librarum exinde 

solvendo (dg: testes datum supra) et cum mortuus fuerit #etc#. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 618v 06 do 06-11-1393. 

De gezusters Margareta en Batha, dvw Arnoldus gnd Mutsart,: een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, (dg: die Godefridus zvw Petrus van den Borne 

aan hen moet leveren, die Yda dvw Bartho) die zij {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Margareta et Batha sorores filie quondam Arnoldi dicti Mutsart cum tutore 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: quam 

Godefridus filius quondam Petri van den Borne eis dictis sororibus 

solvere tenetur quam Yda filia quondam Bartho) quam se. 

 

BP 1179 p 618v 07 do 06-11-1393. 

Batha dvw Arnoldus gnd Mutsart, Johannes zvw Arnoldus Coenen soen en zijn 

vrouw Margareta dvw voornoemde Arnoldus Mutsart verkochten aan Godefridus 

zvw Petrus van den Borne een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een akker en aangelegen beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen een klein straatje enerzijds en 

de beemd gnd die Scralec anderzijds, welke pacht voornoemde Godefridus zvw 

Petrus van den Borne nu moet leveren. 

 

Batha filia quondam Arnoldi dicti Mutsart cum tutore et Johannes filius 

quondam Arnoldi Coenen soen maritus (dg: et tutor) legitimus Margarete 

sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi Mutsart et dicta Margareta cum 

eodem tamquam cum tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco quam se solvendam habere dicebant hereditarie 

purificationis ex quodam agro et prato sibi adiacente sitis in parochia 

de Rode sancte Ode ad locum dictum Onlant inter (dg: hereditatem) quoddam 

(dg: vu) parvum viculum ex uno et inter (dg: hereditatem) pratum dictum 

die Scralec ex alio ut dicebant (dg: hereditarie vendiderunt) et quam 

paccionem Godefridus filius quondam Petri van den Borne (dg: so) nunc 

solvere tenetur hereditarie vendiderunt dicto Godefrido filio quondam 

Petri van den Borne promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem (dg: de) in dicta paccione existentem deponere (dg: et quod 

ipsi Bartholomeum Mutsart filium dicti quondam ..). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 618v 08 do 06-11-1393. 

Arnoldus, Mechtildis en Hilla, kvw Petrus Luijten soen van Hezewijc, 
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verkochten aan Arnoldus Rommel zvw Theodericus Rommel van Dijnter een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Dinther te 

leveren, gaande uit (1) een akker, gnd die Groet Venne Akker, in Veghel, 

ter plaatse gnd in Geen Hamsvoert, tussen Theodericus Yorijs enerzijds en 

Nijcholaus gnd Coel van der Hamsvoert anderzijds, (2) 4 vrachten hooiland?, 

in Veghel, ter plaatse gnd in Geen Hamsvoert, naast de brug aldaar gnd die 

Hamfortse Brugge, tussen Johannes van der Bruggen enerzijds en het water 

gnd die Aa anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, aan Petrus van der Hamsfoert. 

 

Arnoldus Mechtildis et Hilla liberi quondam Petri Luijten soen de 

Hezewijc cum tutore hereditarie vendiderunt Arnoldo Rommel filio quondam 

Theoderici Rommel de Dijnter hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: et 

primo termino purificationis proxime futuro) et in Dijnter tradendam ex 

quodam (dg: q) agro dicto die Groet Venne Acker sito in parochia de 

Vechel ad locum dictum in Gheen Hamsvoert inter hereditatem Theoderici 

Yorijs ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel van der Hamsvoert 

ex alio atque ex quatuor plaustratis! sitis in parochia et loco predictis 

iuxta pontem ibidem dictum die Hamfortsche Brugge inter hereditatem 

Johannis van der Bruggen ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut 

dicebant promittentes cum tutore (dg: tutore) super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure Petri! van der 

Hamsfoert exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Gestel et 

Gemert datum supra. 

 

BP 1179 p 618v 09 do 06-11-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393), met 11 goede Gelderse gulden of in ....... en met de pacht van 

Lichtmis, direct aan de wederkoop voorafgaand. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Henricus Noppen, Petrus zvw 

Nijcholaus van der Hamsvoert, Arnoldus Luijten soen en Theodericus van der 

Hamsvoert. 

 

A. 

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

#post nativitatis Domini# proxime futurum sine medio sequentem! semper 

dictis tribus annis durantibus cum XI bonis Gelre gulden seu #in a[lio 

pagamento?]# et (dg: .... dabunt) cum paccione que provenit in die 

purificationis quo tempore huiusmodi redempcionis protunc proxime 

preterito. Acta in camera presentibus Johanne de Globo Henrico Noppen 

Petro filio quondam Nijcholai van der Hamsvoert Arnoldo Luijten soen 

Theoderico van der Hamsvoert datum in festo Leonardi hora none anno XCIII 

pontificis Bonifacii IX anno III. 

 

1179 mf10 A 10 p. 619. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1393. 

 

BP 1179 p 619r 01 do 06-11-1393. 

Henricus Noppen zvw Johannes Noppen gaf uit aan Johannes Herbrechts soen 

van Houthem een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, 

beiderzijds tussen de gemene weg, met een eind reikend aan Henricus Hamer 

en met het andere eind aan Petrus Everaets soen, met de helft van de sloot 

aan weerszijden van voornoemd stuk land; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 13 schelling 4 penning, 1 oude groot Tournoois etc voor 16 

penningen gerekend, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, een n-erfpacht van 6 zester rogge, met Lichtmis te leveren, 

en een n-erfrente van 1/3 steen vlas bereid tot de hekel, met Sint-Remigius 

in Den Bosch te leveren. 
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Henricus Noppen filius quondam Johannis Noppen peciam terre sitam in 

parochia de Rode sancte Ode in loco dicto (dg: Onla) Houthem inter (dg: 

hereditatem Pet) communem plateam ex utroque latere coadiacentem 

tendentem cum uno fine ab! hereditate Henrici Hamer et cum reliquo fine 

ad hereditatem Petri Everaets soen cum medietate fossatorum (dg: ut) ab 

utroque fine dicte pecie terre sitorum ut dicebat dedit ad hereditarium 

(dg: censum) pactum Johanni Herbrechts soen (dg: v) de Houthem ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditario censu XIII solidorum et quatuor 

#denariorum# grosso Turonensi denario antiquo etc pro XVI denariis 

computato seu valorem dando sibi ab alio hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis et pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: et 

primo termino) et pro (dg: here tercia) hereditario redditu unius tercie 

partis unius steen lini parati ad scalcrum dando sibi hereditarie Remigii 

et in Busco tradendo ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Gestel et Gemert 

datum quinta post Huberti. 

 

BP 1179 p 619r 02 do 06-11-1393. 

Lambertus zvw Johannes gnd Bordeijn beloofde aan Nijcholaus van Drueten 29 

goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-

1394) te betalen. 

 

Lambertus filius quondam (dg: Lamberti) Johannis dicti Bordeijn #promisit 

super omnia Nijcholao de Drueten# XXIX bonos Gelre gulden seu valorem 

(dg: ad) a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 03 do 06-11-1393. 

Lambertus zvw Johannes van Straten schoenmaker droeg over aan zijn broer 

Wellinus zvw voornoemde Johannes van Straten de helft in de helft van een 

huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes 

Neve vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Gerardus van Empel vleeshouwer 

anderzijds, te weten de helft van de helft die het dichtst ligt bij 

voornoemd erfgoed van Johannes Neve, welke helft van het huis en erf 

voornoemde wijlen Johannes van Straten gekocht had van Henricus Wargharen 

en diens broer Gheldolfus. 

 

Lambertus filius quondam Johannis de Straten sutoris medietatem ad se 

spectantem in medietate domus et area site in Busco in vico Orthensi 

inter hereditatem Johannis Neve carnificis et inter hereditatem Gerardi 

de Empel carnificis scilicet medietatem illius medietatis que proxima 

jacet dicte hereditati dicti Johannis Neve quam medietatem dicte domus et 

aree dictus quondam Johannes de Straten erga Henricum Wargharen et (dg: 

Gel) Gheldolfum eius fratrem emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportavit Wellino suo fratri filio dicti quondam Johannis 

de Straten (dg: pro) cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 04 do 06-11-1393. 

Wellinus zvw Johannes van Straten schoenmaker beloofde aan zijn broer 

Lambertus een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Goeswinus Lodekens soen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Gerardus Loij zvw Theodericus Zoetmelc anderzijds. 

 

Wellinus filius quondam Johannis de Straten sutoris promisit se daturum 

et soluturum Lamberto suo fratri (dg: filio dicti quondam Johannis de 

Straten) hereditarium censum (dg: quinque laru librarum monete) #quatuor 

librarum et X solidorum monete# hereditarie (dg: mediatim) Remigii ex 

domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem #quondam# 
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Goeswini Lodekens soen ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Loij 

filii quondam Theoderici Zoetmelc ex alio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 05 do 06-11-1393. 

Henricus van den Put maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walterus van Audenhoven en zijn kinderen met de 

goederen gnd van Pettelaer. 

 

Henricus (dg: de Pute) van den Put omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Walterum de Audenhoven #et eius liberos# (dg: de) cum bonis 

#dictis# de Pettelaer calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 06 do 06-11-1393. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Lucas zvw Lucas van 

Erpe een b-erfcijns van 2 schelling, 1 groot Tournoois van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of de waarde, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit 2 bunder, in Veghel, ter plaatse gnd die Bruesselse 

Buenre, waarvan (1) 1 bunder behoort aan het altaar van Sint-Agatha in de 

kerk van Veghel, (2) de andere behoorde aan wijlen hr Arnoldus Rover 

investiet van de kerk van Veghel. 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius hereditarium censum duorum 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie pro XVI denariis 

computato seu valorem quem (dg: Lucas filius quondam Luce de Erpe eis 

solvere tenetur) #se solvendum habere dicebant# hereditarie Remigii ex 

duobus bonariis (dg: terre primodicti Luce) sitis in parochia de Vechel 

in loco dicto die (dg: B) Bruesselsche Buenre (dg: ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Luce filio quondam Luce de Erpe 

promittentes #indivisi# super omnia warandiam et obligationem deponere) 

de quibus duobus bonariis #unum# spectat ad altare sancte Aghate situm in 

ecclesia de Vechel et reliquum bonarium ad dominum quondam Arnoldum Rover 

investitum ecclesie de Vechel spectare consueverant ut dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: ?di) Luce filio quondam Luce de Erpe 

promittentes indivisi super omnia (dg: warandiam et obligationem ex 

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

datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 07 do 06-11-1393. 

Voornoemde Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Gerardus 

Vrieze Graet (1) een b-erfcijns van 2 schelling, 1 groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk etc voor 16 penningen gerekend of de waarde, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit 2 bunder land van wijlen Egidius gnd 

die Vrieze, in Veghel, ter plaatse gnd Bruesselse Buenre, (2) een 

b-erfcijns van 9 penning voornoemd geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit ¾ bunder land, behorend aan wijlen Luijtgardis gnd Bauderics, in 

Veghel, ter plaatse gnd Bruesselse Buenre, (3) ¼ deel van een b-erfcijns 

van 4 schelling voornoemd geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 4 

bunder land, gnd Rommels Kamp, in Veghel, ter plaatse gnd Bruesselse 

Buenre. 

 

Dicti Rutgherus et Henricus hereditarium censum (dg: XII denariorum) 

#duorum solidorum# grosso (dg: denario) Turonensi denario monete regis 

Francie etc pro XVI denariis computato seu valorem quem se solvendum 

habere dicebant hereditarie Remigii ex (dg: uno bonario terre si sito) 

duabus! bonariis terre quondam Egidii dicti die Vrieze sitis in parochia 

de Vechel in (dg: lo) loco dicto (dg: Bue) Bruesselsche Buenre atque 

hereditarium censum (dg: novem) novem denariorum dicte monete quem se se 

(verbeterd uit: de) solvendum habere dicebant hereditarie termino 

solucionis predicto ex tribus quartis unius bonarii terre (dg: et s q) 

que spectabant ad Luijtgardem quondam dictam Bauderics (dg: atque un) 

sitis in parochia et loco predictis atque quartam partem hereditarii 
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census quatuor solidorum dicte monete quem censum quatuor solidorum (dg: 

pre) dicti Rut et Henricus eius filius solvendum habebant hereditarie 

termino solucionis predicto (dg: q) ex (dg: quodam campo) quatuor 

bonariis terre (dg: sitis sitis) dictis Rommels Camp sitis in parochia et 

loco predictis ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo Vrieze Graet 

(dg: fo) promittentes indivisi (dg: warandiam et obligationem deponere) 

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

 

BP 1179 p 619r 08 do 06-11-1393. 

Goeswinus Steenwech maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Arnoldus Steijmpel met zijn goederen. 

 

Goeswinus (dg: Steijmpel omnes ve) Steenwech omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Arnoldum Steijmpel cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 09 do 06-11-1393. 

Theodericus van Hunenborch beloofde aan Arnoldus Heijme 34 oude Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Theodericus de (dg: Hen) Hunenborch promisit Arnoldo Heijme XXXIIII (dg: 

bo) aude Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurjm 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 10 do 06-11-1393. 

Walterus zvw Henricus Wouters soen droeg over aan Mijchael gnd Beltkens 

soen van den Kerchove alle goederen van de broers Henricus en Mijchael, gnd 

van der Moest, aan hem gerechtelijk verkocht door Henricus Hacke. 

 

Walterus filius quondam Henrici Wouters soen omnia bona Henrici et 

Mijchaelis fratrum dictorum van der Moest vendita sibi a Henrico Hacke 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout (dg: ..) in 

litteris supportavit Mijchaeli dicto Beltkens soen van den Kerchove cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 11 do 06-11-1393. 

Godefridus zv Arnoldus gnd Bode van Herlaer verkocht aan Aleijdis wv 

Henricus Maes soen van Hijntham een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd Oude Herlaar, naast de watermolens aldaar, 

tussen Egidius gnd Moelner enerzijds en Walterus van der Heijden 

anderzijds. Voornoemde Godefridus en zijn vader Arnoldus Bode beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd 1 opper hooi. 

 

Godefridus filius Arnoldi dicti Bode de Herlaer hereditarie vendidit 

Aleijdi (dg: filie) #relicte# quondam Henrici Maes soen de Hijntham 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

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

prato sito in parochia de (dg: Herlaer) Ghestel prope Herlaer ad locum 

dictum #Aude# Herlaer iuxta molendina #aquatilia# ibidem inter 

hereditatem Egidii dicti Moelner ex uno et inter hereditatem Walteri van 

der Heijden ex alio promittentes et cum dictus! Arnoldus Bode eius pater 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et (dg: obligationem) 

aliam obligationem deponere (dg: et al) excepto (dg: quatuor cumulis 

dicti) uno cumulo dicto opper feni exinde solvendo et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 619r 12 do 06-11-1393. 

Godefridus Meijs en Johannes Vrieze schrijnmaker beloofden aan Theodericus 

Buc, tbv hem en Johannes Wert, 20 gulden, 30 penning gnd Berchgroet voor 1 
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gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (do 25-12-1393) en de 

andere helft met Lichtmis (ma 02-02-1394). 

 

Godefridus Meijs et Johannes Vrieze scriniparus promiserunt Theoderico 

Buc ad opus sui et ad opus Johannis Wert (dg: XXX) #XX# gulden scilicet 

XXX denarios communiter Berchgroet computato #pro quolibet gulden 

computato# (dg: ad) mediatim nativitatis Domini et mediatim 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 A 11 p. 620. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1393. 

 

BP 1179 p 620v 01 do 06-11-1393. 

Johannes Huijsman zvw Willelmus Leijten soen verkocht aan Arnoldus Mersman 

zvw Arnoldus Mersman de oudere 1 zesterzaad roggeland, in Oss, ter plaatse 

gnd aen die Katwijk, tussen Gerardus van Duer enerzijds en voornoemde 

Johannes Huijsman anderzijds. 

 

Johannes Huijsman filius quondam Willelmi Leijten soen unum sextariatum 

terre siliginee situm in parochia de Os ad locum dictum (dg: ad) aen die 

Katwijc inter hereditatem Gerardi de (dg: Duer) Duer ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Huijsman ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo Mersman filio quondam Arnoldi Mersman senioris 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes 

Gestel et Gemert datum quinta post Huberti. 

 

BP 1179 p 620v 02 do 06-11-1393. 

De broers Henricus en Mijchael, gnd van der Moest, hadden destijds beloofd60 

aan Yda dv Johannes gnd Andries soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

land en stuk beemd, gnd die Voest, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, naast 

de kapel van Sint-Odulphus, tussen Johannes gnd Arkenman enerzijds en 

Willelmus gnd Hennens soen anderzijds. Vervolgens had voornoemde Yda dv 

Johannes Andries soen die erfpacht verkocht aan Henricus gnd Hacke. Thans 

stelde Mijchael gnd Beltkens soen van den Kerchove tot extra onderpand 3 

lopen roggeland, in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen Arnoldus 

van Gunterslaer enerzijds en kvw Cristianus gnd met den Ymen anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus et Mijchael fratres dicti van der 

Moest promisissent indivisi se daturos et soluturos Yde filie Johannis 

dicti Andries soen annuam et hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco anno quolibet hereditarie in festo purificationis beate 

Marie virginis et in Busco tradendam (dg: et solvendam) de et ex pecia 

terre et pecia prati dictis die (dg: ...) Voest sitis in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Best juxta capellam sancti Odulphi inter 

hereditatem Johannis dicti Arkenman ex uno et inter hereditatem Willelmi 

dicti Hennens soen ex alio prout in litteris et cum deinde dicta Yda 

filia Johannis Andries soen dictam hereditariam paccionem unius modii 

siliginis hereditarie vendidisset (dg: .) Henrico dicto Hacke prout in 

litteris constitus igitur (dg: Gerardus) coram scabinis infrascriptis 

Mijchael dictus Beltkens soen van den Kerchove tres lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Oerscot in loco dicto Gunterslaer inter 

hereditatem Arnoldi de Gunterslaer ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Cristiani dicti (dg: d) met den Ymen ex alio ut dicebat ad 

#maiorem# securitatem (dg: dicte) solucionis dicte paccionis unius modii 

siliginis dicte mensure ad pignus imposuit promittens super (dg: u) omnia 

#warandiam# et obligationem deponere. Testes Lijsscap et Gemert datum 

supra. 

 

                         
60 Zie ← BP 1177 f 121r 14 do 21-04-1384, belofte van de erfpacht. 
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BP 1179 p 620v 03 do 06-11-1393. 

Rutgherus Kort zvw Henricus Kort en zijn zoon Henricus verkochten aan 

Ghiselbertus zvw Ghisbertus van de Doorn een b-erfcijns61 van 4 pond geld, 

uit een b-erfcijns van 5 pond geld die Elizabeth evw voornoemde Henricus 

Kort beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande 

uit een erf met gebouwen, dat was van wijlen Henricus Pricken, in Den 

Bosch, aan de Vughterstraat, tussen erfgoed van Rodolphus zv Godescalcus 

Roesmont enerzijds en erfgoederen van Goeswinus Knode en Johannes gnd 

Lemken anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan 

een straat die loopt voor het huis van Postel, welk erf voornoemde wijlen 

Henricus Kort in cijns uitgegeven had aan Johannes van Helvoert riemmaker, 

voor de hertogencijns, 20 schelling b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois van 

de koning van Frankrijk voor 16 penning gerekend, en voor voornoemde cijns 

van 5 pond eerstgenoemd geld, en welke cijns van 4 pond nu aan verkopers 

behoort. 

 

Rutgherus Kort #filius quondam Henrici Kort# et Henricus eius filius 

hereditarium censum #quatuor librarum monete de hereditario censu# 

quinque librarum monete quem Elizabeth (dg: mater dicti H) uxor dicti 

Henrici quondam Kort solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex quadam area que fuerat quondam Henrici Pricken sita 

in Busco ad vicum (dg: dictum) Vuchtensem inter hereditatem Rodolphi 

filii Godescalci Roesmont ex uno et inter hereditates Goeswini Knode et 

Johannis dicti Lemken ex alio tendente a dicto vico Vuchtensi retrorsum 

usque ad vicum tendentem ante domum de Postula (dg: q) atque ex omnibus 

et singulis edificiis in dicta area consistentibus sive sitis quam aream 

cum suis (dg: attinentiis) edificiis dictus quondam Henricus Kort dederat 

ad censum Johanni de Helvoert corriga-(dg: cora)-rio scilicet pro censu 

domini nostri ducis (dg: .) et pro viginti solidis hereditarii census 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI {er lijkt 

XVII te staan} denariis in hiis computato annuatim exinde solvendis et 

pro predicto censu quinque librarum (dg: di) primodicte monete prout in 

litteris et quem censum quatuor librarum nunc ad se spectant! hereditarie 

vendiderunt Ghiselberto (dg: di) filio quondam Ghisberti de Spina cum 

litteris et jure occacione promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem #et impeticionem# ex parte sui et (dg: suorum co-

) heredum #dicte quondam Elizabeth# deponere. Testes (dg: ..) Lijsscap et 

Gemert datum supra. 

 

BP 1179 p 620v 04 do 06-11-1393. 

Voornoemde Rutgherus Kort zvw Henricus Kort en zijn zoon Henricus 

verkochten aan Ghiselbertus zvw Ghisbertus van de Doorn een b-erfcijns van 

3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die Johannes gnd 

Honijman verworven had van Thomas ev Oda, ?szvw Arnoldus van Merwijc, uit 

een erfcijns van 40 schelling, met Sint-Martinus te betalen, en 20 

schelling met Sint-Remigius te betalen, welke cijns van 3 pond voornoemd 

geld Elizabeth evw voornoemde Henricus Corte gekocht had van voornoemde 

Johannes Honijman. 

 

Dicti Rutgherus Kort #filius quondam Henrici (dg: Korte) Corte# et 

Henricus eius filius (dg: here s) hereditarium censum trium librarum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

dicto censu computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum 

Johannes dictus (dg: Hoij) Honijman erga Thomam maritum Ode ?generum 

quondam Arnoldi de Merwijc emendo (dg: acquisiverat) successive 

acquisiverat #de quo censu XL solidi in festo Martini et XX solidi in 

festo Remigii hereditarie sunt solvendi# et quem censum trium librarum 

dicte monete (dg: erga Johannem dictum Johannem dictum Honijman) 

                         
61 Zie → BP 1182 p 012v 04 do 04-03-1400 (2), verkoop van de erfcijns. 
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Elizabeth uxor dicti quondam Henrici Corte erga dictum Johannem Honijman 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum trium librarum dicte 

monete nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Ghiselberto 

filio quondam Ghisberti de Spina supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure promittentes indivisi super omnia (dg: warandiam) #ratam servare# et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum [et] (dg: suo) heredum dicte 

quondam Elizabeth deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 620v 05 do 06-11-1393. 

Rutgherus Cort zvw Henricus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan 

Ghisbertus zvw Ghisbertus van de Doorn een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, welke pacht 

van 7 mud voornoemde wijlen Henricus Cort met Lichtmis in Den Bosch beurt, 

gaande uit een hoeve die was van wijlen Gheenkinus van Eijsche, in Beilver, 

in Haaren, zoals Godefridus die Vos deze hoeve beteelde, uitgezonderd een 

hofstad waarin Margareta gnd Vets woonde, welke hoeve, met uitzondering van 

de hofstad, voornoemde wijlen Henricus Cort uitgegeven had aan Arnoldus van 

den Rubossche van Belver voor voornoemde b-erfpacht van 7 mud rogge. 

 

Dicti Rutgherus Cort filius quondam Henrici Cort et Henricus filius dicti 

Rutgheri hereditariam paccionem duorum modiorum mensure! de Busco de 

hereditaria paccione septem modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem septem modiorum dicte mensure dictus quondam Henricus Cort 

solvendam habuit hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

manso (dg: sito dicti quondam Henrici Cort si) qui fuerat quondam 

Gheenkini de Eijsche sito in Beilver in parochia de Haren et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus prout dictum 

mansum cum suis attinentiis universis Godefridus die Vos sub sua cultura 

habere consuevit perexcepto quodam domistadio sito ibidem in quo 

Margareta dicta Vets morabatur [quem] mansum cum suis attinentiis dicto 

domistadio reservato dictus quondam Henricus Cort dederat ad pactum 

Arnoldo van den Rubossche de Belver pro dictis (dg: septem sep) septem 

modiis siliginis dicte mensure hereditarie paccionis prout in litteris 

quas vidimus hereditarie vendiderunt Ghisberto filio quondam Ghisberti de 

Spina promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem in 

dicta paccione duorum modiorum siliginis existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 620v 06 do 06-11-1393. 

Nijcholaus van Bredelaer: (dg: een stuk land, in Veghel, tussen erfgoed gnd 

Calen Hostat enerzijds en Deliana van Haselberch anderzijds) en ½ bunder 

beemd, ter plaatse gnd Colners Buenre, tussen Johannes gnd van der Hage 

enerzijds en Hilla gnd Werts anderzijds, met een tuin die hierbij hoort 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Nijcholaus de Bredelaer (dg: peciam terre sitam in parochia de Vechel 

inter hereditatem dictam Calen Hostat ex uno et inter hereditatem Deliane 

de Haselberc[h] ex alio) atque dimidium bonarium prati situm in loco 

dicto Colners Buenre inter hereditatem Johannis dicti van der Hage ex uno 

et inter hereditatem (dg: dicte) Hille dicte Werts ex alio cum quodam 

orto ad premissa spectante. 

 

BP 1179 p 620v 07 do 06-11-1393. 

Deliana wv Nijcholaus van Bredelaer, en Johannes gnd Ude en Nijcholaus, kv 

voornoemde Deliana en Nijcholaus, verkochten aan Johannes van Dordrecht 1 

bunder beemd en een aangelegen tuin, in Veghel, ter plaatse gnd Coelners 

Hoeve, tussen wijlen Hilla Werts enerzijds en voornoemde Delijana en haar 

kinderen anderzijds. Petrus zv voornoemde Deliana zal afstand doen. De 

koopsom is voldaan. 
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Deliana (dicta de Hazen fi) relicta quondam Nijcholai de Bredelaer cum 

tutore (dg: Ude) #Johannes dictus Ude# et Nijcholaus (dg: eius) liberi 

dictorum Deliane et Nijcholai unum bonarium prati #atque quendam ortum 

sibi adiacentem# situm in parochia de Vechel in loco dicto communiter 

Coelners (dg: f) Hoeve inter hereditatem quondam Hille Werts ex uno et 

inter hereditatem dicte Delijane et eius liberorum ex alio (dg: atque 

quendam) ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Dordrecht 

promittentes cum tutore #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere et quod ipsi Petrum filium (dg: f) dictorum Deliane 

(?dg: et quondam Nijcholai) super (dg: dicto) premissis ad (dg: ad) opus 

dicti emptoris facient renunciare. Quo facto dicti venditores 

recognoverunt eis de pretio dicte vendicionis fore satisfactum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 620v 08 do 06-11-1393. 

Jordanus zvw Johannes Leeuwe droeg over aan zijn schoonzoon Willelmus van 

Heirle zijn vruchtgebruik in een huis en erf in Den Bosch, over de Visbrug, 

in een straatje dat loopt naar de gemene beerput, tussen erfgoed van 

Martinus Berwout enerzijds en de nieuwe stadsmuur anderzijds. 

 

Jordanus (dg: Lee) filius quondam Johannis Leeuwe suum usufructum sibi 

competentem in domo et area sita in Busco ultra pontem piscium (dg: 

inter) in quodam viculo ibidem tendente versus communem cloacam inter 

hereditatem Martini Berwout ex uno et inter novum murum oppidi de Busco 

ibidem ex alio ut dicebat (dg: he) supportavit (dg: Jacobo) Willelmo de 

Heirle suo genero promittens ratam servare et obligationem ex parte in 

dicto usufructu existentem deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 A 12 p. 621. 

 Quinta post Huberti: donderdag 06-11-1393. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo tercio mensis novembris 

  die sexta pontificis Bonifacii noni anno quarto: 

  donderdag 06-11-1393. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1393. 

 

BP 1179 p 621r 01 do 06-11-1393. 

Willelmus van Heirle zvw Jacobus van Heirle beloofde aan zijn schoonvader 

Jordanus Leeuwe een lijfrente van 12 gulden, 30 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan (wo 24-06-1394), gaande uit alle 

goederen van voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus de Heirle filius quondam Jacobi de Heirle promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Jordano (dg: Le) Leeuwe suo socero 

vitalem pensionem XII gulden scilicet XXX ghemeijn (dg: pro) placken pro 

quolibet gulden computato anno quolibet ad vitam dicti Jordani et non 

ultra mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Johannis de et ex omnibus bonis dicti Willelmi (dg: quocumque) habitis et 

habendis quocumque sitis et si Jordanus mortuus fuerit etc. Testes 

Lijsscap et Gemert datum quinta post Huberti. 

 

BP 1179 p 621r 02 do 06-11-1393. 

Johannes Buekentop verkocht aan Wautgherus zvw Johannes Daems soen van 

Berchen ¼ deel van een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, buiten de poort van Johannes gnd Pijnappel, tussen erfgoed 

van wijlen Arnoldus gnd Straetmaker enerzijds en erfgoed dat was van 

Johannes zv Lambertus van den Hoevel anderzijds, welk ¼ deel voornoemde 

Johannes Buekentop gekocht had van de gezusters Agnes en Deliana, dvw 

Bertholdus zvw Johannes gnd Bertouts soen, te weten het ¼ deel naast 

voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus Straetmaker, zoals afgepaald door de 
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naburen. 

 

Johannes Buekentop unam quartam partem domus et aree site in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis extra portam Johannis dicti Pijnappel inter 

hereditatem quondam (dg: Johannis) Arnoldi dicti Straetmaker ex uno et 

inter hereditatem dudum Johannis filii Lamberti van den Hoevel ex alio 

quam quartam partem dictus Johannes Buekentop erga Agnetem et Delianam 

sorores filias quondam Bertholdi filii quondam Johannis dicti Bertouts 

soen emendo #prout in litteris# scilicet illam quartam partem que sita 

est iuxta dictam hereditatem dicti quondam Arnoldi Straetmaker 

hereditarie (dg: s) vendidit Wautghero filio quondam Johannis Daems soen 

de Berchen (dg: cum) supportavit cum litteris (dg: et aliis j) jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dictus emptor dictam quartam habehit! et obtinebit 

protunc eadem #quarta# pars ibidem per vicinos ibidem limitata est et 

assignata et palata ut dicti emptor et venditor mutuo recognoverunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 621r 03 do 06-11-1393. 

Voornoemde Wautgherus verkocht aan Johannes zvw Ghibo van Best, tbv hem en 

Gertrudis dv voornoemde Ghibo van Best, een n-erfcijns van 3 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25—12-1394), gaande 

uit een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Straetmaker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Johannes zvw Lambertus van den Hoevel anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld. 

 

Dictus (dg: Walt) Wautgherus hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Ghibonis de Best ad opus sui et ad opus Gertrudis filie dicti Ghibonis de 

Best hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie (dg: 

mediatim) Domini et primo termino #a# nativitatis Domini proxime futuro 

ultra annum ex domo et area cum suis attinentiis sitis in Busco ad finem 

#vici# Hijnthamensis inter hereditatem quondam Arnoldi Straetmaker ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis filii quondam Lamberti van den 

Hoevel ex alio promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quatuor librarum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 621r 04 do 06-11-1393. 

Mathijas die Bie smid en zijn dochter Mechtildis verkochten aan Albertus 

nzv Willelmus Aben soen van Bucstel (1) een stuk land in Boxtel, ter 

plaatse gnd Onrode, tussen Willelmus Mijnnemere enerzijds en Gerardus 

Hennens soen van der Hogerstraten anderzijds, (2) een stuk land in Boxtel, 

ter plaatse gnd Onrode, tussen Henricus die Moelnere enerzijds en Albertus 

van den Dijc anderzijds, (3) de helft in 1/3 deel van een stuk beemd in 

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, ter plaatse gnd in het Hildbroek, tussen 

Willelmus Mijnnemere enerzijds en voornoemde Willelmus Mijnnemere en 

Theodericus Scut anderzijds, belast met 13 penning nieuwe cijns en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel. 

 

Mathijas die Bie faber et Mechtildis eius filia cum tutore (dg: ?lpe) 

peciam terre sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum Onrode inter 

hereditatem Willelmi Mijnnemere ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Hennens soen (dg: de) van der Hogerstra-(dg: ge)-#ten# ex alio item 

peciam terre sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Henrici die (dg: Raetba..) #Moelnere# ex uno et inter hereditatem Alberti 

van den Dijc ex alio atque (dg: #medietatem ad se spectantem# peciam 

terre sitam in dictis parochia et loco in loco dicto int Hildbroec) 

medietatem ad se spectantem in una tercia parte cuiusdam pecie prati site 

in dictis parochia et loco in loco dicto int Hildbroec inter hereditatem 
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Willelmi Mijnnemere ex (dg: utroque latere coadiacentem) ex uno et inter 

hereditatem eiusdem Willelmi Mijnnemere et Theoderici Scut ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Alberto filio naturali (dg: q) Willelmi 

Aben soen de Bucstel promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere exceptis XIII denariis novi census et hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Bucstel exinde solvendis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 621r 05 do 06-11-1393. 

Johannes Bathen soen zvw Henricus Hennen soen verkocht aan Andreas van 

Oudrigem een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus in 

Den Bosch te leveren, gaande uit 4½ bunder broekland, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Bordelaer, tussen Arnoldus zvw Henricus Hennen soen enerzijds 

en de gemeint aldaar anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 1 oude schild aan Baudewinus zvw Henricus die Rode en een 

b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment. 

 

{In margine sinistra een haal naar BP 1179 p 621r 07}. 

Johannes Bathen soen filius quondam Henrici Hennen soen hereditarie 

vendidit Andree de Oudrigem hereditariam paccionem (dg: dimid unius) 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Jacobi et in 

Busco tradendam ex quatuor et dimidio bonariis paludis sitis in parochia 

de Bucstel in loco dicto (dg: P) Bordelaer inter hereditatem Arnoldi 

filii dicti quondam Henrici Hennen soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem (dg: ..) ibidem ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu unius auden scilt Baudewino filio quondam Henrici die 

Rode (dg: exinde so prius solvendis et sufficientem facere) et 

hereditario censu XL solidorum communis pagamenti exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 621r 06 do 06-11-1393. 

Wijnricus Screijnmaker maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Johannes zvw Jacobus van Enghelant met zijn 

goederen. 

 

Wijnricus Screijnmaker omnes vendiciones et alienaciones factas per (dg: 

Jacobum) Johannem filium quondam Jacobi de Enghelant cum (dg: s) bonis 

suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 621r 07 do 06-11-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jacobus aanstaande 

(za 25-07-1394), met 34 oude Gelderse gulden of de waarde en met de pacht 

van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Johannes van de Kloot en Wijnricus Screijnmaker. 

 

{In margine sinistra een haal naar BP 1179 p 621r 05}. 

Et poterit redimere dictam paccionem ad spacium trium annorum post festum 

Jacobi proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente 

cum XXXIIII aude Gelre gulden seu cum valore et cum paccione anni 

redempcionis promittentes ut in forma. Acta in camera presentibus (dg: 

Johanne de) Johanne de Globo et Wijnrico Screijnmaker datum anno Domini 

Mo CCCmo nonagesimo tercio mensis novembris die sexta hora post vesperarum 

pontificis Bonifacii noni anno quarto. 

 

BP 1179 p 621r 08 vr 07-11-1393. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Henricus zvw Petrus van 

Krekelhoven (1) een b-erfcijns van 14 penning oude cijns die wijlen 

voornoemde Petrus van Krekelhoven hen met Sint-Martinus betaalde, gaande 

uit erfgoederen van voornoemde Petrus, in Beilver bij Haren, (2) een 

b-erfcijns van 12 penning oude cijns die Arnoldus die Vos hen met Sint-
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Martinus betaalt, gaande uit erfgoederen van voornoemde Arnoldus Vos, 

aldaar gelegen, (3) een b-erfcijns van 11 penningen oude cijns, die 

Henricus Zibben soen hen met Sint-Martinus betaalt, gaande uit erfgoederen 

van voornoemde Henricus, in Beilver. 

 

Rutgherus Cort (dg: filius quondam Henrici Cort) et Henricus filius dicti 

Rutgheri hereditarium censum (dg: trium solidorum et unius) 

#quatuordecim# denariorum antiqui census (dg: quem sol se solvendum 

habere dicebat hereditarie Martini ex) quem (dg: se) Petrus de! quondam 

de Krekelhoven eis solvere consuevit et tenebatur hereditarie Martini ex 

hereditatibus eiusdem quondam Petri sitis in Beilver prope Haren atque 

hereditarium censum XII denariorum dicti antiqui census quem Arnoldus 

(dg: Vo) die Vos eis solvere (dg: con) tenetur hereditarie #Martini# ex 

hereditatibus dicti Arnoldi Vos (dg: ex h) sitis ibidem atque 

hereditarium censum XI denariorum antiqui census quem Henricus Zibben 

soen eis solvere tenetur hereditarie termino solucionis predicto ex 

hereditatibus eiusdem Henrici sitis in Beilver predicta (dg: et quos 

census) hereditarie vendiderunt Henrico filio dicti quondam Petri de 

Krekelhoven promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui et 

suorum coheredum deponere. Testes Lijsscap et Goessuinus datum crastino! 

Leonardi. 

 

1179 mf10 A 13 p. 622. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1393. 

 in profesto Martini: maandag 10-11-1393. 

 Dominica post Leonardi: zondag 09-11-1393. 

 in crastino Martini: woensdag 12-11-1393. 

 Secunda post Martini: maandag 17-11-1393. 

 

BP 1179 p 622v 01 vr 07-11-1393. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Johannes Boen van 

Beilver (1) een b-erfcijns van 8 schelling, een oude groot Tournoois geld 

van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of de waarde ervan, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een stuk land behorend aan 

Johannes snijder van Belver, in Belver bij Haaren, 2½ lopen rogge groot, 

gelegen naast goederen van Henricus Vos, welke cijns Johannes Dicbier de 

jongere gekocht had van voornoemde Johannes snijder, en welke cijns 

verkopers nu bezitten, (2) een b-erfcijns van 5 penning oude cijns, die 

voornoemde Rutgherus en Henricus met Sint-Martinus beuren, gaande uit 

erfgoederen van wijlen Nijcholaus van Krekelhoven, in Belver gelegen. 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius hereditarium censum octo solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in 

hiis computato seu valore! eiusdem solvendum anno quolibet in festo 

Martini de quadam ?portione terre (dg: q) spectante ad Johannem sartorem 

de Belver sita in Belver prope Haren duo et dimidium lopina seminis 

siliginis capiente jacente iuxta bona Henrici Vos quem censum Johannes 

Dicbier junior erga #dictum# Johannem sartorem emendo acquisiverat prout 

in litteris (dg: here) et quem censum nunc ad se spectare dicebat! atque 

hereditarium censum quinque denariorum antiqui census quem dicti 

Rutgherus et Henricus eius filius solvendum habent hereditarie Martini ex 

hereditatibus quondam Nijcholai de Krekelhoven sitis in Belver predicta 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Boen (dg: filio quondam 

Johannis) de Beilver supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

indivisi ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et 

suorum coheredum et ex parte dicti quondam Johannis Dicbier junioris 

deponere. Testes Lijsscap et Goeswinus datum in crastino Leonardi. 
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BP 1179 p 622v 02 vr 07-11-1393. 

Rodolphus van Gravia beloofde62 aan Franco Croke 12½ Gelderse gulden of de 

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

 

Rodolphus de Gravia promisit super omnia Franconi Croke XII et dimidium 

novos Gelre gulden seu valorem in auro ad (dg: ..) nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos.Testes Spanct et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1179 p 622v 03 ma 10-11-1393. 

Willelmus en Elizabeth, kvw Walterus van Bakelaer, verkochten aan Ywanus 

Stierken 3 lopen roggeland, in Nuenen, ter plaatse gnd Zandakker, tussen 

een weg aldaar enerzijds en Zeghewigis gnd Zeghewijc anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Ywanus Stierken. 

 

Willelmus et Elizabeth (dg: f) liberi quondam Walteri de Bakelaer cum 

tutore tres lopinatas terre siliginee (dg: #dictas die Zand# sitas in 

parochia de Nuenen et) in parochia de Nunen ad locum dictum Zandacker 

inter (dg: hereditatem communem) viam quandam ibidem ex uno et inter 

hereditatem Zeghewigis (dg: et dictis) dicte Zeghewijc ex alio tendentes 

cum uno fine ad hereditatem Ywani Stierken (dg: pro) in ea quantitate qua 

ibidem site sunt hereditarie vendiderunt dicto Ywano Stierken 

promittentes cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Goeswinus et Gemert datum in profesto Martini. 

 

BP 1179 p 622v 04 zo 09-11-1393. 

Johannes zvw Willelmus Gilijs soen beloofde aan zijn zwager Johannes van 

den Poeldonc een n-erfpacht van 16 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi Gilijs soen promisit super omnia se 

daturum et soluturum Johanni van den Poeldonc suo sororio hereditariam 

paccionem sedecim modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis bonis suis habitis et habendis 

quocumque locorum sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam. Testes Goessuinus et Gestel datum dominica post Leonardi. 

 

BP 1179 p 622v 05 ma 10-11-1393. 

Willelmus Scilder en Arnoldus van Scijnle zvw hr Leonius beloofden aan 

Gerardus van Houthem 300 Dordrechtse gulden met Epiphanie aanstaande (di 

06-01-1394) te betalen. 

 

O+. 

Willelmus Scilder et Arnoldus de Scijnle filius quondam domini Leonii 

promiserunt Gerardo de Houthem IIIc Dordrecht gulden ad festum epiphanie 

Domini proxime persolvendos. Testes Lisscap et Ghemert datum in profesto 

Martini. Detur Jacobo Tijt. 

 

BP 1179 p 622v 06 wo 12-11-1393. 

Gheenmannus gnd Gheenmans soen verklaarde, met zijn vrouw Cristina, dv 

Heijlwigis en wijlen Theodericus Sceijdemaker, ontvangen te hebben van 

voornoemde Heijlwigis wv Theodericus Sceijdemaker 30 Hollandse gulden, in 

de plaats van erfgoed. Hij beloofde aan Johannes Godevarts soen, tbv andere 

erfg van voornoemde Heijlwigis en wijlen Theodericus Sceijdemaker, bij de 

deling van de goederen, die wijlen voornoemde Theodericus heeft nagelaten, 

resp. die voornoemde Heijlwigis zal nalaten, 30 Hollandse gulden of de 

waarde in te brengen. 

 

                         
62 Zie → BP 1179 p 622v 09 wo 12-11-1393, Jacobus zvw Willelmus Coptiten 

beloofde Rodolphus van Gravia schadeloos te houden. 
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Gheenmannus dictus Gheenmans soen palam recognovit se recepisse ab 

Heijlwige relicta quondam Theoderici Sceijdemaker cum Cristina sua uxore 

filia dictorum Heijlwigis et quondam Theoderici Sceijdemaker XXX Hollant 

gulden (dg: monete) nomine (dg: here) et loco hereditatis et promisit 

super omnia (dg: dicte Heijlwigi ad opus aliorum) Johanni Godevarts soen 

ad opus aliorum heredum dictorum Heijlwigis et quondam Theoderici 

Sceijdemaker quod si ipse Gheenmannus #seu dicta Cristina aut eius 

heredes# imposterum ad divisionem faciendam de bonis que dictus (dg: Th) 

quondam Theodericus in sua morte post se reliquit et que dicta Heijlwigis 

in sua morte post relinquet venire voluerit et ea condividere extunc ad 

huiusmodi divisionem reimportabunt XXX Hollant gulden seu valorem 

antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit et ea condividere. Testes 

Gestel et Gemert datum in crastino Martini. 

 

BP 1179 p 622v 07 wo 12-11-1393. 

Gheenmannus Gheenmans soen ev Cristina dvw Theodericus Sceijdemaker deed 

tbv Johannes zv Godefridus gnd Sammel? soen afstand van een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, die Nijcholaus Lathouwer, wonend ter plaatse gnd 

Griensvenne, leverde aan wijlen voornoemde Theodericus, gaande uit 

erfgoederen ter plaatse gnd het Griensvenne. 

 

Gheenmannus Gheenmans soen maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Cristine sue uxoris filie (dg: dicti) quondam Theoderici Sceijdemaker 

super hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam 

(dg: The) Nijcholaus (dg: La..) Lathouwer commorans in loco dicto 

Griensvenne dicto quondam Theoderico solvere consueverat hereditarie ex 

hereditatibus sitis in dicto loco tGriensvenne ut dicebat ad opus 

Johannis (dg: dicti Godevarts soen) filii Godefridi dicti Sammel? soen 

renunciavit promittens super omnia ratam! et obligationem et impeticionem 

ex parte et! suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 622v 08 wo 12-11-1393. 

Johannes Wert van Os zvw Johannes Wert beloofde aan Johannes Becker zvw 

Johannes Heirde, tbv Wolterus Delijen, 5 mud rogge, Bossche maat, na maning 

te leveren. 

 

Johannes Wert de Os (dg: p) filius quondam Johannis Wert promisit Johanni 

Becker filio quondam Johannis Heirde ad opus Wolteri Delijen quinque 

modios siliginis mensure de Busco ad monitionem dicti Wolteri 

persolvendos. Testes Lisscap et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 622v 09 wo 12-11-1393. 

Jacobus zvw Willelmus Coptiten beloofde Rodolphus van Gravia schadeloos te 

houden van 12½ Gelderse gulden, die voornoemde Rodolphus beloofd63 had aan 

Franco Croeke. 

 

Solvit. 

Jacobus filius quondam Willelmi Coptiten promisit Rodolphum de Gravia 

(dg: indempnem s) a XIIJ Gelre gulden quos dictus Rodolphus (dg: su) 

Franconi Croeke promiserat ut dicebat indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 622v 10 ma 17-11-1393. 

Hubertus van Ghemert gaf uit aan Johannes van Troest een huis en tuin in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes gnd Matheus soen 

witledermaker enerzijds en erfgoed van Adam bakker anderzijds, met een weg, 

en daarin een poort, naast erfgoed van voornoemde Johannes zv Matheus, van 

deze weg voor voornoemde Johannes 1 voet gereserveerd als osendrup; de 

                         
63 Zie ← BP 1179 p 622v 02 vr 07-11-1393, belofte op 25-12-1393 12½ Gelre 

gulden te betalen. 
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uitgifte geschiedde voor 11 penning hertogencijns en thans voor een 

n-erfcijns van 11 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan. 

 

Hubertus de Ghemert domum et ortum sitos in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem Johannis (dg: Rik) dicti Matheus soen preparatoris albi corei 

ex uno et inter hereditatem Ade pistoris ex alio pro! cum quadam via et 

porta in eadem via existente sita ibidem contigue iuxta hereditatem dicti 

Johannis filii Mathei salvo! tamen dicto Johanni una pedata terre pro 

stillicidio dicti Johannis de via predicta ut dicebat dedit ad censum 

Johanni de Troest ab eodem pro undecim denariis census domino duci inde 

solvendo dando etc atque pro hereditario censu undecim librarum et decem 

solidorum monete dando dicto Huberto ab altero mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis et promisit 

super habita et habenda sufficientem facere. Testes Sta et Goess datum 

secunda post Martini. 

 

BP 1179 p 622v 11 ma 17-11-1393. 

Johannes Buekentop zv Rutgherus beloofde aan voornoemde Hubertus 63 

Hollandse gulden of de waarde te betalen, een helft met Kerstmis (do 25-12-

1393) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394). 

 

(dg: Henricus Buek) Johannes Buekentop filius Rutgheri promisit dicto 

Huberto LXIII Hollant gulden vel valorem mediatim Domini et mediatim 

pasce proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

 


