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1179 mf10 A 14 p. 623. 

 Secunda post Martini: maandag 17-11-1393. 

 in die Elisabeth: woensdag 19-11-1393. 

 Sexta post Elisabeth: vrijdag 21-11-1393. 

 

BP 1179 p 623r 01 ma 17-11-1393. 

Hessello zvw Gerardus van Vucht verkocht aan Johannes van Bladel een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en akker, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die 

Hoen, tussen voornoemde plaats gnd die Hoen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 50 schelling geld. 

 

[Hes]sello filius quondam Gerardi de Vucht hereditarie vendidit Johanni 

de Bladel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo orto et agro terre sitis in 

parochia sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum die Hoen inter dictum 

locum die Hoen vocatum ex uno et inter communem platheam ex alio ut 

dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu quinquaginta solidorum monete prius inde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Goessuinus et Gestel datum secunda post 

Martini. 

 

BP 1179 p 623r 02 ma 17-11-1393. 

Nicholaus zv Petrus gnd uten Cameren beloofde aan Gerardus zv Petrus gnd 

Therijs 20½ Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-

03-1394) te betalen. 

 

Nicholaus filius (dg: quondam) Petri dicti uten Cameren promisit Gerardo 

filio Petri dicti Therijs XX et dimidium Gelre gulden vel valorem ad 

carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 623r 03 ma 17-11-1393. 

Willelmus Broet, Johannes Broet, Willelmus Zeelmaker en Arnoldus van 

Ghewanden, voor zich en voor Katherina dv voornoemde Arnoldus, legden de 

oplossing van hun onderlinge geschillen mbt erfgoederen en gerede goederen 

van wijlen Nicholaus Broet en diens vrouw Margareta in handen van Willelmus 

Wijnman, verkozen door voornoemde Willelmus Broet, Johannes zvw Gerardus 

van Vladeracken, gekozen door voornoemde Johannes Broet, Wolterus van Os en 

Ghibo van den Gheijne, gekozen door voornoemde Willelmus Zeelmaker, en 

Johannes van Ghewanden, gekozen door voornoemde Arnoldus van Gewanden. Die 

zullen een uitspraak doen uiterlijk met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393). 

 

Willelmus Broet Johannes Broet Willelmus Zeelmaker et Arnoldus de 

Ghewanden pro se et pro Katherina filia dicti Arnoldi super omnibus 

discordiis [et contro]versiis inter ipsos habitis occacione hereditatum 

quondam Nicholai Broet [et] Margarete eius uxoris ut dicebant (dg: com) 

et bonorum paratorum (dg: dicti quondam) dictorum quondam Nicholai et 

Margarete ut dicebant compromiserunt in discretos vires scilicet in 

Willelmum Wijnman ad hoc a dicto Willelmo Broet et in Johannem filium 

quondam Gerardi de Vladeracken ad hoc a dicto Johanne Broet et in 

Wolterum de Os (dg: ad hoc) et Ghibonem van den Gheijne ad hoc a dicto 

Willelmo Zeelmaker et in Johannem van Ghewanden ad hoc a dicto Arnoldo 

van Gewanden electos tamquam in eorum arbitros se ratam servare quecumque 

dicti arbitri (dg: a) infra hinc et festum nativitatis Domini proxime 

concorditer dixerit etc. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 623r 04 wo 19-11-1393. 

(dg: Hermannus Wit verklaarde dat Rijxkinus Mersman 11 Hollandse gulden 
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heeft betaald). 

Destijds had Albertus gnd Jans soen van Kessel beloofd1 aan voornoemde 

Hermannus Wit, gedurende 5 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 11 gulden te 

betalen. Ter meerdere zekerheid droeg voornoemde Hermannus de brief over 

aan voornoemde Rijxkinus. 

 

(dg: Hermannus Wit recognovit sibi per Rijxkinum Mersman fore plenarie 

satisfactum de undecim aureis florenis communiter gulden vocatis q monete 

Hollandie) #Notum sit universis quod cum# Albertus (dg: fi) dictus Jans 

soen de Kessel promisisset super omnia se daturum dicto Hermanno #Wit# ad 

spacium quinque annorum anno quolibet dictorum quinque annorum (dg: festo 

Martini) undecim florenos aureos quolibet dictorum quinque annorum 

Martini prout in litteris et ad maiorem securitatem dictus Hermannus 

dictas litteras dicto Rijxkino supportavit. Testes Lisscap et Gestel 

datum in die Elisabeth. 

 

BP 1179 p 623r 05 wo 19-11-1393. 

Voornoemde Hermannus Wit verhuurde2 aan Rijxkinus Mersman 4 morgen land, in 

Maren, ter plaatse gnd Cort Maer Hovel, tussen Henricus Veren Oeden soen 

enerzijds en Gerardus van Berkel anderzijds, voor een periode van nu tot 

aan Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394). Rijxkinus beloofde de lasten, 

zowel de nieuwe als de oude, die bij voornoemde 4 morgen horen, op zich te 

nemen, uitgezonderd de maasdijken en cijnzen, als die hieruit gaan. De huur 

is betaald. 

 

(dg: Dictus Rijxkinus promisit super omnia dicto Hermanno) Dictus 

Hermannus quatuor jugera terre sita in parochia de Maren in loco dicto 

Cort Maer Hovel inter hereditatem Henrici #Veren# Oeden soen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de (dg: Bl) Berkel ex alio ut dicebat (dg: 

hereditarie supportavit) #locavit# Rijxkino Mersman ab eodem infra hinc 

et festum Martini proxime futurum possidenda promittens warandiam et 

promisit dictus Rijxkinus (dg: q ...) super omnia quod ipse omnia onera 

(dg: s) tam nova quam antiqua spectantia ad dicta quatuor jugera dicto 

tempore durante in bona disposicione tenebit sic quod dicto Hermanno 

dampna exinde non eveniant durante termino predicto exceptis ?tamen 

aggeribus Mose ad dicta quatuor jugera spectantibus et census! #....# si 

que ex dictis 4or jugeribus terre de jure sunt solvendi et (dg: ex) quos 

dictus Hermannus tenebit et solvet et recognovit insuper dictus Hermannus 

sibi per dictum Rijxkinum fore satisfactum de tota pecunia locacionis 

predicte. Testes datum ut supra. (dg: Et erunt due littere). 

 

BP 1179 p 623r 06 wo 19-11-1393. 

Ywanus Stierken en Arnoldus Meijnsen: een huis en tuin in Den Bosch, aan 

het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van voornoemde Ywanus 

enerzijds en erfgoed van Metta Crulliaerts anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Ywanus Stierken et Arnoldus Meijnsen (dg: maritus) domum (dg: ort) et 

ortum sitos in Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem dicti 

Ywani ex uno et inter hereditatem Mette Crulliaerts ex alio. 

 

BP 1179 p 623r 07 wo 19-11-1393. 

Tielmannus van Zonne verkocht aan Nicholaus Reijnbrant een vleesbank, die 

was van wijlen Goessuinus Herinc, in het vleeshuis in Den Bosch, welke bank 

voornoemde Tielmannus gekocht had van Johannes van der Dijesen zvw 

                         
1 Zie ← BP 1178 f 071v 13 do 14-01-1389, belofte elk jaar met Sint-Martinus 

11 Holland gulden te betalen. 
2 Zie ← BP 1178 f 071v 11 do 14-01-1389, verhuur van deze 4 morgen, voor 6 

jaar, tot 14-01-1395, aan Albertus Arts soen van Kessel, die overigens de 

huur overdroeg aan Rijxkinus Mersman. 
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voornoemde Goessuinus Herinc. 

 

Tielmannus de Zonne quendam hereditarium stallum #dictum vleeschbancke# 

qui fuerat quondam Goessuini Herinc situm in macello oppidi de Busco quem 

stallum dictus Tielmannus erga Johannem van der Dijesen filium dicti 

quondam Goessuini Herinc emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie vendidit Nicholao Reijnbrant supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lisscap et Gestel datum in die Elisabeth. 

 

BP 1179 p 623r 08 wo 19-11-1393. 

Johannes zv Johannes van Ghael droeg over aan Aleidis wv Theodericus van 

Megen een b-erfcijns van 30 schelling geld, een helft te betalen met Sint-

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

Ghijsekinus gnd van Welle timmerman woonde, in Den Bosch, aan de 

Gorterstraat, tussen erfgoed van Johannes Vlasman enerzijds en erfgoed van 

Elisabeth van Huesden anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door 

Walterus Coptiten. 

 

Johannes filius Johannis de Ghael hereditarium censum XXX solidorum 

monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area in qua Ghijsekinus dictus de Welle carpentarius commorari 

consuevit sitis in Busco ad vicum dictum Gorterstraet inter hereditatem 

Johannis Vlasman ex uno et inter hereditatem Elisabeth de Huesden ex alio 

supportatum sibi a Waltero Coptiten prout in litteris hereditarie 

supportavit Aleidi relicte quondam Theoderici de Megen cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lisscap et Gestel datum in die Elisabeth. 

 

BP 1179 p 623r 09 vr 21-11-1393. 

Nicholaus van Kessel zvw Nicholaus van Kessel verkocht aan Johannes zvw 

Cristianus Roggen 4½ hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die Klein 

Hengmenge, tussen wijlen voornoemde Cristianus Roggen enerzijds en Arnoldus 

Ghenen soen anderzijds, aan hem verkocht door Johannes zvw Johannes van 

Straten schoenmaker. 

 

(dg: Johannes de Gestel) Nicholaus de Kessel filius quondam Nicholai de 

Kessel quatuor et dimidium hont terre sita in jurisdictione de Meerwijc 

in loco dicto communiter die Cleijn Hengmenge inter hereditatem quondam 

Cristiani Roggen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ghenen soen prout 

ibidem sunt situata vendita sibi a Johanne filio quondam Johannis de 

Straten sutoris prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

dicti quondam Cristiani Roggen supportavit sibi cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lisscap et Ghestel sexta post Elisabeth. 

 

1179 mf10 B 01 p. 624. 

 in die Cecilie virginis: zaterdag 22-11-1393. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo tercio indicis 4or mensis novembris 

  die Cecilie virginis pontificis Bonifacii noni anno quarto: 

  zaterdag 22-11-1393. 

 in crastino Clementis: maandag 24-11-1393. 

 in die Katherine: dinsdag 25-11-1393. 

 

BP 1179 p 624v 01 za 22-11-1393. 

Theodericus van Essche droeg over aan zijn dochter Ermgardis een erfgoed in 

Den Bosch, in de Peperstraat, achter erfgoed van Johannes gnd Makaec en 

Theodericus van Essche, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Essche 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd Scar Jans, wijlen Johannes gnd 

van Boemel, Margareta dvw Lambertus Priker en Boudewinus gnd Lijsmoeden 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemde Johannes 
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Makaec en Theodericus van Essche en met het andere eind aan erfgoed van 

wijlen Johannes van Dordrecht, welk eerstgenoemd erfgoed even breed is als 

het erfgoed van voornoemde wijlen Johannes van Essche, aan hem overgedragen 

door Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus. 

 

Theodericus de Essche quandam hereditatem sitam in Busco ad vicum dictum 

Peperstraet #retro# inter hereditatem Johannis dicti Makaec et Theoderici 

de Essche inter hereditatem quondam Johannis de Essche ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Scar Jans Johannis quondam dicti de 

Boemel Margarete filie quondam Lamberti Priker et Boudewini dicti 

Lijsmoeden ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictorum 

Johannis Makaec et Theoderici de Essche (dg: p) et cum (dg: .) reliquo 

fine ad hereditatem quondam Johannis de Dordrecht et que hereditas (dg: 

.) primodicta continet eandem latitudinem quam habet dicta hereditas 

dicti quondam Johannis de Essche supportatam sibi a Rutghero Cort et 

Henrico eius filio prout! hereditarie supportavit Ermgardi sue filie cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: Sta) Spanct et Goeswinus datum in die Cecilie 

virginis. 

 

BP 1179 p 624v 02 za 22-11-1393. 

Voornoemde Ermgardis dv Theodericus van Essche droeg voornoemde helft van 

het erfgoed over aan haar broer broeder Willelmus van Essche kloosterling 

van Porta Celi. Opgesteld in de kamer in aanwezighied van Willelmus van 

Audenhoven, diens broer Rutgherus, Johannes van de Kloot en Theodericus van 

Essche. 

 

A. 

Dicta Ermgardis medietatem dicte hereditatis supportavit fratri Willelmo 

de Essche (dg: conven) suo fratri conventuali de Porta Celi (dg: cum 

litteris) promittens ratam servare etc. Acta in camera presentibus 

Willelmo de Audenhoven Rutghero eius fratre Johanne de Globo Theoderico 

de Essche datum anno Domini Mo CCCmo nonagesimo tercio indicis 4or mensis 

novembris die Cecilie virginis pontificis Bonifacii noni anno quarto. 

 

BP 1179 p 624v 03 za 22-11-1393. 

Johannes zv Johannes van Audehoesden beloofde aan Arnoldus Stamelart van de 

Kelder een lijfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, gaande uit al zijn 

goederen. 

 

Nota quod ..... tribus solidis. 

Johannes filius Johannis de Audehoesden promisit super omnia se daturum 

et soluturum Arnoldo Sta de Penu vitalem pensionem (dg: un) octo modiorum 

siliginis mensure de Helmont (dg: solvendam) anno quolibet ad vitam dicti 

Johannis de (dg: Aide) Audehoesden et non ultra {hier staan twee puntjes} 

ex omnibus suis bonis quocumque sitis et cum dictus Johannes de 

Audehoesden mortuus fuerit erit quitus. Testes Spanct et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1179 p 624v 04 ma 24-11-1393. 

Johannes die Bijtter zvw Rutgherus die Bijtter verkocht aan Johannes van 

Breda een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, uit een b-erfcijns van 5 

pond voornoemd geld, die Johannes zvw Lambertus van den Pettelaer beloofd 

had aan voornoemde Johannes Bijtter, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een stuk beemd, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Pettelaar, tussen Aleijdis dvw 

voornoemde Lambertus van den Pettelaer enerzijds en kv Gerardus van Mulsen 

anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen voornoemde kv Gerardus van 

Mulsen enerzijds en Henricus van den Put anderzijds, welk stuk beemd en 

land samen 2 morgen minus 1 hont groot zijn. 
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Johannes die Bijtter filius quondam Rutgheri die Bijtter hereditarium 

censum quatuor librarum (dg: et X) #et# decem solidorum monete de 

hereditario censu quinque librarum dicte monete quem censum quinque 

librarum Johannes filius quondam Lamberti van den Pettelaer promisit se 

daturum et soluturum dicto Johanni Bijtter hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de et ex pecia (dg: terre) prati sita infra (dg: .) 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Pettelaer inter hereditatem 

Aleijdis filie dicti quondam Lamberti van den Pettelaer ex uno et inter 

hereditatem et! liberorum Gerardi de Mulsen ex alio atque de et ex pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem dictorum liberorum dicti Gerardi de 

Mulsen ex uno et inter hereditatem Henrici van den [P]ut ex alio et que 

pecia prati et pecia terre semel continent duo iugera minus uno hont 

prout in litteris hereditarie vendidit Johanni de Breda supportavit cum 

litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem deponere in dicto censu existentem et sufficientem facere. 

Testes Lisscap et Goessuinus datum in crastino Clementis. 

 

BP 1179 p 624v 05 ma 24-11-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes zvw Lambertus van 

den Pettelaer beloofde aan Johannes Bijtter” en Johannes van Breda 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Johannes 

Bijtter zvw Rutgherus Bijtter. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes [filius] quondam Lamberti 

van den Pettelaer promisit ut debitor principalis se datutum soluturum 

Johanni Bijtter et Johannes de Brada! promisit (dg: s) tradere dicto 

Johanni Bijtter filio quondam Rutgheri Bijtter ut in forma. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 624v 06 ma 24-11-1393. 

Matheus gnd Bueken en zijn vrouw Oda dvw Johannes gnd Steenken verkochten 

aan Nennekina dvw voornoemde Johannes Steenken 1/3 deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Katherina dvw Henricus Steenkens sv 

voornoemde Johannes Steenkens, in 2 stukken land van wijlen voornoemde 

Katherina, in Dinther, (1) gnd die Speelheuvel, (2) naast de hofstad gnd 

Middelroets Hostat, belast met de grondcijns. 

 

Matheus dictus Bueken maritus legitimus ut asserebat Ode sue uxoris filie 

quondam Johannis dicti Steenken et dicta Oda cum eodem tamquam cum tutore 

(dg: omnia bona eis de morte q) terciam partem eis de morte quondam 

Katherine filii! quondam Henrici Steenkens sororis olim dicti Johannis 

Steenkens successione advolutam in duabus peciis terre (dg: sitis) dicte 

quondam Katherine (dg: succ) sitis in parochia de Dijnter quarum una 

dicta die Speelhoevel (dg: inter h) et altera contigue iuxta (dg: here) 

domistadium dictum (dg: Mi) Middelroets Hostat situm ?situm ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Nennekine filie dicti quondam (dg: Johannis fi) 

Johannis Steenken (dg: -s) promittentes cum tutore super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. 

Testes Lisscap et Goessuinus datum in crastino Clementis. 

 

BP 1179 p 624v 07 ma 24-11-1393. 

Willelmus zvw Godefridus van Hal droeg alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn broer Johannes van Hal over aan zijn zuster 

Bonifacia gnd Faes. 

 

Willelmus filius quondam Godefridi de Hal omnia bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam Johannis de Hal sui fratris 

successione advoluta (dg: ad) quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Bonifacie dicte Faes sue sorori 
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promittens ratam servare. Testes Spanct et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1179 p 624v 08 di 25-11-1393. 

Woltherus zvw Rutgherus van den Stadeacker gaf uit aan Reijnerus nzvw hr 

Ghevardus van Doerne ridder (1) een hoeve van wijlen voornoemde Rutgherus, 

in Knechsel, ter plaatse gnd Wolfhoeven, welke hoeve was van wijlen hr 

Hermannus van Knechsel priester, die aan voornoemde Woltherus gekomen was 

na erfdeling na overlijden van zijn voornoemde vader Rutgherus; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Aarle, aan Luijtgardis dvw voornoemde Rutgherus, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), en een 

n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis aan voornoemde 

Wolterus te leveren, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid, 

voor de levering van de pacht van 5 mud aan voornoemde Wolterus, stelde 

voornoemde Reijnerus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Helmond, die kvw Hubertus van den Kremtsbraken, met Lichtmis moeten 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Bakel, 

welke 3 mud voornoemde Reijnerus verworven had van Henricus Boijfaes. 

Voornoemde Reijnerus beloofde voornoemde pacht van 1 mud rogge, zó aan 

voornoemde Luijtgardis te leveren, dat voornoemde Wolterus daarvan geen 

schade ondervindt. 

 

Woltherus filius quondam Rutgheri van den Stadeacker mansus! quendam 

dicti quondam Rutgheri situm in parochia de Knechsel ad locum dictum 

Wolfhoeven qui mansus predictus fuerat quondam domini Hermanni de 

Kneschsel! presbitri cum eius attinentiis (dg: prout colonus dicti q ..) 

prout dictus mansus cum eius attinentiis de morte dicti quondam Rutgheri 

sui patris jure successionis hereditarie est advolutus et sibi mediante 

divisione hereditaria inter ipsum Wolterum et eius in hoc coheredes 

habita cessit in partem ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Reijnero 

filio naturali quondam domini Ghevardi de Do[e]rne militis ab eodem pro 

(dg: censu) oneribus exinde prius solvendis et faciendis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Aerle Luijtgardi 

filie dicti quondam Rutgheri danda dicte Luijtgardi (dg: p) 

purificationis et pro primo ultra annum et pro hereditaria paccione 

quinque modiorum siliginis dicte mensure de Oerle danda dicto Woltero a 

dicto Reijnero purificationis et pro primo ultra annum et supra dictum 

mansum tradenda ex dicto manso (dg: promittens warandiam) #warandiam# 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex premissis 

et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis quinque modiorum 

siliginis dicto (dg: Re) Woltero exinde ut dictum est solvende dictus 

Reijnerus hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Helmont quam liberi quondam Huberti van den Kremtsbraken sibi solvere 

tenentur hereditarie termino solucionis predi[cto] ex domo orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de (dg: Be) Bakel (dg: 

inter hereditatem) quos (dg: do ortum et hereditates) #tres modios 

siliginis predictos# dictus Reijnerus erga Henricum Boijfaes prius 

acquisiverat ut dicebat pro solucione dicte paccionis quinque modiorum 

siliginis dicto Woltero ad pignus imposuit et promisit dictus dictus! 

(dg: Re) Reijnerus super omnia quod ipse dictam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure dicte Luijtgardi inde solvendam annuatim dabit et 

solvet sic quod dicto Woltero dampna exinde eveniant! in futurum. Testes 

Lisscap et Goessuinus datum in die Katherine. 

 

1179 mf10 B 02 p. 625. 

 in festo Katherine: dinsdag 25-11-1393. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1393. 

 

BP 1179 p 625r 01 di 25-11-1393. 

Woltherus zvw Rutgherus van den Stadeacker gaf uit aan zijn broer Johannes 

alle cijnsgoederen die voornoemde wijlen Rutgherus onder Oirschot, ter 
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plaatse gnd Aarle, had liggen, zoals voornoemde Rutgherus daarin was 

overleden en zoals die goederen bij erfdeling aan voornoemde Wolterus waren 

gekomen; de uitgifte geschiedde voor cijnzen en lasten, en thans voor een 

n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Aarle, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand huizen en tuinen, die 

waren van wijlen Jacobus van Heirle, gelegen in Zonderwijk, ter plaatse gnd 

ter Smedebroek, tussen de gemeint enerzijds en de gemene weg anderzijds. 

 

Dictus Woltherus omnia et singula bona censualia que dictus quondam 

Rutgherus eius pater infra parochiam de Oerscot ad locum dictum Aerle 

habuit situata (dg: #in parochia de Oerscot#) prout (dg: huiusmodi bona 

censualia) dictus quondam Rutgherus in dictis bonis censualibus decessit 

et prout huiusmodi bona dicto Woltero mediante divisione hereditaria (dg: 

etc) cesserunt in partem ut dicebat #(dg: cum eius att)# dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni suo fratri ab eodem pro censibus et 

oneribus prius inde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

quinque modiorum siliginis mensure #de Aerle# danda dicto Woltero ab 

altero purificationis et pro primo ultra annum et in (dg: ex) parochia de 

Oerscot tradenda ex premissis promittens (dg: warandiam) #ratam servare# 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem etc dictus Johannes domos et ortos s qui fuerant 

quondam Jacobi de Heirle sitos in parochia de Zonderwijc in loco dicto 

ter Smedebroecke inter communitatem ex! et inter communem platheam ex 

alio (dg: ?re) ut dicebat ad pignus imposuit et promisit super omnia quod 

ipse (dg: de) reliqua onera predicta taliter solvet quod dicto Woltero 

dampnum exinde non eveniat. Testes Lisscap et Goessuinus datum in festo 

Katherine. 

 

BP 1179 p 625r 02 di 25-11-1393. 

Lambertus zvw Gerardus van Overbeke verkocht aan Johannes van Boert zvw 

Hermannus Scuwinc een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan-

Baptist te betalen, gaande uit (1) 1/5 deel in 3 morgen land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Roemput, tussen wijlen Matheus Becker enerzijds en Thomas 

van Hijntham anderzijds, (2) een huis en tuin, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Arnoldus gnd Gherijts soen enerzijds en Gerardus Wouters 

soen anderzijds, (3) 1 zesterzaad land, aldaar, ter plaatse gnd die Oude 

Hoeve, tussen Johannes Hals enerzijds en Gerardus Hals zv Godefridus van 

den Kolke anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Lambertus filius quondam Gerardi de Overbeke hereditarie vendidit Johanni 

de Boert filio quondam Hermanni Scuwinc hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis baptiste ex 

(dg: pecia terre sita in parochia de Roesmalen ad locum dictum Roemput) 

quinta parte ad se spectante in tribus jugeribus terre sitis in parochia 

de Roesmalen ad locum dictum Roemput inter hereditatem quondam Mathei 

Becker ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntham ex alio atque ex 

domo et orto sitis in dicta parochia in loco dicto Hijnen inter 

hereditatem Arnoldi dicti Gherijts soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Wouters soen ex alio item ex sextariata terre sita ibidem in loco 

dicto die Aude Hoeve inter hereditatem Johannis Hals ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Hals filii Godefridi van den Kolke ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu ducis 

inde prius solvendo et sufficientem facere. 

 

BP 1179 p 625r 03 do 27-11-1393. 

Heijmericus zvw Johannes van Overmere verkocht aan zijn natuurlijke 

kinderen Heijmericus en Godefridus een n-erfcijns van 30 oude schilden, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit erfgoederen onder Lithoijen, (1) een huis 

en tuin ter plaatse gnd de Heuvel, tussen erfgoed behorend aan de 

propositura van Merssen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 2 
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morgen land in een kamp gnd Aleiten Huismans Kamp, tussen erfg vw 

Heijmericus Huijsman enerzijds en een gemene dijk gnd Boterendijk 

anderzijds, (3) 1 morgen land, over de weg gnd de Tiendweg, ter plaatse gnd 

Martens Hoeve, tussen Ghiselbertus Hagens soen enerzijds en Ghisbertus van 

Brakel anderzijds, (4) 4½ hont land, ter plaatse gnd Stokken Kamp, op de 

sloot aldaar, naast Lachaarts Hoeve, welke 4½ hont jaarlijks gedeeld worden 

tegen een erfgoed van Johannes van den Perre, (5) ½ morgen land ter plaatse 

gnd Stokken Kamp, voor aldaar, tussen Johannes van den Perre enerzijds en 

Henricus den Hoesschen anderzijds, (6) 1½ hont land, ter plaatse gnd op den 

Enge, achter de tuin van Hilla van der Slusen, tussen Walterus Bijeken van 

der Graft enerzijds en erfgoed gnd die Gemene Sluis anderzijds, (7) een 

stuk land, ter plaatse gnd op den Enge, tussen erfgoed behorend aan het 

leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds en Johannes zvw Ghisbertus Huijsman 

anderzijds, (8) ½ morgen land, ter plaatse gnd op den Enge, tussen 

Willelmus Mudekens soen enerzijds en erfg vw Goddinus Heijnkens soen 

anderzijds, (9) 3 roeden land, ter plaatse gnd op den Enge, ter plaatse gnd 

in den Krommendijk, tussen Reijnerus Mudekens enerzijds en Zanderus van 

Rossem anderzijds, (10) 2/3 deel in 2 roeden 2 voet land in Lithoijen, in 

een eiland aldaar, tussen erfgoed behorend aan voornoemd leprozenhuis 

enerzijds en erfg van Yda Gherijts anderzijds. De koopsom is voldaan. Zou 

een van beide kopers, Heijmericus of Godefridus, overlijden zonder wettig 

of onwettig nageslacht, voordat deze zijn helft zou hebben verkocht of 

vervreemd, dan gaat diens helft naar de andere koper. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis de Overmere (dg: hereditarie 

vendidit) #hereditarie vendidit# Heijmerico et Godefrido suis pueris 

naturalibus hereditarium censum XXX aude scilde solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: domo et orto) hereditatibus dicti venditoris 

sitis infra parochiam de Lijttoijen videlicet ex domo et orto sitis in 

dicta parochia (dg: inter) ad locum dictum den Hoevel inter hereditatem 

spectantem ad proposituram de Merssen ex uno et inter communem plateam ex 

alio (dg: item tendentem cum uno) item ex duobus iugeribus terre sitis in 

campo dicto Ale[ijt]en Huijsmans Camp inter hereditatem heredum quondam 

Heijmerici Huijsman ex uno et inter communem aggerem dictum Boeteren Dijc 

ex alio item #ex# unum! iuger terre situm ultra viam dictam den Tiendwech 

(dg: inter he ad) in loco dicto Martens Hoeve inter hereditatem 

Ghiselberti Hagens soen ex uno et inter hereditatem Ghisberti de (dg: B) 

Brakel ex alio item ex quatuor (dg: et q) et dimidio hont terre sitis in 

loco dicto Stocken Camp (dg: inter he) #supra fossatum ibidem iuxta 

hereditatem Lacharts Hoeve# et que quatuor et dimidium hont annuatim 

dividuntur (dg: erga) contra hereditatem Johannis van den Perre item ex 

dimidio iugero terre sito in dicto loco Stocken Camp ante ibidem inter 

hereditatem Johannis van den Perre ex uno et inter hereditatem Henrici 

den Hoesschen ex alio item ex uno et dimidio hont terre sitis ad locum 

dictum op den Enghe retro ortum Hille van der Slusen inter hereditatem 

Walteri Bijeken van der Graft ex uno et inter (dg: communem p) 

hereditatem dictam die Gemeijn Sluse ex alio item ex pecia terre sita ad 

locum dictum op den Enghe inter hereditatem spectantem ad domum 

leprosorum prope Buscumducis ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Ghisberti Huijsman ex alio item ex dimidio iugero terre sito ad 

dictum locum op den Enghe vocatum inter hereditatem Willelmi Mudekens 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: liber) heredum quondam Goddini 

Heijnkens soen ex alio item ex tribus virgatis terre sitis ad (dg: locum) 

dictum locum op den Enghe vocatum (dg: inter hereditatem) in loco dicto 

in den Crummendijc inter hereditatem Reijneri Mudekens ex uno et inter 

hereditatem Zanderi de Rossem ex alio item ex duabus terciis partibus ad 

dictum venditorem spectantibus in (dg: quadam insula) duabus virgatis et 

duabus pedatis terre sitis in dicta parochia in insula ibidem inter 

hereditatem spectantem ad dictam domum leprosorum ex uno et inter 

hereditatem heredum Yde Gherijts ex alio (dg: item ex herediatrio censu 

XI Hollant placken quem censum dictus venditor) promittens super omnia 
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warandiam et recognovit sibi de (dg: pleno) integro pretio dicte 

vendicionis fore satisfactum hoc addito si contingat aliquem dictorum 

Heijmerici et Godefridi emptorum decedere nulla prole legitima vel 

illegitima ab hoc decedente superviva remanente (dg: et) #seu# antequam 

huiusmodi decedens suam medietatem dicti census vendiderit vel 

alienaverit quod extunc (dg: di) huiusmodi medietas (dg: dicti census) 

huiusmodi decedenti (dg: competen) competens in dicto censu ad alium 

eorum supervivum remanentem ad....itur hereditario jure et succedet. 

Testes Lijsscap et Ghestel datum (dg: in) quinta post Katherine. 

 

BP 1179 p 625r 04 do 27-11-1393. 

De broers Alardus en Petrus, kvw Wellinus van Berze van Hees, verkochten 

aan Arnoldus snijder van Gheffen en zijn vrouw Sophia ndvw hr Henricus van 

Nuwelant ridder een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen stuk 

land van voornoemde Petrus, in Hees, tussen Egidius van Ghele enerzijds en 

Wautgherus Ghisellen soen anderzijds, (2) de helft, behorend aan voornoemde 

Alardus, in een huis, erf en tuin in Hees, tussen Johannes Loeken enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met cijnzen en pachten. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Alardus et Petrus fratres liberi quondam Wellini de Berze de Hees 

legitime vendiderunt Arnoldo sartori de Gheffen et Sophie sue uxori filie 

naturali quondam domini Henrici de Nuwelant militis vitalem pensionem 

(dg: di..) unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dictorum emptorum et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto et (dg: pecia) pecia terre sibi adiacente 

#dicti Petri# sitis in parochia de (dg: Hees) Hees inter hereditatem 

Egidii de (dg: Ghele ex) Ghele ex uno et inter hereditatem Wautgheri 

Ghisellen soen ex alio item ex medietate ad dictum Alardum spectante in 

domo et area et orto sitis in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

Loeken (dg: filii q filii) et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex 

alio ut dicebant promittentes super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere ex censibus et paccion... exinde prius solvendis et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter (dg: possidebit) 

possidebit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 625r 05 do 27-11-1393. 

Voornoemde Heijmericus en Godefridus beloofden voornoemde cijns niet te 

manen zolang hun voornoemde vader Heijmericus en diens vrouw Lija leven. 

 

Dicti Heijmericus et Godefridus promiserunt indivisi super habita et 

habenda quod ipsi dictum censum non monebunt quamdiu dictus Heijmericus 

(dg: venditor) eorum pater et Lija eius uxor (dg: p) seu eorum vixerit! 

in humanis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 625r 06 do 27-11-1393. 

Johannes van den Broec zvw Willelmus van den Broec verkocht aan Engbertus 

zv Engbertus van den Hezeacker een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis in Haaren ter plaatse Beilver te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande uit een akker in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter 

enerzijds en Petrus Ravens soen anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Johannes van den Broec filius quondam Willelmi van den Broec hereditarie 

vendidit (dg: Heijmerico filio quondam He) Engberto filio Engberti van 

den Hezeacker hereditariam paccionem (dg: unius) unius modii siliginis 

mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in parochia de 

Haren ad locum dictum Beilver tradendam ex quodam agro terre sito in 
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#dicta parochia (dg: et loco)# dicto loco Beilver vocato inter 

hereditatem Arnoldi B[a]c filii quondam Walteri dicti Groet Wouter ex uno 

et inter hereditatem Petri Ravens soen ex alio promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 625r 07 do 27-11-1393. 

Johannes Reijmbrant beloofde aan Pijramus gnd Moers Gielijs soen van 

Lijeshout 35 goede Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

19-04-1394) te betalen. 

 

Johannes Reijmbrant promisit Pijramo dicto Moers Gielijs soen de 

Lijeshout XXXV (dg: no) bonos Ghelre (dg: gul) gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes Gestel et Gemert datum supra. 

 

1179 mf10 B 03 p. 628 De paginanummers 626 en 627 zijn niet gebruikt! 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1393. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 28-11-1393. 

 Quarta post Lucie: woensdag 17-12-1393. 

 in vigilia Andree: zaterdag 29-11-1393. 

 

BP 1179 p 628v 01 do 27-11-1393. 

Gerardus zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan Philippus Jozollo 25 goede 

Gelderse gulden met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394; 3+31+31+2=67 dgn) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke promisit Philippo Jozollo XXV 

bonos Gelre gulden ad purificationis proxime persolvendos pena I. Testes 

Sta et Gestel datum quinta post Katherine. 

 

BP 1179 p 628v 02 vr 28-11-1393. 

Amisius gnd Mijs zv Volcquinus Mijs soen van Amersvoert verkocht aan 

Goeswinus van der Dijesen een n-erfcijns van 50 Engelse nobel, een helft te 

betalen met Sint-Andreas en de andere helft met Pinksteren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Amisius. De koopsom is voldaan. De brief 

overhandigen aan voornoemde Amisius. 

 

Amisius dictus (dg: de Amer) Mijs filius (dg: quondam) Volcquini Mijs 

soen de Amersvoert hereditarie vendidit Goeswino van der (dg: Dije) 

Dijesen hereditarium censum [qui]nquaginta Engels nobel solvendum 

hereditarie mediatim Andree et mediatim penthecostes ex omnibus (dg: 

suis) bonis dicti Amisii habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: pro) ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et recognovit sibi de pretio dicte vendicionis fore 

satisfactum. Testes Goeswinus et Ghemert datum sexta post Katherine. 

Tradetur littera dicto Amisio. 

 

BP 1179 p 628v 03 vr 28-11-1393. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Arnoldus van Vladeracken zv Elizabeth 

tbv Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen een b-erfcijns van 3 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad, 16 voet breed, in 

Den Bosch, aan de Orthenstraat, achter het woonhuis van wijlen Ghisbertus 

Maechelini over de stroom, in een erfgoed van voornoemde wijlen Ghisbertus 

Maechelini, tussen erfgoed van voornoemde Jacobus enerzijds en erfgoed van 

Johannes Gherijs anderzijds, strekkend vanaf een weg die afgescheiden is 

uit het erfgoed van voornoemde Ghisbertus Maechelini achterwaarts tot aan 

een erfgoed van wijlen Johannes Stierken, met het recht een brug en trap te 

mogen gebruiken en een weg die loopt vanaf de Orthenstraat achterwaarts tot 

aan voornoemde stroom, en verder over voornoemde brug en vandaar verder tot 

aan de oude stadsmuur, welke hofstad voornoemde Jacobus in cijns uitgegeven 

had aan Henricus Zeelmaker zvw Henricus Zeelmaker, voor 2 penning 
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hertogencijns en voor voornoemde cijns van 3 pond. 

 

Jacobus Stevens soen hereditarium censum trium librarum monete quem 

solvendum habet hereditarie nativitatis Domini ex quodam domistadio 

sedecim pedatas ubique in latitudine continente sito ad vicum Orthensem 

retro domum habitationis quondam Ghisberti Maechelini ultra aquam ibidem 

currentem in hereditate dicti quondam Ghisberti [Mae]chelini inter 

hereditatem dicti Jacobi ex uno et inter hereditatem Johannis Gherijs ex 

alio tendente a (dg: d) quadam via (dg: ..) ibidem sita et sumpta et 

ordinata de hereditate dicti Ghisberti Maechelini retrorsum usque ad 

hereditatem quondam Johannis Stierken ac jure utendi ponte et gradu 

ibidem pro tempore consistentibus [?cum] pleno jure utendi via tendente 

ibidem a dicto vico Orthensi retrosum ad dictam aquam ibidem currentem et 

ulterius per dictum (dg: dictum) pontem et abinde ulterius usque ad 

antiquum murum oppidi de Busco quod domistadium et! dictis juribus 

prefatus Jacobus dedit ad censum Henrico Zeelmaker #filio quondam Henrici 

Zeelmaker# scilicet pro duobus denariis census domino duci exinde 

solvendis et pro predicto censu trium librarum prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Johanni) #Arnoldo# de Vladeracken filio 

Elizabeth ad opus Thome filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen cum 

litteris et jure promittens super #omnia# ratam servare et obligationem 

(dg: ex par) in dicto censu existentem deponere promisit insuper super 

omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 628v 04 wo 17-12-1393. 

Johannes en Katherina, kvw Rutgherus Lubrechts soen van Herpen en Petrus 

van den Yvenlaer ev Sophia dvw voornoemde Rutgherus maakten een erfdeling 

van goederen die aan hen behoren. 

Johannes zvw voornoemde Rutgherus kreeg 3 morgen land van voornoemde wijlen 

Rutgherus, onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd Merendonk, 

tussen erfgoed van hr Henricus van Best priester enerzijds en erfgoed van 

wijlen Arnoldus Heijme anderzijds. 

 

(dg: Frater Henricus Buekentop) Johannes (dg: fratres) #et Katherina# 

liberi quondam Rutgheri Lubrechts soen #de Herpen cum tutore# (dg: foe 

gener quo) et Petrus van den Yvenlaer maritus et tutor legitimus Sophie 

sue uxoris filie dicti quondam Rutgheri palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad se spectantibus ut 

dicebant mediante qua divisione tria iugera terre dicti quondam Rutgheri 

sita infra libertatem oppidi de Busco (dg: inter) iuxta locum dictum 

Merendonc inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex uno et 

inter hereditatem #quondam# Arnoldi Heijme ex alio (dg: atque) ut 

dicebant dictis (dg: frattibus fratri Henrico) et Johanni (dg: liberis 

dicti) dicti quondam Rutgheri cesserunt in partem ut alii recognoverunt 

super quibus et jure promittentes cum (dg: cum) tutore ratam servare et 

dampna equaliter portabunt. Testes Lijsscap et Ghestel datum quarta post 

Lucie. 

 

BP 1179 p 628v 05 wo 17-12-1393. 

Voornoemde Katherina dvw Rutgherus Lubrechts soen van Herpen en Petrus van 

den Yvenlaer kregen een huis3, erf en tuin van voornoemde wijlen Rutgherus, 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus van den Arennest enerzijds en erfgoed 

van Johannes van Merlaer anderzijds, met lasten en rechten. 

 

Et mediante qua divisione (dg: d) domus et area et ortus (dg: si) dicti 

quondam Rutgheri siti in Busco ad finem vici (dg: Orthensis) 

#Hijnthamensis# inter hereditatem Henrici de Bernheze filii quondam 

Nijcholai van den Arennest ex uno et inter hereditatem Johannis de 

                         
3 Zie → BP 1179 p 635r 05 wo 17-12-1393, overdracht deel in dit huis. 
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Merlaer ex alio #cum suis oneribus et juribus# ut dicebant dictis (dg: 

dic) Katherine et Petro cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus promittens ratam servare (dg: et obligationem ex parte sui 

deponere) et dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 628v 06 vr 28-11-1393. 

Lambertus zvw Gerardus van Ouverbeke verkocht aan Johannes van Zanbeke nzvw 

Theodericus van Zanbeke een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit 1/5 deel in 3 morgen land van wijlen voornoemde 

Gerardus van Overbeke, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Roemput, tussen 

wijlen Matheus Becker enerzijds en Thomas van Hijntam anderzijds, (2) ½ 

morgen land van voornoemde verkoper, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Hijnse Beemd, tussen Petrus Ludincs enerzijds en Gerardus zvw Walterus van 

Vucht anderzijds, reeds belast met 3 schelling gemeen paijment. 

 

Lambertus filius quondam Gerardi de Ouverbeke hereditarie vendidit 

Johanni de Zanbeke filius! naturalis quondam Theoderici de Zanbeke 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex quinta parte ad se spectante in tribus iugeribus terre dicti 

quondam Gerardi de Overbeke sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto 

die Roemput inter hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et inter 

hereditatem Thome de Hijntam ex alio atque ex (dg: u) dimidio iugero 

terre dicti venditoris sito in dicta parochia in loco dicto die (dg: 

Lengsche) #Hijnsche# Beemt inter hereditatem Petri Ludincs ex uno et 

inter hereditatem Gerardi filii quondam Walteri de Vucht ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis exceptis! tribus (dg: scilt) solidis communis pagamenti exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Goessuinus et Gestel datum 

sexta post Katherine. 

 

BP 1179 p 628v 07 za 29-11-1393. 

Arnoldus Vere, Henricus Dicbier heer van Mierlo, Henricus Dicbier zv 

Godefridus, Rutgherus Vere en Angbertus Ludinc Pijnappel beloofden aan 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu, tbv hem en Gerardus van Berkel, dat, 

indien (1) het geld, dat hr Arnoldus van Hoerne ridder, voornoemde Arnoldus 

Vere, Emondus en Gerardus, en Henricus Loden beloofd hadden tbv de 

lombarden in Den Bosch, en (2) het geld, dat voornoemde Arnoldus Vere, 

Emondus en Gerardus beloofd hadden tbv voornoemde lombarden in Den Bosch, 

gemaand wordt, dat dan Arnoldus Vere, Henricus, Henricus, Rutgherus en 

Engbertus Ludinc 1/3 deel van het gemaande geld zullen betalen (dg: en zo 

ook voornoemde Emondus 1/3 deel en voornoemde Gerardus 1/3 deel). En 

daarmee zal voornoemde Arnoldus Vere van voornoemde geldsommen ontlast 

zijn. 

 

Arnoldus Vere Henricus Dicbier dominus de Mierle et Henricus Dicbier 

filius Godefridi et Rutgherus Vere #et Angbertus Ludinc Pijnappel# 

promiserunt indivisi super omnia Emondo Rover filio quondam Johannis de 

Hellu ad opus sui et ad opus (dg: Jo) Gerardi de Berkel quod si pecunia 

quam (dg: dicti Ard) dominus Arnoldus de Hoerne miles [pre]dicti Arnoldus 

Vere Emondus et Gerardus #et Henricus Loden# promiserunt indivisi (dg: et 

ma apud lomba) ad opus lombardorum in Busco prout in litteris dicebant 

contineri atque pecunia quam [predicti] Arnoldus Vere Emondus et Gerardus 

promiserunt (dg: indivisi) tamquam principales debitores indivisi ad opus 

dictorum lombardorum in Busco prout eciam in aliis litteris dicebant 

contineri imposterum monentur et petientur aut assequerentur mediantibus 

litteris exinde confectis in parte vel in toto quod extunc dicti Arnoldus 

Vere Henricus (dg: v) et Henricus et Rutgherus #et Engbertus Ludinc# unam 

terciam partem de hoc quod (dg: pet) exinde peteritur et assequeretur 

(dg: solve) dabunt et exsolvent (dg: et simili dictus Emondus unam 

terciam partem et dictus Gerardus unam terciam partem) hiis quibus #dicta 

tercia pars# de jure sunt! solvendi (dg: et) #hoc addito quod# mediante 
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dicta tercia parte dictus Arnoldus Vere a predictis pecuniis erit quitus 

et absolutus. Testes Lijsscap et Gestel datum in vigilia Andree. 

 

BP 1179 p 628v 08 za 29-11-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 628v 09 za 29-11-1393. 

Engbertus Ludinc Pijnappel verklaarde dat Nijcholaus Spierinc Meus soen 

alle achterstallige termijnen heeft voldaan, van een rente van 60 pond, die 

voornoemde Nijcholaus Spierinc beloofd had aan voornoemde Engbertus Ludinc 

en diens vrouw Katherina dvw Matheus Rademaker, op het leven van Beatrix, 

mv voornoemde Katherina en ev voornoemde Nijcholaus Spierinc. 

 

Engbertus Ludinc (dg: filius) Pijnappel palam recognovit sibi per 

Nijcholaum Spierinc Meus soen plenarie fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis dictis after-(dg: ve)-stelle sibi deficientibus et non 

solutis #a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem de .......# 

(dg: de hereditario) redditu sexaginta librarum quem dictus Nijcholaus 

Spierinc promiserat dicto Engberto Ludinc cum Katherina sua uxore (dg: u) 

filia quondam Mathei Rademaker (dg: a) nomine dotis scilicet ad vitam 

Beatricis matris dicte Katherine (dg: ut dicebat) uxoris dicti Nijcholai 

Spierinc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 628v 10 za 29-11-1393. 

Emondus Rover ontlastte Johannes van Best zv Willelmus Brueder van de 

belofte, aan voornoemde Emondus gedaan door voornoemde Johannes, dat indien 

voornoemde Emondus schade zou ondervinden wegens (1) geld dat hr Arnoldus 

van Hoemen, voornoemde Emondus, Gerardus van Berkel, Arnoldus Vere en 

Henricus Boden beloofd hadden tbv de lombarden in Den Bosch, en (2) geld 

dat voornoemde Emondus, Gerardus en Arnoldus Vere beloofd hadden tbv 

voornoemde lombarden, dat dan voornoemde Johannes van Best 1/3 deel van de 

schade van voornoemde Emondus zou betalen. 

 

Emondus Rover quitavit Johannem de Best filium Willelmi Brueder (dg: a 

promissione q) a (dg: pro) promissione dicto Emondo per dictum Johannem 

scilicet de eo quod dictus Johannes promisit dicto Emondo quod si dicto 

Emondo dampna evenirent occacione pecunie quam dominus Arnoldus de Hoemen 

dictus Emondus Gerardus de Berkel #Arnoldus Vere# et Henricus Boden 

promiserant ad opus lombardorum in Busco prout in litteris et occacione 

pecunie quam dicti Emondus Gerardus et Arnoldus Vere promiserant indivisi 

ad opus dictorum lombardorum prout in litteris dicebat contineri quod 

extunc dictus Johannes de Best dictum Emondum a una tercia parte 

huiusmodi dampnorum indempnem servabit et obligationem de illa tercia 

parte dampnorum que tercia pars concerneret dictum Arnoldum (dg: Vere 

testes) Vere. Testes Spanct et Gemert datum supra. 

 

1179 mf10 B 04 p. 629. 

 Quinta post Andree: donderdag 04-12-1393. 

 Quarta post Andree: woensdag 03-12-1393. 

 

BP 1179 p 629r 01 do 04-12-1393. 

Jkvr Margareta wv Goeswinus Moedel Dicbier maande 3 achterstallige jaren 

van (1) een b-erfcijns van 70 pond geld, die Johannes Dicbier bvw 

voornoemde Goeswinus Moedel beloofd had aan voornoemde Goeswinus Moedel, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes 

Dicbier, (2) een b-erfcijns van 70 pond voornoemd geld, die voornoemde 

Johannes Dicbier beloofd had met Sint-Jan te betalen aan zijn voornoemde 

broer Goeswinus Moedel, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes 
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Dicbier. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Goeswini Moedel Dicbier hereditarium 

censum septuaginta librarum monete quem Johannes Dicbier frater olim 

dicti quondam Goeswini Moedel promiserat se daturum et soluturum dicto 

Goeswino (dg: sui) Moedel hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et 

singulis bonis eiusdem Johannis (dg: Dicb) Dicbier (dg: quocum) ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis #prout in litteris# atque hereditarium 

censum LXX librarum dicte monete quem dictus Johannes Dicbier promisit se 

daturum (dg: datur) soluturum dicto Goeswino Moedel suo fratri 

hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus et singulis bonis eiusdem 

Johannis Dicbier ubicumque locorum consistentibus sive sitis prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post 

Andree. 

 

BP 1179 p 629r 02 do 04-12-1393. 

Willelmus zvw Nijcholaus Brodeken droeg over aan Willelmus zvw Egidius 

Zeelmaker ¼ deel in een b-erfcijns van 8 pond geld, aan Margareta wv 

Nijcholaus Brodeken resp. na haar overlijden aan voornoemde Willelmus, aan 

Johannes en Luijtgardis, kv voornoemde Margareta en wijlen Nijcholaus 

Brodeken, en aan voornoemde Willelmus zvw Egidius Zeelmaker te betalen, een 

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

Henricus zv Johannes Leijten, gaande uit (1) een erfgoed met gebouwen, voor 

16 voet en achter 10 1/3 voet breed, in Den Bosch, op de Vughterdijk, 

tussen het oude huis van voornoemde wijlen Nijcholaus, waarin voornoemde 

wijlen Nijcholaus woonde, enerzijds en erfgoed van Walterus gnd Coelborner 

en Arnoldus gnd Abt, met een weg ertussen, anderzijds, welke weg reikt 

vanaf een gemene weg achterwaarts naar een spiker en vanaf die spiker naar 

de stroom, (2) voornoemde spiker, (3) een tuin achter voornoemde spiker, 

welk erfgoed, spiker en tuin voornoemde Henricus zv Johannes Leijten in 

cijns verkregen had van voornoemde Margareta, haar kinderen Willelmus, 

Johannes en Luijtgardis, en Willelmus zv Egidius Zeelmaker, voor voornoemde 

cijns van 8 pond. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai Brodeken quartam partem ad se 

spectantem in hereditario censu octo librarum monete (dg: quem Margareta) 

solvendo (dg: censu here) Margarete relicte quondam Nijcholai Brodeken ad 

eius vitam et post eius vitam dicto Willelmo et Johanne! ac Luijtgardi 

liberis dictorum Margarete et quondam Nijcholai Brodeken (dg: hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini) et Willelmo filio quondam Egidii 

Zeelmaker hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ab Henrico 

filio Johannis Leijten (dg: de et) ex quadam hereditate sedecim (dg: 

pedatas) pedatas ante et decem pedatas ac terciam partem unius pedate 

terre retro in latitudine continente sita in Busco supra aggerem 

Vuchtensem inter antiquam domum ipsius quondam Nijcholai in qua idem 

quondam Nijcholaus commorari consuevit ex uno et inter hereditatem 

Walteri dicti Coelborner et Arnoldi dicti Abt via quadam interiacente ex 

alio que via jamdicta tendit a communi platea retrorsum ad promptuarium 

quoddam dictum spiker ibidem consistens et a dicto promptuario ad aquam 

ibidem currentem simul cum edificiis in dicta hereditate consistentibus 

atque #ex# promptuario predicto (dg: et) ac orto retro dictum 

promptuarium situato et (dg: qu) quas hereditatem (dg: -s) promptuarium 

(dg: ac) simul cum dicto #orto# dictus Henricus filius Johannis Leijten 

erga dictos Margaretam Willelmum Johannem et Luijtgardem eius liberos et 

Willelmum filium Egidii Zeelmaker ad censum acquisiverat pro dicto censu 

octo librarum prout in litteris (dg: dce) hereditarie supportavit dicto 

Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker cum litteris et jure (dg: 

occacione) promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post Andree. 
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BP 1179 p 629r 03 do 04-12-1393. 

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Broet droeg over aan Willelmus zvw Egidius 

Zeelmaker de helft in 40 Hollandse gulden, die Arnoldus gnd van Hees zvw 

Johannes gnd die Rode van Hees beloofd4 had aan voornoemde Willelmus, tbv 

voornoemde Willelmus en Katherina dv Arnoldus van Ghewanden, direct na 

overlijden van Margareta mv voornoemde Willelmus te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Broet medietatem ad se 

spectantem in quadraginta aureis florenis communiter gulden vocatis 

monete Hollandie quos Arnoldus (dg: f) dictus de Hees filius quondam 

Johannis dicti die Rode de Hees promisit dicto Willelmo ad opus eiusdem 

Willelmi et ad opus Katherine filie Arnoldi de Ghewanden statim post 

Margarete (dg: ..) matris dicti Willelmi persolvendis prout in litteris 

supportavit Willelmo filio quondam Egidii Zeelmaker cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 629r 04 wo 03-12-1393. 

Willelmus gnd Zoetart en zijn vrouw Bela dvw Johannes van Ghemert 

verkochten aan Hubertus van Ghemert zvw voornoemde Johannes van Ghemert de 

helft in (1) een huizinge van wijlen Bertoldus van Hoesden, in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, over het water, (2) beemden en ander toebehoren van 

voornoemde huizinge, (3) een weg, 10 voet breed, lopend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan de stroom, (4) een poort, naast de 

Hinthamerstraat, 10 voet breed en 10 voet hoog, (5) 1 morgen land van 

voornoemde wijlen Bertoldus van Hoesden, ter plaatse gnd die Slagen, tussen 

erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en erfgoed van Rutgherus 

van Woesic anderzijds, al welke goederen hr Gheerlacus van Ghemert dekaan 

van Sint-Oedenrode gekocht had van Bertoldus Voeget zvw Johannes Voeget, en 

welke goederen voornoemde wijlen hr Gheerlacus van Ghemert gerechtelijk 

gekocht had van Johannes van de Kloot, echter uitgezonderd (a) een stukje 

land met gebouwen, behorend aan Johannes zvw voornoemde Johannes van 

Ghemert, vooraan in voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Bertoldus, 

naast de stroom, gelegen richting erfgoed van wijlen Gheerlacus Cnode alias 

gnd met den Brode, 52 voet lang, af te meten vanaf een stenen muur naast de 

stroom richting het woonhuis van voornoemde wijlen Bertoldus, en welk 

stukje voor 58 voet breed is, af te meten vanaf een stenen muur over de 

sloot naast erfgoed van voornoemde wijlen Gheerlacus Cnode, en op het einde 

richting voornoemd woonhuis van voornoemde wijlen Bertoldus af te meten 

vanaf voornoemde stenen muur, staande tussen de sloot en direct naast 

voornoemd erfgoed van voornoemde wijlen Gheerlacus Cnode richting erfgoed 

van het Geefhuis, 60 voet breed, (b) voornoemde stenen muur, over 

voornoemde sloot, direct naast erfgoed van voornoemde wijlen Gheerlacus 

Cnode, zoals dit stukje land en de stenen muur behoorden aan voornoemde 

Johannes zv Johannes van Ghemert, en welke helft van voornoemde goederen, 

het stukje land en de muur uitgesloten, voornoemde wijlen hr Gheerlacus van 

Ghemert aan zijn nicht voornoemde Bela in zijn testament had nagelaten. 

 

Willelmus dictus Zoetart maritus legitimus (dg: W) Bele sue uxoris filie 

quondam Johannis de Ghemert et dicta Bela cum eodem tamquam cum tutore 

medietatem ad se spectantem in (dg: q) quadam habitatione quondam 

Bertoldi de Hoesden sita in Busco in vico Hijnthamensi (dg: ibidem) ultra 

aquam ibidem et in pratis ac ceteris attinentiis eiusdem mansionis 

singulis et universis atque in quadam via decem pedatas in latitudine 

continente tendente a dicto vico Hijnthamensi retrorsum ad aquam ibidem 

currentem atque in #cum (dg: ....)# porta juxta dictum vicum sita que 

porta decem pedatas in latitudine et (dg: viginti) #decem# pedatas in 

altitudine (dg: ..) continebit atque (dg: ...) in uno iugero terre dicti 

quondam Bertoldi de Hoesden sito supra locum dictum die Slagen inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 010r 08 za 04-01-1388, belofte van deze 40 gulden. 
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Rutgheri de Woesic ex alio (dg: quas hereditate) quas mansionem cum 

dictis pratis et ceteris eius attinentiis omnibus et singulis ac viam cum 

dicta porta ac juger terre dominus Gheerlacus de Ghemert decanus Rodensis 

erga Bertoldum (dg: Voecht) #Voeget# filium quondam Johannis Voeget 

emendo acquisiverat prout in litteris et quas ma[nsionem cum eius] 

attinentiis universis tam citra aquam quam ultra aquam ibidem (dg: p) 

currentem sitas ac viam ac juger terre dictus quondam (dg: dominus 

Gheerlacus .) dominus Gheerlacus de Ghemert erga Johannem de Globo per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisiverat prout 

in litteris et (dg: quam medietatem premissorum dictus quondam dominus 

Gheerlacus de Ghemert antedicte Bele in suo testamento legaverat) minus 

tamen de premissis quadam particula #terre# spectante ad Johannem filium 

dicti quondam Johannis de Ghemert cum edificiis in dicta particula terre 

consistentibus que particula terre jamdicta sita est in ?principio dicte 

hereditatis seu mansionis dicti quondam Bertoldi contigue iuxta communem 

aquam ibidem fluentem et que particula #terre# jamdicta sita est versus 

hereditatem quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Brode et que 

particula terre jamdicta quinquaginta duas pedatas in longitudine 

continent mensurando videlicet eandem particulam terre a muro lapideo 

consistente juxta communem aquam ibidem currentem versus domum 

habitationis dicti quondam Bertoldi et que particula terre predicta ante 

(dg: quinq) quinquaginta octo pedatas in latitudine continet mensurando 

videlicet eandem particulam terre a (dg: dicto) muro lapideo consistente 

ultra fossatum iuxta hereditatem dicti quondam Gheerlaci Cnode atque in 

fine eiusdem particule terre versus dictam domum habitationis dicti 

quondam (dg: Gheerlaci Cnode) Bertoldi mensurando scilicet eandem 

particulam terre a dicto muro lapideo consistente inter dictum fossatum 

contigue juxta (dg: .......) dictam hereditatem dicti quondam Gheerlaci 

Cnode versus hereditatem mense sancti spiritus sexaginta pedatas etiam in 

latitudine et ?excepto dicto muro lapideo ultra dictum fossatum contigue 

juxta hereditatem dicti quondam Gheerlaci Cnode situato prout dicta 

particula terre cum suis edificiis et murus lapideus ibidem ....... et 

....... et ad dictum Johannem filium Johannis de Ghemert dinoscuntur 

pertinere (dg: ut dicebant hereditarie vendiderunt Huberto de Ghemert 

filio dicti quondam Johannis de Ghemert cum dictis litteris et aliis et 

jure promittentes super omnia ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorum deponere) juxta continentiam litterarum inde 

confectarum et quam medietatem premissorum dictis particula terre (dg: 

semp) et muro semper exceptis dictus dominus quondam Gheerlacus de 

Ghemert antedicte Bele sue nepti [in] suo testamento legaverat [ut] 

dicebant hereditarie vendiderunt Huberto de Ghemert filio (dg: filio) 

dicti (dg: Jo) quondam Johannis de Ghemert supportaverunt cum dictis 

litteris ?aliis et jure promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sta (dg: Ges) et Goeswinus 

et (dg: Gemer) datum quarta post Andree. 

 

1179 mf10 B 05 p. 630. 

 Quarta post Andree: woensdag 03-12-1393. 

 Quinta post Andree: donderdag 04-12-1393. 

 

BP 1179 p 630v 01 wo 03-12-1393. 

Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert beloofde aan zijn zwager 

Willelmus Zoetart 300 (dg: goede) oude Gelderse gulden of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) en de andere helft 

met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1394). 

 

Hubertus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert promisit Willelmo 

Zoetart suo sororio trecentos (dg: bonos) #aude# Gelre gulden seu valorem 

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

mediatim a festo nativitatis Domini proxime futuro (dg: persolvendos 
?anno) ultra annum persolvendos. Testes Spanct et Goeswinus datum quarta 
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post (dg: K) Andree. 

 

BP 1179 p 630v 02 wo 03-12-1393. 

Vervolgens beloofde voornoemde Willelmus Zoetart aan voornoemde Hubertus 

van Ghemert dat hij voornoemde 300 Gelderse gulden belegt, in overleg met 

voornoemde Hubertus, in erfgoederen of erfrenten, gelegen of te betalen 

onder de vrijdom van Den Bosch. Zou Bela dvw Johannes van Ghemert ev 

voornoemde Willelmus zonder wettig nageslacht overlijden, dan zullen die 

erfgoederen en erfrenten overgaan op hem of hen aan wie de helft van de 

huizinge van wijlen Bertoldus van Hoesden, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, volgens testament van wijlen hr Gheerlacus van Ghemert 

dekaan van Sint-Oedenrode zou moeten overgegaan, welke helft van de 

huizinge wijlen voornoemde hr Gheerlacus in zijn testament vermaakt had aan 

voornoemde Bela. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: ac) ita actum sit constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus Zoetart promisit super 

omnia dicto Huberto quod ipse Willelmus (dg: dictam) dictos CCC Gelre 

gulden convertet et exponet #de consilio et voluntate dicti (dg: Huberti) 

Huberti# pro hereditatibus seu hereditariis redditibus sitis et solvendis 

infra oppidum de Buscoducis seu infra villicacionem de Buscoducis (dg: et 

q) #et quod huiusmodi# hereditates (dg: ut s) seu hereditarii redditus ut 

sic cum dictis CCC gulden emende et acquirendi (dg: s...bunt) ementur et 

acquirentur (dg: ut sic de consilio et voluntate dicti Huberti sub if) 

tali condicione quod si contingat Belam uxorem dicti Willelmi filiam 

quondam Johannis de Ghemert decedere sine prole legitima ab ea genita vel 

generanda superviva remanente quod extunc huiusmodi hereditates et 

redditus ut sic cum dictis CCC gulden (dg: ementur) emende et acquirendi 

(dg: del) devolventur ad illum seu illos ad #quem vel# quos medietas 

habitationis quondam Bertoldi de Hoesden cum suis attinentiis (dg: foret 

devolvenda) #site in Busco in vico Hijnthamensi# juxta editionem 

testamenti quondam domini Gheerlaci de Ghemert decani Rodensis foret in 

hoc eventu devolvenda quam scilicet medietatem huiusmodi habitationis 

(dg: s) cum suis attinentiis dictus quondam dominus Gheerlacus dicte Bele 

(dg: su) in suo testamento pretacto legaverat ut dicebat. Testes (dg: 

datum supra) Spanct Goeswinus et Gemert datum supra. 

 

BP 1179 p 630v 03 wo 03-12-1393. 

Yda svw Arnoldus gnd Storijman en Johannes zvw Andreas van Lennenshoevel 

droegen over aan Gerardus gnd Wambusticker een b-erfcijns van 4 pond geld, 

die Gerardus van Duijsborch aan voornoemde wijlen Arnoldus Storijman 

beloofd had, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een achterhuis5 in Den Bosch, in een straat die loopt 

vanaf de Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen erfgoed van Willelmus gnd 

Coelner enerzijds en erfgoed van Johannes gnd van Postel anderzijds, 

strekkend tot aan het gelijnt dat daar staat, welke cijns nu aan hen 

behoort. 

Voornoemde Johannes zvw Andreas van Lennenshoevel beloofde dat zijn broer 

Andreas nimmer rechten op deze cijns zal doen gelden. 

 

Yda (dg: filia) #soror# quondam (dg: Johannis Storij) Arnoldi dicti 

Storijman (dg: cum tutore s) cum tutore Johannes (dg: et Andreas fratres 

liberi) #filius quondam# Andree (dg: -s) de Lennenshoevel hereditarium 

censum quatuor (dg: librarum) librarum monete quem Gerardus de Duijsborch 

promisit se (dg: se) daturum et soluturum dicto quondam Arnoldo Storijman 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo posteriori sita 

in Buscoducis in vico tendente a vico vico Vuchtensi versus forum piscium 

inter hereditatem Willelmi dicti Coelner ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti (dg: Slotel) #de (dg: Post) Postel# ex alio tendente (dg: 

                         
5 Zie → BP 1181 p 594v 03 ma 29-12-1399, verkoop van het achterhuis. 
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a dicto vico) ibidem ad septem ibidem stantem prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Gerardo 

(dg: filio naturali) dicto Wambusticker cum litteris et jure promittentes 

cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

dictus Johannes filius quondam Andree de Lennenshoevel super omnia (dg: 

s) quod ipse Andream suum fratrem perpetue talem habebit quod nunquam 

presumet se jus in dicto censu habere. Testes Lijsscap et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1179 p 630v 04 wo 03-12-1393. 

Gerardus Wambusticker beloofde aan Johannes zvw Andreas van Lennenshoevel 

49 Hollandse gulden of de waarde met het octaaf van Sint-Lambertus 

aanstaande (do 24-09-1394) te betalen. 

 

Gerardus Wambusticker promisit (dg: omnia Andree dicto Weijhaze) super 

omnia Johanni filio quondam Andree de (dg: Hen) Lennenshoevel quadraginta 

novem Hollant gulden seu valorem (dg: a) in octavis Lamberti proxime 

futuris persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 630v 05 wo 03-12-1393. 

Ghibo zv Arnoldus gnd Wonder beloofde aan zijn zuster Hadewigis dv 

voornoemde Arnoldus Wonder 800 Hollandse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Ghibo filius Arnoldi dicti Wonder promisit super omnia Hadewigi sue 

sorori filie dicti Arnoldi Wonder (dg: octo) octingentas Hollant gulden 

seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 630v 06 ±wo 03-12-1393. 

(dg: Lambertus/Willelmus zvw Nijcholaus Brodekens deed afstand van het deel 

dat aan hem behoort na overlijden van Katherina/Arnoldus van Ghe). 

 

(dg: #Lambertus# Willelmus filius quondam Nijcholai Brodekens super tota 

parte et omni jure sibi competente et post decessum Kath Arnoldi de Ghe). 

 

BP 1179 p 630v 07 do 04-12-1393. 

Destijds had Arnoldus van Hees zvw Johannes die Rode van Hees beloofd6 aan 

Arnoldus van Gewanden, gedurende 10 jaar, elk jaar 9 pond 15 schelling geld 

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

Willelmus zvw Nijcholaus Broet deed tbv Katherina dv voornoemde Arnoldus 

van Ghewanden, Johannes bv voornoemde Willelmus en Willelmus Zeelmaker 

afstand van dit geld en het recht, dat aan hem behoort resp. aan hem zal 

behoren na overlijden van voornoemde Arnoldus en zijn dochter Katherina. 

 

Notum sit universis quod Arnoldus de Hees filius quondam Johannis die 

(dg: ..) Rode de Hees promisisset super omnia se daturum et soluturum 

(dg: ..) Arnoldo de Gewanden ad spacium decem annorum (dg: post festum 

nativitatis beati Johannis baptiste proxime futurum de) anno quolibet 

dictorum decem annorum novem libras et quindecim solidos monete mediatim 

Domini et mediatim Johannis prout in litteris constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis Willelmus filius quondam Nijcholai Broet (dg: 

promisit) super dicta pecuniam et super toto jure sibi in hac 

competentibus et (dg: competituris) post #mortem# dicti Arnoldi et 

Katherine eius filie competituris ad opus (dg: dicti) dicte Katherine 

filie dicti Arnoldi de Ghewanden et ad opus Johannis fratris dicti 

Willelmi et ad opus Willelmi Zeelmaker renunciavit. Testes Lijsscap et 

Gestel datum quinta post Andree. 

 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 010r 01 za 04-01-1388, belofte gedurende 10 jaar met 

Sint-Jan 9 pond 15 schelling te betalen. 
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BP 1179 p 630v 08 do 04-12-1393. 

Willelmus zvw Nijcholaus gnd Brodeken de jongere en Willelmus Zeelmaker ev 

Margareta dvw voornoemde Nijcholaus droegen over aan Johannes Broet zvw 

voornoemde Nijcholaus Brodeken (1) de helft, in een b-erfpacht van 7 zester 

rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde Nijcholaus met Lichtmis in Den 

Bosch beurde, gaande uit een erfgoed gnd een garshof, in Westilburg, tussen 

wijlen Arnoldus ?Noude Bollaert enerzijds en erfgoed van het klooster van 

Tongerlo anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het 

andere eind aan Ghisbertus van den Hoeven, welk erfgoed wijlen voornoemde 

Nijcholaus Broecke had uitgegeven aan voornoemde Ghisbertus van der Hoeven 

zvw Nijcholaus van der Hoeven, voor 12 penning gemeen paijment en voor 

voornoemde pacht van 7 zester rogge, (2) de helft in een b-erfpacht van 3 

zester rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Godens met Lichtmis leverde 

aan wijlen voornoemde Nijcholaus Brodeken, gaande uit 2 stukken land, in 

Hilvarenbeek. 

 

Willelmus filius quondam Nijcholai dicti Brodeken junioris (dg: quartam 

partem ad se spectantem) #et Willelmus Zeelmaker maritus et tutor 

Margarete sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai medietatem ad ipsos 

spectantem# in hereditaria paccione septem sextariorum siliginis mensure 

de Busco (dg: solvenda) quam dictus quondam (dg: .) Nijcholaus solvendam 

habuit hereditarie purificationis et ad Buscumducis tradendam ex quadam 

hereditate dicta communiter een garshof sita in parochia de Westilborch 

inter hereditatem quondam Arnoldi ?Noude Bollaert ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad conventum de Tongherlo ex (dg: alio) alio 

tendente cum uno fine ad communem plateam et (dg: et) cum reliquo ad 

hereditatem Ghisberti van den Hoeven quam (dg: pecia) hereditatem dictus 

quondam Nijcholaus Broecke dederat ad pactum dicto Ghisberto van der 

Hoeven filio quondam Nijcholai van der Hoeven (dg: a dicto ..) scilicet 

pro duodecim denariis communis pagamenti et pro predicta paccione septem 

sextariorum siliginis prout in litteris (dg: hereditarie supportaverunt 

Johanni Broet suo filio cum litteris et jure) insuper medietatem ad ipsos 

spectantem in hereditaria paccione trium sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam (dg: dictus) Johannes dictus Godens dicto quondam Nijcholao 

Brodeken solvere consuevit hereditarie purificationis ex duabus peciis 

terre sitis in parochia de Hildwarenbeke ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Johanni Broet filio dicti quondam Nijcholai (dg: Br Brod) 

Brodeken cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere (dg: quo facto promisit). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 630v 09 do 04-12-1393. 

Arnoldus van Gewanden beloofde aan voornoemde Johannes Broet dat zijn 

dochter Katherina, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen van het ¼ 

deel dat aan voornoemde Katherina behoort in voornoemde pachten van 7 

zester en 3 zester. 

 

Arnoldus de Gewanden promisit super omnia dicto Johanni Broet quod ipse 

Katherinam suam filiam quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

quarta parte eidem Katherine in dictis paccione septem sextariorum et 

trium sextariorum competente ad opus dicti Johannis Broet hereditarie 

faciet renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 630v 10 do 04-12-1393. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Brodeken, Willelmus Zeelmaker szvw voornoemde 

Nijcholaus en Arnoldus van Gewanden ontlastten Willelmus Broet zv 

voornoemde Nijcholaus van al het geld, dat voornoemde Willelmus Broet moest 

inbrengen in de deling van de goederen, die wijlen voornoemde Nijcholaus 

Brodeken en diens vrouw Margareta hebben nagelaten. Voornoemde Johannes, 

Willelmus Zeelmaker en Arnoldus beloofden dat voornoemde Katherina dv 

voornoemde Arnoldus nimmer voornoemde Willelmus Broet of zijn goederen zal 
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aanspreken wegens haar deel in voornoemd geld. 

 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Brodeken Willelmus Zeelmaker 

gener dicti quondam Nijcholai et Arnoldus de Gewanden (dg: p) quitaverunt 

Willelmum #Broet# filium dicti Nijcholai a tota pecunia (dg: et ab 

omnibus) quam dictus Willelmus Broet tenebatur importare (dg: an) ad 

communem divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Nijcholaus 

Brodeken et Margareta eius uxor in sua morte post relinuerunt ut dicebant 

(dg: insuper recognoverunt) promiserunt insuper dicti Johannes Willelmus 

Zeelmaker et Arnoldus quod ipsi dictam Katherinam [filiam] dicti Arnoldi 

perpetue [talem] habebunt quod nunquam impetet dictum Willelmum Broet nec 

eius bona occacione dicte pecunie in quantum concernet eandem Katherinam. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf10 B 06 p. 631. 

 Quinta post Andree: donderdag 04-12-1393. 

 in festo Barbare anno XCIII: donderdag 04-12-1393. 

 in profesto Nijcholai: vrijdag 05-12-1393. 

 

BP 1179 p 631r 01 do 04-12-1393. 

Gerardus van den Perre zvw Gerardus van den Perre verkocht aan Ludekinus 

zvw Johannes van Zonne een n-erfpacht 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 (1) een hofstad, huis en tuin, in Boxtel, in Liemde, 

tussen Lambertus van den Acker enerzijds en Elizabeth Sporbossche 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Per Akker, in Boxtel, in Liemde, 

naast erfgoed behorend tot de goederen van Bijchelaar enerzijds en Petrus 

van den Perre anderzijds. 

 

Gerardus van den Perre filius quondam Gerardi van den Perre hereditarie 

vendidit (dg: Lode) Ludekino (dg: de Berze) filio quondam Johannis de 

Zonne hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra annum et 

in Busco tradendam ex (dg: domo) domistadio domo et orto sitis in 

parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem 

Lamberti van den Acker ex uno et inter hereditatem Elizabeth Sporbossche 

ex alio atque ex pecia terre dicta die Per Acker [sita] in parochia et 

loco predictis juxta hereditatem spectantem ad bona de Bijchelaer ex uno 

et inter hereditatem Petri van den Perre ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post Andree. 

 

BP 1179 p 631r 02 do 04-12-1393. 

En hij kan terugkopen binnen een jaar na Epiphanie aanstaande (di 06-01-

1394), met 18 Gelderse gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, 

als pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van schepenen, Hubertus van Ghemert, Willelmus Aben soen en Johannes van de 

Kloot. 

 

Et poterit redimere infra annum post festum (dg: .) epiphanie Domini 

proxime futurum sine medio sequentem semper dicto anno durante cum XVIII 

novis Gelre gulden seu valorem (dg: sol) semel dandis et cum uno modio 

siliginis mensure de Busco pro paccione anni redempcionis semel dandis ut 

in forma. Acta in camera presentibus scabinis Huberto de Ghemert Willelmo 

Aben soen Johanne de Globo datum in festo Barbare hora vesperarum anno 

(dg: X) XCIII. 

 

BP 1179 p 631r 03 do 04-12-1393. 

Johannes gnd Hens en zijn broer Gerardus, kvw Andreas gnd Henssen soen, 

verkochten aan Arnoldus Groetart 1½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd 

Schadewijk, tussen Johannes van den Heijnxthoevel enerzijds en erfg vw 
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Wautgherus gnd Heijnen soen anderzijds. 

 

Johannes dictus Hens et Gerardus eius (dg: soror) frater liberi quondam 

Andree dicti Henssen soen unum et dimidium iuger terre situm in parochia 

de Os [ad] locum dictum Scadewijc inter hereditatem Johannis van den 

Heijnxthoevel ex uno et inter hereditatem (dg: ... hereditatem) heredum 

quondam Wautgheri dicti Heijnen soen ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo Groetart promittentes super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Lijsscap et 

Gestel datum supra. 

 

BP 1179 p 631r 04 do 04-12-1393. 

Gerardus zvw Andreas Henssen soen droeg over aan zijn broer Johannes gnd 

Hens de helft in 4 hont land, in Oss, voor de plaats gnd Waelbeemd, tussen 

Johannes zvw Johannes Weijlen soen enerzijds en een sloot of waterlaat 

anderzijds. 

 

Gerardus filius quondam !quondam Andree Henssen soen medietatem ad se 

spectantem in quatuor hont terre sitis in parochia de Os ante locum 

dictum Waelbeemt inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis 

Weijlen soen ex uno et inter (dg: ..) fossatum seu aqueductum dictum 

waterlaet ex alio hereditarie supportavit Johanni dicto Hens suo fratri 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de 

allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 631r 05 do 04-12-1393. 

Arnoldus van den Kerchove verkocht aan Walterus gnd Wautgher zvw Nijcholaus 

gnd Coel Wautghers soen van den Hoevel van Lijemde 1½ dagmaat beemd in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Voertmans Hoeve, tussen Wellinus van 

Beke enerzijds en Rodolphus Claes soen anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Rodolphus Claes soen en met het andere eind aan de gemeint 

van Esch. 

 

Arnoldus van den Kerchove unam et dimidiam diurnatam prati sitas in 

parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto (dg: Goe Voert s) Voertmans 

[Hoe]ve inter hereditatem (dg: Wil) Wellini de Beke ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Claes soen ex alio tendentes cum uno fine ad 

hereditatem dicti Rodolphi Claes soen (dg: ex uno et inter) et cum 

reliquo fine ad communitatem de Essche ut dicebat hereditarie vendidit 

(dg: Waltero) Waltero dicto Wautgher (dg: Colen soen) filio quondam 

Nijcholai dicti Coel Wautghers soen (dg: de) van den Hoevel de Lijemde 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1179 p 631r 06 do 04-12-1393. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Daems soen gaf uit aan Ancelmus Tolinc zvw 

Johannes Tolinc 1 zesterzaad roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, tussen erfgoed van het klooster Sint-Clara in Den Bosch enerzijds 

en Gerardus van Bruggen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Bruggen te 

leveren. Slechts op te geven met 2 mud rogge eens. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Daems soen unam sextariatam terre 

siliginee sitam in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Bruggen ex alio dedit ad hereditarium pactum Ancelmo Tolinc 

filio quondam Johannis Tolinc ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: et pro) et in Bruggen 

predicto tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promiserunt insuper 
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omnia! quod ipsi (dg: ?dictum) non resignabunt nec dimittent pro 

solucione dicte paccionis nisi cum duobus (dg: modiis sili) modiis 

siliginis dicte mensure dicto Johanni (dg: da) semel dandis in paratis. 

 

BP 1179 p 631r 07 do 04-12-1393. 

Petrus Witmeri ev Metta dvw Henricus gnd Matheus droeg over aan Willelmus 

zvw Willelmus Loijer een b-erfcijns van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Thomas-Apostel te leveren, gaande uit een stuk land, Nuland, tussen 

Johannes van Nuwelant enerzijds en Rodolphus gnd Vespertijt anderzijds, 

welke pacht Mechtildis wv Denkinus ketelaar grootmoeder van voornoemde 

Metta gekocht had van Agnes wv Walterus zv Yda, welke cijns nu geheel aan 

hem behoort. 

 

Petrus Witmeri maritus et tutor legitimus Mette sue xuoris filie quondam 

Henrici dicti Matheus hereditarium censum dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie in die #beati# Thome apostoli de quadam 

pecia terre sita in parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis de 

Nuwelant ex uno et inter hereditatem Rodolphi dicti Vespertijt ex alio 

quam paccionem Mechtildis relicta quondam Denkini cacabarii (dg: erga 

Agnetem rel) avia olim predicte Mette erga Agnetem relictam quondam 

Walteri filii Yde emendo acquisiverat prout in litteris (dg: here) et 

quam nunc ad se integraliter spectare dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo filio quondam Willelmi Loijer cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte et! heredum dicte 

quondam Mechtildis relicte dicti quondam Denkini deponere. Testes (dg: 

datum supra) Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1179 p 631r 08 do 04-12-1393. 

Petrus Witmeri droeg over aan Willelmus zvw Willelmus Loijer een stuk land, 

in Nuland, tussen Johannes van Nuwelant enerzijds en Rodolphus gnd 

Vespertijt anderzijds, aan hem overgedragen door Petrus gnd Witmeri. 

 

Petrus Witmeri quandam peciam terre sitam in parochia de Nuwelant inter 

hereditatem Johannis de Nuwelant et inter hereditatem Rodolphi dicti 

Vespertijt supportatam sibi a Petro dicto Witmeri prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo filio quondam Willelmi Loijer cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 631r 09 do 04-12-1393. 

(dg: Gerardus van Broechoven zvw Gerardus van Broechoven). 

 

(dg: Gerardus de Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven). 

 

BP 1179 p 631r 10 do 04-12-1393. 

Heijlwigis wv Egidius van de Doorn, en Egidius en Elizabeth, kv voornoemde 

wijlen Egidius en Heijlwigis, verklaarden ontvangen te hebben van Johannes 

van de Doorn zvw voornoemde Egidius al het geld dat voornoemde Johannes 

verschuldigd was aan voornoemde Heijlwigis, Egidius en Elizabeth, wegens 

beesten en varend goed, eertijds van wijlen voornoemde Egidius van de 

Doorn, op de goederen van voornoemde wijlen Egidius, in Enschot, en op de 

goederen van voornoemde wijlen Egidius in Haaren, welke beesten en varend 

goed voornoemde Johannes van de Doorn eertijds voor dat geld verworven had 

van voornoemde Heijlwigis, Egidius en Elizabeth. Arnoldus, zv voornoemde 

wijlen Egidius en Heijlwigis, zal voornoemde Johannes niet aanspreken 

vanwege dit geld. Henricus van Hees en Mijchael van Woensel, executores 

testamenti van voornoemde wijlen Egidius, verklaarden dat voornoemde 

Johannes met hun instemming dit geld betaald heeft aan voornoemde 

Heijlwigis, Egidius en Elizabeth. 
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Heijlwigis relicta quondam Egidii de Spina Egidius et Elizabeth liberi 

dictorum quondam Egidii et Heijlwigis palam recognoverunt eis fore 

satisfactum (dg: per Amisium de ..) per Johannem de Spina filium dicti 

quondam Egidii de tota pecunia quam dictus Johannes dedebat dictis 

Heijlwigi Egidio et Elizabeth eius liberis de (dg: bonis) bestiis et 

bonis pecoralibus que fuerant dicti quondam Egidii de (dg: Sup) Spina 

consistentibus supra bona dicti quondam Egidii sita (dg: in parochia de) 

Enscit et supra bona dicti quondam Egidii sita in parochia de Haren quas 

bestias et (dg: ..) bona pecoralia dictus Johannes de Spina pridem erga 

dictos Heijlwigem Egidium et Elizabeth eius liberos pro dicta pecunia 

acquisiverat ut dicebant clamantes inde quitum promittentes indivisi 

super omnia quod ipsi Arnoldum filium dictorum quondam Egidii et 

Heijlwigis perpetue talem (dg: heb) habebunt quod idem Arnoldus nunquam 

impetet dictum Johannem occacione dicte pecunie. Quo facto Henricus de 

Hees et Mijchael (dg: -is) de Woensel executores testamenti dicti quondam 

Egidii palam recognoverunt id sue fore voluntatis quod dictus (dg: dca) 

Johannes dictam pecuniam dictis Heijlwigi Egidio et Elizabeth suis 

liberis dedit et persolvit promittentes dicti Henricus de Hees et 

Mijchael dictum Johannem nunquam impetere occacione dicte pecunie. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 631r 11 vr 05-12-1393. 

Zegherus van Wordragen en Petrus Witmeri Weenmaers soen beloofden aan 

Willelmus van Diegeden 41 mud haver, Bossche maat, te weten de beste haver 

echter minus 1 plak per mud, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) 

te leveren. 

 

Zegherus de Wordragen et Petrus Witmeri (dg: promiserunt) Weenmaers soen 

promiserunt Willelmo de Diegeden XLI modios avene mensure de Busco 

scilicet de meliori avena minus (dg: u) de quolibet modio una placka ad 

Remigii proxime (dg: ..) futurum. Testes Lijsscap et Gestel datum in 

profesto Nijcholai. 

 

BP 1179 p 631r 12 vr 05-12-1393. 

De eerste zal Petrus schadeloos houden. 

 

Primus servabit Petrum indempnem. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 B 07 p. 632. 

 Quinta post conceptionis Marie: donderdag 11-12-1393. 

 

BP 1179 p 632v 01 do 11-12-1393. 

...boldus die Vette zvw Johannes die Vette verkocht aan Arnoldus Houtappel 

al zijn goederen, in Oisterwijk. 

 

...boldus die (dg: Vet) Vette (dg: f..) filius quondam Johannis die Vette 

omnia sua bona mobilia et immobilia et hereditaria et parata quocumque 

locorum in parochia de Oesterwijc (dg: sita) consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Arnoldo Houtappel 

promittens warandiam. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post 

conceptionis Marie. 

 

BP 1179 p 632v 02 do 11-12-1393. 

Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes maakten bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Hugo gnd Swartoghe met zijn 

goederen. 

 

Arnoldus Hoernken et Johannes eius filius omnes vendiciones et 

alienaciones factas per (dg: Ja) Hugonem dictum Swartoghe cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 632v 03 do 11-12-1393. 

Johannes zv Arnoldus Hoernken droeg over aan zijn voornoemde vader Arnoldus 

Hoernken een lijfrente van 2 oude schilden, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 4 morgen land, in Empel, 

ter plaatse gnd die Kortbeemden, tussen kvw Lambertus Raet enerzijds en 

Henricus gnd Aben anderzijds, welk stuk land voornoemde Arnoldus Hoernken, 

tbv zijn voornoemde zoon Johannes, gekocht had van Hugho Swartoghe. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Johannes filius Arnoldi Hoernken (dg: ..) vitalem pensionem duorum 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum solvendam 

anno quolibet ad vitam dicti Johannis (dg: et) mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex quatuor iugeribus terre sitis in jurisdictione de (dg: 

Merewijc) Empel in loco dicto die Cortbeemden inter hereditatem liberorum 

quondam Lamberti Raet ex uno et inter hereditatem (dg: it) Henrici dicti 

Aben ex alio (dg: v) quam peciam dictus Arnoldus Hoernken ad opus dicti 

Johannis sui filii erga Hughonem Swartoghe emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: ?simul .) supportavit dicto Arnoldo Hoernken suo patri cum 

litteris et jure et cum arrestadiis promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 632v 04 do 11-12-1393. 

De broers Godescalcus en Walterus, kv Albertus van Kessel zvw Walterus van 

Kessel, verkochten aan Eefsa dvw Wellinus schoenmaker van Vechel een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

stuk land, gnd dat Hage Stuk, 3 lopen rogge groot, in Schijndel, ter 

plaatse gnd aen den Borne, ter plaatse gnd aen den Broek, tussen Bela gnd 

Houbraken enerzijds en Henricus van Essche anderzijds, reeds belast met 1 

obool. 

 

Solvit. 

Godescalcus et Walterus fratres liberi (dg: quondam de L) Alberti de 

Kessel filii quondam Walteri de Kessel hereditarie vendiderunt Eefse 

filie quondam Wellini (dg: S...) sutoris de Vechel hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre 

dicta dat Haghe Stuc tres lopinos siliginis in semine capiente sita in 

parochia de (dg: Scijn) Scijnle ad locum dictum aen den Borne (dg: jux 

..) ad locum dictum aen den Broec inter hereditatem Bele dicte Houbraken 

ex uno et inter hereditatem Henrici de Essche ex alio promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto uno obulo exinde de jure prius solvendo et (dg: d..ff) 

sufficientem facere. Testes Lijsscap et Ghestel datum supra. 

 

BP 1179 p 632v 05 do 11-12-1393. 

Ghisbertus gnd van der Lake, zijn vrouw Nennekina dvw Johannes Steenken, en 

Katherina dvw voornoemde Johannes Steenken verkochten aan Arnoldus 

Zuijskens soen een stuk land, in Dinther, tussen Ermegardis van Heirne 

enerzijds en Johannes van der Heijden anderzijds, belast met 2 penningen, 

1/3 obool cijns en 2/3 deel van een cijnshoen aan de grondheer. 

 

Ghisbertus dictus van der Lake (dg: de Nonima) maritus legitimus (dg: ..) 

Nennekine sue uxoris filie quondam Johannis Steenken et dicta Nennekina 

cum eodem tamquam cum tutore et Katherina filia dicti quondam Johannis 

Steenken cum tutore peciam terre sitam in parochia de Dijnther inter 

hereditatem Ermegardis de Heirne ex uno et inter hereditatem Johannis van 

der Heijden ex alio hereditarie vendiderunt Arnoldo Zuijskens soen 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

duobus denariis et tercia parte (dg: d) unius oboli census et duabus 

terciis partibus unius tercie partis unius pulli censualis (dg: exinde de 

j) domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 632v 06 do 11-12-1393. 

Gerardus zvw Theodericus van Vlimen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 pond, die hij verworven had van mr Wolphardus van 

Ghiessen. 

 

-. 

Gerardus filius quondam (dg: Theoderici) Theoderici de Vlimen 

hereditarium censum X librarum quem ipse erga magistrum Wolphardum de 

Ghiessen acquisiverat prout in litteris dicebat contineri monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 632v 07 do 11-12-1393. 

Johannes Wert zvw Henricus Wert verkocht aan Johannes zvw Paulus Jans soen 

van Gheffen bakker (1) 4 hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Vrede, 

tussen Johannes van Erpe enerzijds en Elizabeth ndvw Gheerlacus zvw 

Henricus Gheerlaes anderzijds, met een eind strekkend aan Ghisbertus 

Lijsscap de jongere en met het andere eind aan de dijk gnd Hoevedijk, (2) 4 

hont land, in Rosmalen, voor de wetering, tussen erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch enerzijds en voornoemde Johannes van Erpe anderzijds, belast 

met waterlaten, sloten gnd hoefgraven, en de dijk gnd Hoefdijk. Jacobus 

Loze deed afstand. 

 

Johannes Wert filius quondam Henrici Wert quatuor hont terre sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Vrede inter hereditatem Johannis 

de Erpe ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie (dg: quond) naturalis 

quondam Gheerlaci filii quondam Henrici Gheerlaes ex alio tendentia cum 

uno fine ad hereditatem Ghisberti Lijsscap junioris et cum reliquo fine 

ad aggerem dictum Hoevedijc atque quatuor hont terre sita in dicta 

parochia ante aqueductum dictum weteringe inter hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Johannis de Erpe predicti 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Pauli Jans 

soen de Gheffen pistori promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis aqueductibus et (dg: a zege) fossatis dictis hoefgrave et aggere 

dicto Hoefdike ad premissa de (dg: p) jure spectantibus. Quo facto 

Jacobus Loze super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Lijscap! et Gestel datum quinta post 

conceptionis. 

 

BP 1179 p 632v 08 do 11-12-1393. 

Theodericus Buc ev Jutta dvw Henricus Steenwech verkocht aan Hilla gnd 

Osman wv Johannes Alarts soen een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Lambertus-Martelaar en de andere helft met Lichtmis, 

gaande uit een huis en erf van Henricus zvw Johannes die Rike van Ghestel 

bij Herlaer, in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen 

Walterus Bierman enerzijds en erfgoed van Rodolphus Pulslauwer anderzijds, 

welke cijns Jacobus gnd Cop zvw Arnoldus Govijen gekocht had van 

Theodericus zvw Theodericus bediende van Andreas Valant, en welke cijns aan 

hem en zijn vrouw gekomen was na erfdeling na overlijden van Cristina wv 

voornoemde Jacobus gnd Cop, mv voornoemde Jutta. 

 

Theodericus Buc maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam 

Henrici Steewech! hereditarium censum quatuor (dg: lib) librarum monete 

solvendum hereditarie #mediatim# Lamberti martiris et mediatim 

purificationis de domo et area Henrici filii quondam Johannis die Rike de 

Ghestel prope Herlaer sita in Busco supra aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem quondam Walteri Bierman ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

Pulslauwer ex alio quem censum Jacobus dictus Cop filius quondam Arnoldi 

Govijen erga Theodericum filium quondam Theoderici s[ervie]ntis Andree 

Valant acquisiverat emendo prout in litteris et quem censum (dg: nunc ad) 

sibi et dicte Jutte de morte quondam Cristine relicte dicti quondam 

Jacobi (dg: Govij) dicti Cop #(dg: Govij)# matris olim dicte Jutte 
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successione advolutum et sibi mediante hereditaria divisione prius habita 

inter ipsum et suos in ?hoc coheredes in partem cessisse dicebat 

hereditarie (dg: su) vendidit Hille dicte Osman (dg: .) relicte quondam 

(dg: A) Johannis Alarts soen supportavit cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

quorumcumque heredum dicti quondam Jacobi filii quondam Arnoldi Govij 

(dg: deponere) et quondam Cristine deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 632v 09 do 11-12-1393. 

Arnoldus Avemari, voor zich en zijn vrouw Aleijdis, maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan met goederen, die waren van 

Walramus zvw heer Johannes van Berghem ridder. 

 

Arnoldus Avemari pro se et Aleijde sua uxore omnes vendiciones (dg: ven) 

[et] alienaciones factas cum bonis #quibuscumque# que fuerant Walrami 

filii quondam (dg: J) domini Johannis de Ber[c]hem militis quocumque 

sitis calumpniavit. Testes (dg: datum supra) testes Lijsscap et Gestel 

datum supra. 

 

BP 1179 p 632v 10 do 11-12-1393. 

Nijcholaus zvw Everardus van Heze verkocht aan Willelmus zvw Wellinus 

Loijer de helft in 2 morgen land, in Rosmalen, achter de plaats gnd Heze, 

tussen Johannes van ...men enerzijds en kvw Gerardus van Herlaer 

anderzijds, deze helft belast met een b-erfcijns van 20 schelling gemeen 

paijment aan Cristianus zvw Albertus van den Berghe bakker, waterlaten en 

zegedijken. 

 

Nijcholaus filius quondam Everardi de Heze (dg: unum iuger) #medietatem 

ad se spectantem in duobus iugeribus# terre sitis in parochia de 

Roesmalen retro locum dictum Heze inter hereditatem Johannis de ...men ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi de Herlaer ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo (dg: Lo) filio quondam Wellini 

Loijer promittens (dg: wa) ?super warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu XX solidorum communis pagamenti Cristiano 

filio quondam Alberti van den Berghe pistori ex dicta medietate de jure 

solvendo et aqueductibus et Zeghediken ad hanc (dg: de) medietatem de 

jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 632v 11 do 11-12-1393. 

Arnoldus Claes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Claes soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 B 08 p. 633. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1393. 

 in die Lucie: zaterdag 13-12-1393. 

 

BP 1179 p 633r 01 do 11-12-1393. 

Henricus Dicbier zvw Godefridus Dicbier verkocht aan Johannes zvw Gerardus 

Berwout een huis en erf, zowel voor als achter even breed, in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt van de Vughterstraat naar de huizinge van wijlen 

Engbertus Ludinc van de Dijk, tussen erfgoed van Goeswinus Herinc 

vleeshouwer enerzijds en erfgoed van Franco gnd Herinc anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan de stroom, welk 

huis en erf voornoemde Henricus in cijns verkregen7 had van Mechtildis dvw 

Jacobus Coptiten, belast met de hertogencijns, een b-erfcijns van 11 

schelling 3 penning en een b-erfcijns8 van 6 pond geld aan voornoemde 

                         
7 Zie ← BP 1176 f 018r 07 ma 09-02-1377, uitgifte van het huis. 
8 Zie → BP 1181 p 124v 02 vr 26-04-1398, verkoop van deze cijns. 
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Mechtildis dvw Jacobus Coptiten. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Godefridi Dicbier domum et aream equalem 

latitudinem ante et retro continentem sitam in Busco [in quodam] viculo 

tendente a vico Vuchtensi versus mansionem quondam Engberti Ludinc de 

Aggere inter hereditatem Goeswini Herinc (dg: ...) carnificis ex uno et 

inter hereditatem Franconis dicti Herinc ex alio tendentem (dg: a) ibidem 

a dicto viculo retrorsum ad aquam ibidem fluentem quam domum [et] aream 

dictus Henricus erga Mechtildem filiam quondam Jacobi Coptiten ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Gerardi Berwout supportavit cum litteris (dg: et jure promittens) et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: 

ex parte sui) deponere !censu domini ducis et hereditario censu XI 

solidorum et trium denariorum ....... ....... spectante hereditario censu 

sex librarum [monete dicte 9Mechtildi] fili[e] quondam Jacobi Coptiten 

exinde solvendis. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post 

conceptionis. 

 

BP 1179 p 633r 02 do 11-12-1393. 

Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Berwout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 633r 03 do 11-12-1393. 

Ghiselbertus van der Lake en zijn vrouw Nennekina dvw Johannes gnd Steenken 

droeg over aan Katherina sv voornoemde Nennekina dvw voornoemde Johannes 

Steenken het deel, dat aan voornoemde Nennekina gekomen was na overlijden 

van Katherina dvw Henricus gnd Steenkens van Dijnther tante van voornoemde 

Nennekina, in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus 

gnd Molenbeecs soen van Dijnther beloofd had met Lichtmis te leveren aan 

voornoemde Katherina, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Dinther, naast de plaatse gnd Reijtsel, tussen erfgoed van de kerk van 

Dinther enerzijds en de gemeint van Dinther anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd het Venne. 

 

[Ghi]selbert[us] van der Lake maritus legitimus ut asserebat Nennekine 

sue (dg: f) uxoris filie quondam Johannis dicti Steenken et dicta 

Nennekina cum eodem tamquam cum tutore totam partem et omne jus dicte 

Nennekine de morte quondam Katherine filie quondam Henrici dicti 

Steenkens de Dijnther matertere olim [dicte Nennekine] successione 

advolutas in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco quam Gerardus dictus Molenbeecs soen de Dijn[t]her pro[miserat se] 

daturum et soluturum dicte Katherine hereditarie purificationis ex domo 

orto et pecia terre ipsis adiacente cum eorum attinentiis sitis in 

parochia de Dijnther iuxta locum dictum communiter Reijtsel inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Dijnter ex uno et inter 

hereditatem communitatem! de Dijnter ex alio tendentibus [cum uno fine] 

ad locum dictum communiter tFenne prout in (dg: litteris) litteris 

hereditarie supportavit Katherine (dg: filie) sorori dicte Nennekine 

filie dicti quondam Johannis (dg: ...) [Steenken] cum litteris (dg: pro) 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 633r 04 do 11-12-1393. 

Theodericus van der Porten nzvw hr Arnoldus Rover investiet van de kerk van 

Erp zvw Wellinus zv Hilla verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van 

Zidewijnden een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1394), gaande 

uit de helft in goederen van wijlen voornoemde hr Arnoldus Rover, gnd ten 

                         
9 Aanvulling op basis van BP 1181 p 124v 02. 
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Meidensvoert, in Son, ter plaatse gnd op die Hoeven, tussen Petrus van den 

Nuwenhuze enerzijds en erfg vw Erka Kuijst anderzijds, van welke goederen 

de andere helft behoort aan Wellinus bv voornoemde verkoper en zijn 

kinderen, reeds belast met 2 oude groot grondcijns en een b-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat. 

 

Theodericus van der (dg: Poe) Porten filius naturalis (dg: q) domini 

quondam Arnoldi Rover investiti ecclesie de Erpe filii quondam Wellini 

filii Hille hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Johannis de 

Zidewijnden hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex 

medietate ad dictum venditorem spectante in bonis dicti quondam domini 

Arnoldi Rover dictis ten Meijdensvoert sitis in parochia de Zonne (dg: in 

atque) ad locum dictum op die Hoeven inter hereditatem (dg: quondam) 

Petri van den Nuwen? Nuwenhuze ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Erke Kuijst ex alio et (dg: ex) #in# attinentiis dictorum bonorum 

universis quocumque sitis ut dicebat (dg: promittens super omnia h 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis on) et de quibus bonis 

cum suis attinentiis reliqua medietas spectat ad Wellinum fratrem dicti 

venditoris et ad eius liberos ut dicebat promittens super omnia warandiam 

(dg: ...) et quod! omnem obligationem deponere exceptis duobus grossis 

antiquis domino fundi et hereditaria paccione trium modiorum siliginis 

dicte mensure ex (dg: -inde) dicta medietate prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 633r 05 do 11-12-1393. 

Arnoldus Rover zv Wellinus Roveri verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover filius Wellini Roveri prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 633r 06 do 11-12-1393. 

Henricus Berwout zvw Henricus Berwout droeg over aan Nijcholaus der Kijnder 

Plaetmaker van Goerle een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 4 roeden land, gnd gerden, en 3½ voet land, 

in Druenen, tussen Walterus Goebels soen enerzijds en Metta gnd Meus 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de plaats gnd ten Woude 

toe, welke pacht aan hem was verkocht door Henricus gnd Bije zvw Walterus 

gnd Bije van Druenen. 

 

Henricus Berwout filius quondam Henrici Berwout hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: ...) 

purificationis ex quatuor virgatis terre dictis communiter gherden et 

(dg: .. d) tribus et dimidio pedatis terre sitis in (dg: pa) parochia de 

Druenen inter hereditatem Walteri Goebels soen ex uno et inter 

hereditatem Mette dicte Meus ex alio tendentibus a communi platea ad 

locum dictum ten Waude toe venditam sibi ab (dg: Hermanno) Henrico dicto 

Bije filio quondam Walteri dicti Bije de Druenen prout in litteris 

hereditarie supportavit Nijcholao #der Kijnder# Plaetmaker (dg: van) de 

Goerle cum litteris [et] jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 633r 07 do 11-12-1393. 

Jacobus Rutghers soen van Os droeg over aan Arnoldus zvw Arnoldus Heijme, 

tbv hem en andere kvw voornoemde Arnoldus Heijme, 2 stukken land, in Oss, 

ter plaatse gnd op Abbenrot, (1) 5 lopen rogge groot, beiderzijds tussen 

wijlen voornoemde Arnoldus Heijme, (2) 4 lopen rogge groot, tussen wijlen 

voornoemde Arnoldus Heijme enerzijds en Willelmus van Ghiessen anderzijds, 

belast met 1 kapoen en een b-erfpacht van 9 lopen rogge, die wijlen 
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voornoemde Arnoldus Heijme hieruit beurde. 

 

Jacobus Rutghers soen de Os duas pecias terre sitas in parochia de Os in 

loco dicto op Abbenrot quarum una (dg: inter hereditatem quondam Arnoldi 

He) quinque lopinos lopinos! siliginis in semine capiens inter 

hereditatem quondam Arnoldi Heijme ex utroque latere et altera quatuor 

lopinos siliginis in semine capiens inter hereditatem dicti quondam 

Arnoldi Heijme ex uno et inter hereditatem Willelmi de Ghiessen ex alio 

prout ibidem sunt site ut dicebat ?hereditarie supportavit (dg: Ad) 

Arnoldo filio dicti quondam Arnoldi Heijme ad opus sui et ad opus aliorum 

liberorum dicti quondam Arnoldi Heijme promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto uno capone et hereditaria paccione novem 

lopinorum siliginis quem et quam dictus quondam Arnoldus Heijme annuatim 

habuit exinde solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 633r 08 za 13-12-1393. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes van Zidewijnden beloofde aan Goeswinus van 

den Dijesen, tbv hr Robbertus van Arkel ridder, voornoemde n-erfpacht van 3 

mud rogge niet te verkopen noch te vervreemden of te bezwaren, zonder 

toestemming van voornoemde hr Robbertus, tenzij hij een moord zou begaan of 

gevangen zou worden genomen; maar in dat geval zal voornoemde Arnoldus 

éérst zijn vaderlijke goederen verkopen. 

 

Dictus Arnoldus (dg: promisit) filius quondam Johannis de Zidewijnden 

promisit super omnia Goeswino (dg: de) van den Dijesen ad opus domini 

Rob[berti] de Arkel militis quod ipse dictam paccionem trium modiorum 

siliginis non vendet nec alienabit nec obligationem supra eandem faciet 

sine consensu dicti domini [Robberti] (dg: m) nisi in (dg: ard) casu quod 

ipse homicidium perpetraret vel nisi ipse Arnoldus caperetur (dg: ab) a 

suis immicis (dg: dole) et in hoc eventu (dg: Emondus Buc domistadium q) 

#dictus Arnoldus sua bona patrimonii (dg: ?alia) prius vendet antequam 

dictam paccionem# vendere valebit. Testes Goeswinus et Gestel datum in 

die Lucie. 

 

BP 1179 p 633r 09 do 11-12-1393. 

Johannes Voet van Heze droeg over aan Arnoldus van Merlaer een hofstad10, in 

Den Bosch, op het eind van de Hinthamerstraat, voorbij de poort van wijlen 

Johannes Pijnappel, tussen erfgoed van Johannes van Zon enerzijds en 

erfgoed van Elizabeth dv Henricus van Berze anderzijds, aan hem in cijns 

uitgegeven door Everardus Boc, belast met een b-erfcijns van 3 pond in de 

brief vermeld, een b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment aan Johannes 

van Zanbeke en een b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld) gemeen paijment 

aan Rutgherus Berwout, welke cijnzen door verkoper waren verkocht. 

 

(dg: Emondus dictus Bo) #Johannes Voet de Heze# domistadium quoddam situm 

#in Busco# in fine vici Hijnthamensis ultra portam quondam Johannis 

Pijnappel inter hereditatem Johannis de Zon ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth filie Henrici de Berze ex alio datum sibi ad censum ab Everardo 

Boc prout in litteris #cum edificiis in eodem consistentibus# hereditarie 

(dg: ven) supportavit Arnoldo de Merlaer cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto hereditario 

censu trium librarum in dictis litteris contento et hereditario censu 

(dg: XL) #XX# solidorum communis (dg: ga) pagamenti Johanni de Zanbeke et 

hereditario censu (dg: X) XX solidorum (dg: monete) #communis pagamenti# 

Rutghero Berwout exinde solvendis eis #a# dicto venditore inde vendito. 

Testes Lijsscap et Gestel datum (dg: supra) quinta post conceptionis 

Marie. 

 

                         
10 Zie → BP 1191 f 022v 01 wo 23-11-1418, overdracht van de hofstad. 
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BP 1179 p 633r 10 do 11-12-1393. 

Henricus die Hammaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Hammaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 B 09 p. 634. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1393. 

 in die Lucie: zaterdag 13-12-1393. 

 Secunda post Lucie: maandag 15-12-1393. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 16-12-1393. 

 

BP 1179 p 634v 01 do 11-12-1393. 

Henricus gnd Zorghe zvw Albertus van Gheffen droeg over aan Metta ev 

Johannes van Broegel kremer tbv voornoemde Johannes van Brogel (1) een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in 

Oisterwijk te leveren, gaande uit het eind van een streep land gelegen 

achter Oisterwijk, ter plaatse gnd In den Ackeren, tussen Johannes gnd Maes 

soen, Hessello van Eele en Nijcholaus van den Dael enerzijds en erfgoed dat 

Henricus gnd Roefs beteelt anderzijds, welke einde met een eind strekt aan 

Theodericus Belen en met het andere eind aan de gemene weg, welk einde 

Wouterus Mersman szv Johannes Ennekens van Hukulem voor voornoemde erfpacht 

in pacht verkregen had van voornoemde Henricus Zorge, (2) een b-erfpacht 

van 2 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te 

leveren, gaande uit een deel van een streep land, te weten het deel naast 

voornoemd deel behorend aan Walterus Mersman, welk deel Theodericus gnd 

Belen nzv Engbertus Didderics soen voor voornoemde erfpacht in pacht kreeg 

van voornoemde Henricus Zorghe, (3) een b-erfpacht van 2½ lopen rogge, maat 

van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit een deel 

van voornoemde streep land, te weten het deel naast voornoemde Theodericus 

Belen, welk deel Arnoldus Emmen zvw Engbertus gnd Holts voor voornoemde 

erfpacht in pacht verkreeg van voornoemde Henricus Zorge. 

 

Henricus dictus Zorghe (dg: hereditariam paccionem quatuor) filius 

quondam Alberti de Gheffen hereditariam paccionem quatuor lopinorum 

siliginis mensure de Oesterwijc quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradendam ex quodam fine 

cuiusdam strepe terre site retro Oesterwijc in loco dicto In den Ackeren 

inter hereditatem Johannis dicti Maes soen Hessellonis de Eele et 

hereditatem Nijcholai van den D[a]el ex uno et inter hereditatem quam 

Henricus dictus Roefs colit ex alio (dg: tendente) #qui finis tendet# cum 

uno fine ad hereditatem Theoderici Belen et cum reliquo fine ad (dg: 

communitatem) communem plateam quem finem dicte strepe terre Wouterus 

Mersman gener Johannis Ennekens de Hukulem erga dictum Henricum Zorge pro 

dicta paccione ad pactum acquisiverat item hereditariam paccionem duorum 

lopinorum siliginis dicte mensure quam se solvendam habere dicebat 

hereditarie termino solucionis et loco predictis ex quadam parte dicte 

strepe terre scilicet ex illa parte que sita est (dg: versus agros ibidem 

et quam partem) juxta dictam partem (dg: q) spectantem ad dictum Walterum 

Mersman et quam partem (dg: d. d) Theodericus (dg: filius) dictus Belen 

filius naturalis Engberti Didderics soen erga dictum Henricum Zorghe pro 

predicta [paccione duorum] lopinorum ad pactum acquisiverat et 

hereditariam paccionem duorum et dimidii lopinorum siliginis dicte 

mensure quam se solvendam habere dicebat hereditarie termino solucionis 

et loco predictis ex quadam parte parte! dicte (dg: pecie) #strepe# terre 

scilicet ex illa parte que sita est iuxta hereditatem dicti Theoderici 

Belen et quam partem Arnoldus Emmen (dg: soen) filius quondam Engberti 

dicti Holts erga dictum (dg: d) Henricum Zorge (dg: acq ad) pro dicta 

paccione acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Mette uxori 

Johannis van Broegel institoris ad opus eiusdem Johannis de Brogel 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 
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Lijsscap et Gestel datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1179 p 634v 02 za 13-12-1393. 

Henricus van Hazewinckel droeg over aan Henricus zv Arnoldus van Beke 100 

Gelderse gulden, aan hem beloofd door Willelmus gnd Loden. 

 

Henricus de Hazewinckel centum florenos aureos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos sibi a Willelmo dicto (dg: L...) Loden prout in 

litteris supportavit Henrico filio Arnoldi de Beke cum litteris jure. 

Testes Lijsscap et Gestel datum in die Lucie. 

 

BP 1179 p 634v 03 za 13-12-1393. 

Johannes van Audehoesden, zijn zoon Johannes en Johannes van Derenteren 

beloofden aan Johannes Coninc 25 Hollandse gulden en 1 gulden pieter of de 

waarde met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (zo 22-02-1394) te betalen. 

 

Johannes de Audehoesden Johannes (dg: de) eius filius et Johannes de 

Derenteren promiserunt (dg: de) Johanni Coninc XXV Hollant gulden et unum 

gulden peter #seu valorem# ad festum Petri ad cathedram proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 634v 04 za 13-12-1393. 

Henricus van Werthusen, Rijcoldus Borchgreve en Hubertus van Gemert 

beloofden aan Johannes van den Bossche de jongere 32 oude franken of de 

waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 16-03-1393) te betalen. 

 

Henricus de Werthusen Rijcoldus Borchgreve et Hubertus de (dg: Gheme) 

Gemert promiserunt Johanni van den Bossche juniori XXXII aude francken 

seu valorem ad letare Jherusalem proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 634v 05 za 13-12-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 634v 06 ma 15-12-1393. 

Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling geld, aan hem verkocht door Petrus zvw Reijnerus van Mechelen. 

 

Wellinus Scilder hereditarium censum XX solidorum monete venditum sibi a 

Petro filio quondam Reijneri de Mechelen prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Gestel et Goeswinus datum secunda post Lucie. 

 

BP 1179 p 634v 07 ma 15-12-1393. 

Wellinus Scilder maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, aan voornoemde Wellinus verkocht door Henricus 

Goetkijnt zadelmaker. 

 

Wellinus Scilder hereditarium censum XX solidorum antique pecunie 

venditum dicto Wellino ab Henrico Goetkijnt selliparo prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 634v 08 ma 15-12-1393. 

Godefridus gnd Godde zvw Johannes gnd Hamer beloofde aan Johannes van 

Visschel 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande 

(di 03-03-1394) te betalen. 

 

(dg: Goddefr) Godefridus dictus Godde filius quondam Johannis dicti Hamer 

promisit Johanni de (dg: Visse de Visseel Wis) Visschel XII novos Gelre 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1179 p 634v 09 di 16-12-1393. 

Stephanus zvw Stephanus van Loen gaf uit aan Baudewinus zvw Ghibo Scoemaker 

(1) een schuur met ondergrond en aangelegen tuin, in Oostelbeers, tussen 

Aleijdis dv Gerardus gnd Ghisellen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(2) een stuk land, in Oostelbeers, tegenover voornoemde schuur, beiderzijds 

tussen Petrus die Roesmaker?, (3) een stuk erfgoed, gnd een bucht, in 

Oostelbeers, tussen erfgoed van het klooster van Tongerlo enerzijds en het 

gemene water gnd die Aa anderzijds, (4) een akker, gnd die Strepe, in 

Oostelbeers, tussen voornoemde Petrus Mesmaker enerzijds en Johannes die 

Wever anderzijds, (5) de helft in een stuk land en aangelegen stuk dries, 

in Oostelbeers, tussen Petrus Scoefs enerzijds en Aleijdis Ghiselleers 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijns, (b) een 

b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Oostelbeers aan Johannes die 

Jonghe, (c) een b-erfpacht van 1¾ lopen gerst, maat van Oostelbeers, aan 

het kapittel van Oirschot, (d) een b-erfpacht van ½ lopen rogge, maat van 

Oostelbeers, in Oostelbeers te leveren, en thans voor (e) een n-erfpacht 

van 14¾ lopen rogge, maat van Oostelbeers, met Lichtmis in Oostelbeers te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Boudewinus tot onderpand (6) een eusel, in 

Oostelbeers, tussen Everardus van den Vloege enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Stephanus filius quondam Stephani de Loen horreum cum suo fundo et ortum 

sibi adiacentem sitos in parochia de Oestelberze inter hereditatem 

Aleijdis filie Gerardi dicti Ghisellen ex uno et inter (dg: here) 

communem plateam ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia (dg: 

inter) in opposito dicti horrei inter hereditates Petri die Roesmaker? ex 

(dg: ut) utroque latere coadiacentes item peciam hereditatis dictam een 

bucht sitam in dicta parochia inter hereditatem conventus de Tongherlo ex 

uno et inter communem aquam dictam die Aa ex alio item agrum dictum die 

Strepe situm in dicta parochia inter hereditatem dicti Petri Mesmaker ex 

uno et inter hereditatem Johannis die Wever ex alio item medietatem ad se 

spectantem in pecia [terre] et pecia pascue (dg: .) dicta driessche sibi 

adiacente sitis in dicta parochia inter hereditatem Petri Scoefs ex uno 

et inter (dg: Al) hereditatem (dg: .) Aleijdis Ghiselleers ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccione Baudewino filio quondam Ghibonis 

Scoemaker ab eodem hereditarie possidendas pro censu dominorum fundi 

exinde solvendo et pro hereditaria paccione (dg: XX) XV lopinorum 

siliginis mensure de Oestelberze Johanni die Jonghe (dg: exinde solvendis 

et) et pro hereditaria paccione unius et dimidii lopinorum et (dg: unius) 

quarte partis unius lopini ordei dicte mensure capitulo de Oerscot (dg: 

exinde sol) et hereditaria paccione dimidii lopini siliginis dicte 

mensure (dg: dicto capitulo) exinde solvendis #et in Oestelberze 

tradendis# dandis etc atque pro hereditaria (dg: h) paccione (dg: duorum 

modiorum et trium lopinorum m) quatuordecim lopinorum siliginis et trium 

quartarum partium unius lopini siliginis dicte mensure danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in dicta parochia de Oestelberze tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter (dg: pro) repromisit (dg: testes datum supra) et ad 

maiorem securitatem solucionis dicte paccionis primodicto Stephano 

annuatim ut premittitur solvende dictus Boudewinus quandam pascuam dictam 

een eeusel sitam in parochia de Oestelberze inter hereditatem Everardi 

van den Vloege ex uno et inter (dg: here) communitatem ex alio dicto 

Stephano ad pignus imposuit. Testes Ghisbertus et Gestel datum 3a post 

Lucie. 

 

1179 mf10 B 10 p. 635. 

 Quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1393. 
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 Tercia post Lucie: dinsdag 16-12-1393. 

 Quarta post Lucie: woensdag 17-12-1393. 

 

BP 1179 p 635r 01 do 11-12-1393. 

....... ....... van Johannes gnd Onderstal droeg over aan Johannes zv 

Nijcholaus gnd Rodeken (1) een stukje land, in Oss, tussen Ghibo van Loen 

enerzijds en Rodolphus ....... anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan Nicholaus van Wisscart, in cijns uitgegeven ....... 

....... ....... ....... wijlen Arnoldus van Os gewantsijder, (2) een stuk 

land, in Oss, ter plaatse gnd Aen die ....... ....... Bosse Straet, tussen 

Nijcholaus Wisscart enerzijds en een gemene weg, gnd Busse Straat, 

anderzijds, dat eerstgenoemde ....... verworven had van Metta dv Johannes 

gnd Rutghers soen, belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

....... ....... Johannis dicti Onderstal particulam terre sitam in 

parochia de Os inter hereditatem Ghibonis de Loen ex uno et inter 

Rodolphi ....... ....... ....... [ten]dentem [a communi] platea retrorsum 

usque ad hereditatem Nicholai de Wisscart datam ad [c]ensum ....... 

....... ....... ....... quondam Arnoldi de Os pannicide prout in litteris 

atque (dg: ..) peciam terre sitam in dicta parochia in loco dicto Aen die 

....... ....... Bossche Straet inter hereditatem Nijcholai Wisscart ex 

uno et inter (dg: here) communem plateam dictam Bussche Straet ex alio 

quam peciam terre ....... primodictus (dg: ...) erga Mettam filiam 

Johannis dicti Rutghers soen acquisiverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio Nijcholai dicti Rodeken ....... cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto censu in dictis litteris contento. Testes Lijsscap et Gestel 

datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1179 p 635r 02 do 11-12-1393. 

Petrus Naghel zvw Johannes van Eijndoven ev Hilla dvw Willelmus zv Gerardus 

Ghiben soen droeg over aan Godefridus gnd Pegghe alle goederen, die aan 

voornoemde Petrus en zijn vrouw Hilla gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Gerardus Ghiben soen grootvader van voornoemde Hilla. 

 

Petrus Naghel filius quondam Johannis de Eijndoven maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie quondam Willelmi filii Gerardi Ghi[ben 

soen omnia bona mobilia et] immobilia hereditaria et parata sibi et dicte 

Hille sue uxori de morte dicti quondam Gerardi Ghiben soen (dg: 

successione advoluta) avi olim dicte Hille successione [advoluta] 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Godefrido dicto Pegghe promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: ..). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 635r 03 di 16-12-1393. 

Jordanus van Os droeg over aan Arnoldus van Andel en Eustatius van 

Hedechusen, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes nzvw Johannes zvw Jordanus 

van Helmont en Johannes gnd Godevarts soen grafdelver beloofd hadden aan 

Heijlwigis dvw Hessello van Helvoert szvw voornoemde Jordanus van Helmont, 

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

uit een geheel erfgoed in Den Bosch, achter de kapel bij de kerk van Sint-

Jan, tussen erfgoed van mr Hermannus van Swalmen enerzijds en Rutgherus van 

Woesic anderzijds, welke cijns Johannes gnd Nouden verworven11 had van 

voornoemde Heijlwigis, welke cijns eerstgenoemde Jordanus van Os vernaderd12 

had van voornoemde Johannes Nouden. 

 

                         
11 Zie ← BP 1179 p 391r 08 do 02-05-1392, overdracht van de cijns. 
12 Zie ← BP 1179 p 391r 09 do 02-05-1392, vernadering van de cijns. 
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Jordanus de Os hereditarium censum XL solidorum monete quem Johannes 

filius naturalis quondam Johannis filii quondam Jordani de Helmont et 

Johannes dictus Godevarts soen fossator sepulcrorum promiserunt indivisi 

se daturos et soluturos Heijlwigi filie quondam Hessellonis de Helvoert 

generi! dicti quondam (?dg: .......) Jordani de Helmont hereditarie 

Johannis et mediatim #et# Domini ex integra hereditate sita in Busco 

retro capellam consistentem prope ecclesiam beati Johannis inter 

hereditatem magistri Hermanni de Swalmen ex uno et inter Rutgheri de 

Woesic ex alio quem censum Johannes dictus Nouden erga dictam Heijlwigem 

acquisiverat quem censum primodictus Jordanus de Os erga dictum Johannem 

Nouden (dg: ex ...) #per modum redempcionis# e jure proximitatis 

acquisiverat prout in litteris [hereditarie] supportavit Arnoldo de Andel 

et Eustatio de Hedechusen ad opus fabrice ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco cum litteris et aliis et jure promittens ratam 

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

Lijsscap et Gestel datum tercia post Lucie. 

 

BP 1179 p 635r 04 wo 17-12-1393. 

Broeder Henricus Buekentop zvw Rutgherus van Herpen, kloosterling van Porta 

Celi, droeg over aan zijn broer Johannes en zijn zusters Katherina en 

Sophia, kvw voornoemde Rutgherus, zijn deel in een kamp van voornoemde 

wijlen Rutgherus, onder de vrijdom van Den Bosch, naast de plaats gnd 

Merendonk, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus Heijme enerzijds en erfgoed 

van hr Henricus van Best priester anderzijds. 

 

Frater Henricus Buekentop filius quondam Rutgheri de Herpen conventualis 

de Porta Celi totam partem et omne jus sibi competentes in quodam campo 

dicti quondam Rutgheri sito (dg: in) infra libertatem oppidi de Busco 

iuxta locum dictum Merendonc inter hereditatem quondam Arnoldi Heijme ex 

uno et inter hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex alio et (dg: 

h) supportavit Johanni suo fratri et (dg: Heijlwi) Katherine et Sophie 

suis sororibus liberis dicti quondam Rutgheri promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lijsscap et Ghestel datum (dg: 

..) quarta post (dg: Lucie) Lucie. 

 

BP 1179 p 635r 05 wo 17-12-1393. 

Voornoemde Broeder Henricus Buekentop zvw Rutgherus van Herpen, 

kloosterling van Porta Celi, droeg over aan zijn broer Johannes en zusters 

Katherina en Sophia, kvw voornoemde Rutgherus, zijn deel in een huis13,14 en 

erf van voornoemde wijlen Rutgherus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus van Bernheze enerzijds en 

erfgoed van Johannes van Merlaer anderzijds. 

 

Dictus frater Henricus Buekentop totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et area dicti quondam Rutgheri sita in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Henrici de Bernheze ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Merlaer ex alio ut dicebat supportavit Johanni 

suo fratri Katherine et Sophie suis sororibus liberis dicti quondam 

Rutgheri promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 635r 06 wo 17-12-1393. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu verkocht aan Thomas zvw Willelmus 

Veren Ghisenraden soen een n-erfcijns van 25 pond geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit 2 kampen, 12 morgen groot, in Kessel, ter plaatse 

gnd in Strobroek, (1) tussen Johannes van Eijndoven enerzijds en Henricus 

gnd Wijnt anderzijds, (2) tussen kinderen gnd Kerijs Kijnderen enerzijds en 

Henricus Loenman anderzijds, reeds belast met sloten, waterlaten en 

                         
13 Zie ← BP 1179 p 628v 05 wo 17-12-1393, deling van dit huis. 
14 Zie → BP 1175 f 146v 12 ±do 03-02-1396, uitgifte van dit huis. 
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zegedijken. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu hereditarie vendidit Thome 

filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen hereditarium censum XXV 

librarum monete solvendum hereditarie Martini ex (dg: duobus duos) duobus 

campis XII iugera terre continentibus dicti venditoris sitis in parochia 

de Kessel in (dg: .) loco dicto in Strobroec (dg: inter) quorum duorum 

camporum unus inter hereditatem Johannis de Eijndoven ex uno et inter 

hereditatem Henrici dicti Wijnt ex alio et alter eorundem duorum camporum 

inter hereditatem liberorum dictorum Kerijs Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Loenman ex alio #sunt siti# ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

fossatis aqueductibus et zeghediken ad hos de jure spectantibus et 

sufficientem facere. [Testes] datum supra. 

 

BP 1179 p 635r 07 wo 17-12-1393. 

Theodericus van den Beirgulen verkocht aan Johannes van Os zvw Arnoldus 

Koetmans soen, tbv Gertrudis van Oerscot, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde verkoper, in Deurne. 

 

Theodericus van den Beirgulen legitime vendidit Johanni de Os filio 

quondam Arnoldi Koetmans soen ad opus Gertrudis de Oerscot vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

(dg: ad opus) #nativitatis Domini et in ?Busco tradendam# ad vitam dicte 

Gertrudis ex omnibus bonis dicti venditoris sitis in parochia de (dg: 

.... #D#) Doerne quocumque locorum sitis promittens super habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere (dg: et sufficientem facere) et 

cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 635r 08 wo 17-12-1393. 

Voornoemde Theodericus verkocht aan Johannes van Os zvw Arnoldus Koetmans 

soen, tbv Clemencia dv Petrus Koetmans soen, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde verkoper, gelegen onder Deurne. 

 

Dictus Theodericus legitime vendidit Johanni de Os filio quondam Arnoldi 

Koetmans (dg: ad) soen ad opus Clemencie (dg: filie ...) filie Petri 

Koetmans soen vitalem pensionem (dg: unius) unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte Clemencie et non ultra 

(dg: ex) nativitatis Domini [et] in Busco tradendam ex omnibus bonis 

dicti venditoris quocumque locorum infra parochiam de (dg: ...) Doerne 

sitis promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 635r 09 do 18-12-1393. 

Gerardus van Uden droeg over aan Adam van Mierde ....... Keppen ....... een 

b-erfpacht van 4 mud 1 zester rogge, Bossche maat, uit de helft, behorend 

aan Henricus gnd Buc zv Theodericus Buc zvw Theodericus Buc ev Elizabeth dv 

Henricus van Uden, door voornoemde Henricus van Uden verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, in een b-erfpacht van 

16½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een 

hoeve gnd het Goed te Velde van wijlen voornoemde Bartholomeus, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, (2) 18 bunder land ter plaatse gnd Liemde, naast 

Paulus zv Henricus gnd die Man, Thomas gnd Boudekens soen en Fijssia van 

den Berghe, welke hoeve en 18 bunder land eerstgenoemde Henricus en 

Theodericus Buc zvw Godefridus van der Sporct ev Eefsa, dv voornoemde 

Henricus van Uden en wijlen Hadewigis, uitgegeven hadden aan Arnoldus van 

den Dijke en Wellinus gnd Wellens soen van Acht, voor de onraad, {p.636} 

die wijlen voornoemde Bartholomeus zv Theodericus en wijlen zijn broer 

Bertoldus uit deze onderpanden hadden, en voor voornoemde pacht van 16½ mud 
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rogge, en welke pacht van 4 mud 1 zester voornoemde Gerardus van Uden 

gekocht had van ....... ....... voornoemde Henricus Buc. 

 

Gerardus de Uden annuam et hereditariam paccionem quatuor modiorum et 

unius sextarii siliginis mensure de Buscoducis de medietate spectante ad 

Henricum dictum Buc filium (dg: T) Theoderici Buc filii quondam 

Theoderici Buc maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie 

Henrici de Uden ab eodem Henrico de Uden et [Hadewige] quondam sua uxore 

filia quondam Bartholomei filii Theoderici pariter genite in hereditaria 

paccione (dg: sex) sedecim et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

solvenda anno quolibet hereditarie purificationis de et (verbeterd uit: 

ex) ex quodam manso dicto tGoet te Velde dicti quondam Bartholomei sito 

in parochia de Bucstel in loco dicto (dg: Lije) Lijemde et ex attinentiis 

dicti mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis atque de et ex decem et octo bonariis terre sitis in dicto loco 

Lijemde vocato contigue iuxta hereditatem Pauli filii Henrici dicti die 

Man et Thome dicti Boudekens soen et Fijssie van den Berghe prout 

huiusmodi decem et octo bonaria ibidem sunt situata quos mansum cum suis 

attinentiis et decem et octo bonaria terre primodictus Henricus [et 

Theo]dericus Buc filius quondam Godefridi van der (dg: Spor) Sporct 

maritus et tutor legitimus Eefse sue sororis! filie dictorum Henrici de 

Uden et quondam Hadewigis [sue] uxoris dederunt ad hereditarium pactum 

Arnoldo van den Dijke et Wellino dicto Wellen[s soen] de Acht scilicet de 

oneribus dictis onraet 

 

1179 mf10 B 11 p. 636. 

 Quinta post Lucie: donderdag 18-12-1393. 

 

BP 1179 p 636v 01 do 18-12-1393. 

....... ....... (dg: Henricus Vilt) que dictus quondam Bartholomeus 

filius Theoderici et Bertoldus eius quondam frater annuatim ex dicto 

m[anso] ....... ....... cum suis attinentiis et decem et octo bonariis 

terre de [?ju]re solvere consueverunt annuatim a[tque] pro [predicta 

paccione] sedecim (dg: modiorum) et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure prout in litteris et quam paccionem quatuor (?dg: modiorum) (dg: 

.. .. .. .. .....) modiorum et (dg: d) unius sextarii siliginis dicte 

mensure dictus Gerardus de Uden erga ....... ....... dictum Henricum Buc 

emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit A[de de] 

Mierde ....... Keppen ....... cum litteris et (dg: jure) aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lijsscap et Gestel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1179 p 636v 02 do 18-12-1393. 

Adam van Mierde en zijn schoonzoon Johannes Groet droegen over aan Gerardus 

van Uden een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een hoeve, gnd Hezelaar, in Gestel bij Herlaer, welke 

pacht aan voornoemde Adam was verkocht door hr Arnoldus van Uden investiet 

van de kerk van Sint-Petrus van Vught. 

 

[A]dam de Mierde et Johannes Groeteius (dg: f) gener hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex quodam [manso] dicto Hezelaer sito in parochia de 

Ghestel prope Herlaer atque ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis venditam dicto Ade 

a domino Arnoldo de Uden investito ecclesie sancti Petri de Vucht prout 

in litteris hereditarie supportaverunt Gerardo de Uden cum litteris 

promittenss ratam [servare] et obligationem ex parte eorum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 636v 03 do 18-12-1393. 

Ghevardus van Doerne beloofde aan Philippus Jozollo etc 22 oude Franse 
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schilden met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394; 13+31+28+3=75 dgn) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Ghevardus de Doerne promisit Philippo Jozollo etc (dg: XX) #XXII# aude 

scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 636v 04 ±do 18-12-1393. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Petrus zvw Walterus van Broechoven een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, die de broers Ghisbertus en 

Henricus, kv Henricus Belen soen van Stripe, beloofd hadden aan Ghisbertus 

gnd van den Hazenbossche zvw Maechelinus van Utrecht, met Lichtmis in 

Blaerthem Sint-Severinus op de goederen gnd het Hofgoed te leveren, gaande 

uit een stuk land, gnd Lievendaal, in Stripe, tussen Walterus Truden soen 

en haar kinderen enerzijds en Elizabeth van Lievendael en haar kinderen 

anderzijds, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Jacobus Stevens soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Oerle quam Ghisbertus et Henricus fratres liberi Henrici Belen soen de 

St[ri]pe promiserunt ut debitores principales super omnia se daturos et 

soluturos Ghisberto dicto van den Hazenbossche filio quondam Maechelini 

de Traiecto [In]feriori hereditarie purificationis et in parochia de 

Blaerthem sancti Severini supra bona dicta tHofgoet tradendam et 

deliberandam de et ex pecia terre dicta ?communiter Lievendael sita in 

parochia de Stripe inter hereditatem Walteri Truden soen et eius 

liberorum ex uno et inter !inter hereditatem Elizabeth de Lievendael et 

eius liberorum ex alio prout in litteris et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Petro filio quondam Walteri de 

Broechoven cum litteris et jure promittens (dg: ratam servare) super 

omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Ghisberti van den Hazenbossche et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam (?dg : ..) Ghisberti deponere. 

 

BP 1179 p 636v 05 ±do 18-12-1393. 

Voornoemde Petrus droeg voornoemde pacht van 1 mud rogge over aan zijn zoon 

Henricus. 

 

Dictus Petrus dictam paccionem unius modii siliginis dicte mensure 

supportavit Henrico suo filio cum omnibus litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 636v 06 ±do 18-12-1393. 

(dg: Jacobus Stevens soen p). 

 

BP 1179 p 636v 07 ±do 18-12-1393. 

Voornoemde Petrus zvw. 

 

Dictus Petrus filius quondam. 

 

BP 1179 p 636v 08 do 18-12-1393. 

Johannes van Malle droeg over aan Johannes Voet dekker een stukje erfgoed 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, achter erfgoed van 

wijlen Jutta Meijs, tussen ....... van wijlen voornoemde Jutta en erfgoed 

dat was van hr Henricus van ?Best enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Johannes van Malle anderzijds, zoals afgepaald, strekkend vanaf erfgoed van 

voornoemde Jutta ?naast ....... ....... ?soen. 

 

[Johannes] de Malle particulam hereditatis sitam in Busco ad finem vici 

(dg: Orthensis) #Hijnthamensis# retro hereditatem quondam Jutte Meijs 

(dg: ex uno) et inter ....... eiusdem quondam Jutte et (dg: dni) 

hereditatem que fuerat dudum domini Henrici de ?Best ex uno et inter 
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hereditatem dicti Johannis de Malle ex alio ....... ....... sita et 

limitata #tendente ab hereditate dicte quondam Jutte ?iuxta ....... 

....... ....... ?soen# ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Godefrido 

Mersken) #Johanni Voet tectori# promittens ....... ....... et 

obligationem deponere. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1179 p 636v 09 do 18-12-1393. 

Godefridus Mersken droeg over aan Johannes Voet dekker (1) de helft of een 

deel van een huis en erf in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

buiten de nieuwe poort, aldaar, naast erfgoed van Georgius leerbewerker, in 

welk huis en erf Johannes Meij en Johannes zv voornoemde Georgius wonen, te 

weten de helft of het deel dat aan Jutta gnd Meijs behoorde, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Adam van Mierde, (2) de helft van een tuin in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, achter erfgoed van Jutta 

dvw Johannes Meijs en Theodericus smid van Hezewijc, tussen erfgoed van 

Johannes van Malle enerzijds en het water aldaar anderzijds, aan voornoemde 

Godefridus Mersken overgedragen door Johannes van Troest. 

 

Go[defridus15] Mers[ken] medietatem seu partem domus et aree site in 

Busco ad finem vici Hijnthamensis extra novam (?dg: porta) portam ibidem 

juxta hereditatem Georgii frunitoris in qua domo et area Johannes Meij et 

Johannes filius dicti Georgii morant[ur] scilicet illam (dg: partem) 

medietatem seu partem dicte domus et aree (dg: que) prout huiusmodi 

medietas et pars ad Juttam dictam Meijs spectare consueverat venditam 

sibi ab Adam de Mierde per judicem etc prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit Johanni Voets cum omnibus litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere) atque medietatem orti siti 

in Buscoducis ad finem vici Hijnthamensis retro hereditatem Jutte filie 

quondam Johannis [Meijs] et Theoderici fabri de Hezewijc inter 

hereditatem Johannis de (dg: .......) Malle ex uno et inter aquam ibidem 

ex alio supportatem dicto [Godefrido Mer]sken a Johanne de Troest prout 

hec et alia in litteris continentur hereditarie supportavit Johanni Voet 

tectori cum [litteris et jure] promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 636v 10 ±do 18-12-1393. 

Waarschijnlijk Johannes Voet dekker beloofde aan Adam van Mierde 12 oude 

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

betalen. 

 
?Johannes ....... ....... ....tor promisit Ade de Mierde XII aude Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos 

....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 636v 11 ±do 18-12-1393. 

Arnoldus van ....... beloofde aan Godefridus Mersken 27 1/3 Gentse nobel te 

betalen, een helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) en de andere 

helft met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1394). 

 

Arnoldus de ....... promisit Godefrido Mersken (dg: LXXX aude Ge) XXVII 

Gentsche nobel [et] tercia[m partem unius Gentsche nobel seu v]alorem 

mediatim Johannis proxime futurum et mediatim a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 636v 12 ±do 18-12-1393. 

....... ....... en Johannes zvw Johannes die ....... schoenmaker van Os 

beloofden aan ....... ....... ....... 24 Gelderse gulden ....... ....... 

met ....... ....... Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

                         
15 Meest waarschijnlijke aanvulling op basis van BP 1179 p 636v 11. 
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{De hoek links onder is afgescheurd en de tekst is vervaagd}. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... et Johannes filius 

quondam Johannis die ....... sutoris de Os ....... ....... ....... 

....... ....... ....... Bartholome.. dict.. Meus ....... XXIIII ....... 

Gelre gulden ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... pasche proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 636v 13 ±do 18-12-1393. 

Een onleesbaar contract. 

 

{De hoek links onder is afgescheurd en de tekst is vervaagd}. 

....... ....... ....... ....... ....... ........ Testes datum supra. 

 

1179 mf10 B 12 p. 637. 

 Quinta post invocavit: donderdag 27-02-1393. 

 

BP 1179 p 637r 01 do 27-02-1393. 

Lambertus zvw Arnoldus gnd van Enghelant en Petrus zvw Goeswinus van 

Gherwen verkochten aan Marcelius zvw Arnoldus van der ....... een 

b-erfpacht van 1 mud gerst, maat van Nuenen, die Henricus zvw Johannes van 

Gherwen beloofd had aan voornoemde Lambertus en Petrus, met Lichtmis op het 

onderpand te leveren, gaande uit een erfgoed, in Gerwen, tussen Lucas van 

Ponsendale enerzijds en Goeswinus van der Heijden anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Henricus zvw Johannes Heijlwigen soen. 

 

[Lam]bertus filius quondam Arnoldi dicti de Enghelant et Petrus filius 

quondam Goeswini (dg: dicti) de Gherwen hereditariam paccionem unius 

modii ordei mensure de [Nu]enen quam Henricus filius quondam Johannis 

(dg: dicti) de Gherwen promisit se (dg: se) daturum et soluturum dictis 

Lamberto et Petro hereditarie purificationis et supra hereditatem 

infrascriptam [tra]dendam de et ex quadam hereditate sita in parochia de 

Gherwen (dg: ?in) inter hereditatem Luce de Ponsendale ex uno et inter 

hereditatem Goeswini van der Heijden ex alio [ten]dente cum uno fine ad 

hereditatem dicti Henrici filii quondam Johannis Heijlwigen soen prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Marcelio filio quondam Arnoldi van der 

....... supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: ratam 

servare et obligationem ex parte eorum) super habita et habenda #ratam 

servare# warandiam et obligationem deponere existentem in dicta paccione 

et sufficientem [facere. Testes] ....... et Vere datum quinta post 

invocavit. 

 

BP 1179 p 637r 02 do 27-02-1393. 

Cristianus van den Hout zvw Cristianus van den Hoeve, zijn vrouw Bela dvw 

Andreas gnd Roefs soen en Elizabeth, dv voornoemde Bela verwekt door wijlen 

Henricus gnd Leemkens soen van Bleters, verkochten aan Arnoldus Hoernken 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 3/5 deel van een beemd, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Delsdonk, tussen kinderen gnd Henricus Roesmonts Kijnderen 

enerzijds en kvw Henricus van Bleters anderzijds, welk 3/5 deel voornoemde 

Cristianus gekocht had van Luijtgardis dvw Willelmus van der ..eest, (2) 

een stuk land, gnd Grieten Hof, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Lake, 

tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde Arnoldus Hoernkens en 

Henricus Oeden soen anderzijds, (3) de helft, in goederen gnd Koudenberg, 

in Sint-Oedenrode, reeds belast met grondcijnzen. 

 

[Cri]stianus #(dg: filius qu)# van den Hout #filius quondam Cristiani van 

den Hoeve# maritus legitimus ut asserebat Bele sue uxoris filie quondam 

Andree dicti Roefs soen et dicta Bela cum (dg: cum) eodem tamquam cum 

tutore Elizabeth #filia# dicte Bele ab eadem Bela et quondam Henrico 

dicto (dg: Leens) Leemkens soen de Bleters #pariter genita# cum tutore 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem duorum 
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modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex (dg: ex) tribus quintis partibus cuiusdam prati 

siti in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Delsdonc inter 

hereditatem liberorum dictorum Henrici Roesmonts Kijnderen ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici (dg: Vilt ex alio) de Bleters 

ex alio quas (dg: d) tres quintas partes dictus Cristianus erga 

Luijtgardem filiam quondam Willelmi van der ..eest emendo acquisiverat 

prout in litteris quas vidimus atque ex pecia terre dictam! Grieten Hof 

sita in dicta parochia in loco dicto Lake inter (dg: hereditatem) 

[co]mmunem plateam ex uno et inter hereditatem (dg: Ard) dicti Arnoldi 

Hoernkens et Henrici Oeden soen ex alio item ex medietate ad dictos 

venditores spectante in bonis [dicti]s Caudenberch sitis in dicta 

parochia ut dicebant promittentes cum tutore (dg: su) indivisi super 

omnia #habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi [ex]inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 637r 03 do 27-02-1393. 

Voornoemde Cristianus van den Hout zvw Cristianus van den Hoeve en zijn 

vrouw Bela dvw Andreas gnd Roefs soen beloofden aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfpacht16 van 2 mud rogge, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, uit goederen gnd te Lake, in Oirschot, in de herdgang van 

Gunterslaar, (2) 1/6 deel, dat aan voornoemde Cristianus gekomen was na 

overlijden van zijn vader Cristianus van den Hoeve, resp. dat aan hem zal 

komen na overlijden van zijn moeder Ghissella, in goederen gnd het Goed ten 

Hoeve, in Woensel. 

 

Dicti Cristianus et Bela eius uxor cum eodem tamquam cum tutore 

promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos (dg: 

dicte Elizabeth filie dicte Bele ab eadem Bela et Henrico quondam 

Leemkens soen de Bleters pariter genite hereditariam paccionem) #Arnoldo 

Hoernken# duorum modiorum siliginis hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex bonis dictis 

te Lake sitis in parochia de Oerscot in pastoria de (dg: Go) Gunterslaer 

et ex attinentiis eorundem bonorum quocumque sitis atque ex (dg: bo) 

sexta parte dicto Cristiano de morte quondam Cristiani van den Hoeve sui 

patris successione advoluta #et post mortem (dg: Ghiselle) Ghisselle sue 

matris successione advolvenda# in bonis dictis tGoet ten Hoeve sitis in 

parochia de Woensel et in attinentiis [dictorum] bonorum universis 

quocumque sitis promittentes super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 637r 04 do 27-02-1393. 

Henricus Dicbier zvw Johannes Dicbier heer van Mierlo droeg over aan 

Willelmus van Baerle zvw Johannes gnd Bastart van Baerle een b-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Nuenen, die Walterus zvw Petrus van den Hoevel 

beloofd had aan voornoemde Henricus Dicbier, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Nuenen, ter plaatse gnd die 

Molenakker, tussen een gemene weg enerzijds en Laurencius Stevens soen 

anderzijds, (2) 1 lopenzaag roggeland, in Nuenen, ter plaatse gnd op die 

Tempel, tussen Johannes gnd Loden soen enerzijds en Hepkinus van Gherwen 

anderzijds. 

 

Henricus Dicbier filius quondam Johannis Dicbier dominus de Mierle 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Nuenen quam 

Walterus [filius] quondam Petri van den Hoevel promisit se daturum et 

soluturum dicto Henrico Dicbier hereditarie purificationis et in Nuenen 

                         
16 Zie → BP 1180 p 325r 02 di 09-03-1395, afstand doen van de pacht. 
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traditurum ex pecia terre sita (dg: si) in parochia de Nuenen in loco 

dicto die Molenacker inter (dg: h) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Laurencii Stevens soen ex alio atque de et ex pecia terre 

(dg: si) una lopinata terre siliginee sita in dicta parochia in loco 

dicto op die Tempel inter hereditatem Johannis dicti (dg: Loden soen) 

Loden soen [ex] uno et inter hereditatem Hepkini de Gherwen ex alio prout 

in litteris (dg: supportavit) hereditarie supportavit Willelmo de Baerle 

filio (dg: naturali) quondam Johannis dicti (dg: dicti) Bastart [de] 

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

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 637r 05 do 27-02-1393. 

Johannes van Buekentop droeg over aan Henricus van Arkel zvw Reijnerus (1) 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes met Kerstmis in Den Bosch 

beurt, (2) 2 steen vlas, bereid tot de hekel, die voornoemde Johannes met 

Kerstmis in Den Bosch beurt, zowel de pacht als de vlas gaande uit een huis 

en schuur met ondergrond, tuin, akker en aangelegen beemd, gnd die 

Dorseldonk, in Schijndel, ter plaatse gnd aan de Wijbosse, tussen Marcelius 

van Os enerzijds en een ?gemene weg anderzijds, welk huis en schuur met 

ondergrond, tuin, akker en beemd voornoemde Johannes van Buekentop had 

uitgegeven aan Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel, voor 1 

cijnshoen, de grondcijns en voornoemde pacht van 2 mud rogge en 2 steen 

vlas. 

 

[Johannes de] Buekentop hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

#mensure de Busco# de hereditaria paccione sex modiorum siliginis (dg: 

mensure) dicte mensure quam paccionem sex modiorum [siliginis] dictus 

Johannes solvendam habet hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domo et horreo cum suis fundis ac orto agro et prato eis 

[adi]acente dictis die Dorseldonc sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum aen dWijbossche inter hereditatem Marcelii de Os ex uno et inter 

(dg: hereditatem) [?communem] plateam ex alio atque duo pondera dicta 

steen steen lini parati (dg: sc) ad scalcrum dictum hekel (dg: que he) 

que dictus Johannes solvenda [habet] anno quolibet hereditarie termino 

solucionis et loco predictis (dg: de et) ex dictis domo et horreo cum 

suis fundis ac orto agro et prato eis adiacente [dictis] die Dorseldonc 

quos domum horreum cum suis fundis ac ortum agrum et pratum dictus 

Johannes de Buekentop dederat ad pactum Alberto [de K]essel filio quondam 

Walteri de Kessel scilicet pro uno pullo censuali et pro censu domini 

fundi exinde prius solvendis atque (dg: pro) pro dictis paccione [duorum] 

modiorum siliginis et pro dictis duobus ponderibus dictis steen lini (dg: 

ad pactum) prout in litteris quas vidimus supportavit #Henrico de A[rk]el 

filio quondam Reijneri# cum litteris et jure promittens ....... habita et 

habenda ratam servare et obligationem (dg: ex) in dicta paccione duorum 

modiorum siliginis et in dictis duobus ponderibus lini existentem 

deponere. Testes Emont et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 637r 06 do 27-02-1393. 

....... Buekentop verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

....... Buekentop prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 637r 07 do 27-02-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela ev Celija dv Gerardus Buc verkocht aan 

Henricus Dicbier, tbv zijn moeder jkvr Elsbena van Baerle, een beemd, gnd 

die ....donk, van wijlen Henricus van Laervenne grootvader van voornoemde 

Celija, in Mierlo, naast voornoemde jkvr Elsbena van Baerle wv Johannes 

Dicbiers, welke beemd aan voornoemde Willelmus en Celija gekomen was na 
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overlijden van voornoemde Henricus van Laervenne. 

 

[Willelmu]s filius quondam Bodonis de Tiela maritus et tutor legitimus 

(dg: Zel Z) Celije sue uxoris filie (dg: Arnoldi) Gerardi Buc quoddam 

pratum dictum die ....donc quondam Henrici de Laervenne avi olim dicte 

Celije situm in parochia de Mierle #contigue# iuxta hereditatem domicelle 

Elsbene #de Baerle# relicte quondam [Jo]hannis Dicbiers (dg: ex uno et 

inter) et quod pratum sibi et dicte Celije de morte dicti quondam Henrici 

de Laervenne successione est advolutum ut dicebat [hereditarie] vendidit 

Henrico Dicbier ad opus dicte domicelle (dg: Elsb) Elsbene (dg: su) de 

Baerle sue matris promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 637r 08 ±do 27-02-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela ev Celija dv Gerardus Buc gaf uit 

aan Willelmus van Baerle ?zvw Johannes gnd Bastart ?van Mierle? een stuk 

beemd, gnd den Nijenbeemd, in Mierlo, ter plaatse gnd in den Locht, tussen 

He...... .....ns soen enerzijds en Henricus van Haelsvoert anderzijds, (2) 

een stuk land, in Mierlo, ter plaatse gnd opt ..lle, naast Yseboldus 

...uters, (3) een stukje land, in Mierlo, naast de kerk, op ....... 

......., tussen erfgoed van de jonker van Mierle enerzijds en Henricus Jans 

soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 penning cijns en een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van ?Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te 

leveren. 

 

[Dictu]s Willelmus ut supra peciam (dg: terre d) prati dictam den 

Nijenbeemt sitam in parochia de Mierle in loco dicto in den Locht inter 

hereditatem (dg : He) He..... .....ns soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici de (dg: Haelvoert) #Haelsvoert ex alio item peciam terre sitam in 

dicta parochia ad locum dictum opt ..lle iuxta hereditatem Yse[boldi] 

...uters (dg: soe ex alio et inter ..) item particulam terre sitam in 

dicta parochia (dg: inter) iuxta ecclesiam (dg: ibidem) supra an..... 

....... [inter] he[reditatem] domicelli de Mi]erle ex uno et inter 

hereditatem Henrici Jans soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Willelmo de Baerle [?filio quon]dam Johannis dicti [B]astaert 

[?de ?Mier]le ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: here duobus) 

duobus denariis census (dg: domino fundi) et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis me[nsure de ?Mierl]e danda (dg: d) sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Mierle tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1179 p 637r 09 ±do 27-02-1393. 

Een vidimus maken van de brief, die begint met “Johannes Buekentop” en 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems beloofde, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen. 

 

[Et fiet] vidimus de littera incipiente Johannes Buekentop et Henricus de 

Arkel filius quondam Reijneri Willems promisit tradere ut in forma. 

Testes da... ....... 

 

1179 mf10 C 01 p. 638. 

 Quinta post invocavit: donderdag 27-02-1393. 

 

BP 1179 p 638v 01 ±do 27-02-1393. 

Johannes nzvw Walterus van den Rullen: een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Erp, die Arnoldus gnd Koeter beloofd had {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes filius naturalis quondam Walteri van den Rullen hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Erpe quam Arnoldus dictus 
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Koeter promisit. 

 

BP 1179 p 638v 02 do 27-02-1393. 

Johannes Roest verkocht aan Nijcholaus gnd Boudekens soen van Geffen alle 

goederen, die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Margareta 

gnd Wellen dochter van Empel. 

 

Johannes Roest omnia bona sibi per mortem Margarete dicte Wellen dochter 

de Empel sue matris successione advolvenda quocumque locorum 

[consistentia] sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto 

Boudekens soen de Geffen promittens (dg: warandiam et obligationem depo) 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes W et Wouter 

(dg: ..) datum quinta post invocavit. 

 

BP 1179 p 638v 03 do 27-02-1393. 

De broers Johannes, Lambertus en Henricus Noet, kvw Arnoldus van Engelant, 

beloofden aan Petrus van Evershoet 10 gulden kronen van de koning van 

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

 

Johannes Lambertus et Henricus Noet fratres (dg: p) liberi quondam 

Arnoldi de Engelant promiserunt #super habita et habenda# Petro de 

Evershoet decem aureos denarios communiter gulden cronen vocatos monete 

regis Francie seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 638v 04 do 27-02-1393. 

Voornoemde Lambertus beloofe zijn voornoemde broers Johannes en Henricus 

Noet schadeloos te houden. 

 

Dictus Lambertus promisit #super habita et habenda# dictos Johannem et 

Henricum Noet suos fratres indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 638v 05 do 27-02-1393. 

Theodericus gnd van der Vorst verkocht aan Arnoldus zvw Willelmus gnd 

Gielijs soen een n-erfcijns17 van 40 scheling geld, uit een b-erfcijns van 8 

pond geld die voornoemde Theodericus beurt, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Matheus Becker enerzijds en het 

woonhuis van Arnoldus gnd Snoec anderzijds, welke hofstad voornoemde 

Theodericus in cijns gegeven had aan Nijcholaus gnd Coel zvw ....... gnd 

Jans soen voor voornoemde cijns van 8 pond. 

 

Theodericus dictus van der Vorst hereditarium censum XL solidorum monete 

de hereditario censu octo librarum (dg: q) monete quem dictus Theodericus 

solvendum habet hereditarie m[ediatim 18Johannis] et mediatim Domini ex 

domistadio sito in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

Mathei Becker ex uno et inter domum habitationis ....... Arnoldi dicti 

Snoec ex alio cum attinentiis dicti (dg: ?stat) domistadii quod 

domistadium cum suis attinentiis dictus Theodericus dederat ad censum 

Nijcholao dicto Coel filio quondam ....... dicti Jans soen scilicet pro 

dicto censu octo librarum prout in litteris quas vidimus hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Willelmi dicti Gielijs soen promittens 

....... ....... et obligationem (dg: dep) in dicto censu XL solidorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 638v 06 do 27-02-1393. 

Jkvr Margareta van Hellu verhuurde aan Johannes Sceijvel zvw Rutgherus van 

Kessel en Johannes van der Afort 6 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, 

                         
17 Zie → BP 1181 p 048v 01 ma 20-08-1397, verkoop van de erfcijns. 
18 Aanvulling op basis van BP 1181 p 048v 01. 
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ter plaatse gnd Wijnrics Hoeve, in een kamp aldaar, voor een periode van 3 

jaar, ingaande heden, per jaar voor 24 Hollandse gulden of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen. Johannes zal de zegedijken en waterlaten 

onderhouden van het oude werk. In het laatste jaar zal hij de 6 morgen niet 

bezaaien. 

 

Domicella Margareta de Hellu sex iugera terre #ad se spectantia# sita in 

loco dicto die Hoeven in loco dicto Wijnrics Hoeve (dg: -n) prout 

huiusmodi sex iu[gera] in quodam campo (dg: s) ibidem sunt sita ut 

dicebat locavit Johanni Sceijvel filio quondam Rutgheri de Kessel et 

Johanni van der Afort ab eisdem ad [spacium] trium annorum datam 

presentium sine medio sequentium possidenda anno quolibet dictorum trium 

annorum pro XXIIII Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab aliis [anno] 

quolibet dictorum trium annorum Martini promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi 

super omnia et quod ipsi aggeres dictos zeghed[iken et aque]ductus ad 

(dg: dictos) dictum campum de jure spectantes ab opere antiquo in bona 

disposicione observabunt ante scouwe et quod ipsi dicta sex iugera terre 

(dg: tercio anno ..) ultimo anno dictorum trium annorum non seminabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 638v 07 do 27-02-1393. 

Johannes zvw Jacobus van Enghelant droeg over aan Alardus van Berlikem 4 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in het Molenbroek, tussen ....... 

van Berlikem enerzijds en de gemeint anderzijds, aan hem uitgegeven door hr 

Henricus Buc kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist, belast met 

cijnzen in de brief vermeld. 

 

(dg: Jo d) Johannes filius quondam Jacobi de Enghelant quatuor iugera 

terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto int Molenbroec inter 

hereditatem ....... de Berlikem ex uno et inter communitatem ex alio data 

(dg: -s) sibi ad censum a domino Henrico Buc canonico ecclesie beati 

Johannis ewangeliste prout in litteris hereditarie s[upportavit] Alardo 

de Berlikem cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 638v 08 do 27-02-1393. 

Johannes zvw Jacobus van Enghelant droeg over aan Alardus van Berlikem een 

stuk land en aangelegen stuk beemd, met gebouwen, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd in den Schild, tussen hr Henricus Buc enerzijds en Arnoldus Alarts 

anderzijds, belast met 6 penning oude hertogencijns en de helft van de 

waterlaat aan het eind van voornoemd stuk beemd. De broers Jacobus en 

Lambertus, kv voornoemde Jacobus van Enghelant, deden afstand. 

 

Johannes filius quondam Jacobi de Enghelant (dg: sextariatam terre) 

peciam terre (dg: sit) et peciam prati sibi adiacentem sitas in parochia 

de Roesmalen in [loco dicto] in den Scilt inter hereditatem domini 

Henrici Buc ex uno et inter hereditatem Arnoldi Alarts ex alio ?simul 

edificiis in (dg: hiis) dicta pecia terre consistentibus h[ereditarie 

supportavit] Alardo de Berlikem promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis sex denariis (dg: exin) antiqui census 

domino duci et medietate aqueductus siti ad f[inem] (dg: ?prati ..) pecie 

prati ad premissa de jure spectante. 

Quo facto Jacobus et Lambertus fratres liberi dicti Jacobi de Enghelant 

super dicta pecia terre et (dg: prat) pecia prati ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt [promittentes ratam] servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 638v 09 do 27-02-1393. 

(dg: Evera). 

 

BP 1179 p 638v 10 do 27-02-1393. 

(dg: Everardus zoon). 

 

(dg: Everardus filius). 

 

BP 1179 p 638v 11 do 27-02-1393. 

Petrus zvw Johannes zvw Petrus Ridders van Lijeshout en Everardus Mijs soen 

van Lijeshout ev Heijlwigis dvw voornoemde Johannes zv Petrus Ridders 

verkochten aan Hermannus gnd Claes soen een stuk beemd, gnd die Waterhorst, 

in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Donkers ......., rondom tussen 

voornoemde Hermannus Claes soen, belast met 3 penning cijns. 

 

Petrus filius quondam Johannis (dg: Peters soen) #filii quondam Petri 

Ridders (dg: soen)# de Lijeshout et Everardus Mijs soen de Lijeshout 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis [sue] uxoris filie dicti quondam 

Johannis (dg: Peters soen) #filii Petri Ridders# peciam prati #dictam die 

Waterhorst# sitam in parochia de (dg: Hild) Beke prope Arle in loco dicto 

Donkers ....... inter hereditatem Hermanni dicti Claes soen (dg: ex) 

circumquaque adiacentem ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Hermanno Claes soen promittentes ....... ....... et obligationem deponere 

exceptis tribus denariis census exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 638v 12 do 27-02-1393. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer verklaarde ontvangen te hebben van 

Petrus van Os 6 Gelderse gulden, die voornoemde Petrus verschuldigd was aan 

wijlen jkvr Jutta dvw Bertoldus van Hoesden. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer palam recognovit se 

recepisse a Petro de Os sex Gelre gulden quos idem [Petrus] debebat 

domicelle quondam Jutte filie quondam Bertoldi de Hoesden promittens idem 

indempnem servare (dg: testes datum supra) etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 638v 13 ±do 27-02-1393. 

Johannes Bessellen beloofde aan Johannes zv Johannes van Brolijo 50 goede 

Gelderse gulden19 of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Bessellen promisit Johanni filio Johannis de Brolijo 

quinquaginta bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. ....... ....... 

 

BP 1179 p 638v 14 ±do 27-02-1393. 

Henricus Coppen soen droeg over aan Alardus van Berlikem en diens vrouw 

Heijlwigis dv voornoemde Henricus Coppen soen een beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Loefort, tussen hr Henricus Buc enerzijds en ....... Coppen 

soen anderzijds; met recht van weg vanaf de gemeint over erfgoed van 

eerstgenoemde Henricus tot aan deze beemd. 

 

Henricus Coppen soen quoddam pratum situm in parochia de Berlikem ad 

locum dictum Loefort inter hereditatem domini Henrici Buc ex uno et inter 

hereditatem ....... Coppen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Alardo de Berlikem cum Heijlwige sua uxore filia primodicti 

Henrici Coppen soen (dg: promittens) ad jus oppidi promittens warandiam 

et obligationem deponere (dg: ...). Testes datum supra. 

 

                         
19 Zie → BP 1180 p 162v 14 do 02-04-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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BP 1179 p 638v 15 ±do 27-02-1393. 

Simul cum jure veniendi et pergendi a communitate ibidem per hereditatem 

(dg: primodicti) primodicti Henrici usque ad dictum pratum. 

 

BP 1179 p 638v 16 ±do 27-02-1393. 

Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Denkinus zv Johannes gnd Han Godekens soen 4½ hont 

land, in Empel, ter plaatse gnd ......., tussen Danijel gnd Scaden 

enerzijds en jkvr Mabelija ....... van wijlen hr Arnoldus Rover anderzijds, 

belast met afscheidingen en sloten. 

 

J[ohanne]s {er lijkt “Jud” te staan} de Mulsen [filius] quondam Henrici 

de Mulsen quatuor et dimidium hont terre sita in (dg: parochia) 

jurisdictione de Empel in loco ....... ....... inter hereditatem 

Danijelis dicti Scaden ex uno et inter hereditatem domicelle Mabelije 

....... quondam domini Arnoldi Rover ex alio ut d[icebat] #pro.. .. 

........?]# [?supportavit] Denkino filio Johannis dicti Han Godekens soen 

in modum directe hereditarie permutationis promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis sepibus et f[ossatis ad hac] de jure 

spectantibus. Testes datum (dg: d) supra. 

 

1179 mf10 C 02 p. 639. 

 Quinta post invocavit: donderdag 27-02-1393. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 28-02-1393. 

 

BP 1179 p 639r 01 do 27-02-1393. 

Denkinus zvw Johannes gnd Han Godekens soen droeg, bij wijze van 

erfwisseling, over aan Johannes van Mulsen zvw Henricus van Mulsen 2 hont 

land, in Meerwijk, naast erfgoed gnd Ver Nouden Weijde, behorend aan erfg 

vw Willelmus Vrancken enerzijds en voornoemde Johannes van Mulsen 

anderzijds. 

 

Denkinus filius quondam Johannis dicti Han Godekens soen duo hont terre 

sita in jurisdictione de Merewijc (dg: in loco) iuxta he[reditatem 

dictam] Ver (dg: Nouwen) Nouden Weijde spectantem ad heredes quondam 

Willelmi (dg: fi) Vrancken ex uno et inter hereditatem Johannis de Mulsen 

filii quondam Henrici de Mulsen ex alio prout ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni de Mulsen #in modum permutationis# 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab 

omni aggere et censu libera. Testes Vere et Walterus quinta post 

invocavit. 

 

BP 1179 p 639r 02 do 27-02-1393. 

Voornoemde Denkinus beloofde aan voornoemde Johannes van Mulsen 15 goede 

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

betalen. 

 

Dictus Denkinus promisit dicto Johanni de Mulsen XV bonos Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis nativitatis! Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 639r 03 vr 28-02-1393. 

Engbertus zvw Deenkinus van den Acker van Lijemde verkocht aan Henricus zvw 

Henricus zvw Johannes Jordens soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

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

voornoemde verkoper, in Schijndel, ter plaatse gnd die Doerseldonk, tussen 

Albertus van Kessel enerzijds en de gemene beemden anderzijds, reeds belast 

met een b-erfpacht van 12 lopen rogge, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, welke 

pacht van 3½ mud Lambertus gnd van den Acker bv voornoemde verkoper met 

Lichtmis moet leveren aan voornoemde verkoper, gaande uit alle goederen van 
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voornoemde Lambertus. 

 

Engbertus filius quondam Deenkini van den Acker de Lijemde hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Henrici filii quondam Johannis Jordens 

soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex domo et orto ipsius venditoris 

sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum die Doerseldonc inter 

hereditatem Alberti de Kessel ex uno et inter communia prata ex alio 

atque ex hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure ex 

hereditaria paccione IIIJ modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem 

IIIJ modiorum siliginis Lambertus dictus van den Acker frater dicti 

venditoris dicto venditori solvere tenetur hereditarie termino solucionis 

predicto ex omnibus bonis dicti Lamberti quocumque locorum sitis ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione XII lopinorum 

siliginis ex dictis domo et orto solvenda et sufficientem facere. Testes 

Sijmon et Dordrecht datum sexta post invocavit. 

 

BP 1179 p 639r 04 vr 28-02-1393. 

Johannes Paeschdach verkocht aan Henricus zv Johannes Bije van Zundert een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van Philippus 

Loeder enerzijds en erfgoed van Elisabeth van Berze anderzijds, reeds 

belast met 40 schelling geld. 

 

Johannes Paeschdach hereditarie vendidit Henrico filio Johannis Bije de 

Zundert hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et area sita in Busco super aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Philippi Loeder ex uno et inter hereditatem Elisabeth 

de Berze ex alio ut dicebat promittens warandiam et obligationem aliam 

deponere exceptis XL solidis monete prius inde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 639r 05 vr 28-02-1393. 

Gerardus Scade zvw Gerardus Scade zvw Gerardus Scade verkocht aan Ludingus 

zvw Jacobus de Uden een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen 

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

een huis en erf, dat was van wijlen Arnoldus gnd Broc, in Den Bosch, aan de 

Markt en (2) uit de helft van een erfgoed waarop een stal en een 

varkenskooi van voornoemde wijlen Arnoldus stonden, in Den Bosch, naast de 

Gevangenpoort, in een straatje dat daar naar het water loopt, aan 

voornoemde wijlen Gerardus vv eerstgenoemde Gerardus verkocht door Henricus 

van den Hoevel, en thans aan verkoper behorend. 

 

Gerardus Scade filius quondam Gerardi Scade filii quondam Gerardi Scade 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex posteriori medietate domus et aree que 

fuerat quondam Arnoldi dicti Broc site in Busco ad forum atque ex 

medietate cuiusdam hereditatis in qua stabulus atque domus dicta een 

verkens koij dicti quondam Arnoldi stare consueverunt site in Busco iuxta 

portam captivorum in viculo quodam tendente ibidem versus aquam venditam 

dicto quondam Gerardo patri primodicti Gerardi ab Henrico van den Hoevel 

prout in litteris et quem nunc ad se pertinere dicebat hereditarie 

vendidit Ludingo filio quondam Jacobi de Uden supportavit cum litteris et 

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

dicti quondam sui patris deponere. Testes Veer et Coptijt datum ut supra. 

 

BP 1179 p 639r 06 vr 28-02-1393. 

Johannes van den Noddenvelt verkocht aan Henricus zvw Henricus Hadewigen 

bontwerker een n-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en tuin in 
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Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus Loijen enerzijds 

en erfgoed van Johannes Basijn anderzijds, reeds belast met 4 pond 17 

schelling geld. 

 

Johannes van den Noddenvelt hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Henrici Hadewigen pellifici hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

orto sitis in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem Henrici 

Loijen ex uno et inter hereditatem Johannis Basijn ex alio ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor 

libris et XVII solidis monete prius inde solvendis et sufficientem 

facere. 

 

BP 1179 p 639r 07 vr 28-02-1393. 

Henricus Venbossche gaf uit aan zijn zoon Hermannus een hofstad, in Oss, 

tussen Theodericus Robben soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Johannes van Dijnther; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 oude schilden of de 

waarde, met Lichtmis te betalen. 

 

Henricus Venbossche domistadium quoddam situm in parochia de Os inter 

hereditatem Theoderici Robben soen ex uno et inter communem platheam ex 

alio tendens a communi plathea retrorsum ad hereditatem Johannis de 

Dijnther ut dicebat dedit ad hereditarium censum Hermanno suo filio pro 

hereditario censu duorum aude scilde vel valorem dando etc dicto Henrico 

ab altero (dg: pro) purificationis ex dicto domistadio promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex dicto domistadio. Testes Aa et Dordrecht datum (dg: quinta 

post) sexta post invocavit. 

 

BP 1179 p 639r 08 vr 28-02-1393. 

Elisabeth wv Johannes Pepercoren verklaarde dat Johannes van Berze alle 

achterstallige termijnen heeft voldaan van een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

die voornoemde Johannes van Berze moet leveren aan wijlen Johannes gnd 

Pepercoren en diens vrouw Metta, gaande uit een hoeve gnd ten Dijke, in 

Velthoven, naast de dijk aldaar. 

 

Elisabeth relicta quondam Johannis Pepercoren recognovit sibi per 

Johannem de Berze fore plenarie satisfactum (dg: a quocumque tempore 

evoluto) usque in hodiernum! scilicet de arrastagiis (dg: sibi) 

deficientibus de hereditaria paccione unius modii siliginis quam dictus 

Johannes de Berze Johanni dicto quondam Pepercoren et Mette eius uxori 

annuatim solvere consueverit ex (dg: bo) manso dicto ten Dijke sito in 

parochia de Velthoeven iuxta aggerem ibidem ut dicebat. 

 

BP 1179 p 639r 09 vr 28-02-1393. 

Johannes zvw Henricus gnd Alaerts soen verkocht aan Petrus zvw Lambertus 

Smijt van Middelrode de helft van een hofstad, in Den Bosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Keelbreker 

enerzijds en erfgoed van Ghibo Olijsleger anderzijds, te weten de helft 

richting het erfgoed van Henricus Keelbreker, welke helft eerstgenoemde 

Johannes in cijns verkregen had van Johannes Kersmaker voor 1 oude groot en 

voor een b-erfcijns van 3 pond geld, belast met de cijns in de brief 

vermeld en met 20 schelling voornoemd geld aan Ghibo Olijsleger. Hermannus 

zvw Gerardus Witmeri ev Yda dv eerstgenoemde Johannes deed afstand. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Alaerts soen medietatem cuiusdam 

domistadii siti in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

quondam Henrici Keelbreker ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Olijsleger ex alio scilicet illam medietatem (dg: dicti domistadii) que 

sita est versus dictam hereditatem dicti quondam Henrici Keelbreker quam 
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medietatem primodictus Johannes pro uno grosso antiquo et pro hereditario 

censu trium librarum monete erga Johannem Kersmaker ad censum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie vendidit Petro filio quondam 

Lamberti Smijt de Middelrode supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem deponere (dg: excepto cen) ex parte sui 

excepto censu in dictis litteris comprehenso et XX (?dg: s) solidis dicte 

monete !monete Ghiboni Olijsleger inde solvendis. Quo facto Hermannus 

filius quondam Gerardi Witmeri maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Yde sue uxoris filie (dg: dicti) primodicti Johannis super dicta 

medietate dicti domistadii atque super toto jure ut dicebat ad opus dicti 

emptoris hereditarie renunciavit promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Emondus et Dordrecht datum sexta post 

invocavit. 

 

BP 1179 p 639r 10 vr 28-02-1393. 

Jacobus van den Hoevel verwerkte zijn recht van vernaderen. 

 

Jacobus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 639r 11 vr 28-02-1393. 

Voornoemde Petrus koper beloofde aan voornoemde Hermannus zvw Gerardus 

Witmeri 95 Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393) en de andere helft met Pasen daaropvolgend (zo 

19-04-1394). 

 

Dictus Petrus emptor promisit dicto Hermanno filio quondam Gerardi 

Witmeri (dg: ..) nonaginta quinque Gelre gulden vel va[lorem] mediatim 

Johannis proxime futurum et mediatim pasce deinceps sequentis 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 639r 12 vr 28-02-1393. 

Henricus zvw Gerardus zv Arnoldus Nollen van Lijt beloofde aan zijn moeder 

Heilwigis alle verhuringen, gedaan of nog te doen door zijn voornoemde 

moeder Heijlwigis, van goederen die aan voornoemde Heijlwigis ......., te 

respecteren. 

 

Henricus filius quondam Gerardi filii Arnoldi Nollen de Lijt promisit 

super (dg: He) omnia Heilwigi sue matri quod ipse Henricus [omnes] et 

singulas locaciones factas aut faciendas per dictam Heijlwigem eius 

matrem cum bonis dicte H[eijlwigi] ....... tempore locacionis predictorum 

bonorum ratas observare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 639r 13 vr 28-02-1393. 

Voornoemde Henricus zvw Gerardus zv Arnoldus Nollen van Lijt deed tbv 

....... ....... afstand van een b-erfcijns van 4 pond geld, die kinderen 

gnd Heijn Kolnen Kijnder moeten betalen, gaande uit een huis en erf, in 

Lith, ter plaatse gnd Heuvelwijk, tussen Johannes Boc enerzijds en wijlen 

Wolterus van Kuijc anderzijds, en waarschijnlijk ook van het recht dat aan 

hem zal toekomen na overlijden van zijn moeder Heilwigis. 

 

Dictus Henricus super hereditario censu IIIIor librarum monete quem 

liberi dicti Heijn Kolnen Kijnder solvere tenentur ....... ....... ex 

domo et area sita in parochia de Lijt ad locum dictum Hoevelwijc inter 

hereditatem Johannis Boc ex uno [et inter hereditatem] quondam Wolteri de 

Kuijc ex alio ut dicebat atque super toto jure sibi ad presens in dicto 

censu compe[tente seu post] mortem Heilwigis sue matris competituro ad 

opus ....... ....... ....... ....... ....... hereditarie renunciavit 

....... ....... ....... Testes datum supra. 

 

1179 mf10 C 03 p. 640. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 28-02-1393. 
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 Dominica reminiscere: zondag 02-03-1393. 

 Secunda post reminiscere: maandag 03-03-1393. 

 

BP 1179 p 640v 01 vr 28-02-1393. 

....... gnd Backe Bertouds soen van Tilborch beloofde aan Johannes van de 

Dijk 50 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 11-

11-1393) te betalen. 

 

....... dictus Backe Bertouds soen de Tilborch promisit Johanni de Aggere 

L Hollant gulden vel valorem ad Martini proxime persolvendos. Testes 

Sijmon et Dordrecht datum sexta post invocavit. 

 

BP 1179 p 640v 02 vr 28-02-1393. 

Martinus nzvw Jacobus gnd Copgovijen droeg over aan Theodericus van den 

Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel 4 morgen, minus 30 roeden, land in een 

kamp dat was van wijlen Gerardus gnd Geroij, 23½ morgen groot, in Meerwijk, 

over de ameide op de plaats gnd die Meer, te weten de 4 morgen minus 30 

roeden, die gelegen zijn in het bovenste 1/3 deel van voornoemd kamp, 

richting Gewande, welke 4 morgen minus 30 roeden voornoemde Jacobus 

Copgovijen gekocht had van Gerardus gnd Gheroij zvw voornoemde Gerardus 

Gheroij, en die nu aan verkoper behoren. Lasten worden afgehandeld van zijn 

kant, zijn kinderen, wijlen voornoemde Jacobus Copgovijen, erfg vw 

voornoemde Jacobus en wijlen diens vrouw Cristina. 

 

Martinus filius naturalis quondam Jacobi dicti Copgovijen quatuor iugera 

terre (dg: minus) triginta virgatis minus sita in quodam campo qui 

qu[ondam] fuerat (dg: quonda) Gerardi quondam dicti Geroij viginti tria 

et dimidium iugera terre continente sito in territorio de Meer[wijc] 

ultra ameijdam supra locum dictum die Meer videlicet illa quatuor iugera 

terre triginta virgatis minus que sita sunt in superiori tercia parte 

dicti campi versus Ghewanden que quatuor iugera terre (dg: triginta) 

triginta virgatis minus dictus Jacobus Copgovijen erga Gerardum dictum 

Gheroij filium dicti quondam Gerardi Gheroij emendo acquisiverat prout 

hoc et alia in litteris scabinorum de Busco continentur (dg: h) et que 

quatuor iugera terre triginta virgatis minus dictus Martinus nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Theoderico van den Hoevel filio 

quondam (dg: Martini) Lamberti van den Hoevel supportavit cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte 

sui #et suorum liberorum# et dicti quondam Jacobi Copgovijen (dg: et 

Cristi) et quorum heredum (dg: d est) eiusdem quondam Jacobi et quondam 

Cristine uxoris olim eiusdem Jacobi in premissis existentem deponere. 

Testes Aa et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 640v 03 vr 28-02-1393. 

Johannes van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 640v 04 vr 28-02-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Gerardus gnd Gheroij etc” en 

voornoemde Theodericus van den Hoevel beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan Theodericus Buc.... 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Gerardus dictus Gheroij etc et 

dictus Theodericus van den Hoevel promisit super omnia tradere Theoderico 

Buc... ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 640v 05 vr 28-02-1393. 

Agnes wv Egidius die Doncker dekker droeg over aan haar schoonzoon Henricus 

van Achel haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 10 schelling geld, met 
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Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt naast het woonhuis van Gerardus met den Koijen naar het 

woonhuis van Henricus van Mierd, tussen erfgoed van Jacobus Stockel 

enerzijds en erfgoed van Petrus van Erke anderzijds, welke cijns aan 

voornoemde wijlen Egidius was overgedragen door Hugho gnd Claes en diens 

vrouw Margareta dvw Franco met den Swerde  

 

Agnes relicta quondam Egidii die Doncker tectoris cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in hereditario censu X solidorum monete 

solvendo hereditarie nativitatis Domini (dg: Domin) de domo et area sita 

in Busco in viculo tendente juxta domum habitationis Gerardi met den 

Koijen versus domum habitationis Henrici de Mierd inter hereditatem 

Jacobi Stockel ex uno et inter hereditatem Petri de Erke ex alio (dg: 

quem cen) supportato dicto quondam Egidio a Hughone dicto Claes et 

Margareta eius uxore filia quondam Franconis met den Swerde prout in 

litteris supportavit Henrico de Achel suo genero (dg: cum) promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 640v 06 zo 02-03-1393. 

Nijcholaus Pijlet en zijn kinderen Arnoldus en Aleijdis droegen over aan 

Albertus Wael, tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfcijns van 32 

schelling geld, die Aleijdis dvw Theodericus Pijlet bv voornoemde 

Nijcholaus beurde, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een kamer met ondergrond die was van voornoemde wijlen 

Theodericus, in Den Bosch, ter plaatse gnd Zile, direct achter het stenen 

huis en erf van Arnoldus van Haenwijc, tussen dat stenen huis en erf 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Foijsse anderzijds, welke kamer met 

ondergrond Aleijdis dvw voornoemde Theodericus Pijlet in cijns uitgegeven 

had aan voornoemde Arnoldus Haenwijc, te weten voor een b-erfcijns van 28 

schelling voornoemd geld die eerst hieruit gaat en voor voornoemde cijns 

van 32 schelling, en welke cijns van 32 schelling nu aan hen behoort. 

Heijlwigis dv voornoemde Nijcholaus Pijlet zal nimmer rechten op voornoemde 

cijns van 32 schelling doen gelden. 

 

Nijcholaus (dg: Pijnlet) #Pijlet# Arnoldus et Aleijdis eius liberi cum 

tutore hereditarium censum XXXII solidorum monete quem Aleijdis filia 

quondam Theoderici Pijlet fratris olim dicti Nijcholai solvendum 
?hereditarie mediatim (dg: Domini) Johannis et mediatim Domini ex quadam 

camera cum suo fundo que fuerat dicti quondam Theoderici sita in Busco ad 

locum dictum Zile contigue retro domum lapideam et aream Arnoldi de 

Haenwijc inter eandem domum lapideam et aream ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Foijsse ex [alio] quam cameram cum eius fundo Aleijdis filia 

dicti quondam Theoderici Pijlet dederat ad censum dicto Arnoldo Haenwijc 

scilicet pro hereditario censu XXVIII solidorum dicte monete exinde prius 

solvendo et pro predicto censu XXXII solidorum prout in litteris et quem 

censum XXXII solidorum nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco cum 

litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere et quod Heijlwigem filiam dicti Nijcholai Pijlet 

perpetue talem habebunt quod nunquam presumet se jus in dicto censu XXXII 

solidorum habere. Testes Aggere et Walterus datum supra dominica 

reminiscere. 

 

BP 1179 p 640v 07 ma 03-03-1393. 

Rodolphus gnd van den Broec droeg over aan Henricus Weijer een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, 

gaande uit een huis en tuin, in Helmond, in de straat gnd Kanstraat, tussen 

Thomas gnd Hoghe enerzijds en Henricus gnd Bathen soen anderzijds, welke 

pacht aan hem was verkocht door Johannes Scillinc van Helmont. 
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Rodolphus dictus van den Broec hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de (dg: Hel) Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Helmont tradendam ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in Helmont in vico dicto Kanstraet inter hereditatem 

Thome dicti Hoghe ex uno et inter (dg: hereditatem) hereditatem Henrici 

dicti Bathen soen ex alio venditam sibi a Johanne Scillinc (dg: pro) de 

Helmont prout in litteris supportavit Henrico Weijer cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Emont datum secunda post reminiscere. 

 

BP 1179 p 640v 08 ma 03-03-1393. 

Gerardus Scade zvw Heijlwigis droeg over aan Henricus Loenman een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft van een huis en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Weijndelmoedis van Maren enerzijds en erfgoed van 

Reijnkinus Potteij anderzijds, te weten uit de helft naast het erfgoed van 

Reijnkinus, welke cijns aan hem was overgedragen door Denkinus gnd Scaden. 

 

Gerardus Scade filius #quondam# Heijlwigis hereditarium censum XL 

solidorum monete (dg: solv) solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

medietate domus et orti sitorum in Busco ad finem vici Ortensis inter 

hereditatem Weijndelmoedis de Maren ex uno et inter hereditatem Reijnkini 

Potteij ex alio scilicet ex illa medietate que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem Reijnkini supportatum sibi a Denkino dicto Scaden 

prout in litteris #et aliis# (dg: sup) hereditarie supportavit Henrico 

Loenman cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui de[ponere]. Testes Aa et Rover datum secunda post 

re[miniscere]. 

 

BP 1179 p 640v 09 ma 03-03-1393. 

Gerardus Scaden droeg over aan Henricus Loenman een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Epiphanie te betalen, gaande uit een cijns van !20 

schelling voornoemd geld?, die Ghibo van Haren zvw Johannes van Haren beurt 

in een groot eiland, gnd wert, in Gewande, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Ghibo van Haren, in Maren, waarin voornoemde Ghibo woont, welke 

(eerstgenoemde?) cijns in Den Bosch wordt betaald, welke cijns van 20 

schelling eerstgenoemde Johannes Seneggelijn wollenklerenwever grootvader 

van eerstgenoemde Gerardus Scaden gekocht had van voornoemde Ghibo van 

Haren. 

 

(dg: Johannes .. Senegghelen textor laneorum) #Dictus Gerardus Scaden# 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum (dg: ..) 

epijphanie Domini ex censu annuo !viginti solidorum d[icte monete] quem 

(dg: dictus) Ghibo de Haren filius quondam Johannis de Haren in magna 

insula teutonice wert vocata sita in Gewanden solvendum habuit de domo et 

area dicti Ghibonis de Haren sita in Maren in qua domo idem Ghibo moratur 

et ad Buscumducis tradendam quem (dg: d) censum XX [solidorum] 

primodictus Johannes Seneggelijn textor laneorum avus primodicti Gerardi 

Scaden erga dictum Ghibonem de Haren acquisiverat emendo prout in 

litteris supportavit Henrico Loenman cum litteris (dg: aliis et) et jure 

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

impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis 

Senegghelijn de[ponere]. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 640v 10 ma 03-03-1393. 

Nicholaus gnd Spijrinc Meus soen droeg over aan Henricus van de Kloot, tbv 

abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een b-erfcijns van 5 gulden, 

die Johannes zvw Walterus gnd Scoenwouter van Helmont beloofd had met Sint-

Martinus te betalen aan Willelmus zvw Willelmus gnd van Beest, gaande uit 3 

bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, tussen Henricus bv 

eerstgenoemde Willelmus enerzijds en Godefridus bv eerstgenoemde Willelmus 
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anderzijds, met een eind strekkend aan een eusel behorend aan voornoemde 

Henricus en met het andere eind aan het water gnd die Aa, welke cijns 

voornoemde Nicholaus gekocht20 had van voornoemde Willelmus zvw Willelmus 

van Beest. Met achterstallige termijnen. 

 

Nicholaus dictus Spijrinc Meus soen hereditarium censum quinque 

florenorum boni auri et justi ponderis quem Johannes filius quondam 

Wo[21lteri dicti] (dg: ?Groet Wouter) Scoenwouter de Helmont promiserat se 

daturum et soluturum Willelmo filio quondam Willelmi dicti de Beest 

hereditarie in festo Martini hyemalis ex tribus bonariis prati sitis in 

parochia de Bakel in loco dicto Sceepstal inter hereditatem Henrici 

fratris primodicti W[illelmi] ex uno et inter hereditatem Godefridi 

fratris primodicti Willelmi ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem dictam eeusel spectantem ad dictum Henricum et cum reliquo 

fine ad aquam dictam die Aa quem censum dictus Nicholaus erga dictum 

Willelmum filium dicti quondam Willelmi de Beest emendo [emendo 

acquisiverat prout in litteris] hereditarie supportavit Henrico de Globo 

ad opus abbitisse et conventus sancte Clare in Busco cum litteris et 

aliis et cum ar[restadiis] ....... exinde deficientibus promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Veer 

datum secunda post reminiscere. 

 

1179 mf10 C 04 p. 641. 

 Tercia post reminiscere: dinsdag 04-03-1393. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 05-03-1393. 

 

BP 1179 p 641r 01 di 04-03-1393. 

Cristina dvw Ghibo Hadewigen droeg over aan Willelmus Loijer 1/5 deel, dat 

aan haar gekomen was na overlijden van Henricus Campen en diens vrouw Yda 

grootouders van voornoemde Cristina, in 1/3 deel van 1/3 deel, dat aan 

wijlen voornoemde Henricus behoorde, in een kamp, gnd die Aelkamp, achter 

het klooster Porta Celi, tussen wijlen Theodericus apotheker enerzijds en 

erfgoed gnd den Eikenenberg anderzijds, dit 1/5 deel belast met 8 penning. 

 

Cristina filia quondam Ghibonis Hadewigen cum tutore quintam partem sibi 

de morte quondam Henrici Campen (dg: sui avi successione hereditarie 

advolutam) et Yde eius uxoris avi et avie dicte Cristine successione 

hereditarie advolutam in una tercia parte cuiusdam tercie partis que ad 

dictum quondam Henricum spectare consueverat in quodam campo dicto 

communiter die Aelcamp sito retro conventum de Porta Celi inter 

hereditatem quondam Theoderici apothecarii ex uno et inter hereditatem 

dictam den Eijkenenberch ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo Loijer promittens cum tutore super habita et habenda warandiam 

et obligationem in dicta quinta parte deponere exceptis octo denariis 

pagamenti ex dicta quinta parte solvendis. Testes Veer et Wouter datum 3a 

post (dg: ..) reminiscere. 

 

BP 1179 p 641r 02 di 04-03-1393. 

Hubertus zvw Johannes Coninc van Lijeshout verkocht aan de broers 

Theodericus en Henricus, kv voornoemde Theodericus van der Kijndhuijs, (1) 

¼ deel in een akker, gnd de Krommenakker, in Lieshout, ter plaatse gnd dat 

Banloect, tussen Theodericus van der Kijndhuijs enerzijds en Johannes van 

der Kijndhuijs anderzijds, (2) ¼ deel in een akker, gnd de Grote Akker, in 

Lieshout, tussen Henricus van der Voert enerzijds en Johannes zvw 

voornoemde Johannes Coninc anderzijds, (3) ¼ deel in een hofstad, aldaar, 

tussen Gerardus van der Stappen enerzijds en voornoemde Johannes van der 

Kijndhuijs anderzijds, (4) zijn deel in beemden, ter plaatse gnd dat 

Banloect, (5) 1/3 deel in een stuk land, gnd dat Haverlendeken, in 

                         
20 Zie ← BP 1176 f 171r 16 zo 10-03-1381, verkoop van de cijns. 
21 Aanvulling op basis van BP 1176 f 171r 16. 
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Lieshout, tussen voornoemde Theodericus van der Kijnhuijs enerzijds en 

voornoemde Henricus van der Voert anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Hubertus filius quondam Johannis Coninc de Lijeshout (dg: quintam) 

#quartam# partem ad (dg: se) se spectantem (dg: in hereditatibus 

infrascriptis sitis in parochia de) #in agro terre dicto den Crommenacker 

sito in parochia de# Lieshout ad locum dictum dat Banloect (dg: primo 

videlicet in agro terre dicto den Crommenacker sito) inter hereditatem 

Theoderici van der Kijndhuijs ex uno et inter hereditatem Johannis van 

der Kijndhuijs ex alio atque (dg: ..) quartam partem ad se spectantem in 

agro terre dicto den Groeten Acker sito in dicta parochia inter 

hereditatem Henrici van der Voert ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii dicti quondam Johannis Coninc ex alio item quintam partem ad se 

spectantem in domistadio sito ibidem inter hereditatem Gerardi van der 

Stappen ex uno et inter hereditatem dicti Johannis van der Kijndhuijs ex 

alio item totam partem et omne jus sibi competentes in pratis sitis in 

dicto loco dat Banloect vocato item terciam partem ad se spectantem in 

pecia terre dicta dat Haverlendeken sita in parochia predicta inter 

hereditatem dicti Theoderici van der Kijnhuijs ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der Voert #predicti# ex alio (dg: item) ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico et Henrico fratribus liberis (dg: 

quo) dicti Theoderici van der Kijndhuijs promittens warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi inde solvendo. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 641r 03 di 04-03-1393. 

Willelmus zv Lambertus van den Arennest verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Willelmus filius Lamberti van den Arennest prebuit et reportavit. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 641r 04 wo 05-03-1393. 

Petrus zvw Marcelius van Poppel deed tbv Marcelius gnd Zeel de oudere, 

Marcelius gnd Zeel de jongere en Mechtildis, kvw voornoemde Marcelius 

Poppel, afstand van een b-erfcijns van 9 pond geld, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 huizen en erven, 

in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de 

Peperstraat, tussen erfgoed van Gerardus Sneggellen enerzijds en erfgoed 

van Andreas Raventeers anderzijds  

 

Petrus filius quondam Marcelii de Poppel super hereditario censu novem 

(dg: l) librarum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex duabus domibus et areis sitis in Busco in vico 

tendente a vico dicto Colperstraet ad vicum dictum Peperstraet inter 

hereditatem Gerardi Sneggellen ex uno et inter hereditatem Andree 

Raventeers ex alio atque super toto jure ut dicebat ad opus (dg: Zee) 

Marcelii dicti Zeel senioris Marcelii dicti Zeel junioris et Mechtildis 

liberorum dicti quondam Marcelii #Poppel# hereditarie renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emondus et Rover datum quarta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 641r 05 wo 05-03-1393. 

Destijds had Gerardus van Vladeracken alle goederen van Willelmus zv 

Johannes van Oijen en van diens vader voornoemde Johannes van Oijen 

gerechtelijk gekocht van Cristianus zv Albertus van den Berge en Gerardus 

gnd Peteren. 

Thans verkocht voornoemde Gerardus van Vladeracken aan Arnoldus gnd die 

Groet snijder een huis en erf van wijlen Arnoldus Roesmont, in Den Bosch, 

in een straatje dat loopt vanaf het midden van de Hinthamenstraat naar de 

kerk van Sint-Jan in Den Bosch, tegenover het huis van Johannes 
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pottenbakker, welk huis en erf voornoemde Johannes van Oijen zvw Willelmus 

van Oijen gekocht had van Johannes nzvw Johannes gnd Tijmmerman en diens 

vrouw Hilla dvw mr Everardus Steenbakker. Arnoldus, Johannes en Elizabeth, 

kv voornoemde Gerardus van Vladeracken, Willelmus van Audenhoven ev 

Cristina, en Johannes Loijer ev Gheerburgis, dv voornoemde Gerardus van 

Vladeracken, deden afstand. 

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

zijn schoonzoons Willelmus van Audenhoven en Johannes Loijer beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd 34 schellingen geld en 35 penningen 

geld b-erfcijns. 

Johannes zv voornoemde Gerardus van Vladeracken beloofde dat Jacobus zv 

voornoemde Gerardus van Vladeracken nimmer rechten hierop zal doen gelden. 

Godefridus zvw Andreas van Berlikem deed afstand. 

Willelmus zv voornoemde Johannes van Oijen deed afstand. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus de Vladeracken omnia bona Willelmi 

filii Johannis de Oijen et #dicti# Johannis de Oijen sui patris erga 

Cristianum filium Alberti van den Berge et Gerardum dictum Peteren (dg: 

..) per judicem mediante sententia scabinorum emendo acquisivisset prout 

in litteris quas vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Gerardus de Vladeracken domum et aream quondam Arnoldi Roesmont 

sitam in Busco in viculo tendente a medio vici Hijnthamensis versus 

ecclesiam beati Johannis in Buscoducis in opposito domus Johannis (dg: 

figul) figuli quam domum et aream dictus Johannes (dg: filius) de Oijen 

filius (dg: quond) quondam Willelmi de Oijen erga Johannem filium 

naturalem quondam Johannis dicti Tijmmerman maritum (dg: et tutorem) 

legitimum Hille sue uxoris filie quondam magistri Everardi (dg: lapid) 

lapicide cum eadem Hilla emendo acquisiverat prout in litteris et quam 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Arnoldo dicto die Groet 

sartori supportavit cum (dg: litteris et aliis) litteris ?sive et jure 

occacione et cum aliis predictis litteris et cum aliis litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere ex parte 

sui deponere. Quo facto Arnoldus et Johannes #et Elizabeth# liberi dicti 

Gerardi de Vladeracken #cum tutore# (dg: Johannes) Willelmus de 

Audenhoven maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris et Johannes 

Loijer maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris filiarum dicti 

Gerardi de Vladeracken super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

renunciaverunt promittentes ratam servare promiserunt insuper dicti 

Gerardus de Vladeracken et (dg: eius lib) Arnoldus Johannes et Elizabeth 

eius liberi cum tutore Willelmus de Audenhoven et Johannes Loijer (dg: 

eius) generi dicti Gerardi obligationem deponere exceptis (dg: XXXV 

solidis monete) #XXXIIII solidis monete et XXXV denariis monete# 

hereditarii census exinde solvendis promisit insuper dictus Johannes 

filius dicti Gerardi de Vladeracken super omnia quod ipse! Jacobum filium 

dicti Gerardi de Vladeracken (dg: perpetue t) perpetue talem habebit quod 

nunquam presumet se jus in premissis habere. Quo facto Godefridus filius 

quondam Andree de Berlikem super primodicta domo area et jure ad opus 

dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare insuper dictus 

Willelmus filius dicti Johannis de Oijen super premissis et jure (dg: ad 

opus) competente et competituro in premissis ad opus dicti emptoris 

renunciavit promittens super se et bona sua omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte sui deponere et quod n) et 

impeticionem ex parte sui et suorum heredum deponere et quod ipse 

premissa nunquam impetet nec in judicio spirituali nec seculari nec alias 

quovis modo. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 641r 06 wo 05-03-1393. 

Johannes Vrient verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrient prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 641r 07 wo 05-03-1393. 

Een vidimus maken van de vonnisbrief die begint met “Destijds hadden 

Cristianus zv Albertis gnd van den Berge en Gerardus gnd Peteren” en 

voornoemde Gerardus van Vladeracken, zijn kinderen Arnoldus, Johannes en 

Elizabeth, Willelmus van Audenhoven en Johannes Loijer beloofden, zo nodig, 

de brief ter hand te stellen aan Arnoldus Groet snijder. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera sententie incipiente notum sit universis 

presentia visuris quod cum Cristianus filius Alberti dicti van den Berge 

et Gerardus dictus Peteren etc et dicti Gerardus de Vladeracken et 

Arnoldus Johannes et Elizabeth eius liberi cum tutore Willelmus de 

Audenhoven et Johannes Loijer promiserunt tradere Arnoldo Groet sartori 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 641r 08 wo 05-03-1393. 

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

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

voornoemde Gerardus, droegen over aan Willelmus Scilder 1/5 deel, behorend 

aan Henricus zvw Noudekinus ......., van een hoeve, die was van wijlen 

Rodolphus gnd Wedigen grootvader van voornoemde Henricus, in Venloen, welk 

1/5 deel voornoemde Gerardus van Vladeracken en voornoemde Willelmus 

Scilder gerechtelijk gekocht hadden. Voornoemde Johannes zv Gerardus van 

Vladeracken beloofde dat Jacobus zv voornoemde Gerardus nimmer rechten 

hierop zal doen gelden. 

 

Gerardus de Vladeracken Arnoldus Johannes et Elizabeth eius liberi cum 

tutore Willelmus de Audenhoven maritus et tutor legitimus Cristine sue 

uxoris et Johannes Loijer maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue 

uxoris filiarum dicti Gerardi quintam partem (dg: spc) spectantem ad 

Henricum filium quondam (dg : ...) Noudekini ....... cuiusdam mansi terre 

qui fuerat quondam Rodolphi dicti Wedigen avi dicti Henrici siti in 

parochia [de V]enloen [et ex attinentiis dicte quinte partis] mansi 

predicti singulis et universis quocumque locorum situatis quam quintam 

partem cum suis attinentiis dictus Gerardus [de] Vladeracken [et 

Willelmus Scilder per] judicem mediante sententia scabinorum emendo 

acquisiverant prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto Willelmo 

Scilder cum litteris et jure promittentes cum tutore [ratam servare et 

obligationem ex parte eorum] deponere (dg: quo fo) promisit insuper 

dictus Johannes filius dicti Gerardi de Vladeracken quod ipse Jacobum 

filium dicti [22Gerardi] (dg: numquam) talem habebit quod numquam 

[presumet se jus] in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 641r 09 wo 05-03-1393. 

Hermannus Loden soen beloofde aan Henricus zvw Bruijstinus szvw Katherina 

van Berlikem 18 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393) te betalen. 

 

Hermannus Loden soen promisit Henrico filio quondam Bruijstini generi 

quondam Katherine de Berlikem XVIII Gelre [gulden seu valorem] ad 

nativitatis (dg: Domini) #Johannis# proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf10 C 05 p. 642. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 06-03-1393. 

 Quarta post reminiscere: woensdag 05-03-1393. 

 Secunda post oculi: maandag 10-03-1393. 

 

                         
22 Aanvulling op basis van BP 1179 p 641r 05. 
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BP 1179 p 642v 01 do 06-03-1393. 

Elizabeth dv Ghibo gnd Pels wv Rodolphus gnd Hals zvw Willelmus Claes soen 

van Enghelen droeg over aan Theodericus Kuijst zvw Arnoldus zvw Theodericus 

Kuijst, Brijeno zv Arnoldus van Wijc en Yda dvw voornoemde Willelmus Claes 

soen haar vruchtgebruik in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Rodolphus 

Hals, gelegen onder Meerwijk. De brief overhandigen aan voornoemde Brijeno. 

 

Elizabeth filia Ghibonis dicti Pels relicta quondam Rodolphi dicti Hals 

filii quondam Willelmi Claes soen de Enghelen cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in omnibus hereditatibus dicti quondam Rodolphi Hals 

quocumque locorum infra jurisdictionem de Merewijc sitis ut dicebat 

legitime supportavit Theoderico Kuijst filio quondam Arnoldi (dg: #filii 

Theoderici# dicti Kuijst de Wijc et Brijenoni) filii quondam Theoderici 

Kuijst et Brijenoni filio (dg: q) Arnoldi de Wijc (dg: promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) et Yde filie 

dicti quondam Willelmi Claes soen promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et Wouter datum quinta 

post reminiscere. Tradetur littera dicto Brijenoni. 

 

BP 1179 p 642v 02 do 06-03-1393. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1179 p 642v 03 wo 05-03-1393. 

Heijlwigis wv Johannes gnd Louwer zvw Henricus Louwer en haar zoon Henricus 

verkochten aan Johannes die Hoessche zvw Arnoldus de helft in een erfgoed 

met gebouwen, dat was van Henricus gnd Groethoeft, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, aan de kant richting Muntelken, tussen erfgoed van Godefridus 

Zeberti enerzijds en erfgoed van Cristina wv Lambertus anderzijds, te weten 

de helft die reikt vanaf palen die daar door de naburen zijn geplaatst tot 

aan de stroom, welke helft voornoemde wijlen Johannes Louwer gekocht had 

van Elizabeth svw Johannes Perman, Arnoldus van Uden en diens vrouw Metta 

svw voornoemde Johannes Perman en Johannes van Dommellen bakker, met het 

recht een weg te mogen gebruiken die loopt vanaf de gemene weg tot aan het 

gemene water, welke weg direct naast erfgoed ligt van Arka gnd Cleijnnaels, 

belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld aan Arnoldus Hoernken. 

 

Heijlwigis relicta quondam (dg: H) Johannis dicti Louwer filii quondam 

Henrici Louwer cum tutore et Henricus eius filius medietatem ad ipsos 

spectantem in quadam hereditate que fuerat (dg: q) Henrici dicti 

Groethoeft sita in Buscoducis in vico Orthensi in latere versus Muntelken 

inter hereditatem Godefridi Zeberti! ex uno et inter hereditatem Cristine 

relicte quondam Lamberti ex alio scilicet illam medietatem supradicte 

hereditatis tendentem a palis quibusdam per vicinos ibidem fixeis! usque 

ad aquam ibidem fluentem cum edificiis in dicta (dg: h) medietate 

consistentibus quam medietatem cum suis edificiis dictus quondam (dg: 

Henricus f) Johannes Louwer erga Elizabeth sororem quondam Johannis 

Perman Arnoldum de Uden et Mettam eius uxorem (dg: filiam) #sororem# 

dicti quondam Johannis Perman et Johannem de Dommellen (dg: ps) pistorem 

emendo acquisiverat prout in litteris (dg: hereditarie vendidit Johanni) 

simul cum toto #pleno# jure utendi perpetue a possessoribus dicte 

medietatis (dg: quadam via) totiens quotiens eisdem possioribus! dicte 

medietatis placuerit quadam (dg: d) via tendente a communi platea ibidem 

usque ad communem (dg: plateam) #aquam# ibidem et que via sita est 

#contigue# iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem Arke dicte 

Cleijnnaels (dg: ex uno et inter) prout huiusmodi via ibidem est sita ut 

dicebant hereditarie vendiderunt (dg: v) Johanni die (dg: Hoe) Hoessche 

#filio quondam Arnoldi# supportaverunt (dg: ...) cum litteris et aliis 

promittentes cum tutore (dg: wa) super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XL solidorum monete Arnoldo Hoernken 

(dg: ... dicta medietate cum . de jure) solvendo. Testes Sijmon et Vere 
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datum (dg: supra) quarta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 642v 04 wo 05-03-1393. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini (dg: testes datum supra) prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 642v 05 ±wo 05-03-1393. 

Johannes Hoesche zv Arnoldus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door wijlen Godefridus van Langvelt met zijn 

goederen. 

 

(dg: dictus) Johannes Hoesche filius Arnoldi omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Godefridum quondam de Langvelt cum bonis suis 

quibuscumque calumpniavit. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 642v 06 ±wo 05-03-1393. 

Jordanus zvw Arnoldus Tielkini maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Zibertus zv Zibertus van Hoculem met zijn 

goederen. 

 

Jordanus filius quondam Arnoldi Tielkini omnes vendiciones et 

alienaciones factas per Zibertum filium (dg: quondam) Ziberti de Hoculem 

cum omnibus suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 642v 07 ±wo 05-03-1393. 

Roverus zv Hermannus gnd die Diet verkocht aan Nijcholaus Daelman zijn 

helft in een stuk beemd, in Schijndel, naast het water gnd die Aa, tussen 

Henricus van der Voert enerzijds en Emondus Roesmonts soen anderzijds. 

 

-. 

(?dg: Johannes) Roverus filius Hermanni dicti die Diet medietatem ad se 

spectantem in pecia prati sita in parochia de Scijnle iuxta (dg: locum 

dictum d) aquam dictam die Aa inter hereditatem Henrici van der Voert ex 

uno et inter hereditatem Emondi Roesmonts soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao Daelman promittens warandiam [et] 

obligationem deponere. Testes Dordrecht (dg: d) et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 642v 08 ±wo 05-03-1393. 

Johannes zv Hermannus die Diet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Hermanni die Diet prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 642v 09 ±wo 05-03-1393. 

Nijcholaus Daelman verkocht aan Theodericus den Moelner van Heeswijc een 

stuk land, in Heeswijk, ter plaatse gnd die Swerpsdonk, tussen Gheerlacus 

van Erpe enerzijds en Elizabeth van den Beirgelen anderzijds, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Aa. 

 

Nijcholaus Daelman peciam terre sitam in parochia de (dg: ..) Heeswijc ad 

locum dictum die Swerpsdonc inter hereditatem Gheerlaci de Erpe (dg: ex 

utroque latere) ex uno et inter hereditatem Elizabeth (dg: Heijnkens) van 

den Beirgelen ex alio tendentem cum uno fine ad aquam dictam die Aa ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico #den# Moelner de Heeswijc 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 642v 10 ±wo 05-03-1393. 

Mechtildis dvw Johannes gnd Rutghers soen verkocht aan haar broer Gerardus 

zvw voornoemde Johannes Rutghers soen (1) ¼ deel in 3 stukken land, in Oss, 
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ter plaatse gnd Oesterveld, (1a) tussen kv Johannes gnd Rutghers enerzijds 

en Robbertus Vilt anderzijds, (1b) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Johannes van Duer anderzijds, (1c) tussen Henricus 

Baudekens soen enerzijds en Johannes Gherijs anderzijds, (2) 1/5 deel in 

erfcijnzen, die Theodericus die Koc, Goeswinus zvw Nijcholaus Corten, 

Henricus Scoetken en Theodericus Craes betaalden aan wijlen voornoemde 

Johannes Rutghers soen, gaande uit erfgoederen in Oss, in de Peperstraat. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis dicti Rutghers soen cum tutore quartam 

partem ad se spectantem in tribus peciis terre sitis in parochia de Os ad 

locum dictum Oestervelt (dg: inter) quarum una inter hereditatem (dg: ..) 

liberorum Johannis dicti Rutghers ex uno et inter hereditatem Robberti 

Vilt ex alio et altera inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Duer ex alio tercia inter 

hereditatem Henrici Baudekens soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Gherijs ex alio sunt site atque (dg: quartam partem ad se) quintam partem 

ad se spectantem in hereditariis censibus quos Theodericus die Koc 

Goeswinus filius quondam Nijcholai Corten Henricus Scoetken et 

Theodericus Craes predicto quondam Johanni Rutghers soen solvere 

consueverunt hereditarie ex hereditatibus sitis in Os in vico Peperstraet 

ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo suo fratri filio primodicti 

quondam Johannis Rutghers soen promittens cum tutore warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et (dg: Woulter) Wouter 

datum supra. 

 

BP 1179 p 642v 11 ±wo 05-03-1393. 

Johannes die Meijer deed tbv de broers Eelkinus gnd Eelken, Johannes en 

Walterus, kvw Walterus Bulle, afstand van alle erfgoederen, die waren van 

wijlen Johannes van Wargartshusen, gelegen onder Vught Sint-Petrus. De 

brief overhandigen aan voornoemde Eelkinus. 

 

Solvit. 

Johannes die Meijer super omnibus hereditatibus que fuerant quondam 

Johannis de Wargartshusen quocumque locorum infra parochiam (dg: Pe) de 

Vucht sancti Petri sitis et super jure ad opus Eelkini dicti Eelken et 

Johannis (dg: fratrib) et Walteri fratrum liberorum quondam Walteri Bulle 

renunciavit promittens ratam servare. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

Tradetur littera dicto Eelkino. 

 

BP 1179 p 642v 12 ±wo 05-03-1393. 

De broers Eelkinus gnd Eelken, Johannes en Walterus, kvw Walterus gnd 

Bulle, deden tbv Johannes Meijer van Belver afstand van alle goederen en 

erfgoederen, waarin Elizabeth dvw Johannes van Wargarthusen mv voornoemde 

broers was overleden, gelegen buiten Vught Sint-Petrus. 

 

(dg: d Eel) Eelkinus dictus Eelken Johannes et Walterus fratres liberi 

quondam Walteri dicti Bulle super omnibus bonis et hereditatibus in 

quibus Elizabeth filia quondam Johannis de Wargarthusen mater olim 

dictorum fratrum decessit quocumque locorum extra parochiam de Vucht 

sancti Petri sitis ut dicebant ad opus Johannis Meijer de Belver 

renunciaverunt promittentes ratam servare (dg: et obligationem ex p). 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 642v 13 ±wo 05-03-1393. 

Weijndelmoedis dvw Gerardus Hals gaf uit aan Petrus zv Johannes Nezen soen 

½ morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd in Nulander Bosse, tussen 

Johannes van Conden enerzijds en Petrus zv Johannes Nezen soen anderzijds, 

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

gnd die Wolfsdijk, welke ½ morgen aan haar, toen ze weduwe was, gekomen was 

na overlijden van haar ouders; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns 
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van 10 schelling geld, met Lichtmis in Nuland te betalen. 

 

Solvit Weijndelmoedis +. 

Weijndelmoedis filia quondam (dg: Ge) Gerardi Hals cum tutore dimidium 

iuger situm in parochia de (dg: ...) Nuwelant in loco dicto in Nulander 

Bossche inter hereditatem Johannis de Conden ex uno et inter hereditatem 

Petri filii (dg: Joh) Johannis Nezen soen (dg: ut d) ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium censum dicto Petro filio Johannis Nezen soen ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu X solidorum monete 

dando sibi ab alio hereditarie purificationis et in Nuwelant tradendo ex 

premissis promittens cum tutore warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Vere et Wouter datum 

supra. 

 

BP 1179 p 642v 14 ±wo 05-03-1393. 

tendens cum [uno fine] ad communem platheam et cum reliquo fine ad 

aggerem dictum die Wolfsdike et quod dimidium iuger terre sibi de morte 

quondam (dg: q) parentum suorum (dg: successione) in sede sue viduitatis 

successione est advolutum ut dicebat. 

 

BP 1179 p 642v 15 ±wo 05-03-1393. 

Lambertus zv Johannes gnd Zoemerman vernaderde een huis, tuin en aangelegen 

stuk land, in Schijndel, tussen kv Ghibo Lobben enerzijds en voornoemde 

Johannes Zoemerman anderzijds, aan Johannes gnd Joseph verkocht door 

Willelmus zv Willelmus van der Runnen. De ander week. En hij droeg weer 

over. 

 

Lambertus filius Johannis dicti (dg: Zoererm) Zoemerman prebuit et 

exhibuit patentes denarios ad redimendum domum et ortum et peciam terre 

sibi adiacnetem sitos in parochia de Scijnle inter hereditatem liberorum 

Ghibonis Lobben ex uno et inter Johannis Zoemerman predicti ex alio (dg: 

ut) venditos Johanni dicto Joseph a Willelmum! filium Willelmi van der 

Runnen (dg: ut dicebat) et alter cessit et reportavit. Testes Dordrecht 

et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 642v 16 ±ma 10-03-1393. 

Wouterus zvw Wouterus van Os beloofde aan Arnoldus zv Arnoldus van Andel 96 

goede Gelderse gulden of de waarde binnen de 4 feestdagen van Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen, op straffe van 6 Gelderse gulden. 

 

[Wo]uterus filius quondam Wouteri de Os promisit Arnoldo filio Arnoldi de 

Andel (dg: nonagesimo se) nonaginta sex bonos Gelre gulden seu valorem 

infra quator dies festinos pasce proxime futuros persolvendos sub pena 

sex Gelre gulden. Testes (dg: Dordrecht et Vere datum secunda post 

oculi). 

 

1179 mf10 C 06 p. 643. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 07-03-1393. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 06-03-1393. 

 Secunda post oculi: maandag 10-03-1393. 

 

BP 1179 p 643r 01 vr 07-03-1393. 

Stephanus zvw Henricus die Hertoghe van Eersel verkocht aan Arnoldus van 

den Aven, tbv hem, zijn broer Matheus van den Aven en de H.Geest in Dusel, 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch aan 

de beide broers te leveren, en na hun overlijden in Dusel te leveren, 

gaande uit een stuk beemd in Eersel, naast de kerk, tussen Margareta gnd 

Swinnen enerzijds en Johannes gnd Wever en zijn kinderen anderzijds, met 

een eind strekkend aan Jacobus Haengreve en met het andere eind aan 

Johannes gnd Hertogen en zijn kinderen, reeds belast met de grondcijns. De 
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brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Stephanus filius quondam (dg: H) Henrici die Hertoghe de Eersel 

hereditarie vendidit Arnoldo van den Aven ad opus sui et ad opus Mathei 

van den Aven sui fratris et ad opus mense sancti spiritus in Dusel 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et ad vitam dictorum Arnoldi et Mathei fratrum 

in Busco et post eorum decessum in Dusel (dg: ?sol) tradendam ex pecia 

prati sita in parochia de Eersel iuxta ecclesiam ibidem inter hereditatem 

(dg: Margarete) Margarete dicte Swinnen ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Wever et eius liberorum ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Jacobi Haengreve et cum reliquo fine Johannis! dicti Hertogen 

et eius liberorum ut dicebat promittens super (dg: habita et habenda v) 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: quinque de) 

censu domini fundi exinde tali! condicione quod (dg: alter d) dicti 

Arnoldus et Matheus fratres (dg: so) et eorum alter diutius vivens 

integraliter possidebunt post eorum amborum decessum ad dictam mensam 

sancti spiritus in Dusel hereditarie devolvendam. Testes Emondus et Veer 

datum sexta post reminiscere. Detur dicto Arnoldo. 

 

BP 1179 p 643r 02 do 06-03-1393. 

Wijtmannus zv Reijnerus gnd Swaen verkocht aan Egidius Boijen zvw Henricus 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, op Sint-Thomas in Den Bosch 

te leveren, gaande uit huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Kerkhoven, tussen Elizabeth gnd Langherbeens enerzijds en 

de gemeint anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht 

van 11 lopen rogge. 

 

Wijtmannus filius Reijneri dicti Swaen hereditarie vendidit Egidii! 

Boijen filii quondam Henrici hereditariama paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: p) in festo Thome 

et in Busco tradendam ex (dg: pecia terre) #domo et orto et hereditatibus 

sibi adiacentibus# sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Karrichoven inter hereditatem Elizabeth dicte Langherbeens ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione XI lopinorum siliginis (dg: dicte m) exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Vere et Walterus datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1179 p 643r 03 ±ma 10-03-1393. 

Henricus Bierman droeg over aan Walterus zvw Walterus van Os 253 Gelderse 

gulden, aan hem beloofd door Arnoldus van Enode {Niet afgewerkt contract: 

namen van de testes en de datum zijn doorgehaald23}. 

 

-. 

Henricus Bierman ducentos et quinquaginta tres aureos florenos (dg: co) 

monete Gelrie promissos sibi ab Arnoldo de Enode prout in litteris 

supportavit Waltero filio quondam Walteri de Os (dg: pro) cum litteris et 

jure. Testes (dg: Dordrecht et Vere datum secunda post oculi). 

 

BP 1179 p 643r 04 ±ma 10-03-1393. 

Ludovicus zvw Ludovicus Eefsen soen ev Yda van der Hoeven verkocht aan 

Theodericus zv Albertus gnd Spormer ½ morgen land, in Oss, naast de 

windmolen, tussen Wellinus van Beke enerzijds en Marcelius gnd Zeel Delijen 

soen anderzijds. 

 

Ludovicus filius quondam Ludovici Eefsen soen (dg: dimidium iuger terre 

situm) maritus et tutor legitimus Yde van der Hoeven sue uxoris dimidium 

                         
23 Voor afgewerkt contract, zie BP 1179 p 687r 05 di 27-05-1393. 
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iuger terre situm in parochia de Os iuxta molendinum venti inter 

hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti 

Zeel Delijen soen ex alio prout ibidem situm est (dg: sup) vendidit 

Theoderico filio Alberti dicti Spormer promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Dordrecht et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 643r 05 ±ma 10-03-1393. 

Arnoldus gnd Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker droeg over aan Arnoldus 

van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoeve een huis, erf en tuin, in 

Eindhoven, tussen Henricus gnd Sneparts enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes zvw Gerardus 

Berwout, voor voornoemde Arnoldus Nolleken hierin gereserveerd een 

b-erfcijns van 1 oude schild, die voornoemde Arnoldus Nolleken eertijds 

verworven had van Everardus Meus soen van Eijndoven. 

 

Arnoldus dictus Nolleken filius quondam Gerongii cijrothecarii domum (dg: 

et) aream et ortum sitos in Eijndoven inter hereditatem Henrici dicti 

Sneparts (dg: ex u) et inter communem plateam (dg: ex) venditos sibi a 

Johanne filio quondam Gerardi Berwout per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris supportavit Arnoldo van den Hoevel 

filio quondam Cristiani van den Hoeve cum litteris [et] jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvo tamen dicto 

Arnoldo Nolleken in premissis hereditario censu unius auden scilt quem 

dictus Arnoldus Nolleken dudum erga Everardum Meus soen de (dg: IJ Eij) 

Eijndoven acquisiverat ex premissis solvendo juxta continentiam 

litterarum exinde confectarum. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 643r 06 ±ma 10-03-1393. 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius gnd Hantscoenmaker: alle goederen van 

Everardus gnd Meus van Eijndoven, zowel die hij heeft als die hij zal 

verkrijgen, aan hem verkocht {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Nolleken filius quondam Gerongii dicti Hantscoenmaker omnia bona 

Everardi dicti Meus de (dg: Eij) Eijndoven ab eodem Everardo habita et 

imposterum ab (dg: ipso) ipso (dg: habenda et hi) acquirenda vendita 

sibi. 

 

BP 1179 p 643r 07 ±ma 10-03-1393. 

Johannes zvw Gerardus Berwout droeg over aan Arnoldus van den Hoevel zvw 

Cristianus van den Hoeve alle goederen van Everardus gnd Meus soen van 

Eijndoven, die hij heeft en die hij zal verkrijgen, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Arnoldus Nolleken zvw Gerongius gnd Hantscoenmaker. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Berwout omnia bona Everardi dicti Meus 

soen de Eijndoven ab ipso Everardo habita et imposterum ab ipso 

acquirenda vendita sibi ab Arnoldo Nolleken filio quondam Gerongii dicti 

Hantscoenmaker per judicem mediante sententia in Busco prout in litteris 

supportavit Arnoldo van den Hoevel filio quondam Cristiani van den Hoeve! 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 643r 08 ±ma 10-03-1393. 

Destijds had Everardus gnd Meus soen van Eijndoven verkocht aan Arnoldus 

Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker een b-erfcijns van 1 oude schild, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Eindhoven, 

tussen Henricus Snepart enerzijds en een gemene weg anderzijds. Ter 

meerdere zekerheid stelde thans Arnoldus van den Hoevel zvw Cristianus van 

den Hoeve mede tot onderpand: 1½ bunder beemd, gnd die Vonderbeemd, in 

Woensel, tussen Egidius gnd Zeelkens enerzijds en een erfgoed, behorend tot 

de goederen gnd te Lucellaar anderzijds. 
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Notum sit universis quod cum Everardus dictus Meus soen de Eijndoven 

hereditarie vendidisset Arnoldo Nolleken filio quondam Gerongii 

cijrothecarii hereditarium censum unius aurei denarii antiqui communiter 

(dg: aude) aude scilt (dg: vocatem) vocati solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo (dg: et) area et orto sitis in Eijndoven inter 

hereditatem Henrici Snepart ex uno et inter communem plateam ex alio 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Arnoldus van den Hoevel filius quondam (dg: J) Cristiani van den Hoeve 

unum et dimidium bonaria prati (dg: sita in parochia de Woensel) dicta 

die Vonderbeemt sita in parochia de Woensel inter hereditatem Egidii 

dicti Zeelkens ex uno et inter (dg: hereditatem dictam spectantem ad bona 

dicta te Lucel hereditatem dictam) hereditatem !ad bona dicta te 

Lucellaer ex alio ut dicebat (dg: ad p) #dicto Arnoldo Nolleken# ad 

maiorem securitatem solucinis dicti census simul cum dictis domo area et 

orto ad pignus imposuit et promisit super omnia (dg: wa) habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 643r 09 ±ma 10-03-1393. 

Destijds had Everardus Meus soen van Eijndoven verkocht aan Franco gnd 

Nolleken een b-erfcijns van 2 oude schilden, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Eindhoven, tussen Henricus gnd Snepart 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. Voornoemde Franco Nollekens had 

vervolgens die cijns van 2 oude schilden verkocht aan Ghibo van Best de 

jongere. Arnoldus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoeve stelde thans 

aan Mechtildis wv voornoemde Ghibo van Best mede tot onderpand: 1½ bunder 

beemd, gnd die Vonderbeemd, in Woensel, tussen Egidius gnd Zeelkens 

enerzijds en erfgoed behorend tot de goederen gnd van Lucellaar anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Everardus Meus soen de Eijndoven hereditarie 

vendidisset Franconi dicto Nolleken hereditarium censum duorum aude 

scilde solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo area et orto 

sitis in Eijndoven inter hereditatem Henrici dicti Snepart ex uno et 

inter (dg: h) communem plateam ex alio prout in litteris et cum deinde 

dictus Franco Nollekens dictum censum duorum aude scilde hereditarie 

vendidisset Ghiboni de Best juniori prout in litteris scabinorum 

continetur constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Arnoldus van 

den Hoevel filius quondam (dg: Johannis) Cristiani van den Hoeve unum et 

dimidium bonaria prati dicta die Vonderbeemt sita in parochia de Woensel 

inter hereditatem Egidii dicti Zeelkens ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad bona dicta de Lucellaer ex alio #simul cum domo area et 

orto# ut dicebat Mechtildi relicte dicti quondam Ghibonis de Best ad 

pignus imposuit et obligavit promittens super habita et habenda warandiam 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 643r 10 ±ma 10-03-1393. 

(dg: Jacobus van den Hoev). 

 

1179 mf10 C 07 p. 644. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 06-03-1393. 

 

BP 1179 p 644v 01 do 06-03-1393. 

Jacobus van den Hoevel zvw Jacobus van den Hoevel van Lijemde verkocht aan 

Godefridus van Zeelst een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, tussen Jutta gnd Zoemers enerzijds en Aleijdis gnd 

Nennen anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Jacobus van den (dg: Hoe) Hoevel (dg: de Li) filius quondam Jacobi van 

den Hoevel de Lijemde hereditarie vendidit Godefrido de Zeelst 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in 
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parochia de Bucstel in loco dicto (dg: Lijemde) Lijemde inter hereditatem 

Jutte dicte Zoemers ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Nennen ex 

alio (dg: ut) ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et 

sufficientem facere. Testes Dordrecht et Wouter datum quinta post (dg: 

....) reminiscere. 

 

BP 1179 p 644v 02 do 06-03-1393. 

Arnoldus Bolle van Wetten ev Elizabeth dv Petrus gnd Enghelberen soen 

verkocht aan Petrus zv voornoemde Petrus Enghelberen soen alle goederen, 

die aan voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van Maria mv voornoemde Elizabeth resp. die aan hen zullen komen 

na overlijden van voornoemde Petrus Enghelberen soen, gelegen onder 

Berlicum. 

 

Arnoldus Bolle de Wetten maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie Petri dicti Enghelberen soen omnia bona sibi et dicte (dg: 

Mechtildi) Elizabeth sue uxori de morte quondam Marie matris olim dicte 

Elizabeth successione advoluta et post mortem dicti Petri Enghelberen 

soen successione advolvenda (dg: ?quocumque) quocumque locorum infra 

parochiam de Berlikem consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro filio dicti Petri Enghelberen soen promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et dampna equaliter 

portabunt. Testes Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 644v 03 do 06-03-1393. 

Voornoemde Petrus zv Petrus gnd Enghelberen soen beloofde aan Arnoldus 

Bolle van Wetten en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Petrus Enghelberen 

soen een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, onder de vrijdom, ter 

plaatse gnd Dungen, te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Lichtmis, gaande uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel 

de pacht. Voornoemde Arnoldus en Elizabeth zullen de pacht niet heffen, 

zolang voornoemde Petrus Enghelberen soen leeft. Zou voornoemde Elizabeth 

overlijden vóór haar voornoemde vader Petrus Enghelberen soen, dan zal 

eerstgenoemde Petrus van de pacht ontlast zijn. 

 

Dictus Petrus filius Petri dicti Enghelberen soen promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Arnoldo Bolle de Wetten et Elizabeth 

sue uxori filie dicti P[etri] Enghelberen soen vitalem (dg: .. vitalem) 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco #anno quolibet ad 

eorum vitam# mediatim Johannis et mediatim purificationis et (verbeterd 

uit: ex) infra libertatem ad locum dictum Dongen tradendam ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis quocumque sitis et alter diutius vivens 

integraliter possidebit tali condicione ?annexa dicti Arnoldus et 

Elizabeth eius uxor dictam pensionem non petent nec (dg: ..) levabunt 

quamdiu dictus Petrus Enghelberen soen (dg: so) vixerit in (dg: ... h..) 

humanis (dg: tal) hoc eciam addito si contingat dictam (dg: Petr) 

Elizabeth decedere ante decessum dicti Petri Enghelberen soen sui patris 

extunc (dg: di) primodictus Petrus a solucione dicte pensionis erit 

quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 644v 04 do 06-03-1393. 

Voornoemde Petrus zv Petrus Enghelberen soen beloofde aan Arnoldus Bolle 17 

goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

te betalen. 

 

Dictus Petrus (dg: promisit) filius Petri Enghelberen soen promisit 

Arnoldo Bolle (dg: XXVIII #XVIII) XVII# bonos Gelre gulden seu valorem ad 

na[tivitatis] Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 644v 05 do 06-03-1393. 

Theodericus Jorijs verhuurde aan Johannes Stanssart (1) een huis, tuin en 

al zijn erfgoederen, gelegen onder Dinther, (2) een stuk land van 

voornoemde Theodericus, in Veghel, naast erfgoed gnd dat Abroek enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (3) een kamp, gnd Writers Kempken, in 

Dinther, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 

25-05-1393). 

 

Theodericus Jorijs domum et ortum et omnes hereditates ad se spectantes 

quocumque locorum infra parochiam de Dijnter sitos atque peciam terre 

dicti Theoderici sitam in parochia de Vechel iuxta hereditatem (dg: 

dictam) dictam dat Abroec ex uno et inter (dg: he) communem plateam ex 

alio item campum dictum Writers Kempken situm in parochia de Dijnter ut 

dicebat locavit recto locacionis modo Johanni Stanssart ab eodem Johanne 

ad spacium sex annorum post festum penthecostes proxime futurum sine 

medio sequentium possidendos anno quolibet dictorum sex. 

 

BP 1179 p 644v 06 do 06-03-1393. 

Jacobus Keelbreker beloofde aan Jacobus zvw Theodericus gnd die Veer 100 

mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) in 

Middelrode, in het woonhuis van Jacobus Keelbreker, te leveren. 

 

Jacobus Keelbreker promisit super omnia Jacobo filio quondam (dg: The) 

Theoderici dicti die Veer (dg: l) centum modios lupule mensure de Busco 

ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Middelrode in domo 

habitationis Jacobi Keelbreker (dg: tra) deliberandos. Testes Vere et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 644v 07 do 06-03-1393. 

Johannes Vrieze bakker beloofde aan Ghiselbertus van Heze 6 mud rogge, 

Bossche maat, met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) te leveren. 

 

Johannes Vrieze pistor promisit Ghiselberto de Heze sex modios siliginis 

mensure de Busco ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et 

Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 644v 08 do 06-03-1393. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini gaf uit24 aan Johannes zv Johannes gnd 

Snijder (1) de helft van een hoeve van voornoemde wijlen Willelmus, in 

Herpen, ter plaatse gnd Belien Venne, tussen Johannes Dircs soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, te weten de helft richting de heide, (2) de 

helft van een erfgoed gnd venne van voornoemde wijlen Willelmus Eelkini, 

zoals dit aan voornoemde hoeve behoorde, (3) de helft van een kamp in 

Herpen, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Petrus van den Aelsvoert 

enerzijds en Henricus van den Goer anderzijds, (4) de helft van een stuk 

land in Velp, ter plaatse gnd Velper Hout, tussen Johannes gnd Coeberchs 

enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) de 

grondcijnzen, (b) waterlaten, en thans voor (c) een n-erfpacht van 3 mud 2 

zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde Johannes gnd Baker tot onderpand (5) 1 morgen 

land in Herpen, in de gemeint aldaar, tussen Engbertus gnd Rademaker 

enerzijds en Marina van Lijt anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Nota. 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini medietatem cuiusdam 

mansi (dg: quondam) dicti quondam Willelmi siti in parochia de Herpen ad 

locum dictum Belijen Venne inter hereditatem Johannis Dircs soen ex uno 

et inter (dg: here) communem plateam ex alio scilicet illam medietatem 

                         
24 Zie ← BP 1179 p 472v 03 do 11-07-1392, uitgifte van kennelijk de andere 

helft van deze goederen. 
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que sita est versus mericam atque medietatem hereditatis dicte venne 

dicti quondam Willelmi Eelkini prout huiusmodi hereditas venne vocata ad 

dictum mansum spectat item medietatem cuiusdam campi siti in dicta 

parochia in loco dicto int Goer inter hereditatem Petri van den Aelsvoert 

ex uno et inter hereditatem Henrici van den Goer ex alio item medietatem 

pecie terre site in parochia de Velpe in loco dicto Velper Hout inter 

hereditatem Johannis dicti Coeberchs (dg: s) ex uno et inter communem 

plateam ex alio dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio Johannis 

dicti Snijder ab eodem hereditarie possidendas pro censibus domini fundi 

exinde solvendis et pro aqueductibus ad premissas medietates de jure 

spectantibus dandis et observandis etc atque pro hereditaria paccione 

(dg: septem mo sex et dimidii mo) trium modiorum et duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solucionis dicte paccionis Johannes dictus Baker unum 

iuger terre situm in dicta parochia de Herpen in communitate ibidem inter 

hereditatem Engberti dicti Rademaker ex uno et inter hereditatem Marine 

de Lijt ex alio ad pignus imposuit et promisit dictus Johannes Baker 

#(dg: de) super omnia de# dicto iugero terre warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et quod dictum iuger terre sufficiens 

faceret pro solucione unius modii siliginis dicte mensure. Testes Vere et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 644v 09 do 06-03-1393. 

Jacobus zv Ghibo gnd Coppen soen verklaarde dat 7 stuks, ?waaronder 

hengsten en merries, 4 koeien en 40 schapen, in Lith, in het huis van 

voornoemde Jacobus, behoren aan Gerardus Balijart, en hij beloofde die te 

schattinge te onderhouden. Zodra voornoemde Gerardus hiervan 110 Gelderse 

gulden heeft ontvangen, zullen die dieren en hun nakomelingen voor de helft 

van voornoemde Gerardus zijn en voor de andere helft van voornoemde 

Jacobus. 

 

-. 

Jacobus (dg: Ghi) filius Ghibonis dicti Coppen soen palam recognovit quod 

septem pecies! inter equos et equas {hier staan twee puntjes} quatuor 

vaccas et XL oves consistentes in Lijt in domo dicti Jacobi #pleno jure# 

spectant ad Gerardum Balijart et promisit super omnia premissa tenere a 

dicto Gerardo ad jus stabilitionis ita videlicet quod cum dictus Gerardus 

de premissis (dg: per) et inde proveniendis perceperit centum et X Gelre 

gulden extunc premissa et exinde provenienda erunt mediatim dicti Gerardi 

et mediatim dicti Jacobi. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 644v 10 ±do 06-03-1393. 

Henricus van den Laer zvw Johannes van den Laer en Otta dvw Henricus van 

den Mortel zvw Arnoldus van den Mortel verkochten aan Walterus van 

Griensvenne alle erfgoederen en cijnzen, die aan voornoemde Otta gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Otta, onder de vrijdom van 

Den Bosch, en onder Schijndel. 

 

Henricus van den Laer filius quondam Johannis van den Laer et Otta filia 

quondam Henrici (dg: filii) van den Mortel filii quondam Arnoldi van den 

Mortel cum tutore omnes (dg: -ia bona) #hereditates et census# dicte Otte 

morte! (dg: dicti) quondam parentum dicte Otte successione advoluta 

quocumque locorum infra libertatem de Busco et infra parochiam de 

S[cijn]le sitas et solvendos ut dicebant (dg: hereditarie hereditarie s) 

hereditarie vendiderunt Waltero de Griensvenne promittentes super omnia 

warandiam. 

 

1179 mf10 C 08 p. 645. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 06-03-1393. 
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 Sexta post reminiscere: vrijdag 07-03-1393. 

 

BP 1179 p 645r 01 ±do 06-03-1393. 

Gerardus van Bruggen droeg over aan Gerardus Stegheman de helft in een 

streep land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Loesheuvel, beiderzijds tussen 

voornoemde Gerardus Stegheman. 

 

Gerardus de Bruggen medietatem ad se spectantem in quadam strepa terre 

sita in parochia de Nijsterle ad locum dictum Loeshoevel inter 

hereditatem Gerardi Stegheman ex utroque latere coadiacentem ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Gerardo Stegheman promittens warandiam et 

obligationem deponere. 

 

BP 1179 p 645r 02 do 06-03-1393. 

Hubertus Steenwech en Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden beloofden aan 

de secretaris, tbv Thomas Asinarius etc, 36 Hollandse gulden met Pasen 

aanstaande (zo 06-04-1393) te betalen, op straffe van 1. 

 

Hubertus Steenwech et Engbertus Ludinc filius quondam Jacobi de Uden 

promiserunt mihi ad opus Thome Asinarii etc XXXVI Hollant gulden ad pasca 

proxime futurum persolvendos sub pena (dg: .) #I#. Testes (dg: datum 

supra) Dordrecht et Wouter datum quinta post Reminiscere. 

 

BP 1179 p 645r 03 do 06-03-1393. 

Ghiselbertus zv Johannes gnd Ghiben soen van Essche verkocht aan Johannes 

zv Amelius van Halle een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in Esch, 

tussen Arnoldus Buckinc enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Ghiselbertus filius Johannis dicti Ghiben soen de Essche hereditarie 

vendidit Johanni filio Amelii de Halle hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Essche inter 

hereditatem Arnoldi Buckinc ex uno et inter communem plateam ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: ex) 

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

datum supra. 

 

BP 1179 p 645r 04 do 06-03-1393. 

Theodericus Kuijst zvw Arnoldus zv Theodericus Kuijst, Brijeno gnd Brijen 

van Wijc en Yda dvw Willelmus gnd Claes soen beloofden aan Elizabeth dv 

Ghibo Pels een lijfrente {niet afgewerkt contract25}. 

 

Theodericus Kuijst filius quondam Arnoldi filii Theoderici Kuijst et 

Brijeno dictus Brijen de Wijc et Yda filia quondam Willelmi dicti Claes 

soen cum tutore promiserunt indivisi super habita et habenda se daturos 

et soluturos Elizabeth filia! (dg: quondam) Ghiboni! Pels annuam et 

vitalem pensionem. 

 

BP 1179 p 645r 05 do 06-03-1393. 

Gerardus van Bruggen gaf uit aan Gerardus Stegeman de helft in een streep 

land, in Nistelrode, ter plaatse gnd Loesheuvel, beiderzijds tussen 

voornoemde Gerardus Stegheman; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Gerardus Stegheman de andere helft tot 

onderpand. 

 

Gerardus van (dg: der) Bruggen medietatem ad se spectantem in quadam 

strepa terre sita in parochia de Nijsterle ad locum dictum Loeshoevel 

                         
25 Voor afgewerkt contract zie BP 1179 p 645r 12 vr 07-03-1393. 
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inter hereditatem Gerardi Stegheman ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto (dg: Johanni) #Gerardo# 

Stegeman ab eodem hereditarie possidendam et habendam pro hereditaria 

paccione duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Gerardus Stegheman reliquam medietatem ad se 

spectantem in dicta strepa terre ad pignus imposuit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 645r 06 do 06-03-1393. 

Johannes van Eirde verklaarde dat Godefridus Berniers soen alle schulden 

voldaan heeft, die voornoemde Godefridus verschuldigd was aan voornoemde 

Johannes. 

 

Johannes de Eirde palam recognovit sibi fore satisfactum per Godefridum 

Berniers soen ab omnibus debitis que dictus Godefridus (dg: sibi) debebat 

dicto Johanni a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans 

inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 645r 07 do 06-03-1393. 

Johannes Hazart beloofde aan Elizabeth van Eirde 6 Hollandse gulden of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Johannes Hazart promisit Elizabeth de Eirde (dg: ..) sex Hollant gulden 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum) 

Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 645r 08 do 06-03-1393. 

Johannes van Erpe ontlastte Jacobus zvw Jacobus van Baest en diens neef 

Arnoldus Bac van 38 Gelderse gulden en 7 plakken die voornoemde Jacobus en 

Arnoldus aan voornoemde Johannes in een schepenbrief beloofd hadden. 

 

Johannes de Erpe quitum clamavit Jacobum (dg: ..) filium quondam Jacobi 

de Baest et Arnoldum Bac eius cognatum ab XXXVIII Gelre gulden (dg: .) et 

septem placken quos ipsi Jacobus et Arnoldus promiserant dicto Johanni in 

litteris scabinorum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 645r 09 do 06-03-1393. 

Engbertus zv Arnoldus Cleijnnael verkocht aan Johannes die Sluijter van 

Haren de helft van een b-erfcijns van 45 schelling geld, die Bertoldus van 

Hoesden en zijn broer Johannes Papen soen met Sint-Petrus-Stoel beurden, 

gaande uit erfgoederen van een zekere Sluijter, in Haren bij Megen. 

 

Engbertus filius Arnoldi Cleijnnael medietatem #ad se spectantem# 

hereditarii census XLV solidorum monete quem censum Bertoldus de Hoesden 

et Johannes Papen soen eius frater solvendum habuerunt hereditarie Petri 

ad (dg: cad) cathedram ex hereditatibus cuiusdam dicti Sluijter sitis in 

parochia de (dg: Haren) Haren #prope Megen# (dg: et quam medietatem nunc 

ad se spectare) dicebat hereditarie vendidit Johanni die Sluijter de 

Haren (dg: promittens me) promittens warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 645r 10 do 06-03-1393. 

Johannes van Ghewanden droeg over aan Johannes zvw Johannes gnd Maetrijs 

alle goederen, die aan wijlen voornoemde Johannes Maetrijs gekomen waren na 

overlijden van Elizabeth gnd de Yoeden tante van wijlen voornoemde Johannes 

Maetrijs, en die aan voornoemde Johannes zvw Johannes Maetrijs gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes Maetrijs, gelegen 

onder Alem en Maren, aan hem overgedragen door Arnoldus Groetart. Met 

achterstallige termijnen en oogsten over een periode van de afgelopen 18 

jaar, zoals voornoemde Johannes van Gewanden die achterstallige termijnen 
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en oogsten bij schepenvonnis had verkregen tegen Mathias des Yoeden soen. 

 

Johannes de Ghewanden omnia #et singula# bona et hereditates quascumque 

que Johanni dicto #quondam# Maetrijs de morte quondam Elizabeth dicte de 

Yoeden matertere olim dicti quondam Johannis Maetrijs successione (dg: 

advoluta) fuerant advolute et que Johanni filio (dg: q) dicti quondam 

Johannis Maetrijs de morte dicti quondam Johannis Maetrijs sui patris 

successione sunt advolute quocumque locorum infra parochia de Alem et de 

Maren consistentibus (dg: sp) supportatas sibi ab Arnoldo Groetart (dg: 

.) prout in litteris simul arrestadiis (dg: de de) et fructibus #dictis 

scharen# restantibus (dg: occacione) de dictis bonis et hereditatibus per 

spacium (dg: XXVIII) XVIII annorum (dg: proxime) preteritorum prout (dg: 

..) dictus Johannes de Gewanden huiusmodi arrestadia (dg: -is) et (dg: 

fructibus) fructus per sententiam scabinorum in Busco ?emuit (dg: et ob) 

#et ?obtinuit# contra Mathiam des des! Yoeden soen ut dicebat supportavit 

dicto Johanni filio quondam Johannis Maetrijs cum litteris et (dg: jure 

pro) aliis et jure promittens ratam servare (dg: et ob). Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 645r 11 vr 07-03-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Maetrijs droeg voornoemde erfgoederen, 

achterstallige termijnen en oogsten over aan Johannes die Blaer Gheerlecs 

soen en Alardus Reijmbouts soen. 

 

Dictus Johannes filius Johannis quondam Maetrijs dictas hereditates ?et 

arrestadia et fructus supportavit Johanni die (dg: Blaer) Blaer Gheerlecs 

#soen# et Alardo Reijmbouts soen cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et Aggere 

datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 645r 12 vr 07-03-1393. 

Theodericus Kuijst zvw Arnoldus zv Theodericus Kuijst, Brieno gnd Brijen 

Arts soen van Wijc en Yda dvw Willelmus gnd Claes soen beloofden aan 

Elizabeth dv Ghibo gnd Pels een lijfrente van 21 Hollandse gulden of de 

waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit de navolgende erfgoederen, 

gelegen in de dingbank van Meerwijk, (1) 14 hont land, bij de sluis gnd die 

Vornse Sluis, tussen Arnoldus Ruver enerzijds en de dijk aldaar anderzijds, 

(2) 4 hont land, ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen erfg vw Johannes van 

Merewijc enerzijds en Henricus Lodewijchs soen anderzijds, (3) 5 hont land 

aldaar, ter plaatse gnd de Oude Kamp, tussen Johannes Ocker enerzijds en 

Henricus Tielkens soen anderzijds, (4) 3½ hont land aldaar, ter plaatse gnd 

de Oude Kamp, tussen kvw Johannes Stevens soen enerzijds en Johannes Ocker 

anderzijds, (5) 11 hont land ter plaatse gnd die Zalen, tussen Ghibo van 

Hees enerzijds en Aleijdis gnd Grieten dochter anderzijds, (6) 1 morgen 

land, ter plaatse gnd op die Germen, tussen Johannes Scriver enerzijds en 

Johannes Heijlen soen anderzijds, (7) 3 hont land, ter plaatse gnd op die 

Germen, tussen Elizabeth des Veren enerzijds en Ghibo gnd Comans soen 

anderzijds, (8) 10 hont land, ter plaatse gnd in de Hangbaak, tussen 

Willelmus gnd Daem enerzijds en Gerardus Truden soen anderzijds, (9) 4 hont 

land, ter plaatse gnd in de Hangbaak, tussen Willelmus zv Johannes gnd 

Stevens soen enerzijds en voornoemde Ghibo Comans soen anderzijds, (10) 4 

hont land, ter plaatse gnd in de Riebos, tussen Henricus Ysvoghel enerzijds 

en Willelmus Jans soen anderzijds, (11) 7 hont land, gelegen voor de sluis 

van Engelen, tussen de dijk gnd zegedijk enerzijds en de plaats gnd 

Hangbaak anderzijds. 

 

Theodericus Kuijst filius quondam Arnoldi filii Theoderici Kuijst Brieno 

dictus Brijen #Arts soen# de Wijc et (dg: Y) Yda filia quondam Willelmi 

dicti Claes soen cum tutore promiserunt indivisi super omnia habita et 

habenda se daturos et soluturos Elizabeth filie Ghibonis dicti Pels 

vitalem pensionem (dg: XXII) XXI Hollant gulden seu valorem anno quolibet 
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ad vitam dicte Elizabeth et non ultra Martini ex (dg: X XIIII hont terre 

sitis) hereditatibus infrascriptis ad se spectantibus (dg: ad) sitis in 

jurisdictione de Merewijc videlicet de et ex XIIII hont terre sitis prope 

slusam (dg: de Von Vorne) dictam die Vornsche Sluijse inter hereditatem 

Arnoldi Ruver ex uno et aggerem ibidem ex alio item ex IIII hont terre 

sitis in loco dicto den Auden Camp inter hereditatem heredum quondam 

Johannis de Merewijc ex uno et inter hereditatem Henrici Lodewijchs soen 

ex alio item ex quinque hont terre sitis ibidem in dicto loco dicto den 

Auden Camp vocato inter hereditatem Johannis Ocker ex uno et inter 

hereditatem Henrici Tielkens soen ex alio item ex III et dimidio hont 

terre sitis ibidem in dicto loco den Auden Camp vocato inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Stevens soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Ocker ex alio item ex XI hont terre sitis ad locum dictum die 

Zalen inter hereditatem Ghibonis de Hees ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis dicte Grieten dochter ex alio item ex uno iugero terre sito ad 

locum dictum op die Ghermen inter hereditatem Johannis (dg: Scri... ex) 

Scriver ex uno et inter hereditatem Johannis Heijlen soen ex alio item ex 

III hont terre sitis in dicto loco dicto op die Ghermen vocato inter 

hereditatem Elizabeth des Veren ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

dicti (dg: Comens) Comans soen ex alio item ex X hont terre sitis in loco 

dicto in den Hangebaec inter hereditatem Willelmi dicti Daem ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Truden soen ex alio item ex IIII hont terre 

sitis in dicto loco in den Hangeb[ake] vocato inter hereditatem Willelmi 

(dg: fi) filii Johannis dicti Stevens soen ex uno et inter hereditatem 

(dg: Gh) dicti Ghibonis Comans soen ex alio item ex IIII hont [terre] 

sitis in loco dicto in den Riebossche inter hereditatem Henrici Ysvoghel 

ex uno et inter hereditatem Willelmi Jans soen ex alio item ex septem 

hont terre sitis ante slusam de Enghelen inter (dg: hereditatem) aggerem 

dictum Zeghedike et inter locum dictum Hanghebake ut (dg: atque et 

sufficientem facere) promiserunt insuper (dg: h) cum tutore super habita 

#et habenda# warandiam et sufficientem facere et cum mortua fuerit. 

Testes (dg: datum supra ...) Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 645r 13 vr 07-03-1393. 

Johannes die Blaer Gheerlecs soen en Alardus Reijmbouts soen beloofden aan 

hr Goeswinus26 van Aa ridder, gedurende 5 jaar, ingaande Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1393), elk jaar met Sint-Remigius, 10 Hollandse gulden 

of de waarde te betalen. 

 

Johannes die Blaer Gheerlecs soen et Alardus Reijmbouts soen promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos domino Goeswino de Aa militi 

ad sp[acium] quinque annorum (dg: proxime futurorum anno quolibet di) 

post festum Remigii proxime futurum sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum quinque annorum decem Hollant (dg: gul) gulden [seu] valorem 

Remigii et pro primo termino a Remigii proxime futuro (dg: f) ultra 

annum. Testes Rover et Aggere datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 645r 14 ±vr 07-03-1393. 

Voornoemde Johannes die Blaer Gheerlecs soen en Alardus Reijmbouts soen 

beloofden aan Johannes van Gewanden .. Hollandse gulden of de waarde met 

....... aanstaande te betalen. 

 

Dicti Johannes et Alardus [pro]miserunt Johanni de Gewanden ..... Hollant 

gulden seu valorem ....... ....... ....... proxime futurum ....... 

....... ....... 

 

1179 mf10 C 09 p. 646. 

 Quinta post reminiscere: donderdag 06-03-1393. 

                         
26 Zie → BP 1175 f 142v 05 vr 07-01-1396, Hr Goeswinus van Aa ridder maakte bezwaar tegen 
verkopingen en vervreemdingen gedaan door Johannes die Blaer Gerlecs soen en door Arnoldus 

Reijmbouts soen. 
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 Sexta post reminiscere: vrijdag 07-03-1393. 

 

BP 1179 p 646v 01 ±do 06-03-1393. 

Johannes zvw Henricus gnd Coelborner. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Coelborner q. 

 

BP 1179 p 646v 02 do 06-03-1393. 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen, Conrardus van Tiel en Arnoldus de Writer 

beloofden aan Elizabeth wv Reijnerus Willems 50 Hollandse gulden of de 

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

 

Ghibonis! filius quondam Rutgheri de Vlimen (dg: Nijc) Conrardus (dg: 

Hollander) de Tiel et Arnoldus de Writer promiserunt Elizabeth relicte 

quondam Reijneri Willems L Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Vere et Wouter datum quinta 

post reminiscere. 

 

BP 1179 p 646v 03 do 06-03-1393. 

Destijds had Johannes gnd Bloijs van Erpe zvw Johannes verkocht27 aan Paulus 

gnd Henrics soen van Geffen bakker een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Erp, tussen kinderen gnd Meester Jans Kijnderen enerzijds en 

Walterus die Snider anderzijds, (2) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd 

op Erlikem, tussen Hessello gnd Hessels soen enerzijds en Sijmon gnd Moens 

zvw Adam gnd Moens soen anderzijds. Arnoldus zvw Petrus gnd Barniers soen 

stelde thans voor voornoemde Paulus mede tot onderpand (3) een stuk land, 

in Erp, tussen kv Egidius Vrancken soen enerzijds en Johannes van Loe 

anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes dictus Bloijs de Erpe filius 

quondam Johannis hereditarie vendidisset Paulo dicto Henrics soen de 

Geffen pistori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex 

domo et orto (dg: dicti venditoris) sitis in parochia de Erpe inter 

hereditatem liberorum dictorum Meester Jans Kijnderen ex uno et inter 

hereditatem Walteri die Snider ex alio atque ex pecia terre sita in 

parochia predicta ad locum dictum op Erlikem inter hereditatem 

Hessellonis dicti Hessels soen ex uno et inter hereditatem Sijmonis dicti 

Moens filii quondam Ade dicti Moens soen ex alio prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Arnoldus filius quondam 

Petri dicti Barniers soen (dg: promisit s) peciam terre sitam in parochia 

de Erpe inter hereditatem liberorum Egidii Vrancken soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Loe ex alio ut dicebat #pro solucione# dicto 

Paulo ad pignus imposuit promittens warandiam et promisit super omnia 

dictas hereditates omnes sufficientes facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 646v 04 do 06-03-1393. 

Arnoldus zvw Petrus Barniers soen beloofde aan Paulus Henrics soen van 

Geffen bakker 80 Hollandse gulden of de waarde en 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen en te leveren. 

 

Arnoldus filius quondam Petri Barniers soen promisit super omnia Paulo 

Henrics soen de Geffen pistori LXXX Hollant gulden seu valorem et duos 

modios siliginis mensure de Busco ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 646v 05 do 06-03-1393. 

Johannes zvw Henricus gnd Coelborner verkocht aan Engbertus zvw Petrus gnd 

                         
27 Zie ← BP 1178 f 361v 10 do 03-03-1390, verkoop van de erfpacht. 
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Reijners soen de helft van 4 lopen roggeland, gnd Mertens Kijnders Strepe, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, beiderzijds tussen 

Theodericus Berwout, belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Coelborner medietatem (dg: ad se) 

quatuor lopinatarum terre siliginee dictarum Mertens Kijnders Strepe 

sitarum in parochia de Vucht sancti Petri in loc dicto dicto Boertmans 

Hoeven inter hereditatem Theoderici Berwout ex utroque latere 

coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit Engberto filio quondam Petri 

dicti Reijners soen promittens warandiam et obligationem deponere excepto 

(dg: uno) censu domini ducis exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 646v 06 do 06-03-1393. 

Godescalcus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 646v 07 do 06-03-1393. 

Johannes Zonman zvw Johannes Zonman verkocht aan Rijcoldus gnd Willems 

soen, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth van den Culen dv Aleijdis van den 

Culen, 1 zesterzaad roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, 

tussen Willelmus van Houthem enerzijds en Johannes Bastart anderzijds. 

 

Johannes Zonman filius quondam Johannis Zanman! unam sextariatam terre 

siliginee sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Lutteleijnde inter 

hereditatem Willelmi de Houthem ex uno latere et inter hereditatem 

Johannis Bastart ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rijcoldo (dg: W) 

dicto Willems soen ad opus sui et ad opus Elizabeth van den Culen (dg: 

sue u) sue uxoris filie Aleijdis van den Culen promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 646v 08 do 06-03-1393. 

Rutgherus Willems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus Willems soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 646v 09 do 06-03-1393. 

Johannes nzvw Walterus van den Rullen droeg over aan Leonius zvw Godefridus 

van Erpe een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Erp, die Arnoldus gnd 

Koeter beloofd had aan Johannes gnd van Rietvoert, met Lichtmis in het na 

te noemen huis te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 1 lopen 

aangelegen land, in Erp, (2) een stuk land, in Beek bij Aarle, (3) een stuk 

land, in Beek, (4) een stuk land in Beek, (5) een stuk land, in Beek, (6) 1 

bunder beemd, in Beek, ter plaatse gnd aen die Everboest, (7) 1 bunder 

beemd, in Beek, (8) een beemd, gnd dat Zandbeemdeke, in Beek, (9) een 

akker, gnd die Groet Elst, in Beek, beiderzijds tussen Gerardus gnd 

Wegheman, welke pacht eerstgenoemde Johannes verworven28 had van voornoemde 

Johannes van Rietvoert. 

 

Johannes filius naturalis quondam (dg: .) Walteri van den Rullen 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Erpe quam 

Arnoldus dictus Koeter promisit se daturum et soluturum Johanni dicto de 

Rietvoert hereditarie purificationis et in domo infrascripta tradendam 

scilicet ex domo orto et una lopinata terre ipsis adiacente sitis in 

parochia de Erpe atque ex pecia terre sita in parochia de Beke prope Arle 

insuper ex (dg: pe) quadam pecia sita in dicta parochia de Beke preterea 

ex quadam pecia terre sita in dicta parochia de Beke item ex quadam pecia 

terre sita in dicta parochia de Beke item ex uno bonario prati sito in 

dicta parochia de Beke ad locum dictum aen die Everbo[e]st item ex uno 

                         
28 Zie ← BP 1178 f 222v 09 do 01-04-1389, overdracht van de erfpacht. 
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bonario prati sito in dicta parochia de Beke item ex prato dicto dat 

Zantbeemdeken sito in jamdicta parochia atque ex quodam agro terre dicto 

communiter die Groet Elst sito in dicta parochia de Beke inter 

hereditatem Gerardi dicti Wegheman ex utroque latere coadiacentem quam 

paccionem trium modiorum siliginsi dicte mensure primodictus Johannes 

erga dictum Johannem de Rietvoert (dg: su supportavit) #acquisiverat# 

prout in litteris hereditarie supportavit Leonio filio quondam Godefridi 

de Erpe cum litteris et (dg: ?litteris) aliis litteris et jure promittens 

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

 

BP 1179 p 646v 10 do 06-03-1393. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe verklaarde dat Johannes nzv Walterus van 

der Rullen 90 Gelderse gulden heeft voldaan, in afkorting van 210 Gelderse 

gulden, aan voornoemde Leonius in een Bossche schepenbrief beloofd. 

 

Leonius filius quondam (dg: Petri de) Godefridi de Erpe palam recognovit 

sibi per Johannem filium naturalem Walteri van der Rullen fore 

satisfactum de nonaginta Gelre gulden in abbreviationem CC et X Gelre 
!Gelre gulden promissorum dicto Leonio in litteris scabinorum de Busco ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 646v 11 do 06-03-1393. 

Johannes van der Heijden ev Elizabeth dvw Johannes van Kercwijc verkocht 

aan Johannes van Straten een erfgoed, gnd die Een Scaer, in Meerwijk, ter 

plaatse gnd Pulsbroek, in het achterste kamp aldaar. 

 

Johannes van der Heijden maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis de Kercwijc (dg: f) unam (dg: proventum) 

hereditatem dictam die Een Scaer #ad se spectantem# sitam in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto Pulsbroec (dg: ut dicebat) in 

posteriori campo ibidem hereditarie (dg: s) vendidit Johanni (dg: de) de 

Straten promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 646v 12 vr 07-03-1393. 

Willelmus Huijsman van Stratem ev Hilla dvw Gerardus die Louwer, en de 

gezusters Katherina en Agnes, dvw voornoemde Gerardus die Louwer, 

verkochten aan Gerardus Balijart (1) een huis, tuin en 4 lopen aangelegen 

roggeland, in Woensel, ter plaatse gnd Stratem bij Eindhoven, tussen 

kinderen gnd van der Dode Leggen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 1 

zesterzaad roggeland, in Woensel, ter plaatse gnd Stratem bij Eindhoven, 

ter plaatse gnd Gansen Poel, tussen Henricus Naet enerzijds en Ghevardus 

Stinen soen anderzijds, (3) 4 lopen roggeland, ter plaatse gnd Stratem, bij 

de plaats gnd den Side Berg, tussen kv Theodericus gnd Nerinc enerzijds en 

een beemd van Katherina gnd Wouts en Henricus van der Hagen anderzijds, (4) 

een beemd, in Mierlo, in een kamp behorend aan Johannes Houbraken en de 

zijnen, belast met 1 oude groot, 1 oude leuvense, een b-erfcijns van 30 

schelling gemeen paijment en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Willelmus Huijsman de Stratem maritus et tutore legitimus Hille sue 

uxoris filie quondam Gerardi die Louwer Katherina et Agnes sororis filie 

dicti quondam Gerardi die Louwer cum tutore domum et ortum et quatuor 

lopinatas terre siliginee sibi adiacentes sitas! in parochia de Woenssel 

in loco dicto Stratem prope Eijndoven inter hereditatem (?dg: ..) 

liberorum dictorum van der Dode Leggen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex alio item unam sextariatam terre siliginee sitam in 

parochia et loco predictis ad locum dictum (dg: ten) Gansen Poel inter 

hereditatem Henrici (dg: die) Naet ex uno et inter hereditatem Ghevardi 

Stinen soen ex alio item quatuor lopinatas terre siliginee sitas in dicto 

loco Stratem vocato (dg: ad) apud locum dictum (dg: den s) den Side Berch 

inter hereditatem liberorum Theoderici dicti Nerinc ex uno et inter (dg: 
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hereditatem Hen) pratum spectans ad Katherinam (dg: van der) dicte! Wouts 

et Henrici van der Hagen ex alio item pratum situm in parochia de Mierle 

(dg: ?ctl) in quodam campo spectante ad Johannem Houbraken et eius in hoc 

consocios ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo Balijart 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere ex uno grosso (dg: gro) antiquo et uno denario (dg: Loven) Auden 

Lovenssche ?et hereditario censu XXX solidorum communis pagamenti et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde solvendis. Testes 

Sijmon et Wouter datum sexta post reminiscere. 

 

1179 mf10 C 10 p. 647. 

 Sexta post reminiscere: vrijdag 07-03-1393. 

 Quinta post letare: donderdag 20-03-1393. 

 

BP 1179 p 647r 01 vr 07-03-1393. 

Johannes Spiker zvw Theodericus Spiker en Willelmus van Hoelt beloofen aan 

Conrardus van Tiel 12 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te betalen. 

 

Johannes Spiker filius quondam Theoderici Spiker et Willelmus de (dg: 

Hoelt) Hoelt promiserunt Conrardo de Tiel XII Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum ?persolvendos. Testes (dg: d) 

Sijmon et (dg: Wa) Wouter datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 647r 02 do 20-03-1393. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont gaf uit aan Johannes nzvw Walterus van 

Erpe (1) 1/9 deel van een erfgoed in Den Bosch, achter de plaats gnd 

Tolbrug, in een kamp dat was van voornoemde Godescalcus Roesmont, te weten 

het 1/9 deel van dát erfgoed, dat namelijk in voornoemd kamp ligt tussen 

het gemene water enerzijds en een sloot van het achterste kamp dat van 

eerstgenoemd kamp is afgescheiden, anderzijds, en welk erfgoed reikt vanaf 

palen die voor dat erfgoed staan achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen 

Johannes Stierken, te weten het 1/9 deel aan de kant van voornoemd gemene 

water, (2) 1/9 deel van eerstgenoemd erfgoed, dat in het midden van 

voornoemd erfgoed ligt, (3) 1/9 deel van eerstgenoemd erfgoed, direct naast 

voornoemde sloot, zoals deze drie 1/9 delen zijn afgepaald; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393). 

Een weg, gelegen tussen voornoemde palen, vóór het erfgoed staande, en 

erfgoed van wijlen hr Johannes Rover, welke weg reikt vanaf een stenen brug 

achterwaarts tot aan bovengenoemd achterste kamp, dat van eerstgenoemd kamp 

afgescheiden is, zal gemeenschappelijk zijn. 

Voornoemde stenen brug en een weg die daar loopt beneden de stenen brug, 

vanaf de gemene weg voor het huis en erf van Johannes gnd Bathenborch, te 

weten de weg die loopt vanaf voornoemde gemene weg achterwaarts tot aan 

voornoemde stenen brug, welke weg afgescheiden is uit het erfgoed van 

voornoemde Rodolphus, en welke weg ligt tussen een ander erfgoed van 

voornoemde Rodolphus enerzijds en de osendrup van het huis van voornoemde 

Johannes Bathenborch, welke osendrup 1 voet breed is, anderzijds, en welke 

weg 11 voet breed is, zullen gemeenschappelijk eigendom zijn van de 

eigenaars van voornoemd erfgoed van voornoemde Rodolphus, naast die weg 

gelegen, en voor eigenaars van bovengenoemd achterste kamp, dat uit 

voornoemd kamp afgescheiden is. 

Niemand mag iets in of op die weg bouwen, en niemand mag er iets op zetten. 

Rodolphus mag een deel van een gebouw, gnd wang, van voornoemde stenen brug 

bouwen, ter dikte van ½ gebakken steen, te weten van de wang die ligt 

richting de Orthenstraat en richting de poort van de ?jagers, te weten op 

het deel van de wang dat gelegen is richting de ?jagers in Den Bosch, voor 

zover dat deel langer is dan 11 voet. 

Rodolphus zal nimmer op de weg, die loopt vanaf de gemene weg tot aan 
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voornoemde stenen brug, gebouwen zetten, salijen genaamd, en nimmer de 

gebouwen die hij op zijn erfgoed naast voornoemde weg zal bouwen, laten 

afwateren op voornoemde weg. 

Johannes van Bathenborch of toekomstige eigenaars van zijn erfgoed, gelegen 

naast voornoemde weg die loopt vanaf voornoemde gemene weg tot aan 

voornoemde stenen brug, zullen die weg nimmer gebruiken, tenzij voornoemde 

Johannes Bathenborch of zijn erfopvolgers dat recht van voornoemde 

Rodolphus verkrijgen. Maar Johannes Bathenborch of zijn erfopvolgers zullen 

dat recht slechts kunnen verwerven, indien zij éérst voornoemde weg 

verbreed hebben met één voet, uit het erfgoed van voornoemde Johannes 

Bathenborch, over de gehele lengte van de weg; en dan zal Johannes 

Bathenborch naar dat deel van de weg nimmer zijn gebouwen mogen laten 

afwateren, en hij mag dan boven die weg ook geen salijen bouwen. 

 

(dg: Rodolof) #Rodolphus# filius quondam Godescalci Roesmont unam (dg: 

terciam) #nonam# partem cuiusdam hereditatis site in Busco retro locum 

dictum (dg: Tolbroe) Tolbrugge in quodam campo qui fuerat dicti 

Godescalci Roesmont scilicet (dg: terciam) #illam (dg: ?terciam) nonam# 

partem illius hereditatis que hereditas sita est in dicto campo inter 

(dg: hereditatem) aquam communem ex uno et inter quoddam fossatum 

cuiusdam campi #posterioris# sumpti et ordinati de primodicto campo ex 

alio et que hereditas (dg: tendit ...) tendit a palis ante eandem 

hereditatem fixis (dg: ?retrorsum) retrorsum ad hereditatem quondam 

Johannis Stierken #scilicet dictam hereditatem in novem partes# scilicet 

illam nona partem que sita est versus dictam communem aquam (dg: prout 

ibidem sita est et limitata) atque unam nonam partem primodicte 

hereditatis scilicet illam nonam partem que sita est in medio primodicte 

hereditatis atque unam nonam partem primodicte hereditatis scilicet illam 

nonam partem que sita ?contigue iuxta dictum fossatum prout huiusmodi 

tres none partes ibidem site sunt et limitate dedit ad hereditarium (dg: 

pactum) censum Johanni filio naturali quondam Walteri de Erpe ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditario censu (dg: ?XL solidorum) #sex 

librarum# monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini et pro primo termino nativitatis Johannis #proxime 

futuro# ex dictis #tribus# nonis partibus (dg: promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit) additis 

condicionibus sequentibus quod via (dg: seu) tendens (dg: a ponte lapideo 

consistente) #et sita# ibidem (dg: apud ?dictam et dictum pontem) inter 

(?dg: primodicta) dictos palos ante primodictam hereditatem fixos et 

inter hereditatem quondam (dg: Joh) domini Johannis Rover et que (dg: 

hereditas) via tendit a (dg: dicto) ponte lapideo #ibidem# retrorsum 

usque ad supradictum campum #posteriorem# sumptum et ordinatum de 

primodicto campo est erit et (dg: p) permanebit (dg: pe) perpetue 

communis possessoribus primodicte hereditatis pro tempore et 

possessoribus pro tempore dicti #(po)# campi #posterioris# sumpti et 

ordinati de primodicto campo (dg: et quod possessores primodicte 

hereditatis pro tempore primodicte hereditatis et possessores pro tempore 

dicti campi sumpti et ordinati de primodicto campo sub eorundem 

communibus expensis tenebunt et observabunt dictam perpetue in bona 

disposicione) 

insuper quod #dictus pons lapideus et# quadam via que tendit (dg: a 

communi) ibidem infra dictum pontem lapideum (dg: vest) scilicet a 

communi plateam! tendentem (dg: a) ibidem (dg: domum) ante domum et (dg: 

ante) aream Johannis dicti Bathenborch scilicet illa via que tendit ab 

huiusmodi communi (dg: pla) platea retrorsum usque ad dictum pontem 

lapideum (dg: inter) et que via (dg: via) sumpta est (dg: inter h) de 

hereditate dicti Rodolphi ibidem sita et que via iamdicta sita est inter 

reliquam hereditatem dicti Rodolphi ex uno et inter stillicidium domus 

dicti Johannis Bathenborch quod stillicidium continet (dg: ubid) ubique 

(dg: unam pedat) scilicet a dicta communi platea usque ad dictum pontem 

unam pedatam in latitudine ex alio et que via (dg: conde) continet ubique 
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a dicta communi plateam! usque ad dictum pontem XI pedatas in latitudine 

erunt et permanebunt perpetue communes (dg: po dicto Rodolpho et) 

possessoribus (dg: pro tempore) quibuscumque pro tempore dicte 

hereditatis dicti Rodolphi contigue iuxta #illam# dictam viam (dg: sitis) 

site et possessoribus pro tempore primodicte hereditatis et possessoribus 

quibuscumque pro tempore supradicti campi #posterioris# (dg: de) sumpti 

et ordinati de campo primodicto et quod possessores pro tempore dicte 

hereditatis dicti Rodolphi iuxta jamdictam viam site et possessores pro 

tempore primodicte hereditatis et possessores pro tempore dicti campi 

#posterioris# sumpti de campo primodicto jamdictam viam et pontem 

lapideum predictum perpetue tenebunt et observabunt sub eorum communibus 

#expensis et laboribus# in bona disposicione item quod nulla persona 

poterit aliquid edificare (dg: vel si #vel situare#) in #et# supra viam 

jamdictam (dg: item quod nul pro) in aliquo tempore futuro item quod 

nulla persona poterit aliquo tempore futuro aliquid ponere vel situare in 

(dg: viis) predictis duabus viis 

item quod dictus Rodolphus poterit libere edificare #ad latitudinem 

dimidii lapidis cocti# quandam partem edificii (dg: dicti w) lapidei 

dicti wange dicti pontis lapidei scilicet illius edificii wange vocati 

quod situm est versus (dg: ve) vicum Ortensem et (dg: supra) #versus 

portam captorum# scilicet supra illam partem dicti edificii lapideii 

wange vocati que pars sita est versus captores (verbeterd uit: paptores) 

in Buscoducis (dg: et par que pars continet novem pedatas et unam-s 

partem unius pedate in longitudine) scilicet supra illam partem (dg: que 

s) que (dg: supercrescet) de dicto edificio lapideo wange vocato 

supercrescit ultra longitudinem eiusdem edificii lapidei wange vocati 

undecim pedatarum 

item quod dictus Rodolphus numquam edificabit supra dictam viam tendentem 

a dicto communi platea usque #ad# dictum pontem cum edificiis dictis 

salijen et edificia #edificanda# et supra hereditatem dicti Rodolphi 

#sitam# iuxta eandem viam (dg: sitam) nunquam stillabunt supra eandem 

viam 

item quod Johannes de Bathenborch et possessores pro quocumque tempore 

futuro (dg: he) dicte hereditatis (dg: di) eiusdem Johannis Bathenborch 

site iuxta dictam viam tendentem de dicta communi platea usque ad dictum 

pontem lapideum nunquam utentur eadem via nisi dictus Johannes 

Bathenborch (dg: et) #seu# possessores pro tempore dicte hereditatis 

eiusdem Johannis Bathenborch jus (dg: acquirend) utendi eadem via prius 

acquisierunt erga dictum Rodolphum sed dictus Johannes Bathenborch (dg: 

nunquam et acquiret huiusmodi jus utendi d) et possessores dicte 

hereditatis eiusdem Johannis Bathenborch nunquam poterint acquirere 

huiusmodi jus utendi jamdicta via nisi dictus Johannes #Bathenborch# (dg: 

seu) et possessores dicte hereditatis eiusdem Johannis prius apposuerint 

et hereditarie reliquerint ad latandum jamdictam viam unam pedatam de 

(dg: hereditate) dicta hereditate predicti Johannis Bathenborch #ad 

longitudinem dicte vie# scilicet a dicta communi platea usque ad dictum 

pontem lapideum et supra quam (dg: di) pedatam terre (dg: ad latandum 

ean) in (dg: f) hoc eventu apponendam #jam#dicte vie edificia 

consistentia et edificanda supra dictam hereditatem (dg: Jo) dicti 

Johannis Bathenborch nunquam poterint stillare nec #... .... .... 

edificari# (dg: edificata nec edificanda) supra jamdictam viam cum 

edificiis dictis salijen et secundum istas condiciones promisit super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Sijmon et Vere datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 647r 03 do 20-03-1393. 

Voornoemde Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont gaf uit aan Godescalcus Arts 

soen het tweede 1/9 deel van eerstgenoemd erfgoed, te weten het 1/9 deel 

dat ligt tussen erfgoed van Johannes nzvw Walterus van Erpe enerzijds en 

erfgoed van Walterus van Oekel anderzijds, het zesde 1/9 deel, dat ligt 

tussen erfgoed van voornoemde Johannes nzvw Walterus van Erpe enerzijds en 
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erfgoed van voornoemde Walterus Oekel anderzijds, en het achtste 1/9 deel 

dat ligt tussen erfgoed van voornoemde Johannes nzvw Walterus van Erpe 

enerzijds en erfgoed van Walterus van Oekel anderzijds, zoals afgepaald; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. Met voorwaarden als 

hierboven. 

 

Dictus Rodolphus (dg: unam terciam partem primodicte hereditatis sit) 

secundam nonam partem primodicte hereditatis scilicet illam nonam partem 

que sita est inter (dg: h) hereditatem Johannis filii (dg: quondam V) 

naturalis quondam Walteri de Erpe ex uno et (verbeterd uit: in) inter 

hereditatem Walteri de (dg: Erpe) #Oekel# ex alio atque (dg: ...) sextam 

nonam partem primodicte hereditatis que sexta nona pars sita est inter 

hereditatem (dg: Jo) dicti Johannis filii naturalis quondam Walteri de 

Erpe ex uno et inter hereditatem dicti Walteri Oekel ex alio (dg: item) 

atque octavam nonam partem primodicte hereditatis que octava (dg: pars) 

nona pars sita est inter hereditatem dicti Johannis filii naturalis dicti 

quondam Walteri de Erpe ex uno et inter hereditatem Walteri de Oekel ex 

alio prout ibidem site sunt et limitate ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Godescalco Arts soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditario censu sex librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex premissis additis condicionibus 

predictis et secundum condiciones promisit warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 647r 04 do 20-03-1393. 

Voornoemde Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont gaf uit aan Walterus van 

Oekel het derde 1/9 deel van eerstgenoemd erfgoed en het vierde 1/9 deel, 

welke derde en vierde 1/9 delen liggen tussen erfgoed van Godescalcus Arts 

soen enerzijds en erfgoed van Johannes zv Walterus van Erpe anderzijds, en 

het zevende 1/9 deel dat beiderzijds ligt tussen erfgoed van voornoemde 

Godescalcus Arts soen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 6 

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

Kerstmis. 

 

Dictus Rodolphus (dg: una) terciam nonam partem primodicte (dg: -s) 

hereditatis atque quartam nonam partem primodicte (dg: sitas inter here) 

que tercia nona pars et quarta nona pars site sunt hereditatem! (dg: 

Walteri de Oek) Godescalci Arts soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Walteri de Erpe ex alio atque septimam nonam partem primodicte 

[hereditatis] que (dg: nona pars) septima nona pars sita est inter 

hereditatem (dg: dicti) dicti Godescalci Arts soen ex utroque latere 

coadiacentem (dg: promisit) dedit ad hereditarium censum Waltero de Oekel 

ab eodem pro hereditario censu sex librarum monete dando sibi ab alio 

mediatim Johannis #et# mediatim Domini ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf10 C 11 p. 648. 

 Geen data op deze pagina. 

 

Geen contracten op deze pagina. Slechts aantekeningen uit een latere 

periode over de datering. 

 

1179 mf10 C 12 p. 649. 

 Sabbato post reminiscere: zaterdag 08-03-1393. 

 Quarta post oculi: woensdag 12-03-1393. 

 

BP 1179 p 649r 01 za 08-03-1393. 

Petrus Baliaert beloofde aan Godefridus zv Johannes van Stakenborch 38 

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

 

Petrus Baliaert promisit Godefrido filio Johannis de Stakenborch XXXVIII 

Hollant gulden vel valorem (dg: ad p) a festo pasce proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1179 p 649r 02 za 08-03-1393. 

Arnoldus Nolleken Geroncs maakte bezwaar tegen verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door hr Willelmus van Aa met de villa van Heeswijk en 

de helft van de villa van Dinther. 

 

Arnoldus Nolleken Geroncs vendiciones et alienaciones cum per dominum 

Willelmum de Aa cum villa de Hezewijc et medietate ville de Dijnter 

calumpniavit. Testes (dg: .) testes Dordrecht et ?Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 649r 03 za 08-03-1393. 

Engbertus gnd Egbrecht van den Loeken en Rutgerus van Geldorp beloofden aan 

Philippus Zollol, Thomas Asinarius etc 60 Hollandse gulden met Pinksteren 

aanstaande (zo 25-05-1393; 23+30+25=78 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Engbertus dictus Egbrecht van den Loeken et Rutgerus de Geldorp 

promiserunt (dg: mihi ad opus) #Philippo !Zollol# Thome Asinarii etc LX 

Hollant (dg: Ge) gulden ad penthecostes proxime persolvendos pena II. 

Testes Sijmon et Emondus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 649r 04 za 08-03-1393. 

Willelmus Houbraken verklaarde ontvangen te hebben 250 oude Gelderse gulden 

in afkorting van het geld, dat Nicholaus zv Hubertus van Gemert Swenelden 

soen en Egidius Scoerwegge aan hem beloofd hadden. 

 

Willelmus Houbraken recognovit sibi fore satisfactum a IIJc auder Gelre 

gulden (dg: quos Nicholaus) in abbrevationem pecunie quam Nicholaus 

filius Huberti de Gemert Swenelden soen et Egidius Scoerwegge promiserunt 

sibi ut dicebat. Testes Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 649r 05 za 08-03-1393. 

Hr Goessuinus van Aa ridder en Gerardus van Aa beloofden aan Willelmus 

Houbraken 275 Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem over 

een jaar (zo 29-03-1394) te betalen. 

 

Dominus (dg: Willelmus) Goessuinus de Aa miles et Gerardus de Aa 

promiserunt Willelmo Houbraken IIc et LXXV Gelre gulden vel valorem a 

letare Iherusalem proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 649r 06 za 08-03-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 649r 07 wo 12-03-1393. 

Gerardus van Aa verpachtte te pachters recht, gnd “te halve”, aan Willelmus 

die Haen zijn goederen gnd het Goed Kuilen, in Schijndel, voor een periode 

van 4 jaar ingaande Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393). Willelmus zal de 

gebouwen te pachters recht onderhouden. Alle beesten en varend goed zijn 

voor de helft van Gerardus en voor de andere helft van Willelmus. Willelmus 

zal elk jaar aan Gerardus 8 goede Gelderse gulden betalen, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Pinksteren. Willelmus zal elk jaar aan 

Gerardus 10 kapoenen geven, 4 steen vlas bereid tot de hekel en 2 zester 

raapzaad, of meer vlas en raapzaad als de helft van het zaaigoed meer dan 
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dit op zal leveren. Willelmus zal elk jaar de grondcijnzen betalen. 

 

(dg: Solvit Willelmus 3 grossos VII placken). 

Gerardus de Aa bona sua dicte tGoet te Culen sita in parochia de Scijnle 

cum suis attinentiis universis (dg: de) quocumque sitis ut dicebat dedit 

#ad coloni# Willelmo die Haen ab eodem ad spacium quatuor annorum post 

festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium ad jus coloni 

quod exponetur #te halve# possidenda additis condicionibus sequentibus 

quod dictus Willelmus (dg: dab) edificia dictorum bonorum dictis quatuor 

annis durantibus (dg: in) in bona disposicione ad jus coloni tenebit et 

observabit item quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra dicta 

bona cum suis attinentiis dictis quatuor durantibus erunt mediatim dicti 

Gerardi et mediatim dicti Willelmi item quod dictus Willelmus dabit dicto 

Gerardo quolibet anno dictorum quatuor annorum octo bonos Gelre gulden 

(dg: mediatim Domini et mediatim et Johannis) #mediatim Domini et 

mediatim penthecostes# et primo termino nativitatis Domini proxime futuro 

item quod dictus (dg: Gerardus) #Willelmus# dabit dicto Gerardo anno 

quolibet dictorum quatuor annorum X capones et quatuor steen lini parati 

ad scalcrum duo sextaria seminis raparum scilicet (dg: pro ho huiusmodi 

lino et) si de (dg: me et semibus) #medietate lini et seminum# raparum 

proveniendorum (dg: de) aliquo dictorum quatuor annorum de dictis bonis 

cum suis attinentiis plus provenerit quam quatuor steen lini parati et 

scalcrum et duo sextaria seminis raparum hoc plus dictus Willelmus dare 

et deliberare tenebitur dicto Gerardo de Aa (dg: quolibet) et (dg: 

secundum istas condiciones promittens warandiam) item quod dictus 

Willelmus solvet (dg: annuatim) anno quolibet dictorum quatuor annorum 

census dominorum fundi ex (dg: -inde) dictis bonis cum suis attinentiis 

de jure solvendos et secundum istas condiciones promisit dictus Gerardus 

warandiam dicto spacio pendente et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia dicta bona cum suis attinentiis dictis quatuor 

annis (dg: an) durantibus debite et bene (dg: ad) colere et ad jus coloni 

quod exponetur te halven possidere et dictas condiciones omnes et 

singulas adimplere. Testes Aa et Emont datum quarta post oculi. (dg: d) 

Et erit (dg: una littera pro Gerardo). 

 

BP 1179 p 649r 08 wo 12-03-1393. 

Willelmus van Lent zvw Henricus Mudekens verkocht aan hr Tielmannus van 

Mulsen priester, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Gerardus, een lijfrente 

van 5 oude schilden voor elke oude schild evenveel als de stad zal nemen en 

geven en betalen etc, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, gaande uit 3 morgen 

land, in Kessel, ter plaatse gnd die Drielse Kamp, tussen wijlen 

Theodericus Bijlant van Eijndoven enerzijds en erfgoed gnd der Heijliger 

Land anderzijds, reeds belast met zegedijken en sloten. De langstlevende 

krijgt geheel de rente. 

 

Willelmus de Lent filius quondam Henrici Mudekens legitime vendidit 

domino Tielmanno de Mulsen #presbitro ad opus sui et ad opus Gerardi sui 

filii naturalis# vitalem pensionem quinque aude scilde scilicet pro 

quolibet aude scilde quantum oppidum capiet et dabit et exsolvet etc 

solvendam anno quolibet ad vitam dicti domini (dg: Til) Tielmanni #et 

Gerardi sui filii# et non ultra in festo beati Petri ad cathedram ex 

tribus iugeribus terre sitis in parochia de Kessel in loco dicto die 

Drielsche Camp inter hereditatem quondam Theoderici Bijlant de Eijndoven 

ex uno et inter hereditatem dictam der Heijliger Lant (dg: item) 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis Zeghediken et fossatis ad hoc de jure spectantibus et 

sufficientem facere et (dg: a) dominus (dg: Tl) Tielmannus integraliter 

possidebit quamdiu idem dominus Tielmannus vixerit scilicet post eiusdem 

domini Tielmanni decessum dictus Gerardus eius filius naturalis si ipsum 

Gerardum (dg: ip) extunc vivere contingat integraliter possidebit 
?quamdiu ?vixerit scilicet cum ambo mortui fuerint extunc erit quitus. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 649r 09 wo 12-03-1393. 

Rutgherus zvw Tielmannus Pauwels soen droeg zijn kar en 4 paarden, in het 

huis van voornoemde Rutgherus, in Hintham, over aan Johannes van Herlaer zv 

Henricus zv Theodericus Tijmmerman van Herlaer. 

 

Solvit V placken. 

Rutgherus filius quondam Tielmanni Pauwels soen suum (dg: currum) currum 

et suos quatuor equos consistentes in domo dicti Rutgheri in Hijntham ut 

dicebat supportavit Johanni de Herlaer filio Henrici (dg: dicti) filii 

Theoderici Tijmmerman de Herlaer promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 649r 10 wo 12-03-1393. 

(dg: Destijds). 

 

(dg: Notum sit universis quod cum). 

 

BP 1179 p 649r 11 wo 12-03-1393. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os deed tbv van Lija dvw Johannes van Maren 

afstand van alle goederen, waarin voornoemde Johannes van Maren was 

overleden. 

 

Gerardus (dg: de Osse filius quondam) Scade filius quondam Henrici de Os 

super omnibus bonis (dg: quondam) in quibus Johannes de Maren decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ad opus Lije filie dicti 

quondam Johannis de Maren renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte (?verbeterd uit: parse) sui. (dg: testes Aa et). 

Testes Aa et Sijmon datum supra. 

 

BP 1179 p 649r 12 ±wo 12-03-1393. 

Mechtildis wv Walterus die Rijc, haar kinderen Johannes en Walterus, Petrus 

Becker ev Jutta, en Johannes van Vucht zvw Theodericus van Vucht ev 

Mechtildis, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Walterus, gaven uit aan 

Johannes gnd Meijnaert (1) een streep land, in Tilburg, ter plaatse gnd 

tEinthoven, tussen dvw Bertoldus Papen soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk land, in Tilburg, naast het hek gnd dat 

Steenveken, tussen nkvw hr Godefridus van Hulsen ....... enerzijds en 

Heijlwigis van Dueren anderzijds, (3) de helft van een stuk land, in 

Tilburg, tussen Egidius .....le enerzijds en Johannes Bac Bertouts soen en 

zijn kinderen anderzijds, voor hen gereserveerd een b-erfcijns van 5 

schelling uit eerstgenoemd stuk land; de uitgifte geschiedde voor het 

onderhoud van hekken die bij deze erfgoederen horen, en thans voor een 

n-erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, en 1 steen vlas bereid tot de 

hekel, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren. 

 

Mechtildis relicta quondam Walteri die Rijc cum tutore Johannes et 

Walterus eius liberi Petrus Becker maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris et Johannes de Vucht filius quondam Theoderici de Vucht maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dictarum! Mechtildis et 

quondam Walteri strepam terre (dg: ...) sitam in parochia de Tilborch ad 

locum dictum tEijnthove inter hereditatem filiarum quondam Bertoldi Papen 

soen ex uno et inter (dg: here) communem viam ex alio item peciam terre 

[sitam] in dicta parochia iuxta repagulum dictum (dg: Ste) dat Steenveken 

inter hereditatem puerorum naturalium quondam domini Godefridi de Hulsen 

....... ex uno et inter hereditatem Heijlwigis de Dueren ex alio item 

(dg: peciam terre) medietatem pecie terre sitam in dicta parochia inter 

Egidii .....le ex uno et inter hereditatem (dg: Berto) Johannis Bac 

Bertouts soen [et ei]us liberorum ex alio #(dg: prout ibidem site sunt) 

salvo tamen ipsis hereditario censu quinque solidorum [qui] supra 
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primodictam peciam terre de jure est solvendus# ut dicebant dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni dicto Me[ijn]aert ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: oe oneribus rep) conservatione repagulorum ad dictas 

hereditates spectantium conservandorum a dicto Johanne Meijnaert etc 

atque pro hereditaria paccione XX lopinorum siliginis mensure de Busco 

(dg: duorum st) unius steen lini parati ad scalcrum danda primodicte 

Mechtildi ad eius vitam (dg: v) et post eius decessum dictis eius liberis 

(dg: .. ?p) Martini et in Busco tradenda ex premissis promittentes cum 

tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit salvo tamen dicte Mechtildi et eius liberis dicto censu 

quinque solidorum qui supra primodictam peciam terre de jure (dg: ...) 

solvendus !ut dicebat. Testes Sijmon et Emont datum ....... ....... 

 

1179 mf10 C 13 p. 650. 

 Quarta post oculi: woensdag 12-03-1393. 

 

BP 1179 p 650v 01 wo 12-03-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela gaf uit aan Jacobus van der Horst van Berze 

een beemd, gnd Otten Beemd, in Mierlo, naast de plaats gnd Zaerdonk, tussen 

erfgoed van de jonker van Mierlo enerzijds en kvw Willelmus van den 

Wolfsberge anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 

oude groot, met Sint-Remigius te betalen, en een n-erfpacht van 8 lopen 

rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela quoddam (dg: prad) pratum 

dictum Otten Beemt situm in parochia de Mierle juxta locum dictum 

Zaerdonc inter hereditatem domicelle de Mierle ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Wolfsberge ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Jacobo van der Horst de Berze ab 

eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu unius antiqui grossi 

dando sibi ab alio hereditarie Remigii et pro hereditaria paccione octo 

lopinorum siliginis mensure de Mierle danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Mierle tradenda ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Aa et Sijmon datum supra quarta post oculi. 

 

BP 1179 p 650v 02 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela gaf uit aan Henricus van Laervenne 

zvw Johannes van Laervenne (1) een stuk land en een aangelegen stuk eusel 

in Mierlo, tussen Henricus Dicbier enerzijds en Zeelkinus van der 

Haelsvoert en voornoemde Henricus Dicbier, voornoemde Henricus zv Johannes 

van Laervenne en erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Nicholaus in de 

kerk van Mierlo anderzijds, (2) een stuk eusel gnd het Laar, in Mierlo, 

rondom tussen Henricus zvw Johannes van Laervenne, (3) een stuk land gnd 

die Kloot, in Mierlo, tussen Johannes des Heren en Egidius van Bekelaer 

enerzijds en Johannes van Bekelaer en Henricus Gheenkens soen anderzijds, 

(4) een streep land gnd dat Vlasland, in Mierlo, tussen Ludovicus zv 

Henricus Smeets enerzijds en Henricus Dicbier anderzijds, (5) de helft in 

een weg aldaar, tussen Henricus van Laervenne zv Johannes enerzijds en 

wijlen Martinus gnd Haelsvoert anderzijds, strekkend vanaf voornoemde 

Henricus van Laervenne zv Johannes tot aan de plaats gnd Zandheuvel; de 

uitgifte geschiedde voor 4½ oude groot Tournoois, met Sint-Remigius te 

betalen, en een n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis 

in Mierlo te leveren. 

 

Dictus Willelmus peciam terre et pecie! pascue dicte eeusel sibi 

adiacentem sitas in parochia de Mierle inter hereditatem Henrici Dicbier 

ex uno et inter hereditatem (dg: Ze #domini# Henrici Dicbier) Zeelkini 

van der H[a]elsvoert et Henrici Dicbier predicti Henrici (dg: de) filii 

Johannis de Laervenne et hereditatem spectantem ad altare sancti 

Nijcholai siti in (dg: parochia de) ecclesia de Mierle ex alio item 
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peciam pascue dicte eeusel (dg: sitam in dicta parochia inter 

hereditatem) dicte tLaer sitam in dicta parochia inter hereditates 

Henrici filii quondam Johannis de Laervenne circumquaque coadiacentes 

item peciam terre dictam die Cloet sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis des (dg: Heren) H[e]ren et Egidii de Bekelaer ex uno 

et inter hereditatem Johannis de (dg: Kel) Bekelaer et Henrici Gheenkens 

soen ex alio item (dg: peciam) strepam terre dictam dat Vlaslant sitam in 

dicta parochia inter hereditatem (dg: Lode) Ludovici filii Henrici Smeets 

ex uno et inter hereditatem (dg: domini) Henrici (dg: Dicbier) Dicbier ex 

alio item medietatem ad se spectantem in quadam platea sita ibidem inter 

hereditatem (dg: dicti) Henrici de Laer#venne# filii Johannis ex uno et 

inter hereditatem Martini quondam dicti Haelsvoert ex alio tendentem ab 

hereditate dicti Henrici de Laervenne filii Johannis usque ad locum 

dictum Zanthoevel ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem dicto 

Henrico de Laervenne filio quondam Johannis de Laervenne ab eodem 

hereditarie possidendas pro quatuor et dimidio (dg: aude) #antiquis# 

grossis Turonensibus dandis sibi ab alio hereditarie (dg: p) Remigii et 

pro hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Mierle danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Mierle 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 650v 03 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Willelmus 60 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Henricus promisit dicto Willelmo LX Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 650v 04 wo 12-03-1393. 

Walterus Boij schrijnmaker en zijn vrouw Belija wv Johannes Writer zvw 

Engbertus Writer droegen over aan Arnoldus Writer en Ghibo van den Gheijne 

(1) het vruchtgebruik dat voornoemde Belija heeft in (1a) een huis en erf 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Writer 

enerzijds en erfgoed van Ghibo van den Gheijne anderzijds, (1b) een 

b-erfcijns29 van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

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

huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus Cloenken enerzijds en erfgoed van Arnoldus Noijde van Uden smid 

anderzijds, welke cijns Ava wv Gerardus gnd Abt schoenmaker, tbv haarzelf 

en haar kinderen verwekt door voornoemde Gerardus, gekocht had van 

Engbertus Writer, (2) het deel dat aan voornoemde Belija behoort in een 

b-erfcijns van 10 pond, die voornoemde wijlen Johannes Writer vermaakt had 

aan zijn voornoemde vrouw Mabelija, gaande uit bovengenoemd huis en erf van 

wijlen voornoemde Johannes Writer, om te beuren of te verkopen, (3) het 

deel dat aan voornoemde Belija behoort in erfelijke goederen, waarin 

voornoemde wijlen Johannes Writer was overleden, uitgezonderd de huisraad 

en kleinodiën die voornoemde Belija in bovengenoemd huis had. 

 

Walterus Boij #scriniparus# maritus legitimus Belije sue uxoris relicte 

quondam quondam! Johannis Writer filii quondam Engberti Writer et dicta 

Belija cum eodem tamquam cum tutore (dg: suum) usufructum (dg: ...) dicte 

Belije competentem in domo et area cum suis attinentiis sita in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem Arnoldi Writer ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis van den Gheijne ex alio atque in (dg: hereditate) 

hereditario censu viginti solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

                         
29 Zie → BP 1179 p 657r 05 do 27-03-1393, verkoop van deze cijns. 
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de domo [et area] sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem 

Theoderici (dg: Cloe) Cloenken et inter hereditatem Arnoldi Noijde de 

Uden fabri (dg: et inter) et quem censum (dg: Ave) Ava relicta quondam 

Gerardi dicti Abt sutoris ad opus (dg: e) ipsius Ave et ad opus liberorum 

a dicta Ava et dicto Gerardo eius quondam marito pariter genitorum emendo 

acquisiverat #erga Engbertum Writer# prout in litteris atque totum jus et 

omnem ?actionem sibi competentes in dicta domo et area cum suis 

attinentiis et in dicto censu insuper totam partem et omne jus dicte 

Belije competentes in hereditario censu censu! X librarum quem dictus 

quondam Johannes Writer legaverat dicte Mabelije sue uxori de et (dg: ex 

d) ex supradicta domo et area dicti quondam (dg: W) Johannis Writer 

recipiendum seu (dg: val) vendendum insuper totam partem et omne jus eis 

et dicte Belije competentes in quibuscumque hereditariis bonis in quibus 

dictus quondam Johannes Writer decessit quocumque locorum consistentibus 

sive sitis exceptis domiciliis (dg: d) et clenodiis que dicta Belija (dg: 

in sub) in (dg: sua) domo supradicta habet et possidet ut! hereditarie 

supportaverunt Arnoldo Writer et Ghiboni van den Gheijne promittentes 

ratam servare et obligationem (dg: depone) ex parte eorum deponere. 

Testes (dg: datum) Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 650v 05 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Arnoldus Writer en Ghibo van Gheijn verhuurden aan Wouterus gnd 

Boij en Belija dvw Conrardus Straetmaker bovengenoemd huis en erf, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van Arnoldus enerzijds en erfgoed 

van voornoemde Ghibo anderzijds, vanaf nu tot en met Sint-Jan over 2 jaar 

(do 24-06-1395), per jaar voor 10 Gelderse gulden of de waarde, een helft 

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

 

Dicti Arnoldus Writer et Ghibo de Gheijn supradictam domum et aream sitam 

in sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem (dg: Jo Arnoldi) 

Arnoldi ex uno et inter hereditatem dicti Ghibonis ex alio ut dicebant 

locaverunt (dg: Belije relicte quondam Johannis Writer ab eadem ad 

spacium duorum infra hinc et festum nativitatis Johannis et semper per 

spacium duorum annorum) Woutero dicto Boij et Belije sue uxori filie 

quondam Conrardi Straetmaker ab eisdem infra hinc et nativitatis Johannis 

proxime futurum et per spacium duorum annorum a festo nativitatis 

Johannis proxime futuro deinceps sine medio sequentium possidendam anno 

quolibet dictorum duorum pro! (dg: XX) decem Gelre gulden seu valorem 

dandis sibi ab aliis anno quolibet dictorum duorum annorum mediatim 

Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem et alii 

repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 650v 06 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Arnoldus en Ghibo beloofden aan Wouterus Boij schrijnmaker .. 

....... gulden met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) en 20 Gelderse gulden 

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

 

Dicti Arnoldus et (dg: Ghi) Ghibo promiserunt Woutero Boij scriniparo 

....... ....... gulden seu valorem ad pasca #proxime# et XX Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 650v 07 wo 12-03-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela gaf uit aan Henricus gnd Goebels soen een stuk 

land en aangelegen stuk eusel, in Mierlo, ter plaatse gnd Nijmers Venne, 

tussen Henricus Dicbier enerzijds en Egidius van Ghisenrode anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor 2½ oude groot Tournoois, met Sint-Remigius te 

betalen, en voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Mierlo, met 

Lichtmis in Mierlo te leveren. 
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Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela peciam terre et peciam [pasc]ue 

(dg: sit) dicte eeusel adiacentem! sitas in parochia de Mierle in loco 

dicto Nijmers Venne inter hereditatem Henrici Dicbier ex uno et inter 

[hereditatem] Egidii de Ghisenrode ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Henrico dicto Goebels soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro duobus et dimidio antiquis grossis Turonensibus dandis 

sibi ab alio hereditarie Remigii atque pro hereditaria paccione (dg: d) 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Mierle danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Mierle tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 650v 08 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Willelmus 30 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Henricus promisit dicto Willelmo XXX Hollant gulden seu valorem 

[ad] Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 C 14 p. 651. 

 Quarta post oculi: woensdag 12-03-1393. 

 Sexta post oculi: vrijdag 14-03-1393. 

 

BP 1179 p 651r 01 wo 12-03-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela gaf uit aan Johannes gnd dat Heerken (1) een 

stuk land, gnd den Hake, in Mierlo, tussen Egidius gnd van Ghisenrode 

enerzijds en Henricus gnd Striker anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd den 

Ridebeemd, in Mierlo, beiderzijds tussen Henricus van Laervenne zv 

Johannes; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1½ oude groot, met 

Sint-Remigius te betalen, en een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Bodonis de Tiela peciam terre dictam den Hake 

sita! in parochia de Mierle inter hereditatem (dg: Henr) Egidii dicti de 

Ghisenrode ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Striker ex alio 

atque peciam prati dictam den Ridebeemt sitam in dicta parochia inter 

hereditatem (dg: here) Henrici de Laervenne filii Johannis ex utroque 

latere coadiacentem ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Johanni 

dicto dat Heerken pro hereditario censu unius et dimidii grossorum 

antiquorum dando sibi ab alio hereditarie Remigii et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Mierle danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Mierle tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sijmon et Emont datum quarta post oculi. 

 

BP 1179 p 651r 02 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Willelmus 22½ Hollandse gulden 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Willelmo XXII et dimidium Hollant gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 651r 03 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Bodo van Tiela gaf uit aan Wijnricus Wijnrics soen 

een stuk eusel, in Mierlo, achter de plaats gnd Bekelaar, tussen voornoemde 

Wijnricus Wijnrics soen enerzijds en Johannes gnd Henremans anderzijds, (2) 

een stuk land, gnd dat Breexken, in Mierlo, tussen Petrus van Laervenne 

enerzijds en Egidius van Ghisenrode anderzijds, (3) een stuk beemd, in 

Mierlo, ter plaatse gnd in den Opstal, tussen voornoemde Petrus van 

Laervenne enerzijds en Henricus Jans soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 1 oude groot Tournoois, met Sint-Remigius te betalen, en 
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een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo 

te leveren. 

 

Dictus Willelmus peciam (dg: ter) pascue (dg: dictam et pe) dicte eeusel 

sitam in (dg: dicta) parochia de Mierle retro locum dictum Bekelaer (dg: 

-t) inter hereditatem Wijnrici Wijnrics soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Henremans ex alio item (dg: ..) peciam terre dictam dat 

Breexken sitam in dicta parochia inter hereditatem Petri de Laervenne ex 

uno et inter hereditatem Egidii de Ghisenrode ex alio item peciam prati 

sitam in dicta parochia in loco dicto (dg: di) in den Opstal inter 

hereditatem dicti Petri de Laervenne ex uno et inter hereditatem (dg: 

Arnoldi) #Henrici# Jans soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

(dg: censum) pactum dicto Wijnrico Wijnrics soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro uno grosso antiquo Turonensi dando sibi ab alio 

hereditarie Remigii et pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis 

mensure de Mierle danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Mierle tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 651r 04 wo 12-03-1393. 

Voornoemde Wijnricus beloofde aan voornoemde Willelmus 15 Hollandse gulden 

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

 

Dictus Wijnricus promisit dicto Willelmo XV Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 651r 05 vr 14-03-1393. 

Henricus Boen van Hijntham en zijn zoon Theodericus beloofden aan Henricus 

van Geffen 6½ Gelderse gulden of de waarde met het octaaf van Pasen 

aanstaande (zo 13-04-1393) te betalen, op straffe van 5 gulden. 

 

Henricus Boen de Hijntham (dg: promisit) et Theodericus eius filius 

promiserunt Henrico de Geffen VIJ Gelre gulden vel valorem ad octavas 

pasche proxime persolvendos pena V gulden. Testes Vere et Wouter datum 

sexta post oculi. 

 

BP 1179 p 651r 06 vr 14-03-1393. 

Johannes van de Dijk machtigde Everardus gnd Foijssen de adiusticatie af te 

handelen, aan hem gedaan in goederen van wijlen Danijel van de Dijk, zowel 

in Berghen als elders gelegen. 

 

Johannes de Aggere dedit potestatem Everardo dicto Foijssen prosequendi 

(dg: causam q) adiusticationem sibi factam in bonis quondam Danijelis de 

Aggere tam in Berchen quam alibi sitis et cum hiis faciendi quod ipse 

.... faceret ad revocacionem. Testes Aa et Veer datum ut supra. 

 

BP 1179 p 651r 07 vr 14-03-1393. 

Henricus van Loet en Arnoldus Sanders soen verkochten aan Henricus Nijelen 

soen (1) 1 hont land in Oss, achter de plaats gnd Mekelendonk, tussen 

voornoemde Henricus van Loet en Arnoldus enerzijds en Henricus gnd Nijelen 

soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad land in Oss, tussen een gemene weg 

enerzijds en Godefridus van Best anderzijds. Verkopers en met hen Johannes 

zv voornoemde Arnoldus Sanders soen beloofden lasten af te handelen. 

 

Henricus de Loet et Arnoldus Sanders soen unum hont terre situm in 

parochia de Os retro locum dictum Mekelendonc inter hereditatem (dg: 

dicti) Henrici de Loet et Arnoldi predictorum ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Nijelen soen ex alio atque sextariatam terre sitam in dicta 

parochia inter communem platheam ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

Best ex alio ut dicebat hereditarie vendiderunt dicto Henrico Nijelen 

soen promittentes et cum eis Johannes filius dicti Arnoldi Sanders soen 
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indivisi warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. 

Testes Dordrecht et Vere datum ut supra. 

 

BP 1179 p 651r 08 vr 14-03-1393. 

(dg: Voornoemde H). 

 

(dg: Dicti H). 

 

BP 1179 p 651r 09 vr 14-03-1393. 

Godefridus zvw Nicholaus van Broechoeven verkocht aan Johannes van 

Broechoeven zvw Godefridus van Broechoeven (1) een huis en tuin in Esch, 

tussen wijlen Henricus van Haren enerzijds en voornoemde Godefridus van 

Broechoeven anderzijds, (2) 2 stukken land in Esch, (2a) tussen voornoemde 

Henricus van Haren enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds, (2b) gnd 

die Hoeve, tussen voornoemde wijlen Henricus van Haren enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, welke goederen eerstgenoemde Godefridus in pacht 

verkregen had van Gerardus zv Gerardus gnd Vosse, belast met de pacht in de 

brief vermeld. Eerstgenoemde Godefridus behoudt een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes heden beloofde aan 

eerstgenoemde Godefridus, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Godefridus filius quondam Nicholai de Broechoeven domum et ortum sitos in 

parochia de (dg: Os) Essche inter hereditatem quondam Henrici de Haren ex 

uno et inter hereditatem Godefridi de Broechoeven ex alio atque (dg: 

duas) duas pecias terre sitas in dicta parochia quarum una inter 

hereditatem dicti Henrici de Haren ex uno et inter hereditatem dicti 

Godefridi ex alio (dg: a) et altera dicta die Hoeve inter hereditatem 

dicti quondam Henrici de Haren ex uno et inter communem platheam ex alio 

sunt site quos domum ortum et duas pecias terre primodictus Godefridus 

erga Gerardum filium Gerardi dicti Vosse ad pactum acquisiverat prout in 

litteris hereditarie (dg: sup) vendidit Johanni de Broechoeven filio 

dicti quondam Godefridi de Broechoeven supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

paccione in dictis litteris contentis! salva tamen primodicto Godefrido 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam dictus 

Johannes primodicto Godefrido ex premissis coram scabinis infrascriptis 

promiserat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 651r 10 vr 14-03-1393. 

Voornoemde Johannes van Broechoeven beloofde aan voornoemde Godefridus 

verkoper een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit voornoemd huis, tuin en 2 stukken land. 

 

Dictus Johannes de Broechoeven promisit se daturum dicto Godefrido 

venditori hereditariam paccionem unius modii siliginis (dg: B) mensure de 

Busco hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dictis domo 

orto et duabus peciis terre ut dicebat promittens super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 651r 11 vr 14-03-1393. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Godefridus 20 Hollandse gulden 

of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Godefrido XX Hollant gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 651r 12 vr 14-03-1393. 

Hermannus Scutte Peters soen droeg over aan Goessuinus Kaelstaf een huis en 

tuin, in Meerwijk, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus van Belleijn 

anderzijds, belast met lasten. 
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Hermannus Scutte Peters soen domum et ortum sitos in jurisdictionem! de 

Meerwijc inter communem platheam ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Belleijn ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Goessuino Kaelstaf 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus ex 

premissis faciendis et solvendis. Testes Sijmon et Veer datum ut supra. 

 

BP 1179 p 651r 13 vr 14-03-1393. 

Hermannus Scutte Peters soen en zijn vrouw Cristina dvw Henricus van der 

Molen verklaarden dat met hun instemming alle goederen, die voornoemde 

Hermannus zal nalaten gaan naar de ware erfg van voornoemde Hermannus en 

naar niemand anders, echter voor Goessuinus Kaelstaf gereserveerd het huis 

en tuin in Meerwijk, dat voornoemde Hermannus overgedragen had aan 

voornoemde Goessuinus. De brief overhandigen aan Bernardus Otten soen. 

 

Hermannus (dg: Scutte) #Scutte# Peters soen maritus et [tutor legitimus] 

ut asserebat Cristine sue uxoris filie quondam Henrici van der Molen et 

ipsa cum eo tamquam cum tutore palam recognoverunt [id fore] eorum libere 

voluntatis quod omnia bona que primodictus! Hermannus in morte post se 

(dg: relinquet) relinquet ad v[eros] proximores heredes (dg: et ad) dicti 

Hermanni et ad neminem alium #succedent# salvis tamen Goessuino Kaelstaf 

domo [et] orto sitis in jurisdictione de Meerwijc quos dictus Hermannus 

dicto Goessuino coram scabinis infrascriptis supportaverat promittentes 

Hermannus et Cristiana cum eo tamquam #cum# tutore ratam servare. Testes 

Sijmon et Veer datum sexta post oculi. Detur Bernardo Otten soen. 

 

1179 mf10 D 01 p. 652. 

 Sexta post oculi: vrijdag 14-03-1393. 

 Sabbato post oculi: zaterdag 15-03-1393. 

 Secunda post letare: maandag 17-03-1393. 

 … nonagesimo tercio mensis marcii die …: -03-1393 

 

BP 1179 p 652v 01 vr 14-03-1393. 

Hermannus Scutte Peters soen verkocht aan Bernardus Otten soen 1 morgen 

land, in Meerwijk, tussen Theodericus van Vlijmen enerzijds en Arnoldus 

Hoernken anderzijds, belast met dijken, waterlaten en sloten. 

 

Hermannus Scutte Peters soen unum juger terre situm in jurisdictione de 

Meerwijc inter hereditatem Theoderici de Vlijmen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Hoernken ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Bernardo Otten soen promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus aqueductibus et slotis ad premissa spectantibus. 

Testes Sijmon et Vere datum sexta post oculi. 

 

BP 1179 p 652v 02 vr 14-03-1393. 

Voornoemde Bernardus koper, Hermannus Scutte Willems soen en Jacobus 

Stephens soen beloofden aan Sijmon van Mijrabellum 26 Gelderse gulden30 of 

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

 

Dictus Bernardus emptor Hermannus Scutte Willems soen et Jacobus Stephens 

soen promiserunt (dg: dicto Hermanno) #Sijmoni de# Mijrabello (dg: Scutte 

Peters soen) XXVI Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime 

persolvendos. Testes (dg: datum ut supra) Dordrecht et Vere datum ut 

supra. 

 

                         
30 Zie → BP 1181 p 556v 07 do 20-11-1399, Conegundis van Krekelhoven wv 

Sijmon van Mijrabellum had de schuldbekentenis overgedragen aan Hermannus 

gnd Henrics soen van Ballijn en deze droeg die weer over aan Reijnerus 

Scaden. 
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BP 1179 p 652v 03 vr 14-03-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes, Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 652v 04 vr 14-03-1393. 

Johannes Smijt van Lijeshout droeg over aan zijn kinderen Henricus, 

Arnoldus en Petrus, en aan zijn schoonzoons Theodericus Wange, Wolterus 

Berijs, Rodolphus zv Jacobus Noppe en Godefridus zv Mathias van den 

Kijeboem zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Johannes 

en wijlen zijn vrouw Engelberna dvw Henricus Knapaert geschonken waren, 

gelegen onder Lieshout. De brief overhandigen aan Gerardus van Bruggen. 

 

Johannes Smijt de Lijeshout usufructum suum sibi competentem in omnibus 

bonis que dictus Johannes cum Engelberna quondam eius uxore filia quondam 

Henrici Knapaert nomine dotis sumpserat quocumque locorum infra parochiam 

de Lieshout sitis ut dicebat legitime supportavit Henrico Arnoldo et 

Petro suis liberis Theoderico Wange Woltero Berijs Rodolpho filio Jacobi 

Noppe et Godefrido filio Mathie van den (dg: K) Kijeboem suis generis 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Veer datum supra. Detur Gerardo de Bruggen. 

 

BP 1179 p 652v 05 za 15-03-1393. 

Gerardus van Hees en Arnoldus van Ghele zv Jacobus beloofden aan Philippus 

Jozollo 36 Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393; 

16+30+31+24=101 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus de Hees et Arnoldus de Ghele filius Jacobi promiserunt Philippo 

Jozollo XXXVI scuta Francie ad Johannis proxime persolvendos pena II. 

Testes Dordrecht et Veer datum sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 652v 06 za 15-03-1393. 

Jacobus Loze verkocht aan Johannes zvw Ghibo van Best, tbv hem en Gertrudis 

sv voornoemde Johannes, een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Hubertus 

zv Ancelmus van Nuwelant beloofd had aan voornoemde Jacobus, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een hofstad in Hintham, tussen Willelmus Scout 

enerzijds en Petrus gnd Voegel anderzijds, met beide einden strekkend aan 

de gemeint aldaar. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XL solidorum monete quem Hubertus filius 

Ancelmi de Nuwelant promiserat se daturum dicto Jacobo hereditarie in 

festo nativitatis Domini ex quodam domistadio sito in Hijntham inter 

hereditatem Willelmi Scout ex uno et inter hereditatem Petri dicti Voegel 

ex alio tendente cum utroque fine ad communitatem ibidem prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni filio quondam Ghibonis de Best ad 

opus sui et ad opus Gertrudis sororis dicti Johannis supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Veer datum sabbato post oculi. 

 

BP 1179 p 652v 07 za 15-03-1393. 

Gevardus zvw Rodolphus Bever en zijn zoon Rodolphus gnd Roef deden tbv 

Johannes zvw Cristianus Roggen van Meerwijc, Deenkinus Veer en Willelmus 

Kuijst, szvw voornoemde Cristianus Roggen, afstand van alle goederen, die 

aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Corstianus Roggen van 

Meerwijc en zijn vrouw Aleijdis, grootouders van laatstgenoemde Rodolphus 

Roef. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Gevardus filius quondam Rodolphi Bever et Rodolphus dictus Roef #eius 

filius# super omnibus bonis ipsis de morte quondam Corstiani Roggen de 

Meerwijc et Aleijdis uxoris dudum dicti Cristiani avi et avie jamdicti 
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Rodolphi Roef successione hereditarie advolutos quocumque locorum (dg: in 

ju) sitis atque super toto jure ut dicebant ad opus Johannis filii dicti 

quondam Cristiani Deenkini Veer et Willelmi Kuijst gener... dicti quondam 

Cristiani Roggen hereditarie renunciaverunt promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum ut supra. Detur dicto 

Johanni. 

 

BP 1179 p 652v 08 za 15-03-1393. 

Voornoemde Johannes zvw voornoemde Cristianus Roggen, Deenkinus Veer en 

Willelmus Knijf beloofden aan voornoemde Ghevardus en zijn zoon Rodolphus 

23 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Petrus-en-Paulus aanstaande te 

betalen. De brief overhandigen aan hem of aan zijn zoon. 

 

Dicti Johannes filius dicti quondam Cristiani Roggen Deenkinus Veer et 

Willelmus Knijf promiserunt dictis Ghevardo et Rodolpho suo filio XXIII 

Hollant gulden vel valorem ad festum beatorum Petri et Pauli apostolorum 

proxime futurum persolvendos. Testes datum ut supra. Detur sibi vel 

dicto suo [filio]. 

 

BP 1179 p 652v 09 za 15-03-1393. 

Johannes Lijrinc van Straten en zijn kinderen Henricus en Johannes 

beloofden aan Willelmus van Laervenne de jongere 20 mud rogge, Bossche 

maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Lijrinc de Straten Henricus et Johannes eius liberi promiserunt 

Willelmo de Laerwenne! juniori XX modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 652v 10 za 15-03-1393. 

Gheerlacus Cnode met den Brode en Andreas zv Willelmus Andries soen 

beloofden voornoemde Johannes Lijrinc schadeloos te houden. 

 

+. 

Gheerlacus Cnode #met den Brode# et Andreas filius Willelmi Andries soen 

promiserunt dicto! Johanni Lijrinc indempnem servare. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 652v 11 za 15-03-1393. 

De broers Henricus en Johannes, kv Johannes Lijrinc, beloofden voornoemde 

Gheerlacus en Andreas schadeloos te houden. 

 

+. 

Henricus et Johannes fratres liberi Johannis Lijrinc promiserunt dictos 

Gheerlacum et Andream ab hiis indempes servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 652v 12 ma 17-03-1393. 

Godefridus zvw Gerardus Mostaert ev Luijtgardis dvw Henricus zv Hadewigis 

bontwerker verkocht aan Johannes zv Arnoldus Ghenen soen van Geffen (1) 1½ 

roeden land, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Rodolphus gnd 

Bubbe zv Winricus enerzijds en de ev Johannes Kampaert anderzijds, (2) 8 

hont land, in Geffen, ter plaatse gnd dat Oestense Geslach, tussen 

Willelmus Loijer enerzijds en Henricus van Uden anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Henricus zv Hadewigis verkocht door Eufemia wv Franco Splittaf, 

haar kinderen Heijmericus en Yda, en haar schoonzoons Winricus Roempot, 

Willelmus zv Theodericus van der Masen en Petrus Baliaert, welke goederen 

aan voornoemde Godefridus en zijn vrouw gekomen waren na erfdeling na 

overlijden van voornoemde Henricus zv Hadewigis. Voornoemde Godefridus 

behoudt hieruit een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden of de waarde, die 

voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1393 05. 

 

91 

Godefridus filius quondam Gerardi Mostaert maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Luijtgardis sue uxoris filie quondam Henrici filii Hadewigis 

pellificis unam et dimidiam virgatas terre sitas in parochia de Geffen in 

loco dicto die Vrede inter hereditatem Rodolphi dicti Bubbe filii Winrici 

ex uno et inter hereditatem uxoris Johannis Kampaert ex alio atque octo 

hont terre sita in dicta parochia in loco dicto communiter dat Oestensche 

Geslach inter hereditatem Willelmi Loijer ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Uden ex alio venditas dicto quondam Henrico filio Hadewigis ab 

Eufemia relicta quondam Franconis Splittaf Heijmerico et Yda eius liberis 

Winrico Roempot Willelmo van der (dg: Masen) filius! Theoderici van der 

Masen et Petro Baliaert generis dicte Eufemie prout in litteris et quas 

#dictus Godefridus# sibi et dicte eius uxori de morte dicti quondam 

Henrici filii Hadewigis advolutas esse et sibi mediante divisione etc in 

partem cessisse dicebat dicebat! hereditarie vendidit Johanni filio (dg: 

quo) Arnoldi Ghenen soen de Geffen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Henrici et quorumcumque heredum dicti Henrici deponere salvo tamen dicto 

Godefrido hereditario censu duorum Hollant gulden vel valorem quem dictus 

emptor dicto venditori ex premissis coram scabinis infrascriptis 

promiserat. Testes Emondus et Wolterus datum secunda post letare. 

 

BP 1179 p 652v 13 ma 17-03-1393. 

Willelmus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Arennest prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 652v 14 ma 17-03-1393. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Godefridus verkoper een 

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

betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

{BP 1179 p 652v 12 en 14 met haal verbonden met BP 1179 p 652v 18}. 

Dictus Johannes emptor promisit se daturum dicto Godefrido venditori 

hereditarium censum duorum Hollant gulden vel valorem anno quolibet 

hereditarie Martini ex dictis hereditatibus ut dicebat. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 652v 15 ma 17-03-1393. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde Godefridus verkoper 25 

Hollandse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes emptor promisit dicto Godefrido venditori XXV Hollant 

[gulden seu val]orem ad festum penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 652v 16 ma 17-03-1393. 

Johannes Bathenborch beloofde aan .....na gnd van Leetberch 30 Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

De brief aan hem overhandigen. 

 

(dg: Gerardus Hoeft de Loetberch et) Johannes Bathenborch promisit 

.....ne (dg: fi) dicte (dg: Buc) #de Leetberch# XXX Gelre gulden vel 

valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes Aggere et Wolterus datum 

ut supra. Detur sibi ....... ....... 

 

BP 1179 p 652v 17 ma 17-03-1393. 

Franco zvw Johannes Vrancken soen van den Dungen, ?Lambertus zv Lambertus 

gnd Aelbrechts soen van Dijnter en Conrardus nzv hr Gerardus Coenen soen 

beloofden aan Johannes Wijric 102 Hollandse gulden of de waarde met 
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Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

Franco filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen [?Lam]bertus 

filius Lamberti dicti Aelbrechts soen de Dijnter Conrardus filius 

naturalis domini Gerardi Coenen soen promiserunt Johanni Wijric C et duos 

Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes Emondus et Aggere datum s[ecunda] post letare. 

 

BP 1179 p 652v 18 ±ma 17-03-1393. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen, gedurende 5 jaar, ingaande Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1393), met 34 Hollandse gulden of de waarde, 

de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in het huis van de notaris, in aanwezigheid van Henricus van 

Arkel klerk, Petrus ....... ........ 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 652v 13 en 14}. 

Et poterit redimere #dictum censum# ad spacium quinque annorum post 

festum Martini proxime futurum sine medio sequentium semper dictis 

quinque annis durantibus cum XXXIIII Hollant gulden seu valorem et cum 

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

....... in domo mei notarii presentibus Henrico de Arkel clerico Petro 

....... ....... anno ... ...... nonagesimo tercio mensis marcii die 

....... 

 

1179 mf10 D 02 p. 653. 

 Secunda post letare: maandag 17-03-1393. 

 Tercia post letare: dinsdag 18-03-1393. 

 

BP 1179 p 653r 01 ±ma 17-03-1393. 

De broers Johannes, Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus van Zelant, 

Arnoldus zv Paulus gnd Rutgheers soen, voor zich en zijn zuster Elisabeth, 

Goessuinus Jans soen ev Gheerlindis, en Woltherus van Eijndoven zv Johannes 

ev Heijlwigis, dvw voornoemde Willelmus van Zelant, maakten een erfdeling 

van alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Willelmus van Zelant. 

Voornoemde Goessuinus Jans soen en Woltherus kregen (1) een akker, gnd de 

Kromme Akker, in Gemonde, naast de kerk van Gemonde, (2) een huis en tuin, 

die waren van wijlen voornoemde Willelmus, in Gemonde, ter plaatse gnd 

Berzelaar, tussen Gerardus zv Wolterus van Zelant enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (3) een stukje land, gnd dat Hoexken, achter voornoemde 

tuin gelegen, beiderzijds tussen Wolterus Phien soen. Voornoemde Arnoldus 

beloofde dat zijn voornoemde zuster Elisabeth hiermee zal instemmen. 

 

Johannes Gerardus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi de Zelant 

et Arnoldus filius Pauli dicti Rutgheers soen pro se et pro Elisabeth 

eius sorore (dg: G) Goessuinus Jans soen maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Gheerlindis eius uxoris et Woltherus de Eijndoven filius 

Johannis maritus et tutor legitimus ut aaserebat Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti quondam Willelmi de Zelant palam recognoverunt divisionem 

hereditariam fecisse de omnibus bonis ipsis de morte dicti quondam 

Willelmi de Zelant advolutis quocumque locorum sitis ut dicebant mediante 

qua divisione ager terre dictus den Crommen Acker sito! in parochia de 

Gemonden iuxta ecclesiam de Gemonden atque domus et ortus qui fuerant 

dicti quondam Willelmi siti in dicta parochia in loco dicto Berzelaer 

(dg: ..) inter hereditatem Gerardi filii Wolteri de Zelant ex uno et 

inter communem platheam ex alio atque particula terre (dg: .) dicta dat 

Hoexken sita retro dictum ortum inter hereditates Wolteri Phien soen ex 

utroque latere ut dicebant Goessuino Jans soen et Wolthero predictis 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes 

ratam servare et promisit dictus Arnoldus quod ipse dictam Elisabeth eius 
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sororem dicte divisioni faciet consentire etc. 

 

BP 1179 p 653r 02 ±ma 17-03-1393. 

Voornoemde broers Johannes en Gerardus, kvw Willelmus van Zelant, kregen de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Gemonde, (1) een stuk land, gnd dat 

Groens Laer, (2) een stuk land, gnd die Hoege Brake, (3) een stuk land, gnd 

dat Runde Greveken, (4) een stuk land, gnd die Hogaert, (5) 2 dagmaten 

beemd, gnd die Gemeint, ter plaatse gnd die Hoelter Hage, (6) ½ dagmaat 

beemd, voor de brug gnd Voer die Hoije Brugge, (7) 1/6 deel van 1 dagmaat 

beemd, ter plaatse gnd dat Winkel, (8) een b-erfpacht van 7 lopen rogge, 

maat van Boxtel, die Marcelius nzvw Marcelius Meijnsen soen leverde, gaande 

uit een huis en tuin, die waren van wijlen Wolterus Waterman, in Gemonde, 

(9) 2 oude penningen tournoois, die Johannes Jonge moet betalen. Voornoemde 

Arnoldus beloofde dat voornoemde Elisabeth hiermee zal instemmen. 

 

Et mediante eadem divisione hereditates infrascripte site in parochia de 

Gemonden primo videlicet pecia dicta dat Groens Laer atque pecia terre 

dicta die Hoege Brake item pecia terre dicta dat Runde Greveken item (dg: 

pecia terre) item pecia terre die die! communiter die Hogaert item dua 

diurnata prati dicta die Gemeijnt sita ad locum dictum die Hoelter Hage 

item dimidia diurnata prati sita ante pontem dictum Voer die Hoije Brugge 

item sexta pars unius diurnata! prati siti in loco dicto dat Winckel item 

hereditaria paccio septem lopinorum siliginis mensure de Bucstel quam 

Marcelius filius naturalis quondam Marcelii Meijnsen #soen# solvere 

tenetur hereditarie domo! et orto qui fuerant Wolteri quondam Waterman 

sitis in Ghemonden item duo denarii antiqui Turonenses quos Johannes 

Jonge solvere tenetur ut dicebant dictis Johanni et Gerardi fratribus 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes 

ratam servare et promisit dictus Arnoldus quod ipse dictam Elisabeth suam 

sororem dicte divisioni faciet consentire. 

 

BP 1179 p 653r 03 ±ma 17-03-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Willelmus van Zelant, Arnoldus zv Paulus gnd 

Rutgheers soen en diens zuster Elisabeth kregen (1) 9 lopen land, in 

Schijndel, in 2 strepen, naast Jacobus van den Huls, (2) 2½ bunder 

broekland, in Schijndel, ter plaatse gnd die Veerdonk, tussen wijlen 

Henricus van Zegeworpe enerzijds en Henricus zv Albertus ansderzijds. 

 

Et mediante eadem divisione novem lopinate terre site in parochia de (dg: 

Gemonden) #Scijnle# in duabus strepis site !inter hereditatem Jacobi van 

den Huls item duo et dimidium bonaria paludis sita in (dg: dicta) 

parochia de Scijnle ad locum dictum die Veerdonc inter hereditatem 

quondam Henrici de Zegeworpe ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

Alberti ex alio ut dicebant dictis Willelmo filio dicti quondam Willelmi 

Arnoldo et Elisabeth eius sorori cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes ratam servare. 

 

BP 1179 p 653r 04 ±ma 17-03-1393. 

Gerardus zvw Willelmus van Zelant verkocht aan zijn broer Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus van Zelant 4½ lopen gerstland, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Wamboestikkers Hoeve, tussen Arnoldus en Elisabeth, kv Paulus 

Rutgheers soen, enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 4½ lopen 

jaarlijks worden gedeeld tegen 4½ andere lopen land aldaar, belast met 1/6 

deel van 1½ oude groot, 1/6 deel van 13 schelling, en 1/6 deel van 3 

mijten. 

 

Gerardus filius quondam Willelmi de Zelant quatuor et dimidiam lopinatas 

terre ordeacee sitas in parochia de (dg: Ger) Scijnle ad locum dictum 

Wamboestickers Hoeve inter hereditatem Arnoldi et Elisabeth filii! Pauli 

Rutgheers soen ex uno et inter communem platheam ex alio et que quatuor 

et dimidia lopinate terre annuatim dividuntur (dg: g) contra alias 
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quatuor et dimidiam lopinatas terre ibidem sitas ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo suo fratri filio dicti quondam Willelmi de Zelant 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu ducis 

atque sexta) sexta parte unius et dimidii antiqui grossi et sexta parte 

tredecim solidorum et sexta parte trium mitarum annuatim exinde 

solvendis. 

 

BP 1179 p 653r 05 ±ma 17-03-1393. 

Elisabeth wv Willelmus van Zelant: haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 

½ mud rogge, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus verworven had van 

Johannes van Leemputte {niet afgewerkt contract} 

 

Elisabeth relicta quondam Willelmi de Zelant cum tutore usufructum quem 

habet in hereditaria paccione dimidii modii siliginis (dg: mesure de B) 

solvenda hereditarie quam paccionem dictus quondam Willelmus erga 

Johannem de Leemputte. 

 

BP 1179 p 653r 06 ma 17-03-1393. 

Willelmus Wadepoel gaf31 uit aan Johannes Odeveer een huis en erf in Den 

Bosch, in de straat gnd Dravelgas, tussen erfgoed van Johannes Broes soen 

enerzijds en een weg behorend aan voornoemde Johannes Odeveer en Cristina 

dvw Franco Hoefslager anderzijds, strekkend van de gemene weg achterwaarts 

tot aan erfgoed van voornoemde Johannes Odeveer; de uitgifte geschiedde 

voor (1) een b-erfcijns van 40 schelling geld aan Gheerlacus Boest, (2) 20 

schelling aan Gerardus van Vladeracken, (3) 17 schelling aan Theodericus 

Berwout en Henricus Raet, en thans voor (4) een n-erfcijns van 7 pond 7 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 

25-12-1394), te betalen aan voornoemde Willelmus zo lang hij leeft, en na 

hem aan zijn dochter Elisabeth. Willelmus Wadepoel, en met hem Johannes 

Becker zvw Johannes Heirde beloofden garantie, en beloofden voornoemde 

Elisabeth met deze uitgifte te laten instemmen. 

 

Willelmus Wadepoel domum et aream sitam in Busco in vico dicto Dravelgas 

inter hereditatem Johannis Broes soen ex uno et inter viam spectantem ad 

Johannem Odeveer et Cristinam filiam quondam Franconis Hoefslager ex alio 

tendentem a communi plathea retrorsum ad hereditatem dicti Johannis 

Odeveer ut dicebat dedit ad hereditarium censum dicto Johanni Odeveer ab 

eodem pro hereditario censu XL solidorum monete Gheerlaco Boest et pro 

XXti solidis Gerardo de Vladeracken et pro XVII solidis Theoderico 

Berwout et Henrico Raet prius inde solvendis (dg: et pro l) dandis et 

solvendis et pro hereditario censu (dg: quinque) septem librarum et 

septem solidorum monete dando dicto Willelmo ad eius vitam et post eius 

vitam Elisabeth eius filie a dicto Johanne hereditarie in festo 

nativitatis Domini #et pro primo ultra annum {in margine sinistra: primo 

ultra annum}# ex dicta domo et area promittentes et cum eo Johannes 

Becker filius quondam Johannis Heirde indivisi warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et quod ipsi dictam Elisabeth dicte donacioni 

facient consentire et eandem ratam facient observare et alter repromisit 

dicto Willelmo ad eius vitam et post eius vitam dicte (dg: Aleid) 

Elisabeth ex dicta domo et area. Testes Aa et Aggere datum secunda post 

letare. 

 

BP 1179 p 653r 07 ma 17-03-1393. 

Jacobus van Dijeperbeke verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Dijeperbeke prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

                         
31 Zie → BP 1181 p 077r 03 vr 28-12-1397, dezelfde uitgifte, maar dan voor 

een lagere cijns, en met een voorwaarde over vererving als Elizabeth zou 

overlijden. 
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BP 1179 p 653r 08 ma 17-03-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde Johannes van de belofte van 

garantie schadeloos te houden. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Johanni ab huiusmodi 

promissione warandie #et aliis# indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 653r 09 ma 17-03-1393. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Willelmus, ingeval voornoemde 

cijns na overlijden van voornoemde Willelmus overgaat op de erfgenamen van 

voornoemde Johannes, dat dan voornoemde Johannes de erfgenamen van 

voornoemde Willelmus van de belofte van garantie schadeloos zal houden. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Willelmo si contingat dictum 

censum post mortem dicti Willelmi ad heredes dicti Johannis (dg: evie) 

evenire seu succedere extunc dictus Johannes heredes eiusdem Willelmi a 

(dg: w) promissione warandie quam dicti Willelmus et Johannes dicto 

Johanni Odeveer occacione dicte domus facte! indempes servare. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1179 p 653r 10 di 18-03-1393. 

Mechtildis wv Woltherus Rike, haar kinderen Johannes en Woltherus, Petrus 

zv Petrus Becker ev Jutta, en Johannes zv Theodericus van Vucht ev Metta, 

dv eerstgenoemde Mechtildis, verkochten aan Willelmus Backe zvw Mathijas 

zvw Willelmus van den Molengrave een b-erfpacht van 3½ mud koren, voor de 

helft rogge en de andere helft gerst, Bossche maat, die de broers Johannes 

en Matheus, kvw Gerardus gnd Ghiben soen beloofd hadden met Lichtmis te 

leveren aan eerstgenoemde Mechtildis, en na haar overlijden aan haar 

voornoemde kinderen Johannes, Wolterus, Jutta en Metta, gaande uit 

erfgoederen in Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren. 

 

Mechtildis relicta quondam Woltheri Rike cum tutore Johannes et Woltherus 

eius liberi Petrus filius Petri Becker maritus et tutor legitimus ut 

asserebat Jutte sue uxoris et Johannes filius Theoderici de Vucht maritus 

et tutor legitimus ut asserebat Mette [sue uxoris] filiarum primodicte 

Mechtildis hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum bladi 

mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Busco quam Johannes et 

Matheus fratres liberi qu[ondam] Gerardi dicti Ghiben soen promiserant se 

daturos et soluturos primodicte Mechtildi ad eius vitam et post [eius 

decessum] dictis Johanni Woltero Jutte et Mette eius liberis hereditarie 

purificationis [ex] quibusdam hereditatibus sitis in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Casteren prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Willelmo Ba[cke] filio quondam Mathije filii quondam Willelmi van den 

Molengrave supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem (dg: ex) in dicta paccione deponere. Testes 

....... .. ....... datum 3a post letare.  

 

1179 mf10 D 05 p. 654. 

 Tercia post letare: dinsdag 18-03-1393. 

 Quarta post letare: woensdag 19-03-1393. 

 Quinta post letare: donderdag 20-03-1393. 

 

BP 1179 p 654v 01 di 18-03-1393. 

Mechtildis wv Wolterus Rike: een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

waarvan Joseph van Casteren met Lichtmis 11 zester rogge levert, gaande uit 

een hofstad in {niet afgewerkt contract}. 

 

Mechtildis relicta quondam Wolteri Rike cum tutore hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam de qua paccione Joseph 

van Casteren undecim sextaria siliginis solvere tenetur hereditarie 
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purificationis ex domistadio sito in parochia. 

 

BP 1179 p 654v 02 di 18-03-1393. 

Johannes zvw Johannes van Bruggen gaf uit aan Henricus gnd Smijt van 

Bruggen het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn voornoemde 

vader Johannes, in een hoeve gnd het Goed ter Bruggen, in Deurne; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 3 

mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren. 

 

Johannes filius quondam Iohannis de Bruggen (dg: et) totam partem et omne 

jus sibi de morte dicti quondam Johannis sui patris successione 

hereditarie advolutas in manso quodam dicto tGoet ter Bruggen sito in 

parochia de Doerne et in attinentiis (dg: dic) eius #mansi# ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Henrico dicto Smijt de Bruggen ab eodem 

etc pro censibus dominorum fundi annuatim ex dictis parte et jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Helmont danda dicto Johanni ab altero purificationis 

et supra dictum mansum tradenda ex dictis parte et jure promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Aa et Sijmon datum 3a post letare. 

 

BP 1179 p 654v 03 di 18-03-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Johannes 30 Gelderse gulden of 

de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Johanni XXX Gelre gulden vel valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 654v 04 di 18-03-1393. 

Katherina. 

 

BP 1179 p 654v 05 di 18-03-1393. 

Katherina wv Hermannus Teije van Os handschoenmaker droeg over aan Mijchael 

van Weert oude schoenmaker en diens vrouw Heilwigis dv voornoemde Katherina 

haar vruchtgebruik in de helft van een hofstad van wijlen Agnes, mv 

Rodolphus gnd Toijte, in Den Bosch, ter plaatse gnd die Windmolenberg, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus Teije enerzijds en erfgoed van eertijds 

Marcelius gnd Broijlmans anderzijds, te weten in de helft die reikt 

richting de straat die loopt vanaf de Hinthamerstraat naar Windmolenberg, 

welke helft voornoemde wijlen Hermannus Teij in cijns verkregen had van 

Rodolphus Toijte voor 12 schelling geld. De brief overhandigen aan Johannes 

van Dordrecht. 

 

{in margine sinistra:} relicta Hermanni Teije de Os cijrothecarii cum 

tutore. 

Katherina relicta quondam Hermanni Teije #cum tutore usufructum sibi 

competentem in# dimidietate domistadii quondam Agnetis matris Rodolphi 

dicti (dg: Toijts) #Toijte# siti in Busco ad locum dictum die 

Wijntmolenberch inter hereditatem quondam Henrici Teije (dg: ex una 

parte) ex parte una et inter hereditatem olim Marcelii dicti Broijlmans 

parte ex altera coadiacentem in illa (dg: -m) scilicet (dg: medietate) 

dimidietate dicti domistadii que se extendit versus stratam tendentem 

ibidem a vico Hijnthamensi versus Wijntmolenberch prout dictus quondam 

Hermannus Teije de Os cijrothecarius huiusmodi dimidietatem predicti 

domistadii possidere et tenere consuevit quam dimidietatem predictam 

dictus quondam Hermannus Teij pro duodecim solidis monete erga Rodolphum 

Toijte ad censum acquisiverat prout in litteris legitime supportavit 

Mijchaeli de Weert antiquo sutori et Heilwigi eius uxori filie dicte 

Katherine promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Detur Johanni de Dordrecht. 
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BP 1179 p 654v 06 wo 19-03-1393. 

Arnoldus Vere en Engbertus Ludinc Pijnappel beloofden aan Theodericus van 

Essche 110 pond geld met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te 

betalen. 

 

Arnoldus Vere et Engbertus Ludinc Pijnappel promiserunt Theoderico de 

Essche centum et (dg: de) decem libras monete ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et (dg: W) Walterus datum quarta post letare. 

 

BP 1179 p 654v 07 wo 19-03-1393. 

Michael van Weert oude schoenmaker en zijn vrouw Heilwigis dvw Hermannus 

Teije van Os handschoenmaker verkochten aan Johannes van Dordrecht 

voornoemde helft van de hofstad met gebouwen, van welke helft voornoemde 

Katherina wv Hermannus Teije van Os handschoenmaker haar vruchtgebruik had 

afgestaan. Gerardus, minderjarige zv voornoemde Michael en Heilwigis zal, 

zodra hij meerderjarig is, afstand doen. De koopsom is voldaan. 

 

Michael de Weert antiquus sutor (dg: dictam dimidietatem ut supra) 

maritus legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam 

Hermanni Teije #de Os# cijrothecarii et ipsa cum eo tamquam cum tutore 

dictam dimidietatem dicti domistadii ut supra simul cum edificiis in 

eadem dimidietate consistentibus de qua dimidietate supradicta Katherina 

usufructum resignavit [ut] dicebat hereditarie vendiderunt Johanni de 

Dordrecht supportaverunt cum omnibus litteris et jure promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt quod ipsi 

Gerardum (dg: eorum) filium dictorum Michaelis et Heilwigis dum ad annos 

pervenerit super dicta dimidietate et jure facient renunciare 

recognoverunt ipsis a dicto Johanne de pretio emptionis fore satisfactum. 

Testes Veer et Wolterus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 654v 08 wo 19-03-1393. 

Gerardus Hadewigen soen van Weert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Hadewigen soen de Weert prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 654v 09 wo 19-03-1393. 

Jacobus van den Hoevel beloofde aan Willelmus die Wilde 105 Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1393) te betalen. 

 

Jacobus van den Hoevel promisit Willelmo die Wilde (dg: ...) centum et 

quinque Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere 

datum quarta post letare. 

 

BP 1179 p 654v 10 wo 19-03-1393. 

Rutgherus Cort beloofde aan Johannes gnd Sweijmen 52 goede Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (wo 01-10-1393) en de 

andere helft met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393). De brief overhandigen 

aan Zibertus van Huculem. 

 

Rutgherus Cort promisit Johanni dicto Sweijmen LII bonos Gelre gulden seu 

valorem (dg: ad) mediatim (dg: Jo) Remigii et mediatim (dg: Rem) Domini 

proxime futurum. Testes (dg: Sijmon) et Emondus et Vere datum supra. 

Tradetur littera Ziberto de Huculem. 

 

BP 1179 p 654v 11 wo 19-03-1393. 

Wilelmus van der Scueren droeg over aan Lucas nzvw hr Leonius van Scijnle 

een huis met ondergrond, tuin en aangelegen stuk land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Wijbosse, ter plaatse gnd in die Hulse Brake, beiderzijds 
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tussen Petrus van Gherwen en zijn zuster Metta, met een eind strekkend aan 

de gemene weg en met het andere eind aan Johannes gnd Zegers soen, aan hem 

uitgegeven door Albertus van Kessel zvw Walterus van Kessel en zijn 

kinderen Godescalcus en Walterus, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Wilelmus van der Scueren domum cum fundo et ortum et peciam terre sibi 

adiacentem sitos in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche in 

loco dicto in die Hulsche (dg: Braken) Brake inter hereditatem Petri de 

Gherwen et Mette sue sororis ex utroque latere coadiacentem tendentes cum 

uno fine ad communem platheam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

dicti Zegers soen datos sibi ad pactum ab Alberto de [Ke]ssel filio 

quondam Walteri de Kessel Godescalco et Waltero eius liberis prout in 

litteris hereditarie supportavit Luce filio naturali domini quondam 

Leonii de Scijnle cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta (dg: censu) paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Rover et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 654v 12 ±wo 19-03-1393. 

Rodolphus gnd Roef zv Gerardus gnd Jans soen droeg over: (1) 2 stukken 

land, in Nuenen, (1a) tussen Aleijdis Moerken enerzijds en erfgoed van de 

kapel gnd van den Hout anderzijds, (1b) tussen Arnoldus Ebben soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een beemd, in Nuenen, 

beiderzijds tussen voornoemde Aleijdis Moerkens, (3) een stuk heide, gnd 

die Heidekamp, in Nuenen, tussen Hepkinus gnd Jans soen enerzijds en 

Johannes Genkens soen anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Arnoldus Groetaert {niet afgewerkt contract}. 

 

Rodolphus dictus Roef filius Gerardi dicti Jans soen duas pecias terre 

sitas in parochia de Nuenen quarum una inter hereditatem Aleijdis Moerken 

ex uno et inter hereditatem capelle dicte van den Hout ex alio et altera 

inter hereditatem Arnoldi Ebben soen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communem platheam ex alio sunt site atque pratum cum eius attinentiis 

situm in dicta parochia inter hereditatem dicte Aleijdis Moerkens ex 

utroque latere coadiancentem atque peciam merice dictam die Heijdecamp 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Hepkin[i] dicti Jans soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Genkens (dg: ex alio) soen ex alio 

venditas sibi ab Arnoldo Groetaert per judicem mediante sententia 

scabinorum prout in litteris hereditarie supportavit. 

 

BP 1179 p 654v 13 do 20-03-1393. 

De broers Willelmus en Wellinus Scilder gaven uit aan Willelmus gnd Ghobels 

soen (1) een stuk land, gnd Driesche, met een stukje land gnd dat Weerland, 

in Moergestel, naast erfgoed van de kerk van Gestel enerzijds en de broers 

Robbertus en Johannes gnd die Gheijsten anderzijds, (2) de helft in een 

akker, gnd die Kruisakker, in Moergestel, tussen Nicholaus die Witte 

enerzijds en Johannes van B......, met een weg ertussen, anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 12 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus et Wellinus Scilder fratres (dg: ager) peciam terre dictam 

Driesche cum particula terre dicta dat Weerlant sitas in parochia de 

Gestel prope Oesterwijc (dg: inter h) contigue iuxta hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Gestel (dg: ex uno) ex uno et inter 

hereditatem (dg: Gh) Robberti et Johannis dicti die Gheijsten fratrum ex 

alio atque medietatem ad se spectantem in agro terre dicto die 

Cruijsacker sito in dicta parochia inter hereditatem Nicholai die Witte 

ex uno et inter hereditatem Johannis de B...... quadam via interiacente 

ex alio ut dicebant prout ibidem sunt site et ad ipsos dinoscuntur 

pertinere ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Willelmo dicto 

Ghobels soen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione 

duodecim sextariorum siliginis mensure [de] Busco danda dictis fratribus 
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ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit ex premissis. Testes Veer et Wou[ter] datum quinta post 

letare. 

 

BP 1179 p 654v 14 do 20-03-1393. 

Voornoemde Willelmus Ghobels soen beloofde aan voornoemde Willelmus en 

Wellinus Scilder 25 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1393) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Ghobels soen promisit dictis Willelmo et Wellino Scilder 

XXV bonos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf10 D 03+04 los folium p. 654A, tussen p. 653 en p. 654. 

 anno Domini M CCC nonagesimo tercio index prima mensis augusti 

  in vigilia Bartholomei pontificis Bonifacii noni anno quarto: 

  zaterdag 23-08-1393. 

 

BP 1179 p 654ar 01 za 23-08-1393. 

Destijds had jkvr Margareta dvw mr Johannes gnd Baardscheerder, begijn op 

het Groot Begijnhof in Den Bosch, al haar roerende en onroerende goederen 

nagelaten aan haar broers Willelmus, Henricus en Johannes, en haar zuster 

Truda, zoals staat in haar testament van de hand van Theodericus Mathei 

Gheghel van Den Bosch. Voornoemde goederen behoren nu aan voornoemde 

Willelmus, na overlijden van voornoemde Henricus, Johannes en Truda. 

Thans verkocht voornoemde Willelmus wettige zv Willelmus van der Harst 

schoenmaker aan Herbertus Florijs soen den Cangieter de helft van een huis 

en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Jordanus van 

Roesmalen enerzijds en erfgoed van wijlen Hertgherus kaarsmaker anderzijds, 

strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed van 

voornoemde Jordanus, te weten de helft naast voornoemd erfgoed van wijlen 

Hertgherus. De koopsom is voldaan. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van Bertoldus Voecht, Gerardus Cangieter, Walterus Gheijnster en Johannes 

die Ghier die Pasteijbecker. 

 

Notum sit universis quod cum domicella Margareta filia quondam magistri 

Johannis dicti quondam barbitonsoris beghina maioris beghinagii in 

Buscoducis (dg: et) res et bona sua omnia #et# (dg: et singul) universa 

mobilia et immobilia tam hereditaria quam parata legasset in veram 

elemosinam pure et sua[?v]i propter dei Willelmo Henrico et Johanni suis 

fratribus atque Trude sorori sue ab eisdem partibus equis et equalibus 

portionibus inter et equaliter dividenda (dg: percipien) percipienda 

atque jure (dg: hereditarie) perpetuo obtinenda et possidenda prout in 

quodam instrumento publico manu et signo (dg: d) Theoderici Mathei 

quondam Ghegh[el] de Buscoducis Leodiensis diocesis publico dijva 

auctoritate imperiali ?venerabilique curie Leodiensis notario (dg: plo) 

conscripto et signato plenius continetur et cum nunc dicta res bona (dg: 

omnia et ..) singula et universa dicto Willelmi! de morte dictorum 

quondam Henrici et Johannis suorum fratrum et dicte Trude sue sororis 

successione sunt (dg: ad) advoluta et (dg: com) integraliter competent 

constitutus igitur dictus Willelmus filius legitimus Willelmi van der 

Harst sutoris medietatem domus et aree site in Busco in vico Hijnthamensi 

inter hereditatem Jordani de Roesmalen ex uno et inter hereditatem 

quondam (dg: Hertg) Hertgheri candelatoris ex alio tendentis a vico 

Hijnthamensi retrorsum ad hereditatem dicti Jordani scilicet illam 

medietatem que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicti quondam 

Hertgheri que medietas dicto Willelmo competet (dg: ing) integraliter 

vigore dicti testamenti dicte quondam Margarete ut dicebat hereditarie 

vendidit Herberto Florijs soen den Cangieter promittens fide prestita 

ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui dep) et impeticionem ex 
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parte sui et dictorum Henrici Johannis suorum fratrum et Trude sue 

sororis deponere et recognovit sibi de pretio emptionis fore satisfactum. 

Acta in camera presentibus Bertoldo Voecht Gerardo Cangieter Waltero 

Gheijnster Johanne die Ghier die Pasteijbecker datum anno Domini M CCC 

nonagesimo tercio index prima mensis augusti in vigilia Bartholomei hora 

none pontificis Bonifacii noni anno quarto. 

 

1179 mf10 D 06 p. 655. 

 Quinta post letare: donderdag 20-03-1393. 

 Sexta post letare: vrijdag 21-03-1393. 

 Secunda post judica: maandag 24-03-1393. 

 

BP 1179 p 655r 01 do 20-03-1393. 

De broers Willelmus en Wellinus Scilder gaven uit aan Robbertus Gheijster 

een akker, gnd den Rijtakker, in Moergestel, tussen Willelmus Goebels soen 

enerzijds en wijlen Franco van Gestel, nu Johannes van Gestel, anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus et Wellinus Scilder fratres agrum terre dictum den Rijtacker 

situm in parochia de Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Willelmi 

Goebels soen ex uno et inter hereditatem (dg: dicti Johannis de) quondam 

Franconis de Gestel nunc ad Johannem de Gestel spectantem ex alio ut 

dicebat (dg: de) prout ad ipsos pertinere dicebant ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Robberto Gheijster ab eodem possidendum pro 

hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

dictis fratribus a dicto Robberto hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit ex premissis. Testes Veer et 

Wouter datum quinta post letare. 

 

BP 1179 p 655r 02 do 20-03-1393. 

Voornoemde Robbertus beloofde aan voornoemde broers 20 goede Gelderse 

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

 

Dictus Robbertus promisit dictis fratribus XX bonos Gelre gulden vel 

valorem ad Johannis proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 655r 03 do 20-03-1393. 

Johannes gnd Paesdach zvw Godefridus Vleminc zvw Willelmus Vleminc gaf32 uit 

aan Hermannus gnd Wijt Loeders soen (1) een hoeve van wijlen Nijcholaus 

Scilder de oudere, in Berkel, 4 bunder beemd en 12 bunder heide aldaar, 

behorend bij de hoeve, en 10 groten tournoois, die Elizabeth gnd Bradeijs 

met Sint-Thomas in voornoemde hoeve betaalt, en ander toebehoren van de 

hoeve, welke hoeve en cijns voornoemde wijlen Willelmus Vleminc gekocht had 

van Johannes van Duren zvw Sijmon van Dijeshout, en welke hoeve en cijns 

eerstgenoemde Johannes nu bezit, van deze hoeve echter uitgezonderd (1a) 6 

lopen roggeland in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd die 

Lange Braken, tussen hr Willelmus gnd Custer priester enerzijds en Gerardus 

van Eersel anderzijds, (1b) 2 lopen roggeland, met omheiningen, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd in die Wildbraken, 

beiderzijds tussen voornoemde hr Willelmus Custer, welke 6 lopen en 2 lopen 

voornoemde wijlen Godefridus Vleminc eerder in pacht had uitgegeven aan 

Johannes gnd Bliecke van Berkel voor een b-erfpacht van 14 lopen rogge, 

Bossche maat, (2) voornoemde b-erfpacht van 14 lopen rogge, die voornoemde 

Johannes Bliecke van Berkel aan voornoemde Godefridus beloofd had, met 

Lichtmis op de hoeve te leveren, gaande uit voornoemde 6 lopen en 2 lopen; 

de uitgifte geschiedde voor de cijnzen van de grondheren en hoven, een 

                         
32 Zie ← BP 1179 p 541r 01 ±do 20-03-1393, zelfde uitgifte, maar dan zonder 

de uitzonderingen en zonder de erfpacht die uit die uitzonderingen gaat. 
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b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, te leveren aan Walterus zvw 

voornoemde Godefridus Vleminc en zijn kinderen, en thans voor een 

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

leveren. 

 

Johannes dictus (dg: Paeschdach) Paesdach filius quondam Godefridi 

Vleminc filii quondam Willelmi Vleminc quendam mansum quondam Nijcholai 

Scilder (dg: sit) senioris situm in (dg: parochia de) Berkel atque 

quatuor bonaria prati et duodecim bonaria merice ibidem sita et ad dictum 

mansum spectantia ac (dg: decem g) decem grossos Turonenses denarios quos 

Elizabeth dicta Bradeijs anno quolibet hereditarie in festo beati Thome 

apostoli ad dictum mansum seu in eodem manso solvere tenetur cum reliquis 

omnibus et singulis attinentiis dicti mansi tam in humido quam in sicco 

consistentibus prout huiusmodi mansus cum eius attinentiis ad dictum 

quondam Nijcholaum Scilder spectare consueverat et quos mansum cum suis 

attinentiis et censum (dg: p) dictus quondam Willelmus Vleminc erga 

Johannem de Duren filium quondam Sijmonis de Dijeshout emendo 

acquisiverat et quos mansum cum eius attinentiis et censum primodictus 

Johannes nunc ad se integraliter spectare dicebat minus tamen de dicto 

manso et eius attinentiis sex lopinatis terre siliginee sitis in parochia 

de Oesterwijc in dicto loco Berkel vocato in loco dicto die Langhe Braken 

inter hereditatem domini Willelmi dicti Custer presbitri ex uno latere et 

inter hereditatem Gerardi de Eersel ex alio atque duabus (dg: si) 

lopinatis terre siliginee cum suis sepibus sitis in dicta parochia in 

dicto loco Berkel vocato in loco dicto in die Wildbraken inter 

hereditatem dicti domini Willelmi Custer ex utroque latere coadiacentem 

in ea quantitate qua huiusmodi sex lopinate terre et due lopinate terre 

cum suis sepibus site sunt quas (dg: septem) sex (dg: -t) lopinatas et 

duas lopinatas terre dictus quondam Godefridus Vleminc prius dederat ad 

(dg: ce) pactum Johanni dicto Bliecke de Berkel #scilicet# pro 

hereditaria paccione quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Busco 

(dg: ede) eidem Godefrido Vleminc exinde solvenda #(dg: prout ...)# ut 

dicebat insuper dictam hereditariam (dg: here) paccionem (dg: quos) 

quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Busco quam dictus Johannes 

Bliecke de Berkel promisit se daturum et soluturum dicto Godefrido 

hereditarie purificationis et supra dictum mansum tradendam de et ex 

dictis sex lopinatis terre et (dg: de et ex dictis) duabus terre! 

siliginee prout in litteris et quam paccionem XIIII lopinorum siliginis 

primodictus Johannes nunc ad se integraliter spectare dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Hermanno dicto Wijt (dg: Lode) Loeders soen cum 

dictis litteris mencionem de dicta (dg: censu) #paccione# XIIII lopinorum 

siliginis facientibus ab eodem hereditarie possidendos pro censibus 

dominorum fundi et curiarum exinde solvendis (dg: dandis etc) atque pro 

hereditaria paccione (dg: trium) trium modiorum siliginis mensure de 

Busco Waltero filio dicti quondam Godefridi Vleminc et eius liberis 

exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

quinque modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie #purificationis et in Busco# ex premissis manso cum suis 

attinentiis et censu et paccione XIIII lopinorum siliginis exceptis 

semper dictis sex lopinatis et duabus lopinatis terre siliginee (dg: et 

in Busco trade) promittens warandiam (dg: et a) pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Vere datum 

quinta post letare. 

 

BP 1179 p 655r 04 do 20-03-1393. 

Godefridus Mersken soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus (dg: M) Mersken soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 
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BP 1179 p 655r 05 do 20-03-1393. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Johannes Paesdach 20 Hollandse 

gulden en 16 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393) te betalen. 

 

Dictus (dg: Walterus) #Hermannus# promisit dicto Johanni Paesdach XX 

Hollant gulden et XVI bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 655r 06 do 20-03-1393. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Johannes Paesdach 40 Hollandse 

gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan over een 

jaar (wo 24-06-1394) te betalen en te leveren. 

 

Dictus (dg: Walterus) #Hermannus# promisit (dg: pro) dicto Johanni 

Paesdach XL Hollant gulden et seu valorem et unum modium siliginis 

mensure de Busco a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 655r 07 vr 21-03-1393. 

Ywanus Stierken droeg over aan Philippus Jozollo een b-erfcijns van 40 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en tuin, eertijds van wijlen Johannes Wrede 

van Herpen, in Den Bosch, naast de Koningsbrug. 

 

Ywanus Stierken hereditarium censum XL solidorum monete quem (dg: 

Henricus Scr) se solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex domo et orto cum eius attinentiis qui fuerant 

quondam Johannis Wrede de Herpen sitis in Busco iuxta pontem dictum des 

Conincs Bruggen quem censum (dg: nunc ad se hereditarie pertinere 

dicebat) hereditarie supportavit Philippo Jozollo promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui et suorum coheredum deponere in dicto censu. 

Testes Aa et Sijmon datum sexta post letare. 

 

BP 1179 p 655r 08 ma 24-03-1393. 

Hilla wv Boijdekinus gnd Kist droeg over aan haar zoon Johannes van 

Dommellen haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Johannes 

van Dommellen, zv voornoemde Hilla en wijlen Boijdekinus, gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Boijdekinus, resp. die aan voornoemde Johannes 

van Dommellen zullen komen na overlijden van voornoemde Hilla. 

 

Hilla relicta quondam (dg: Boijdonis Kist) #Boijdekini (dg: Boijde.ii)# 

dicti (dg: Bist) Kist cum tutore usufructum suum sibi competentem in 

omnibus bonis Johanni #de Dommellen# filio dicte Hille et quondam dicti 

Boijdekini de morte dicti quondam Boijdekini successione hereditarie 

advolutis et que dicto Johanni de Dommellen post [mortem] dicte Hille 

successione hereditarie advolventur quocumque locorum sitis ut dicebat 

(dg: he) legitime supportavit dicto Johanni de Dommellen suo filio 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aggere et Veer datum secunda post judica. 

 

BP 1179 p 655r 09 ma 24-03-1393. 

Petrus van der Doesdonc zvw Henricus van Ghoerle beloofde aan Johannes zvw 

Johannes van Ghoerle 200 Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Petrus van der Doesdonc filius quondam Henrici de Ghoerle (dg: 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam 

[se] solvendam habere dicebat purificationis ex medietate) promisit super 

omnia Johanni filio quondam Johannis de Ghoerle ducentos Gelre g[ulden] 

vel valorem #ad monitionem persolvendos# persolvendos. Testes Aa et Veer 
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datum secunda post judica. 

 

1179 mf10 D 07 p. 656. 

 Quarta post judica: woensdag 26-03-1393. 

 Quinta post judica: donderdag 27-03-1393. 

 

BP 1179 p 656v 01 wo 26-03-1393. 

Henricus Stakenborch zvw Matheus van Boescot ev Katherina dvw Goeswinus 

Moedel van Sceepstal droeg over aan Johannes van Ynghen zvw Snellardus van 

Uden het deel, dat aan voornoemde Henricus en zijn vrouw Katherina behoort, 

in (1) alle goederen, waarin wijlen hr Johannes zvw voornoemde Goeswinus 

Moedel investiet van Helvoirt was overleden, gelegen onder Beek bij Aarle, 

(2) alle goederen, waarin Rutgherus nzvw voornoemde Johannes investiet van 

de Helvoirt was overleden, gelegen onder Helvoirt en in Beek bij Aarle. 

 

Henricus Stakenborch #filius quondam Mathei de Boescot# maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie quondam Goeswini Moedel 

de Sceepstal totam partem et omne sibi! et dicte Katherine sue uxori 

competentes quovis modo in omnibus et singulis bonis in quibus dominus 

quondam Johannes filius dicti quondam Goeswini Moedel investitus olim de 

Helvoert decessit quocumque locorum infra parochiam de Beke prope Arle 

sitis atque in omnibus et singulis bonis in quibus Rutgherus filius 

naturalis dicti quondam Johannis (dg: -is) investiti olim de Helvoert 

decessit quocumque locorum infra parochiam de (dg: Hel) Helvoert #et in 

Beke prope Arle# sitis ut dicebat supportavit Johanni de Ynghen filio 

quondam Snellardi de Uden promittens ratam servare et (dg: e) 

impeticionem ex parte sui et dicte Katherine sue uxoris et quorumcumque 

heredum dicte Katherine deponere. Testes Dordrecht (dg: et Vere datum) 

#et Vere datum# quarta post judica. 

 

BP 1179 p 656v 02 wo 26-03-1393. 

Voornoemde Johannes van Ynghen zvw Snellardus beloofde aan voornoemde 

Henricus Stakenborch 40 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Ynghen (dg: pro) filius quondam Snellardi promisit 

dicto Henrico Stakenborch XL bonos Gelre gulden seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 656v 03 wo 26-03-1393. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Henricus 40 goede Gelderse 

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

 

Dictus Johannes promisit dicto Henrico XL bonos Gelre gulden seu valorem 

ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 656v 04 wo 26-03-1393. 

Hilla wv Boudewinus Kist van Eijndoven droeg over aan haar dochter 

Luijtgardis, tbv haar en haar zuster Margareta, haar vruchtgebruik in 2 

delen, die aan voornoemde Luijtgardis en Margareta, dv voornoemde Hilla en 

wijlen Boudewinus, gekomen waren na overlijden van wijlen voornoemde 

Boudewinus, resp. aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Hilla, 

in alle erfelijke goederen, waarin voornoemde Boudewinus was overleden, 

voor voornoemde Hilla gereserveerd haar recht in de helft van de goederen 

gnd tLoeven, van wijlen voornoemde Boudewinus, in Westerhoven. 

 

Duplicetur. 

Hilla relicta quondam Boudewini Kist de Eijndoven cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in (dg: tercia parte) #duabus partibus# que 

Luijtgardi et Margarete filiabus dictorum Hille #et# quondam Boudewini de 

morte dicti quondam Boudewini successione est #sunt# advolute et post 
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(dg: p) mortem dicte Hille successione advolventur in omnibus bonis 

hereditariis (dg: q) in quibus dictus quondam Boudewinus decessit 

quocumque locorum (dg: consistentibus sive) sitis excepto (dg: s) dicte 

Hille et sibi reservato suo (dg: usufructu in) #pleno jure# sibi 

competente in #una# medietate bonorum (dg: dicti quondam Boude) dictorum 

tLoeven dicti quondam Boudewini sitorum in parochia de Westerhoven et in 

attinentiis eiusdem medietatis bonorum (dg: pre) predictorum universis ut 

dicebat legitime supportavit dicte Luijtgardi #sue filie# ad opus sui et 

ad opus dicte Margarete sue sororis promittens cum tutore ratam servare. 

Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 656v 05 wo 26-03-1393. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kijst van Eijndoven beloofde aan zijn 

moeder Hilla een lijfpacht van 20 mud rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Johannes. 

 

(dg: He) Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini (dg: Lij) Kijst 

de Eijndoven promisit super habita (dg: ..) et habenda se daturum et 

soluturum Hille sue matri vitalem pensionem viginti modiorum siliginis 

mensure de (dg: B) Oerscot anno quolibet ad vitam dicte Hille et non 

ultra purificationis et in Oerscot tradendam ex omnibus et singulis bonis 

dicti Johannis habitis et habendis quocumque consistentibus sive sitis 

(dg: quocumque q) et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 656v 06 wo 26-03-1393. 

Voornoemde Johannes van Dommellen ev Katherina dvw Godefridus van Erpe 

verklaarde dat Johannes zvw voornoemde Godefridus van Erpe alle goederen 

heeft afgerekend, die voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe namens 

Johannes van Dommelen of zijn vrouw heeft ontvangen. 

 

Dictus Johannes de Dommellen maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Godefridi de Erpe palam recognovit sibi per Johannem 

(dg: de) filium dicti quondam Godefridi de Erpe (dg: ple) legitimam 

computationem et plenam rationem et assignationem fecisse ab omnibus 

bonis que dictus Johannes filius quondam Godefridi de Erpe de bonis 

#?quibuscumque# primodicti Johannis et dicte Katherine sue uxoris ac 

nomine et ex parte primodicti Johannis et Katherine sue uxoris seu 

alterius eorum percepit et levavit a quocumque tempore evoluto (dg: usque 

in) usque in (dg: dicte) diem presentem clamans inde quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 656v 07 wo 26-03-1393. 

Jkr Willelmus van Mijlberch heer van Craendonc beloofde aan Jacobus zvw 

Johannes gnd Wrede alias gnd Ghijsbrechts soen van Herpen, tbv voornoemde 

Jacobus en diens vrouw Margaret ndvw jkr Johannes heer van Zevenborne, 

Craendonc en Hoeps, resp. de langstlevende, een lijfpacht van 61 mud rogge, 

maat van Eindhoven, met Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit een 

tiende, die behoorde aan de heerlijkheid Craendonc. 

 

Domicellus Willelmus de Mijlberch dominus de Craendonc {ruimte 

opengelaten} promiserunt! ut (dg: debitores principales) debitor 

principalis super se et bona sua omnia (dg: se daturum sol) Jacobo filio 

quondam Johannis dicti Wrede alias dicti Ghijsbrechts soen de Herpen ad 

opus eiusdem Jacobi et ad opus (dg: Jutte) #Margarete# sue uxoris filie 

naturalis domicelli quondam Johannis (dg: de) domini olim (dg: de Cra) 

#de# Zevenborne de Craendonc et de Hoeps quod ipse domicellus Willelmus 

antedictus dabit et exsolvet dictis Jacobo et Margarete ac eorum alteri 

diutius viventi in humanis annuam et vitalem pensionem sexaginta (dg: 

modiorum siliginis mensure) unius modiorum siliginis mensure de Eijndoven 

anno quolibet ad (dg: ob) vitam dictorum Jacobi et Margarete eius uxoris 
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seu alterius eorum diutius viventis et non ultra purificationis et in in! 

Eijndoven tradendam et deliberandam de et ex decima #quadam# (dg: ad 

dictum domicellum spectante sita in loco dicto Straten prope Eijndoven) 

que (dg: qu) dudum ad dominium de Craendonc spectare consueverat. 

 

BP 1179 p 656v 08 ±wo 26-03-1393. 

(dg: Jkr Johannes heer van Zevenborne, van). 

 

(dg: Domicellus Johannes dominus de Zevenborne de). 

 

BP 1179 p 656v 09 ±wo 26-03-1393. 

(dg: Sijmon en Emont, schepenen verklaren dat zij een schepenbrief) hebben 

gezien, die als volgt luidde {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Nos Sijmon et Emont scabini notum facimus quod nos litteras 

scabinorum quarum tenor) vidimus quarum tenor sequitur in hoc verbo. 

 

BP 1179 p 656v 10 do 27-03-1393. 

Johannes gnd Jans soen van Hees beloofde aan Hermannus zvw Arnoldus Avemari 

52 mud 6 zester hop, Bossche maat, met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-

1394) te leveren. 

 

Johannes dictus Jans soen de Hees promisit super omnia Hermanno filio 

quondam Arnoldi Avemari LII modios (dg: et d) et sex sextaria lupuli 

mensure de Busco (dg: ad n) a nativitatis Domini proxime (dg: futuro) 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum (dg: supra) 

quinta post judica. 

 

BP 1179 p 656v 11 do 27-03-1393. 

Everardus zvw Willelmus van Hoelt droeg over aan Hermannus Loden soen en 

Johannes Molle de helft in een b-erfpacht van 20 zester rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Everardus en Petrus zvw Petrus gnd Reijners soen ev 

Katherina dvw Willelmus van Hoelt met Lichtmis beuren, gaande uit alle 

erfgoederen, die aan voornoemde Petrus, diens vrouw Katherina en Everardus 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Willelmus van Hoelt en diens 

vrouw Elizabeth, ouders van voornoemde Katherina en Everardus, gelegen in 

Boxtel, ter plaatse gnd Hal, uitgezonderd het deel dat aan hen gekomen was 

na overlijden van voornoemde Willelmus en Elizabeth, echtelieden, in een 

huis en tuin van voornoemde wijlen Willelmus, ter plaatse gnd Hal, tussen 

erfgoed van Katherina gnd Leeuwen enerzijds en erfgoed van Goeswinus van 

Hal anderzijds, welke erfgoederen, voornoemd deel uitgezonderd, voornoemde 

Petrus en Everardus in pacht uitgegeven hadden aan Johannes Martini van 

Hal, voor de onraad en voor voornoemde pacht. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Everardus tot onderpand een huis33 en erf in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Lambertus Witmeri enerzijds en 

erfgoed van Johannes Scoef anderzijds. 

 

Everardus filius quondam Willelmi de Hoelt medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione viginti sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem XX sextariorum siliginis dictus Everardus et Petrus filius 

quondam Petri dicti Reijners soen maritus et tutor Katherine sue uxoris 

filie quondam Willelmi de Hoelt solvendam habuerunt hereditarie 

purificationis de et ex omnibus et singulis hereditatibus dictis Petro 

Katherine sue uxori et Everardo de morte dicti quondam Willelmi de Hoelt 

et Elizabeth sue uxoris parentum olim dictorum Katherine et Everardi 

successione (dg: aidvo) advolutis quocumque locorum in parochia de 

Bucstel in loco dicto Hal situatis ex[ceptis] tamen (dg: .) in hoc tota 

parte et omni jure eis de morte dictorum quondam Willelmi et (dg: 

                         
33 Zie → BP 1179 p 657r 06 do 27-03-1393, Everardus zvw Willelmus van Hoelt beloofde aan 
Hermannus Loden soen en Johannes Molle een n-erfcijns van 12½ penning gaande uit dit huis en 

erf. 
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Aleijdis) #Elizabeth# coniugum successione advolutis in domo et (dg: ar) 

orto dicti quondam Willelmi sitis in dicto loco Hal vocato inter 

hereditatem Katherine dicte Leeuwen ex uno et inter hereditatem Goeswini 

de Hal ex alio quas (dg: he) #hereditates# (dg: bona) omnia-es et singula 

(dg: dicti Pet Everardus et Petrus de) exceptis dictis (dg: jure) parte 

et jure dictorum domus et orti dicti Petrus et (dg: Evardus) [Ev]erardus 

dederant ad pactum Johanni Martini de Hal scilicet pro oneribus dictis 

onraet annuatim ex dictis hereditatibus de jure solvendis atque pro 

predicta paccione (dg: di) prout in litteris hereditarie supportavit 

Hermanno Loden soen et Johanni (dg: Mel) Molle cum litteris et jure 

promittens ratam servare et [obligationem ex] parte sui deponere et ad 

maiorem securitatem dictus Everardus domum et aream sitam in [Busco] in 

vico Orthensi inter hereditatem quondam Lamberti Witm[34eri ex uno] et 

inter hereditatem Johannis Scoef ex alio ad pignus imposuit. Testes 

Dordrecht et Walterus datum supra. 

 

1179 mf10 D 08 p. 657. 

 Quinta post judica: donderdag 27-03-1393. 

 

BP 1179 p 657r 01 do 27-03-1393. 

Willelmus zvw Willelmus van Beest verklaarde dat met zijn instemming 

Johannes van Erpe gedurende 3 jaar, ingaande 1 april aanstaande, de 

windmolen in Bakel verpacht. Hij zal de pachters van de molen niet 

aanspreken. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Beest palam recognovit id fore sue 

consensus et voluntatis quod Johannes de Erpe locet sive det ad pactum ad 

spacium trium annorum post primam diem mensis aprilis proxime futuram 

sine medio sequentium #+ {boven het contract:}+ molendinum venti situm in 

parochia de Bakel# et promisit super habita et habenda locacionem et 

paccionem fa[ciendam] et fiendam per dictum Johannem de Erpe (dg: de) cum 

dicto molendino venti per dictum spacium dictorum trium annorum ratam et 

firmam conservabit et quod ipse conductores et (dg: pacciones dicti 

molendini venti) paccionarios dicti molendini venti (dg: d) occacione 

dicte locacionis et paccionis dictorum trium annorum #et inde emergenda# 

nunquam impetet nec vexabit nec molestabit nec impediet nec quecumque 

inde ab eis petet aut requiret. Testes Sijmon et Vere datum quinta post 

judica. 

 

BP 1179 p 657r 02 do 27-03-1393. 

Albertus Wael en Gerardus zv Ghibo Wael verhuurde: een kamp, ter plaatse 

gnd in die Hoeven, tussen Goeswinus van der Dijesen enerzijds en Gheerlacus 

Boest anderzijds, {niet afgewerkt contract}. 

 

Albertus Wael et Gerardus filius Ghibonis Wael quendam campum situm in 

(dg: ..) loco dicto in die Hoeven inter hereditatem Goeswini van der 

Dijesen ex uno et inter hereditatem Gheerlaci Boest ex alio ut dicebant 

(dg: de) locaverunt recto locacionis modo. 

 

BP 1179 p 657r 03 do 27-03-1393. 

Henricus van Uden zvw Theodericus van Uden en Johannes van den Eijnde 

beloofden aan Albertus Wael en Gerardus zv Ghibo Wael, gedurende 6 jaar, 

elk jaar met Sint-Martinus, 15 goede Gelderse gulden of de waarde te 

betalen, en dat ze de zegedijken, die behoren bij een kamp in die Hoeven, 

tussen Goeswinus van der Dijesen enerzijds en Gheerlacus Boest anderzijds, 

zullen onderhouden. 

 

Henricus de Uden filius quondam Theoderici de Uden #et# Johannes van den 

(dg: Eijnd..) Eijnde promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

                         
34 Aanvulling op basis van BP 1179 p 657r 06. 
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soluturos Alberto Wael et Gerardo filio (dg: quondam) Ghibonis Wael ad 

spacium (dg: ..) sex annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum sex 

annorum quindecim (dg: G) bonos Gelre gulden seu valorem (dg: anno quoli) 

Martini et pro primo termino Martini proxime futuro et quod ipse 

Zegediken (dg: ad) spectantes #de jure# quendam! campum situm in die 

Hoeven inter hereditatem Goeswini van der Dijesen ex uno et inter 

hereditatem Gheerlaci #Boest ex alio# dictis sex annis in bona 

disposicione observabunt sic quod eis dampna exinde!. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 657r 04 do 27-03-1393. 

Henricus van Bernheze zvw Nijcholaus van den Arennest, Petrus van den 

Yvenlaer en Johannes Buekentop beloofden aan Rodolphus van der Haghe 33 

goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

te betalen. 

 

Henricus de Bernheze filius quondam Nijcholai van den Arennest Petrus van 

den Yvenlaer et Johannes Buekentop promiserunt indivisi super omnia 

Rodolpho van der Haghe XXXIII bonos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 657r 05 do 27-03-1393. 

Arnoldus die Writer zvw Engbertus Writer en Ghibo van den Gheijne ev Ava 

dvw voornoemde Engbertus verkochten aan Willelmus nzvw Johannes Loijer een 

b-erfcijns35 van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

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

uit een huis en erf van voornoemde wijlen Engbertus Writer, waarin 

voornoemde Engbertus woonde, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van Theodericus Cloenken enerzijds en erfgoed van Arnoldus gnd 

Noijde van Uden smid anderzijds, welke cijns Ava wv Gerardus gnd Abt 

schoenmaker, tbv voornoemde Ava en kv voornoemde Ava verwekt door haar 

voornoemde man Gerardus, gekocht had van voornoemde Engbertus Writer, en 

welke cijns nu aan verkopers behoort. 

 

Arnoldus die Writer filius quondam Engberti Writer et Ghibo van den 

Gheijne maritus et tutor legitimus Ave (dg: sue) sue uxoris filie dicti 

quondam Engberti hereditarium censum (dg: v) viginti solidorum (dg: 

monete) grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de domo et 

area dicti quondam Engberti Writer (dg: sita in Busco) in qua (dg: ipse) 

idem Engbertus morabatur sita in Busco in #vico# Vuchtensi inter 

hereditatem Theoderici Cloenken et inter hereditatem Arnoldi dicti Noijde 

de Uden fabri quem censum (dg: Ava re) Ava relicta Gerardi quondam dicti 

Abt (dg: sa) sutoris ad (dg: ipsius) opus ipsius Ave et ad opus liberorum 

a dicta Ava et dicto Gerardo eius quondam marito pariter genitorum erga 

dictum Engbertum Writer emendo acquisiverat prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie (dg: su) vendiderunt 

Willelmo filio (dg: quo) naturali quondam Johannis Loijer supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem et 

(verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Ave (dg: 

et quorumcumque) relicte quondam Gerardi Abt et quorumcumque heredum 

eiusdem Ave deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 657r 06 do 27-03-1393. 

Everardus zvw Willelmus van Hoelt beloofde aan Hermannus Loden soen en 

Johannes Molle een n-erfcijns van 12½ penning, geld waarin de hertog of 

                         
35 Zie ← BP 1179 p 650v 04 wo 12-03-1393 (1-b), overdracht vruchtgebruik in 

deze cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 05. 

 

108 

zijn ontvanger de hertogencijns in Den Bosch int, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis36 en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Lambertus Witmeri enerzijds en erfgoed van Johannes 

Scoef anderzijds, welk huis en erf voornoemde Everardus verworven had van 

voornoemde Hermannus en Johannes Molle. 

 

Everardus filius quondam Willelmi de Hoelt promisit se daturum et 

soluturum Hermanno Loden soen et Johanni Molle hereditarium censum XII et 

dimidii denariorum talis monete qualem dominus noster dux seu eius 

receptor capiet ?annuatim (dg: de censu domini) pro censu domini nostri 

ducis de hereditatibus in oppido de Busco sitis hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

quondam Lamberti (dg: Witt Wit) Witmeri ex uno et inter hereditatem 

Johannis Scoef ex alio quam domum et aream dictus (dg: Era) Everardus 

prius erga dictos Hermannum et Johannem Molle acquirat ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 657r 07 do 27-03-1393. 

Voornoemde Everardus beloofde aan voornoemde Hermannus en Johannes Molle 

23½ goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) en 33½ goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar 

(vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Dictus (dg: Eve) Everardus promisit super omnia dictis Hermanno et 

Johanni Molle XXIII et dimidium bonos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum atque XXXIII et dimidium bonos Gelre 

gulden seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 657r 08 do 27-03-1393. 

Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnnael verkocht aan Johannes zvw Danijel van 

Vladeracken een streep land en een aangelegen stukje heide, in Moergestel, 

ter plaatse gnd in die Hilse Akker, beiderzijds tussen Johannes zvw Danijel 

van Vladeracken, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan de weide van voornoemde Hermannus aldaar, met een dubbele 

sloot, gnd dobbel grave, naast voornoemd stukje heide, en deels naast 

voornoemde streep!. 

 

Hermannus filius Arnoldi dicti Cleijnnael quandam strepam terre #et 

particulam terre mericalis sibi adiacentem# sitam in parochia de Ghestel 

prope Oesterwijc in loco dicto in die Hilsche Acker inter hereditates 

Johannis filii quondam Danijelis de Vladeracken ex utroque latere 

coadiacentes tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad pascuam dicti Hermanni ibidem sitam simul cum (dg: fossato) 

duplici fossato dicto dobbel grave sito iuxta dictam particulam terre 

mericalis #et (dg: ad ..) partim (dg: ..) iuxta !dictam !strepam terre# 

hereditarie (dg: sup) vendidit dicto Johanni filio quondam Danijelis de 

Vladeracken promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dordrecht et Wouter !supra. 

 

BP 1179 p 657r 09 do 27-03-1393. 

Arnoldus Hoernken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Hoernken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 657r 10 do 27-03-1393. 

Jkvr Margareta van Hellu wv Walterus van Erpe verhuurde aan Gerisius van Os 

en Johannes Cleijberch 3 morgen land, in een kamp van 4 morgen, ter plaatse 

                         
36 Zie ← BP 1179 p 656v 11 do 27-03-1393, Everardus zvw Willelmus van Hoelt stelde dit huis en 
erf voor Hermannus Loden soen en Johannes Molle mede tot onderpand van een b-erfpacht van 20 

zester rogge, die hij aan hen overdroeg. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 05. 

 

109 

gnd .....en, ter plaatse gnd Wouter Celen soens Hoeve, voor een periode van 

4 jaar, ingaande heden, per jaar voor 12 Hollandse gulden of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen. De huurders zullen de lasten op zich nemen, van 

het oude werk. 

 

Domicella Margareta de Hellu relicta quondam Walteri de (dg: Erp) Erpe 

(dg: quendam campum si) tria iugera terre sita in quodam campo quatuor 

iugera terre continente sito in (dg: p) loco dicto loco! dicto .....en in 

loco dicto Wouter Celen soens Hoeve locavit recto locacionis modo Gerisio 

de Os et Johanni Cleijberch ab [eis ad s]pacium quatuor annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum [quatuor] annorum 

pro duodecim Hollant gulden seu valorem [dandis] sibi ab aliis anno 

quolibet dictorum quatuor annorum Martini promittens [warandiam pro 

premissis] et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi 

super omnia [et quod] ipsi omnia onera ad premissa de jure spectantia 

coram (dg: coir) circonspicionem dictam scouwe ab antiquo opere in bona 

disposicione ob[servabunt] dictis quatuor annis durantibus. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf10 D 09 p. 658. 

 Quinta post judica: donderdag 27-03-1393. 

 in festo palmarum: zondag 30-03-1393. 

 Secunda post palmarum: maandag 31-03-1393. 

 Quarta post palmarum: woensdag 02-04-1393. 

 

BP 1179 p 658v 01 do 27-03-1393. 

Johannes die Meester zvw Willelmus Meester ev Elizabeth dvw Johannes van 

der Bruggen van Sint-Oedenrode verkocht aan Nijcholaus gnd Coel van der 

Bruggen zvw Johannes gnd Colen soen van der Sloegen (1) alle erfgoederen, 

die aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van Batha van der Bruggen mv voornoemde Elizabeth en na 

overlijden van Aleijdis sv voornoemde Elizabeth, gelegen onder Dinther, ter 

plaatse gnd in die Vaersse Hoeven, (2) alle erfgoederen, die aan Johannes 

zvw Arnoldus van der Beke behoorden, onder Dinther, ter plaatse gnd in die 

Vaersse Hoeven, belast met grondcijnzen en cijnshoenderen. 

 

Johannes die Meester filius quondam Willelmi Meester maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis van der Bruggen de 

Rode sancte Ode omnes hereditates sibi et dicte Elizabeth de morte 

quondam Bathe van der Bruggen matris olim dicte Elizabeth atque de morte 

quondam Aleijdis sororis olim dicte Elizabeth successione advolutas 

quocumque locorum infra parochiam de Dijnter ad locum dictum in die 

Vaerssche Hoeven #sitas# atque omnes hereditates que #ad# Johannem (dg: 

filius) quondam filium Arnoldi van der Beke (dg: de mor) spectabant 

quocumque locorum infra parochiam et (dg: d) locum predictum sitas ut 

dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto #Coel# van der Bruggen filio 

(dg: dicti) quondam Johannis (dg: u) dicti Colen soen van der Sloegen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi et pullis censualibus exinde solvendis. Testes 

Dordrecht et Wouter datum quinta post judica. 

 

BP 1179 p 658v 02 do 27-03-1393. 

D. 

 

BP 1179 p 658v 03 do 27-03-1393. 

Danijel van den Rusven verkocht aan Henricus van der Bruggen van Helvoert 

verwer een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve gnd Rusven, in Uden, ter plaatse 

gnd Zeland, tussen kvw Johannes Sporbossche enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk land, in Uden, ter plaatse gnd Zeland, tussen 

Johannes van Neijnsel enerzijds en Aleijdis van Creijelt en haar kinderen 
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anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Danijel van den Rusven #Rusven# hereditarie vendidit Henrico van der 

Bruggen de Helvoert tinctori hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: dicto) quodam manso #dicto Rusven# sito in 

parochia de Uden ad locum dictum Zelant inter hereditatem liberorum 

Johannis quondam Sporbossche ex uno et inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex alio #et ex attinentiis universis dicti mansi# et ex 

pecia terre sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis 

de Neijnsel ex uno et inter hereditatem Aleijdis de Creijelt et eius 

liberorum ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 658v 04 do 27-03-1393. 

Henricus van Achel zvw Henricus die Snijder ev Katherina dvw Egidius gnd 

die Donker dekker droeg over aan Johannes van den Placke en Henricus 

Mutsart een b-erfcijns van 10 schelling geld, die Jacobus Scobel beloofd 

had aan Franco gnd met den Swerde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt naast het woonhuis van 

Gerardus metten Coijen naar het woonhuis van Henricus van Mierde, tussen 

erfgoed van voornoemde Jacobus enerzijds en erfgoed van Petrus van Erke 

anderzijds, welke cijns voornoemde wijlen Egidius Doncker verworven had van 

Hugho gnd Claes soen en diens vrouw Margareta dvw voornoemde Franco metten 

Swerde. 

 

Henricus de Achel filius quondam Henrici die Snijder maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Egidii dicti die (dg: Do) 

Donker tectoris hereditarium censum X solidorum monete (dg: sol) quem 

Jacobus Scobel promisit se daturum et soluturum Franconi dicto met den 

Swerde hereditarie nativitatis Domini de domo et area sita in Busco in 

viculo (dg: d) tendente iuxta domum habitationis (dg: h) Gerardi metten 

Coijen versus domum habitationis Henrici de Mierde inter hereditatem 

Jacobi predicti ex uno et inter hereditatem Petri de Erke ex alio et quem 

censum dictus quondam Egidius Doncker erga Hughonem dictum Claes soen 

(dg: maritum et tutorem legitimum) #et# Margaretam sue uxoris filiam 

dicti quondam Franconis metten Swerde acquisiverat prout in litteris et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni 

van den Placke et Henrico Mutsart cum litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem (dg: ex par) et impeticionem ex 

parte sui et dicti quondam Egidii Doncker et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam Egidii deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 658v 05 do 27-03-1393. 

Willelmus van Mechelen, Wouterus van Haren en Henricus van Krekelhoven 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 36 Hollandse gulden (dg: of de waarde) 

met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393; 4+30+31+24=89 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Willelmus (dg: ?pa) de Mechelen Wouterus de Haren et Henricus de 

Krekelhoven promiserunt Philippo Jozollo etc XXXVI Hollant gulden (dg: 

seu valorem) ad nativitatis Johannis proxime persolvendos sub pena II. 

(dg: datum) Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 658v 06 do 27-03-1393. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I plack. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 658v 07 do 27-03-1393. 

Matheus Ghegel zvw Johannes van Os gewantsnijder droeg over aan Johannes 

zvw Danijel van Vladeracken zijn vruchtgebruik in de steenoven van wijlen 

Jacobus gnd Vere, ter plaatse gnd Langdonk. 

 

Matheus (dg: Posteel) #Ghegel# filius quondam Johannis de Os pannicide 

suum usufructum sibi competentem in lapificina quondam Jacobi dicti Vere 

sita ad locum dictum Langdonc et in attinentiis #quibuscumque# eiusdem 

lapificine (dg: ibidem) #in eodem loco die Langdonc vocato# sitis ut 

dicebat legitime supportavit Johanni filio quondam Danijelis de 

Vladeracken promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 658v 08 zo 30-03-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rovers ridder en Jacobus Coptiten zvw 

Willelmus Coptiten beloofden aan Philippus Jozollo etc 115 oude Franse 

schilden, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393; 1+30+31+24=86 dgn) te 

betalen, op straffe van 5. 

 

(dg: D) Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rovers militis 

et Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten promiserunt Philippo 

Jozollo etc centum et XV aude scilde Francie ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes Sijmon et Dordrecht datum 

in festo palmarum. 

 

BP 1179 p 658v 09 zo 30-03-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit (dg: inde) alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 658v 10 ma 31-03-1393. 

Mijchael zv Walterus van den Berghe wonend in Liemde verkocht aan Johannes 

van Beircke zv Everardus van Beircke een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

land, gnd de Hegge Akker, 4 lopen rogge groot, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Kleinre Liemde, tussen Willelmus van den Velde enerzijds en wijlen Johannes 

van den Velde anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, gnd die Veldakker, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Kleinre Liemde, tussen Arnoldus Mijnnemeer 

enerzijds en voornoemde kvw Johannes van den Velde anderzijds, reeds belast 

met 1 oude groot. 

 

Mijchael filius Walteri van den Berghe commorans in Lijemde (dg: here) ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Beircke filio Everardi de Beircke 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

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

terre dicta den Hegghe Acker IIII lopinos siliginis in semine capiente 

sita in parochia de Bucstel ad (dg: in) locum dictum Cleijnre Lijemde 

inter hereditatem Willelmi van den Velde ex uno et inter hereditatem (dg: 

liberorum) quondam Johannis van den Velde ex alio atque de et (verbeterd 

uit: ex) ex quatuor lopinatis terre siliginee #dictis die Veltacker# 

sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Arnoldi Mijnnemeer 

ex uno (dg: et inter) #et# inter hereditatem dictorum liberorum quondam 

Johannis van den Velde ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto uno grosso 

antiquo ex premissis prius solvendo et sufficientem facere. Testes Vere 

et Wouter datum secunda post palamarum. 

 

BP 1179 p 658v 11 ma 31-03-1393. 

Baselius van Zidewijnden beloofde aan Willelmus Posteel 19½ Engelse nobel 

of de waarde en 35½ gemene plak met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-
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1393) te betalen. 

 

Baselius de Zidewijnden promisit super omnia Willelmo Posteel decem et 

novem ac dimidium Enghels nobel monete regis Anglie seu valorem et XXXV 

et dimidium gemeijn placken ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: da) Aa et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 658v 12 ma 31-03-1393. 

Johannes van Doerne wollenklerenwever verkocht aan Goedeldis dvw Walterus 

Groeve een n-erfcijns van 2 oude schilden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit de helft in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan 

het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Wellinus gnd Neven 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus gnd Louwer anderzijds, te weten uit de 

helft naast erfgoed van voornoemde Nijcholaus Louwer, reeds belast met 5 

pond geld b-erfcijns. 

 

Johannes de Doerne textor laneorum hereditarie vendidit Goedeldi (dg: 

reli) filie quondam Walteri Groeve hereditarium censum duorum aude scilde 

seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex (dg: domo area et 

orto sitis in Busco ad finem vici d Orthensis inter hereditatem Wellini) 

de et ex medietate ad dictum venditorem spectante in domo area et orto 

sitis [in] Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem (dg: Will) 

#quondam# Wellini dicti Neven ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti 

Louwer ex alio scilicet ex illa medietate [que] sita est versus 

hereditatem dicti Nijcholai Louwer ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque libris monete 

hereditarii censu exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 658v 13 wo 02-04-1393. 

Rodolphus van Duer zvw Rodolphus van Duer bakker beloofde aan Petrus 

Dachverlies 24 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1393) te betalen. 

 

Rodolphus de Duer filius quondam Rodolphi de Duer pistoris pro[misit] 

Petro Dachverlies XXIIII Enghels nobel (dg: se) monete regis Anglie seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon 

.. ....... datum quarta post palmarum. 

 

1179 mf10 D 10 p. 659. 

 Secunda post palmarum: maandag 31-03-1393. 

 Tercia post palmarum: dinsdag 01-04-1393. 

 Quarta post palmarum: woensdag 02-04-1393. 

 

BP 1179 p 659r 01 ma 31-03-1393. 

Hermannus zvw Johannes gnd Oem verklaarde dat Johannes van Doerne 

wollenklerenwever voldaan heeft 100 goede Gelderse gulden en een b-erfcijns 

van 2 oude schilden, welke 100 gulden en cijns voornoemde Johannes beloofd 

had te schenken aan voornoemde Hermannus en diens vrouw Aleijdis dv 

voornoemde Johannes. Voornoemde Hermannus beloofde aan voornoemde Johannes, 

tbv andere kv voornoemde Johannes, bij de deling van de goederen, die 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Heijlwigis zullen nalaten, in te brengen 

100 goede Gelderse gulden of de waarde en een erfcijns van 2 oude schilden. 

 

Hermannus filius quondam Johannis dicti Oem palam !sibi fore (dg: recep) 
!sibi fore satisfactum a Johanne de Doerne textori! laneorum de centum 

#bonis# Ghelre gulden et de hereditario censu duorum aude scilde quos et 

quem dictus Johannes dudum promiserat dicto Hermanno cum Aleijde sua 

uxore filia dicti Johannis nomine dotis ut dicebat clamans inde quitum et 

promisit dictus Hermannus super omnia (dg: quod si imp) dicto Johanni ad 

opus aliorum liberorum dicti Johannis quod #si# dictus (dg: di) Hermannus 
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#seu dicta sua uxor aut eius liberi# imposterum ad divisionem faciendam 

de bonis que dictus Johannes et Heijlwigis eius uxor in sua morte post se 

relinquent venire voluerit seu voluerint ?et dicta bona condividere quod 

extunc dictus Hermannus aut dicta Aleijdis eius uxor vel liberi dicte 

Aleijdis ad huiusmodi divisionem venientes reimportabunt centum bonos 

(dg: Gelre gu) Gelre gulden seu valorem et hereditarium censum II aude 

scilde antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit et dicta bona 

condividere valebit. Testes Aa et Walterus datum secunda post palmarum. 

 

BP 1179 p 659r 02 di 01-04-1393. 

Katherina wv Petrus Pulslauwer droeg over aan haar dochters Katherina en 

Heijlwigis, tbv hen en haar andere dochters Mechtildis en Beatrix, haar 

vruchtgebruik in 4/5 deel van een huis37 en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Avemari enerzijds en erfgoed van 

Gerardus van Wilssen anderzijds, te weten in het 4/5 deel dat aan 

Katherina, Heijlwigis, Mechtildis en Beatrix, dv voornoemde Katherina en 

wijlen Petrus, gekomen was na overlijden van voornoemde Petrus, resp. aan 

hen zal komen na overlijden van eerstgenoemde Katherina. 

 

Katherina relicta quondam Petri Pulslauwer cum tutore suum usufructum 

sibi competentem in (dg: d) quatuor quintis partibus domus et aree site 

in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Arnoldi Avemari ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Wilssen ex alio cum attinentiis (dg: eiusdem 

domus et aree) universis prout ad (dg: quondam) dictum quondam Petrum 

spectare consueverat (dg: ut dicebat supportavit) scilicet in illis (dg: 

quatuor) quatuor quintis partibus que (dg: di) Katherine Heijlwigi 

Mechtildi et Beatrici (dg: lib) filiabus dictorum Katherine et quondam 

Petri de morte dicti quondam Petri successione advolutis et post 

primodicte! Katherine earum matris successione advolvendis ut dicebat 

supportavit dictis Katherine et Heijlwigi suis filiabus ad opus earum et 

ad opus dictarum Mechtildis et Beatricis promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Aa et Aggere datum tercia post palmarum. 

 

BP 1179 p 659r 03 di 01-04-1393. 

Voornoemde Katherina en Heijlwigis, dvw Petrus Pulslauwer, droegen 2/5 deel 

in voornoemd huis en erf over aan Arnoldus van Beke nzv etc. 

 

Dicte Katherina et Heijlwigis cum suis tutoribus duas quintas partes eis 

de morte dicti quondam Petri eorum patris successione advolutas et post 

mortem Katherine earum matris successione advolvendas in domo et area cum 

suis attinentiis predictis supportaverunt Arnoldo de (dg: Be) Beke filio 

naturali etc cum (dg: litteris) omnibus litteris et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte earum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 659r 04 wo 02-04-1393. 

Jkvr Margareta dvw Johannes Aijkens wv Goeswinus Moedel Dicbier gaf uit aan 

Johannes Camp een stenen huis en erf met toebehoren van wijlen Adam van 

Ghestel, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van hr Theodericus 

Rover ridder enerzijds en erfgoed van wijlen Goeswinus Moedel van de 

Steenweg anderzijds, strekkend van de Markt achterwaarts naar het gemene 

water, met het recht behorend aan gebouwen achter voornoemd stenen huis 

gelegen, in het achterhuis en in andere gebouwen van voornoemde wijlen 

Goeswinus Moedel van de Steenweg (volgens testament van voornoemde wijlen 

Adam), echter uitgezonderd tbv kvw voornoemde Goeswinus Moedel van de 

Steenweg het recht te mogen bouwen in de stenen muur van voornoemde stenen 

huis van wijlen Adam van Ghestel en een weg die eertijds naast de stenen 

muur lag van voornoemd stenen huis, onder de zolder van het huis van 

                         
37 Zie → BP 1179 p 583r 01 wo 16-07-1393, verkoop van het huis en erf, weg 

en helft van een stenen muur. Beatrix en Rodolpha zullen nog afstand doen. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 05. 

 

114 

voornoemde wijlen Goeswinus Moedel van de Steenweg, zoals voornoemde wijlen 

Adam van Ghestel dat recht te mogen bouwen in voornoemde stenen muur en 

voornoemde weg aan voornoemde wijlen Goeswinus Moedel van de Steenweg en 

zijn kinderen in zijn testament had vermaakt; de uitgifte geschiedde voor 

(1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 16 pond geld aan voornoemde 

wijlen Goeswinus Moedel van de Steenweg en zijn kinderen, door voornoemde 

Adam gelegateerd, (3) een b-erfcijns van 8 pond geld door voornoemde wijlen 

Adam van Ghestel gelegateerd aan Rijxkinus zv Arnoldus Crulliart, en thans 

voor (4) een n-erfcijns van 16 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393). 

 

Domicella Margareta filia quondam Johannis Aijkens relicta quondam 

Goeswini Moedel Dicbier cum tutore domum lapideam et aream (dg: sitam) 

#cum suis attinentiis# quondam Ade de Ghestel (dg: cum tu) sitam in Busco 

ad forum inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno et 

inter hereditatem quondam Goeswini Moedel de Lapidea #Via# ex alio 

tendentem (dg: cum) a dicto foro retrorsum ad communem (dg: plateam) 

aquam simul cum jure (dg: ad do) spectante ad edificia retro dictam 

lapideam! consistentia (dg: et supra dictam) in (dg: do) domo posteriori 

#et aliis edificiis# dicti (dg: quondam) quondam Goeswini Moedel de 

Lapidea Via #prout huiusmodi jus ad dictam domum lapideam {in margine 

sinistra:} et sua edificia pertinet secundum editionem testamenti dicti 

quondam Ade# salvo (dg: eciam) tamen (dg: heredibus) #liberis# dicti 

quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via jure edicandi! in muro lapideo 

(dg: dicti qu) dicte domus lapidee quondam Ade de Ghestel et quadam via 

que olim consistebat contigue iuxta murum lapideum dicte domus lapidee 

subtus solarium domus dicti quondam Goeswini Moedel de Lapidea prout! 

dictus quondam Adam de Ghestel huiusmodi jus edificandi in dicto muro 

lapideo et dictam viam dicto quondam Goeswino Moedel de Lapidea Via et 

eius liberis in suo testamento legaverat ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni Camp ab eodem Johanne Camp hereditarie possidendas pro 

censu domini ducis (dg: exinde s) et pro hereditario censu sedecim 

librarum monete (dg: quem dictus quondam Adam de Ghestel) dicto quondam 

Goeswino Moedel de Lapidea Via et eius liberis #exinde solvendo eis a 

dicto quondam Ada exinde legato# atque pro hereditario censu octo 

librarum monete quem dictus quondam Adam de Ghestel Rijxkino filio 

Arnoldi Crulliart exinde solvendo annuatim et quem censum octo librarum 

dictus quondam dicto! (dg: quondam) Rijxkino legaverat ex dicta domo 

lapidea et area annuatim recipiendum #eidem Rijxkino a dicto quondam Ada 

exinde solvendo# dando etc atque pro hereditario censu sedecim librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie mediatim (dg: Jo) Domini et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

premissis promittens cum tutore super habita et (dg: habenda) habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Sijmon met Vere datum quarta post palmarum. 

 

BP 1179 p 659r 05 wo 02-04-1393. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 659r 06 wo 02-04-1393. 

Voornoemde Johannes Camp beloofde aan voornoemde jkvr Margareta 10 pond 

geld en 110 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (wo 

24-06-1394) te betalen. 

 

Dictus Johannes Camp promisit dicte domicelle Margarete decem libras 

monete atque centum et decem Hollant gulden seu valorem a nativitatis 
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Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 659r 07 wo 02-04-1393. 

Voornoemde Johannes Camp beloofde aan voornoemde jkvr Margareta 5 pond geld 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393), 5 pond geld met Sint-Jan over een 

jaar (wo 24-06-1394), 5 pond geld met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-

1394) en 5 pond geld en 110 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan over 

2 jaar (do 24-06-1395) te betalen. 

 

Dictus Johannes Camp promisit dicte domicelle Margarete quinque libras 

monete (dg: ad n) in festo nativitatis Domini proxime futuro atque (dg: 

quinque) #quinque# libras monete a festo nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum atque quinque libras monete a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum atque quinque libras monete atque centum et 

decem Hollant gulden seu valorem a festo nativitatis beati Johannis 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 659r 08 wo 02-04-1393. 

Johannes zvw Gerardus Berwout droeg over aan zijn zuster Mechtildis? de 

helft in (1) een achterhuis en erf van wijlen Mechtildis wv Johannes 

Berwout, in Den Bosch, in de Orthenstraat, over de stroom, met muren, tuin 

en aangehorigheden, zoals die daar over genoemde stroom gelegen zijn en aan 

voornoemde wijlen Mechtildis behoorden, (2) een stenen brug voor voornoemd 

achterhuis gelegen, over genoemde stroom, (3) een poort of deur naast 

voornoemde brug staande, aan de kant richting voornoemde Orthenstraat, (4) 

het recht die poort of deur te mogen hangen in de stenen muur aldaar, zoals 

thans die poort daar hangt, (5) het recht een weg te gebruiken die daar 

loopt naast het voorhuis en erf van voornoemde wijlen Johannes Berwout, 

welk voorhuis en erf nu behoort aan Martinus gnd Berwout, zoals die weg 

daar loopt van voornoemde Orthenstraat tot aan voornoemde stenen poort. 

 

Johannes filius quondam (dg: Johannis) Gerardi Berwout medietatem ad se 

spectantem in posteriori domo et area quondam Mechtildis relicte quondam 

Johannis Berwout sita in Busco in vico Orthensi ultra aquam ibidem 

currentem cum suis muris et orto ac attinentiis suis universis prout 

ibidem ultra aquam predictam site sunt et ad dictam quondam Mechtildem 

spectare consueverant atque in ponte lapideo sito et consistente ante 

dictam domum posteriorem supra [aquam ibidem] currentem et per (dg: et 

pro etc) et trans eandem aquam transeunte seu tendente atque in (dg: p..) 

porta seu janua consistente juxta eundem pontem in latere versus dictum 

vicum Orthensem (dg: ibidem) atque in pleno jure pendendi huiusmodi 

portam seu januam (dg: -s) in muro lapideo ibidem perpetue prout 

huiusmodi p[orta ibidem] pendet pro presenti atque in pleno #jure# utendi 

et fruendi (dg: di) v[ia] consistente ibidem tendente juxta domum et 

aream anteriorem dicti quondam Johannis Berwout [que] domus et area 

anterior nunc spectat ad Martinum dictum Berwout prout huiusmodi via 

ibidem sita est et consistet ac tendit a dicto vico Orthensi usque ad 

dictum pontem lapideum ut dicebat hereditarie supportavit Mec[htildi?] 

sue sorori cum (dg: litteris) omnibus #litteris# et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem [ex] parte sui deponere exceptis (dg: 

cen) censibus et condicionibus in dictis litteris (dg: contentis) 

mencionem de premissis facientibus contentis. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 D 11 p. 660. 

 Quarta post palmarum: woensdag 02-04-1393. 

 

BP 1179 p 660v 01 wo 02-04-1393. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder droeg over aan Heijlwigis wv 

Johannes Hacken een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan in Den 

Bosch te betalen, gaande uit 1 malder roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Lutger Liemde, tussen Elizabeth van Ertbruggen enerzijds en Johannes van 
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Poderen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Walterus van Os verworven 

had van Willelmus van Ertbruggen van Bucstel, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Walterus (dg: de Os pannicide) filius quondam Walteri de Os pannicide 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: Jo) 

nativitatis Johannis et in Busco tradendum de quadam maldrata terre 

siliginee sita in (dg: Bucs) parochia de Bucstel ad locum dictum (dg: 

Lughe) Lutgher Lijemde inter hereditatem Elizabeth de Ertbruggen ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Poderen ex alio quem censum dictus 

quondam Walterus de Os erga Willelmum de Ertbruggen de Bucstel prout! in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Heijlwigi relicte Johannis Hacken cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et quorumcumque 

heredum dicti quondam Walteri de Os deponere. Testes datum! Sijmon et 

Vere datum quarta post palmarum. 

 

BP 1179 p 660v 02 wo 02-04-1393. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder droeg over aan Heijlwigis wv 

Johannes Hacken een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een akker, gnd dat Rodeland, 5½ lopen rogge groot, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Kleinder Liemde, tussen Hilla Rutgheri enerzijds en 

een broekland behorend aan de heer van Bucstel anderzijds, welke cijns aan 

wijlen voornoemde Walterus van Os was verkocht door Lambertus van 

Ertbrugghen van Bucstel. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis (dg: 

et in Busco tradendum) ex quodam agro (dg: et) dicto vulgaliter dat 

Rodelant quinque et dimidium lopina siliginis annuatim in semine capiente 

sito in parochia de Bu#c#stel ad locum dictum Cleijnder Lijemde inter 

hereditatem Hille Rutgheri ex uno et inter quandam paludem ad dominum de 

Bucstel spectantem ex alio latere venditum dicto quondam Waltero de Os a 

Lamberto de (dg: Ertbruggen de) Ertbrugghen de Bucstel prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Henrico) Heijlwigi relicte quondam Johannis 

Hacken cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: 

ex parte sui dep) et impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum 

dicti quondam Walteri de Os deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 660v 03 wo 02-04-1393. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder droeg over aan Heijlwigis wv 

Johannes Hacke een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan 

wijlen voornoemde Walterus van Os verkocht door de broers Lambertus en 

Johannes, zv Elizabeth gnd van Ertbrugghen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum III 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum dicto 

quondam Waltero de Os a Lamberto et Johanne fratribus filii! Elizabeth 

dicte de Ertbrugghen prout in litteris hereditarie supportavit Heijlwigi 

relicte quondam Johannis Hacke cum litteris et jure promittens ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 660v 04 wo 02-04-1393. 

Walterus zvw Walterus gnd van Os droeg over aan Heijlwigis wv Johannes 

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

gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen zesterzaad roggeland, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Klein Liemde, tussen Johannes gnd Moelenman 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Klein Liemde, beiderzijds tussen Ermgardis gnd des Bonthen, 

welke cijns aan eerstgenoemde Walterus was verkocht door Enghelbertus zvw 
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Johannes gnd van Luijsel. 

 

Walterus filius quondam Walteri dicti de Os hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

orto et sextariata terre siliginee sibi adiacente sitis in (dg: di) 

parochia de Bucstel ad locum dictum Cleijn Lijemde inter hereditatem 

Johannis dicti Moelenman ex uno et inter (dg: l) comunitatem ex alio 

atque ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Ermgardis dicte des Bonthen ex utroque latere 

coadiacentem venditum primodicto Waltero ab Enghelberto filio quondam 

Johannis dicti de Luijsel prout in litteris hereditarie supportavit 

Heijlwigi relicte quondam Johannis Hacken cum litteris et jure promittens 

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

 

BP 1179 p 660v 05 wo 02-04-1393. 

Gerisius van Os droeg over aan Johannes van Hal rademaker 1/3 deel in de 

helft, die aan Johannes zvw Bruijstinus van Andel ev Aleijdis dvw Henricus 

gnd Heijnman Ghiben soen behoorde, van 5 morgen land, op de plaats gnd die 

Vaert, tussen Conrardus gnd Writer en wijlen Hermannus gnd Bac leerbewerker 

enerzijds en Katherina wv Ludovicus zv Albertus en Johannes bvw voornoemde 

Ludovicus anderzijds, welke helft voornoemde Gerisius en Wellinus van Beke, 

tbv hen en Johannes van den Berghe, gekocht hadden van voornoemde Johannes 

zvw Bruijstinus gnd van Andel. 

 

Gerisius de Os (dg: de O) terciam partem ad se spectantem (dg: in quinque 

iugeribus terre) in medietate que ad Johannem filium quondam Bruijstini 

de Andel maritum et tutorem Aleijdis sue uxoris filie quondam Henrici 

dicti Heijnman Ghiben soen spectabat (dg: in) quinque iugerum terre 

sitorum supra #locum# dictum communiter die Vaert inter hereditatem 

Conrardi dicti Writer et Hermanni quondam dicti Bac frunitoris ex uno et 

inter hereditatem Katherine relicte quondam Ludovici filii Alberti et 

Johannis fratris eiusdem quondam Ludovici ex alio quam medietatem (dgL 

dictus G) dictorum quinque iugerum terre dictus Gerisius et (dg: J) 

Wellinus de Beke ad opus eorum et ad opus Johannis van den Berghe erga 

dictum Johannem filium quondam Bruijstini dicti de Andel emendo 

acquisiverant prout in litteris supportavit Johanni de Hal rotificem! 

(dg: emer) cum litteris et (verbeterd uit: j) jure promittens ratam 

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

 

BP 1179 p 660v 06 wo 02-04-1393. 

Wellinus van Beke droeg over aan voornoemde Johannes van Hal rademaker 1/3 

deel in voornoemde helft van voornoemde 5 morgen land. 

 

Wellinus de Beke terciam partem ad se spectantem in dicta medietate 

dictorum quinque iugerum terre ut supra supportavit dicto Johanni de Hal 

rotifici cum litteris #et# jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 660v 07 wo 02-04-1393. 

Johannes van den Berghe droeg over aan voornoemde Johannes van Hal 

rademaker 1/3 deel in voornoemde helft van voornoemde 5 morgen land. 

 

Johannes van den Berghe terciam partem ad se spectantem in dicta 

medietate dictorum quinque iugerum terre (dg: sui) ut supportavit! dicto 

Johanni de Hal rotifici cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 660v 08 ma 08-09-1393. 

Broeder Henricus van Os prior, broeder Gerardus Scilder kloosterling van 

Porta Celi orde van Sint-Willelmus, gelegen bij Den Bosch, en broeder 

Henricus van Mierle kloosterling van Porta Celi, voor zich en voor 
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voornoemd klooster, gaven uit aan Johannes zvw Andreas gnd Wouters soen van 

den Rullen (1) een huis en schuur met ondergronden, tuin en aangelegen 

erfgoederen, ongeveer 13 lopen rogge groot, in Son, ter plaatse gnd die 

Boect, tussen een gemene weg enerzijds en hr Theodericus Rover ridder 

anderzijds, (2) een stuk land, ongeveer 9 lopen rogge groot, in Woensel, 

beiderzijds tussen kvw Marcelius van Ekart, (3) een stuk land, ongeveer 1 

lopen rogge groot, in Woensel, tussen Arnoldus van den Hoeve enerzijds en 

Johannes Tijrelaij anderzijds, (4) een stuk land, ongeveer 1 lopen rogge 

groot, in Woensel, tussen voornoemde hr Theodericus Rover ridder enerzijds 

en Aleijdis gnd Lemmens anderzijds, (5) een stuk land, ongeveer 4 lopen 

rogge groot, in Son, tussen Johannes Wellen soen enerzijds en kv Rodolphus 

gnd Roef Straetman anderzijds, (6) ongeveer 4 lopen roggeland, in Son, 

tussen voornoemde hr Theodericus Rover enerzijds en Gerardus Theus soen 

anderzijds, (7) een stuk land, ongeveer 3 lopen rogge groot, in Son, tussen 

Rodolphus gnd Roef Hulsmans soen enerzijds en een zekere Katten van 

Onstaden anderzijds, (8) een stuk land, ongeveer 18 lopen rogge groot, in 

Son, tussen voornoemde hr Theodericus Rover ridder enerzijds en Lambertus 

gnd Hepken des Laets soen anderzijds, (9) een stuk land, ongeveer 6 lopen 

rogge groot, in Son, tussen Arnoldus van den Hoeven enerzijds en Heijlwigis 

gnd Vrederics anderzijds, (10) een stuk land, ongeveer 2 lopen rogge groot, 

in Son, tussen voornoemde Rodolphus Roef Hulsmans soen enerzijds en 

Theodericus Houtacker anderzijds, (11) een stuk land, ongeveer 3 lopen 

groot, in Son, tussen erfgoed van het klooster van Hoedonk enerzijds en kvw 

Walterus van den Huls anderzijds, (12) een stuk land, ongeveer 6 lopen 

rogge groot, in Son, tussen Engbertus Moelner enerzijds en Petrus gnd die 
?Bleke anderzijds, (13) een beemd, in Son, naast Heijlwigis Vrederics, 

zoals deze beemd behoorde aan wijlen Walterus Boest, (14) een stuk eusel, 

gelegen voor voornoemd huis, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde 

hr Theodericus Rover anderzijds, (15) een stuk eusel, in Son, {p.661r} voor 

het huis van voornoemde hr Theodericus Rover ridder, tussen voornoemde hr 

Theodericus Rover enerzijds en een gemene weg anderzijds, (16) een stuk 

beemd, in Breugel, ter plaatse gnd ten Elsongher Dijk, tussen Walterus 

Belen soen en Mijchael Willen soen enerzijds en Johannes Nennekens soen 

anderzijds, (17) het zagen van hout of takken, gnd die Rijshouwe, dat 

wijlen voornoemde Arnoldus Boest had in een erfgoed gnd Boecter Broeck, in 

Son, zoals voornoemde erfgoederen daar gelegen zijn en aan wijlen broeder 

Emondus Boest zvw voornoemde Arnoldus Boest behoorden, (18) het recht, dat 

bij voornoemde goederen behoort, in de gemeint van Son; de uitgifte 

geschiedde voor (a) 2 schelling cijns, zodanige cijns in welke cijns die 2 

schelling betaald moeten worden aan de heer van Helmond, (b) 1 cijnshoen, 

(c) 4½ lopen rogge, maat van Son, aan de H.Geest in Son, en thans voor (d) 

een n-erfpacht van 13 mud rogge, Bossche maat, 6 mud gerst, Bossche maat, 

en 4 zester raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis in voornoemd klooster te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes zv Andreas tot 

onderpand (19) 1/3 deel in een hoeve van wijlen zijn voornoemde vader 

Andreas Wouters soen, in Breugel, ter plaatse gnd Oerle, dat al belast was 

met de grondcijns en 16 lopen rogge, maat van Son; dit 1/3 deel wordt op 

een waarde gehouden, voldoende voor een erfpacht van 4 mud rogge en 2 mud 

gerst, Bossche maat. 

 

Frater Henricus de Os prior frater Gerardus Scilder (dg: Luppertus et 

#frater# Rodolphus de Laer) cellerarius monasterii de Porta Celi ordinis 

sancti Willelmi siti prope Buscumducis frater (dg: Petrus de Woesic et 

frater Nicholaus Scilder et frater Henricus Buekentop) #Henricus de 

Mierle et (dg: frater Henricus de Ghe)# conventualis dicti monasterii tam 

pro se quam pro toto conventu predicto #et pro quibuscumque fratribus 

dicti monasterii presentibus et futuris# hereditates infrascriptas sitas 

in parochia de Zonne ad locum dictum die Boeckte videlicet domum et 

horreum cum suis fundis ac ortum et hereditates sibi adiacentes tredecim 

lopinatas terre siliginee vel circiter (dg: contin) simul continentos 

sitos in parochia de Zonne ad locum dictum (dg: communiter) Boect inter 
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(dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem domini 

Theoderici Rover militis ex alio item peciam terre novem lopinos 

siliginis vel circiter in semine capientem sitam in parochia de Woensel 

inter hereditatem liberorum quondam Marcelii de Ekart ex utroque (dg: 

latere) latere coadiacentem item (dg: p) peciam terre unum lopinum 

siliginis vel circiter in semine capientem sitam (dg: ibidem sita) in 

dicta parochia de Woenssel inter hereditatem (dg: van d) Arnoldi van den 

Hoeve ex uno et inter hereditatem Johannis Tijrelaij ex alio item peciam 

terre unum lopinum siliginis vel circiter in semine capientem sitam in 

dicta parochia de Woensel inter hereditatem domini Theoderici Rover 

militis predicti ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Lemmens ex 

alio item peciam terre quatuor lopinos siliginis #vel circiter# in semine 

capientem sitam in parochia de Zonne inter hereditatem Johannis Wellen 

soen ex uno et inter hereditatem (dg: Rodol) liberorum Rodolphi dicti 

Roef Straetman ex alio item quatuor lopinatas terre #(dg: vl)# siliginee 

#vel circiter# sitas in parochia de Zonne inter hereditatem dicti domini 

Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Gerardi Theus soen ex alio 

item peciam terre tres lopinos siliginis #vel circiter# (dg: s) in semine 

capientem sitam in dicta parochia de Zonne inter (dg: dicti) Rodolphi 

dicti Roef (dg: Wilmans) #Hulsmans# soen ex uno et inter hereditatem 

cuiusdam dicti Katten de Onstaden ex alio item peciam terre XVIII lopinos 

siliginis (dg: in semeine) vel circiter in semine capientem sitam in 

parochia de Zonne #inter hereditatem# dicti domini Theoderici Rover 

militis ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti Hepken des Laets soen 

ex alio item peciam terre sex lopinos siliginis vel circiter in semine 

capientem sitam in predicta parochia de Zonne inter hereditatem Arnoldi 

van den Hoeven ex uno et inter hereditatem Heijlwigis dicte Vrederics ex 

alio item !d peciam terre duos lopinos siliginis vel circiter in semine 

capientem sitam in dicta parochia de Zonne inter hereditatem #dicti# 

Rodolphi (dg: dicti) Roef Hulsmans soen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Houtacker ex alio item peciam terre tres lopinos siliginis vel 

circiter in semine capientem sitam in dicta parochia de Zonne inter 

hereditatem conventus de Hoedonc ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Walteri van den Huls ex alio item peciam terre sex lopinos 

siliginis vel circiter in [semine] capientem sitam in dicta parochia de 

Zonne inter hereditatem Engberti Moelner ex uno et inter hereditatem 

Petri dicti die B[?le]ke ex alio item pratum situm in p[arochia de] Zonne 

#situm# iuxta hereditatem Heijlwigis Vrederics (dg: s ex uno et inter 

hereditatem) prout huiusmodi pratum ibidem est situm et ad [Ar]noldum 

quondam Boest spectare [consueverat] item peciam pascue dictam eeusel 

sitam ante domum supradictam inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem [dicti] domini Theoderici Rover ex alio [item peciam] (dg: 

terre) pascue dicte eeusel sitam in parochia de Zonne 

 

1179 mf10 D 12 p. 661. 

 in festo nativitatis Marie virginis: maandag 08-09-1393. 

 Quinta post pascha: donderdag 10-04-1393. 

 

BP 1179 p 661r 01 ma 08-09-1393. 

(dg: inter hereditatem) ante domum dicti domini Theoderici Rover (dg: R) 

militis (dg: ibide) inter hereditatem eiusdem domini Theoderici Rover ex 

uno et inter communem plateam ex alio item peciam prati sitam in parochia 

de (dg: Broeghel) Broeghel ad locum dictum ten (dg: Elshe) Elsongher Dijc 

inter hereditatem (dg: Walteri) Walteri Belen soen (dg: ex uno et inter 

hereidtatem) et Mijchaelis Willen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Nennekens soen ex alio item secationem lignorum (dg: dictam) seu 

ramorum dictam die (dg: houth) Rijshouwe quam dictus quondam (dg: Th) 

Arnoldus Boest in hereditate dicta Boecter Broeck sita in parochia de 

Zonne #habere (dg: spectare) consuevit de jure# prout huiusmodi secatio 

lignorum seu ramorum dicta Rijshouwe ad (dg: Ar) dictum quondam Arnoldum 

Boest de jure spectare consuevit prout (dg: supradicte hereditates) et in 
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ea quantitate qua supradicte hereditates ibidem site sunt et ad (dg: 

magistrum Emo) fratrem quondam Emondum Boest filium dicti quondam Arnoldi 

Boest spectare consueverunt et idem quondam frater Emondus in eisdem 

decessit ut dicebant #x{BP 1179 p 661r 03 invoegen}# dederunt ad 

hereditariam paccionem Johanni filio quondam Andree dicti Wouters soen 

van den Rullen ab eodem hereditarie possidendas #x{BP 1179 p 661r 02 

invoegen}# pro hereditaria paccione tredecim modiorum siliginis mensure 

de Busco et (dg: pro) sex modiorum ordei dicte mensure et quatuor 

sextariorum seminis raparum mensure de Busco predicte danda sibi dicto 

conventui a (dg: -.) dicto (dg: .) Johanne filio quondam Andree Wouters 

soen hereditarie purificationis et in dicto (dg: cont) conventu tradenda 

ex premissis promittentes indivisi super omnia bona ad dictum monasterium 

spectantia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter (dg: et cum e) repromisit et ad maiorem securitatem dictus Johannes 

filius Andree terciam partem ad se spectantem in quodam manso (dg: .) cum 

suis attinentiis dicti quondam Andree Wouters soen sui patris sito in 

parochia de Broegel in loco dicto Oerle ut dicebat ad pignus imposuit pro 

solucione dictarum paccionum promittens warandiam super! warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: domini) censu domini fundi et XVI 

lopinis siliginis mensure de Zonne ex dicta tercia parte prius solvendis 

promisit super omnia (dg: sufficientem facere p) dictam terciam (dg: 

terre) partem dicti mansi cum suis attinentiis sufficientem facere pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis et duorum modiorum ordei 

mensure de Busco. Testes Sijmon et Vere datum in festo nativitatis Marie 

virginis. 

 

BP 1179 p 661r 02 ma 08-09-1393. 

{Invoegen in BP 1179 p 661r 01}. 

+ pro duobus solidis census scilicet talis !census in quali !censu 

huiusmodi duo solidi domino de Helmont de jure sunt solvendi et (dg: d) 

pro uno pullo censu censuali! (dg: domino de Helmont) #exinde solvendis# 

et pro (dg: here) quatuor et dimidio lopinis siliginis mensure de Zonne 

mense (dg: d) sancti spiritus in (dg: Busco) #in Zonne# exinde solvendis. 

 

BP 1179 p 661r 03 ma 08-09-1393. 

{Invoegen in BP 1179 p 661r 01}. 

x. item totum jus ad (dg: jus) premissa spectans in communitate de Zonne 

prout huiusmodi (dg: ad dictum quond) jus tempore obitus fratris Emondi 

Boest ad premissa spectabat et prout frater Emondus in eodem jure 

decessit. 

 

BP 1179 p 661r 04 ±ma 08-09-1393. 

Zerisius Stevens soen van Berchen beloofde aan Johannes Knode zvw Arnoldus 

Knode, gedurende 2 jaar, ingaande heden, {niet afgewerkt contract}. 

 

Zerisius Stevens soen de Berchen promisit super omnia se daturum et 

soluturum Johanni (dg: Cno) Knode filio quondam Arnoldi Knode ad spacium 

duorum annorum (dg: proxime) datam presentium sin. 

 

BP 1179 p 661r 05 do 10-04-1393. 

Zerisius Stevens soen van Berchen beloofde aan Johannes Knode zvw Arnoldus 

Knode, gedurende 2 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 20 

goede Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Zerisius Stevens soen de Berchen promisit super omnia se daturum et 

soluturum Johanni Knode filio quondam Arnoldi Knode ad spacium duorum 

annorum (dg: proxime futur) datam presentium sine medio sequentium anno 

quolibet dictorum duorum annorum XX bonos Gelre gulden seu valorem 

Martini et pro primo termino Martini hyemalis proxime futuro. Testes 

Emont et Walterus datum quinta post pascha. 
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BP 1179 p 661r 06 do 10-04-1393. 

Henricus Weijer verhuurde aan Arnoldus van den Veen een huis, schuur, tuin 

en al zijn erfgoederen, in Druenen, voor een periode van 4 jaar, ingegaan 

afgelopen Pasen (zo 06-04-1393), in de eerste 2 jaar voor 4 mud rogge, 

Bossche maat, per jaar en in de laatste 2 jaar voor 3 mud 6 zester rogge, 

Bossche maat, per jaar, met Pasen in Den Bosch te leveren. Arnoldus en met 

hem Johannes zvw Heijnmannus gnd Oldekens soen beloofden dat Arnoldus de 

gebouwen zal onderhouden van dak en wanden, de afscheidingen zal 

onderhouden en géén turf zal uitgraven in een ven van voornoemde Henricus, 

in Druenen. Een brief voor Henricus. 

 

Henricus Weijer domum (dg: et ortum) horreum et ortum cum suis 

attinentiis (dg: sitos) et omnes hereditates ad se spectantes sitos in 

parochia de Druenen ut dicebat locavit recto locacionis modo Arnoldo van 

den (dg: Veen) Veen ab eodem ad spacium quatuor annorum a festo pasche 

proxime (dg: fut) preterito deinceps sine medio sequentium (dg: pers) 

anno quolibet dictorum quatuor annorum scilicet (dg: duo) quolibet (dg: 

dicto) anno (dg: dicti) duorum primorum annorum pro quatuor modiis 

siliginis mensure de Busco et quolibet anno duorum ultimorum annorum pro 

tribus modiis et sex sextariis siliginis dicte mensure dandis dicto 

[Henrico] a dicto Arnoldo in festo quolibet anno quatuor annorum pasche 

(dg: promittens w) et in Busco tradendis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter et cum Johannes! filius 

quondam Heijnmanni dicti Oldekens soen indivisi super omnia (dg: ... q) 

et quod dictus Arnoldus edificia premissorum in bona disposicione de 

tecto et parietibus observabit et quod (dg: ?ip) dictus Arnoldus (dg: 

sepib) sepes premissorum in bona disposicione coram scouwe observabit et 

quod dictus Arnoldus non effodiet cespites (?dg: in) in ?sespeto seu 

hereditate dicta venne dicti Henrici sita in dicta parochia (dg: ...) 

dictis quatuor annis durantibus. Testes datum supra. Et erit una littera 

pro Henrico. 

 

BP 1179 p 661r 07 do 10-04-1393. 

Katherina wv Conrardus Writer en haar zoon Gerardus beloofden aan 

Cristianus van Zonne 12 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Katherina relicta quondam Conrardi Writer et Gerardus (dg: Writer) eius 

filius promiserunt indivisi super omnia Cristiano de Zonne XII bonos 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 661r 08 do 10-04-1393. 

Johannes van den Heijnxthoevel droeg over aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, (1) een stuk akkerland en aangelegen stuk heide, in 

Uden, in de Heijnxthoevel, behorend aan het Geefhuis in Den Bosch, 

beiderzijds tussen erfgoed van voornoemd Geefhuis, (2) een stuk erfgoed, 

deels weide en deels heide, in Uden, ter plaatse gnd in den Heijnxthoevelse 

Bosse, beiderzijds tussen erfgoed van voornoemd Geefhuis, belast met ¾ 

cijnshoen en 1 penning cijns aan voornoemd Geefhuis. 

 

Johannes van den Heijnxthoevel peciam terre arabilis (dg: sitam p) et 

peciam terre mericalis #sibi adiacentem# sitas in parochia de Uden in 

[monte] dicto de Heijnx[t]hoevel spectantem ad mensam sancti spiritus in 

Busco inter hereditates dicte mense sancti spiritus ex utroque latere 

coadiacentes [item] peciam (?dg: terre) hereditatis [par]tim] pascue [et 

partim] terre (dg: arabilis) #mericalis# situm in dicta parochia in loco 

dicto in den H[eij]nxthoevelschen Bossche inter hereditatem (dg: mens) 

dicte mense sancti spiritus ex u[troque latere coadia]centem ut dicebat 

hereditarie supportavit Alberto Wael ad opus dicte [mense] sancti 

spiritus in Busco promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 
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tribus quartis partibus unius [pulli] censualis et uno denario census 

dicte mense sancti spiritus e[xinde solv]endis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 661r 09 do 10-04-1393. 

Johannes zv Rodolphus van Moenle verkocht aan Egidius van Ghele (1) 4 lopen 

roggeland, in Hees, ter plaatse gnd W......kelkens Brake, tussen ....... zv 

Arnoldus Groet Arts soen enerzijds en kvw? Gerardus gnd Custer van Nuwelant 

anderzijds, (2) 2 ....... in voornoemde parochie en plaats, tussen kvw 

Ghibo gnd Colen soen enerzijds Nijcholaus zv Arnoldus gnd Rutgers 

anderzijds. 

 

Johannes filius Rodolphi de Moenle quatuor lopinatas [terre si]liginee 

sitas in parochia de Hees in loco dicto W......kelkens Brake inter 

hereditatem ....... filii Arnoldi (dg: dicti) Groet Arts soen (dg: s) ex 

uno et inter hereditatem liberorum [?quondam] Gerardi dicti (dg : K) 

Custer de Nuwelant ex alio et (?dg: sed) du..s ....... ....... sit.. in 

parochia et loco predictis inter hereditatem liberorum (dg: h) quondam 

[Gh]ibonis dicti Colen soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai filii 

Arnoldi dicti (dg: Groet de) #Rutgers# [ex alio] prout ibidem site sunt 

hereditarie vendidit [Egi]dio de Ghele (dg: pro[mittens] ....... et 

obligationem deponere) promittens ....... et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf10 D 13 p. 662. 

 Quinta post pasca: donderdag 10-04-1393. 

 

BP 1179 p 662v 01 do 10-04-1393. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder verkocht aan Willelmus nzvw 

Johannes Loijer een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Martinus in Den 

Bosch te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oss, op de gemeint aldaar, 

tussen Gerardus van Boerdonc enerzijds en Marcelius gnd tSeel zv Metta gnd 

Menen soen anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Walterus van Os 

gekocht had van Johannes zvw Henricus gnd Hensen soen van Os, en die nu aan 

hem behoort. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie Martini (dg: he) hyemalis et in 

Busco tradendum ex duobus iugeribus terre sitis in parochia de Os supra 

communitatem ibidem inter hereditatem Gerardi de Boerdonc ex uno et inter 

hereditatem Marcelii dicti tSeel filii Mette dicte Menen soen ex alio 

quem censum dictus quondam Walterus de Os erga Johannem filium quondam 

Henrici dicti Hensen soen de Os emendo acquisiverat prout in litteris et 

quem nunc integraliter ad se spectare dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio #naturali# quondam Johannis Loijer supportavit cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem (dg: ex parte) 

et impeticionem ex parte sui et heredum dicti quondam Walteri de Os 

deponere. Testes Emont et Walterus datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 662v 02 do 10-04-1393. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel ev Aleijdis dvw Theodericus van 

Buchoven verkocht aan Willelmus Kemmer 1 morgen land, gelegen achter 

Orthen, ter plaatse gnd die Slagen, beiderzijds tussen Willelmus Kemmer, 

welke morgen aan wijlen voornoemde Theodericus van Buchoven ten deel was 

gevallen uit de Duizend Morgen van de stad Den Bosch, belast met 6 

schelling aan de stad Den Bosch. 

 

(dg: Jaco) Jacobus filius Gerardi Groij de Driel #maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Theoderici de Buchoven# unum 

iuger terre situm (dg: in) retro Orten in loco dicto die Slagen inter 

hereditatem Willelmi Kemmer ex utroque latere coadiacentem (dg: ut 

dicebat promittens warandiam et obligationem deponere) et quod iuger 
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terre dicto quondam Theoderico de Buchoven de mille iugeribus terre 

oppidi de Busco cessit in sortem ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

Kemmer promittens warandiam et obligationem deponere et! obligationem 

deponere exceptis sex solidis (dg: exinde solv) oppido de Busco exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 03 do 10-04-1393. 

Jacobus zv Gerardus van Groij van Drijel droeg over aan Willelmus Kemmer 

een b-erfcijns van 6 schelling, die voornoemde Jacobus beurt, gaande uit 

een morgen van voornoemde Jacobus, uit de Duizend Morgen van de stad Den 

Bosch, ter plaatse gnd die Slagen, welke 6 schelling voornoemde Jacobus 

gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Jacobus filius Gerardi de Groij de Drijel hereditarium censum sex 

solidorum quem dictus Jacobus solvere consuevit et tenebatur annuatim et 

hereditarie de et ex quodam iugero dicti Jacobi (dg: sito si) de mille 

iugeribus terre communitatis oppidi de Busco sito in loco dicto die 

Slagen quos sex solidos hereditarii census dictus Jacobus erga oppidum de 

Busco emendo acquisiverat prout (dg: in litteris) in litteris vero 

sigillo etc continetur supportavit Willelmo Kemmer cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex p[arte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 04 do 10-04-1393. 

(dg: Henricus Marcelijs soen van Best). 

 

(dg: Henricus Marcelijs soen de Best). 

 

BP 1179 p 662v 05 do 10-04-1393. 

Paulus gnd Haest verklaarde dat Henricus gnd Marcelijs soen van Best 80 

Gelderse gulden heeft voldaan, in afkorting van 50 Gelderse gulden, 50 

Gelderse gulden, 50 Gelderse gulden en 38 Gelderse gulden, aan voornoemde 

Paulus beloofd door Henricus gnd Zelen soen, Johannes gnd Zelen soen en 

voornoemde Henricus Marcelijs soen van Best. 

 

Solvit. 

Paulus dictus Haest palam recognovit sibi per Henricum (dg: Mar) dictum 

Marcelijs soen de (dg: Best) Best fore satisfactum #de# octoginta Gelre 

gulden in abbreviationem quinquaginta Gelre gulden et quinquaginta Gelre 

gulden et quinquaginta Gelre gulden (dg: promi) atque triginta octo Gelre 

gulden promissorum dicto Paulo ab Henrico dicto Zelen soen (dg: f) 

Johanne dicto Zelen soen et dicto Henrico Marcelijs soen de Best prout in 

quibusdam litteris continetur. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 06 do 10-04-1393. 

Petrus van Dovelo, Theodericus Wanghe zv Arnoldus gnd Wanghe en Johannes zv 

mr Wolphardus van Ghijessen beloofden aan Willelmus Moelner zvw Delft 

Steijmpel 28½ goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Petrus de Dovelo et Theodericus Wanghe filius Arnoldi dicti Wanghe (dg: 

promiserunt Willelmo Moel) et Johannes filius magistri Wolphardi de 

Ghijessen promiserunt Willelmo (dg: f) Moelner filio quondam Delft! 

Steijmpel (dg: CXX) XXVIII et dimidium #bonos# Gelre gulden seu valorem 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 07 do 10-04-1393. 

De twee eersten zullen Johannes schadeloos houden. 
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+. 

Duo primi servabunt Johannem indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 08 do 10-04-1393. 

Johannes Smedeken van Bucstel en Emondus zv Albertus Buc van Lijt beloofden 

aan Petrus van Dovelo en Theodericus Wange zv Arnoldus Wange 8½ goede 

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

te betalen. 

 

Johannes Smedeken van Bucstel et Emondus filius Alberti Buc de Lijt 

promiserunt Petro de Dovelo et Theoderico Wange filio Arnoldi Wange octo 

et dimidium bonos Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 09 do 10-04-1393. 

Jacobus zvw Johannes gnd Jacobs soen van Erpe verklaarde dat Johannes 

Bouman alle goederen, zaken en geldsommen heeft voldaan, die voornoemde 

Johannes Bouman ontvangen heeft uit goederen en zaken van voornoemde 

Jacobus of namens voornoemde Jacobus. 

 

2 plack. 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Jacobs soen de Erpe palam 

recognovit sibi per Johannem Bouman plenarie fore satisfactum ab omnibus 

bonis (dg: mel) et rebus et pecuniarum summis que et quas dictus Johannes 

Bouman percepit et levavit de bonis et rebus dicti Jacobi seu ex parte et 

nomine eiusdem Jacobi primodicti (dg: clamans inde quitum) a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 662v 10 do 10-04-1393. 

Willelmus van Ouden gaf uit aan Johannes zv Rodolphus van Moenle (1) de 

helft van een kamp, in Hees, ter plaatse gnd aan die Wijst, tussen Metta 

Sijmons enerzijds en Rodolphus van Moenle anderzijds, te weten de helft 

naast voornoemde Rodolphus van Moenle, (2) de helft van een kamp gnd die 

Koer Venneken, in Hees, tussen een gemene steeg enerzijds en Gheerlacus 

Boest anderzijds, te weten de helft naast voornoemde steeg, (3) de helft 

van een stuk land, in Hees, tussen voornoemde Metta Sijmons enerzijds en 

kvw Willelmus Belen soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Metta Sijmons; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 7 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, en 3 

cijnshoenderen met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren. Voornoemde 

Willelmus en Johannes zv voornoemde Rodolphus kwamen overeen dat hiermee 

alle brieven, tussen hen hierover uitgewisseld, vervallen zijn. 

 

Willelmus de Ouden medietatem (dg: pecie terre) #cuiusdam campi# siti in 

parochia de Hees ad locum dictum (dg: ad) aen (dg: ?dat) die Wijst inter 

hereditatem Mette Sijmons ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Moenle 

ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Rodolphi de Moenle atque medietatem cuiusdam campi 

dicti die Koer Venneken siti in dicta parochia inter (dg: hereditatem) 

communem stegam ex uno et inter hereditatem Gheerlaci Boest ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est contigue iuxta dictam stegam item 

medietatem pecie terre site in dicta parochia inter hereditatem dicte 

Mette Sijmons ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

Belen soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est (dg: conti) 

contigue iuxta predictam hereditatem dicte Mette Sijmons ut dicebat dedit 

ad hereditariam paccionem Johanni filio Rodolphi de Moenle ab eodem 

hereditarie possidendas (dg: pro hereditaria p hereditario redditu trium 

pullorum et) pro hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab (dg: -..) alio hereditarie purificationis (dg: 

pro) et in Busco et! pro tribus pullis dandis sibi ab alio hereditarie 
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Remigii et in Busco tradendis promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et hiis mediantibus dicti Willelmus et 

Johannes filius dicti (dg: Rutg) Rodolphi voluerunt #et consensuerunt# 

omnes litteras prius inter ipsos (dg: dat) hincinde datas mencionem de 

premissis facientes fore cassatas (dg: et termi) et cancellatas #et sine 

valore firmitatis#. Testes Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 11 do 10-04-1393. 

Willelmus van Ouden gaf uit aan Eligius gnd Loij zvw Johannes gnd Kempen 

(1) de helft van een kamp, in Hees, ter plaatse gnd aen die Wijst, tussen 

Metta gnd Sijmons enerzijds en Rodolphus van Moenle anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemde Metta Sijmons, (2) de helft van een kamp, gnd dat 

Koer Venneken, in Hees, tussen een gemene steeg enerzijds en Gheerlacus 

Boest anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Gheerlacus Boest, (3) 

de helft van een stuk land, in Hees, tussen voornoemde Metta Sijmons 

enerzijds en kvw Willelmus Belen soen anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde kvw Willelmus Belen soen; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfrente van 3 hoenderen, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, en 

een n-erfpacht van 17 lopen ....., Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. Voornoemde Willelmus en Eligius kwamen overeen dat hiermee alle 

onderlinge brieven mbt het voornoemde vervallen zijn. 

 

Willelmus de Ouden medietatem cuiusdam campi siti in parochia de Hees ad 

locum dictum aen die Wijst inter hereditatem Mette dicte Sijmons ex uno 

et inter hereditatem Rodolphi de Moenle ex alio scilicet illam medietatem 

que sita est contigue iuxta dictam hereditatem dicte Mette Sijmons atque 

medietatem cuiusdam campi dicti (dg: die) #dat# Koer Venneken siti in 

dicta parochia inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

Gheerlaci Boest ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Gheerlaci (dg: Boe) Boest item medietatem 

pecie terre site in dicta parochia inter hereditatem dicte Mette Sijmons 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi Belen soen ex alio 

scilicet illam (dg: p) medietatem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dictorum liberorum quondam Willelmi Belen soen ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem Eligio dicto Loij filio quondam Johannis 

dicti Kempen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario redditu 

trium (dg: librarum) pullorum dando sibi ab alio hereditarie Remigii et 

in Busco tradendo atque pro hereditaria paccione (dg: se) decem et septem 

lopinorum ....... mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Buscoducis tradenda ex premissis promittens 

[warandiam] pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et hiis m[ediantibus] dicti Willelmus et Eligius voluerunt 

omnes (dg: alias) litteras inter ipsos hincinde prius datas et factas 

(dg: mencionem dictarum hered) mencionem de predictis hereditatibus 

fac[ientes] fore cassatas et annullatas. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 662v 12 do 10-04-1393. 

Voornoemde Willelmus ontlastte Johannes zv Rodolphs van Moenle en Eligius 

gnd Loij zvw Johannes van Kempen van alle geldsommen, die voornoemde 

Johannes en Eligius in schepenbrieven verschuldigd waren aan voornoemde 

Willelmus. 

 

Dictus Willelmus quitum clamavit Johannem filium Rodolphi de Moenle et 

Eligium [dic]tum Loij filium quondam Johannis de Kempen (dg: fore 

satisfactum) ab omnibus pecuniarum summis quas dicti Johannes et Eligius 

debebant dicto Willelmo usque in diem [presen]tem in litteris scabinorum. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf10 D 14 p. 663. 

 Quinta post pasca: donderdag 10-04-1393. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 17-04-1393. 
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 Sexta post pasche: vrijdag 11-04-1393. 

 

BP 1179 p 663r 01 do 10-04-1393. 

Arnoldus Stamelart van Spanct verhuurde aan Mijchael zvw Johannes gnd 

Nodeken, Johannes zvw Walterus Grieten soen, Florencius gnd Floer Erijts 

soen, Henricus Wouters soen en Walterus Heijnen soen een kamp, ongeveer 7 

morgen groot, gelegen door de villa van Vlijmen, ter plaatse gnd des Heren 

Kamp, op het einde van voornoemde plaats gnd des Heren Kamp, richting de 

plaats gnd Cromvoirt, voor een periode van 4 jaar, ingaande heden, per jaar 

voor 16 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen. De 

huurders zullen het kamp tijdens deze 4 jaar niet bezaaien. Een brief 

voornoemde Arnoldus Stamelart. 

 

Arnoldus Stamelart de Spanct quendam campum ad se spectantem septem 

iugera terre vel circiter continentem situm ante villam de Vlimen in loco 

dicto communiter des Heren Camp in fine eiusdem loci des Heren Camp 

vocati versus locum dictum Cromvoert ut dicebat locavit Mijchaeli filio 

quondam Johannis dicti Nodeken Johanni filio quondam Walteri Grieten soen 

Florencio dicto Floer Erijts soen Henrico Wouters soen [et] Waltero 

Heijnen soen ab eisdem ad spacium quatuor annorum datam presentium sine 

medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum quatuor annorum pro 

(dg: sedecim) #XVI# Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab aliis anno 

quatuor! annorum Martini promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi super omnia (dg: 

tali) tali condicione quod dicti conductores non seminabunt dictum campum 

dictis quatuor annis durantibus. Testes Emont et (dg: Vere) Aggere datum 

quinta post pasca et erit una littera pro dicto Ar Sta. 

 

BP 1179 p 663r 02 do 10-04-1393. 

Johannes zv Truda droeg over aan Gerardus Vosse, tbv het Groot Gasthuis in 

Den Bosch bij de Gevangenpoort, een b-erfcijns van 14 kleine zwarte 

tournosen, gaande uit erfgoederen van wijlen Bartholomeus gnd Meus van den 

Gasthuze, in Gestel bij Herlaar, ter plaatse gnd Haenwijk, welke cijns 

voornoemd Groot Gasthuis moest betalen. 

 

Johannes filius Trude hereditarium censum XIIII (dg: T) parvorum 

Turonensium denariorum nigrorum quem ipse solvendum habet #hereditarie# 

de et ex (dg: hereditatibus hereditariis censibus quos hospitale maius 

situm in Busco prope portam captivorum solvendum habet hereditarie 

hereditarie annuatim et here ...) hereditatibus quondam Bartholomei dicti 

Meus van den Gasthuze sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer (dg: in) 

ad in! loco dicto Haenwijc et quem censum (dg: .) hospitale maius situm 

in Busco prope portam captivorum nunc solvere tenetur ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo Vosse ad opus (dg: p) dicti hospitalis 

maioris promittens warandiam et obligationem in dicto censu existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 663r 03 do 10-04-1393. 

Johannes Luwe zvw Johannes Luwe van Empel beloofde aan Amelius zv Lambertus 

Melijs soen 8½ goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Johannes Luwe filius quondam Johannis Luwe de Empel promisit Amelio filio 

(dg: q) Lamberti Melijs soen (dg: X) VIII et dimidium bonos Gelres gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Emont et 

Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 663r 04 do 10-04-1393. 

Johannes zvw Cristianus gnd van Doderem: een stuk land, gnd den Kalverhof, 

in Oirschot, ter plaatse gnd ter Ameiden, tussen Rodolphus van der Ameijden 
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{niet afgewerkt contract38}. 

 

Johannes filius quondam Cristiani dicti (dg: van den) #de# Doderem peciam 

terre dictam den Kalverhof #et p# sitam in parochia de Oerscot in loco 

dicto ter Ameijden inter hereditatem Rodolphi van der Ameijden ex. 

 

BP 1179 p 663r 05 do 10-04-1393. 

Henricus Voet zvw Ghibo Voet verkocht aan zijn zuster Enghela dvw 

voornoemde Ghibo Voet, tbv haar en Theodericus zv voornoemde Enghela, ½ 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd in den Polre, tussen wijlen 

Willelmus Kepken enerzijds en Henricus Roelofs soen anderzijds, belast met 

zegedijken en waterlaten. 

 

Henricus Voet #filius quondam Ghibonis Voet# dimidium iuger terre situm 

in pariochia de Nuwelant in loco dicto (dg: dicto) in den Polre inter 

hereditatem quondam Willelmi Kepken ex uno et inter! Henrici Roelofs soen 

(dg: ex) ex alio ut dicebat prout ibidem situm est vendidit Enghele sue 

sorori filie dicti quondam Ghibonis Voet ad opus sui et ad opus 

Theoderici filii eiusdem Enghele promittens warandiam et obligationem 

deponere (dg: tamquam de) exceptis zeghedike et aqueductibus ad premissa 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 663r 06 do 10-04-1393. 

Gerardus Witmeri zvw Wenemarus verkocht aan zijn broer Petrus Witmeri 1 

morgen land van wijlen voornoemde Wenemarus, in Maren, ter plaatse gnd Kort 

Mare Heuvel, naast een morgen land die was van wijlen Henricus Ghegel, 

welke eerstgenoemde morgen gedeeld wordt tegen een morgen land van 

voornoemde Henricus Gegel, belast met 1½ vadem maasdijk, in Maren, ter 

plaatse gnd op Zande Weiden. 

 

Gerardus Witmeri (dg: We) filius quondam Wenemari unum iuger terre #dicti 

quondam Wenemari# situm in parochia de Maren in loco dicto Cort Mare 

Hoevel (dg: inter hereditatem) juxta (dg: hereditatem) unum iuger terre 

(dg: spectans) quod fuerat quondam Henrici Ghegel et quod iuger terre 

predictum annuatim dividitur (dg: d) contra iuger terre dicti Henrici 

Gegel (dg: ut dicebat) prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro Witmeri suo fratri promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis una et dimidia mensuris dictis vadem aggeris Mose ad 

hoc de jure spectantibus sitis in dicta parochia in loco dicto op Zande 

Weijden. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 663r 07 do 17-04-1393. 

Johannes zvw Cristianus gnd van Doderen verkocht aan de broers Godefridus 

en Goessuinus, kv Rodolphus van der Ameijden, (1) een stuk land gnd den 

Kalverhof en een stuk land gnd die Braak, in Oirschot, ter plaatse ter 

Ameiden, tussen Rodolphus van der Ameijden enerzijds en Godefridus van der 

Hoeven anderzijds, (2) een stuk land, in Oirschot, ter plaatse ter Ameiden, 

tussen voornoemde Godefridus van der Hoeven enerzijds en Rutgherus van den 

Putten anderzijds, welke erfgoederen aan voornoemde Johannes en zijn vrouw 

Heilwigis dvw Rutgherus de Ertbruggen geschonken waren; de goederen waren 

belast met (a) een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, aan het 

Geefhuis in Den Bosch, (b) 10 penning oude cijns aan de heer van Perwijs, 

(c) 1/5 deel van 3 oude groten aan Johannes van de Dijk. 

 

{Voor BP 1179 p 663r 07 t/m 10 staat een haal}. 

Johannes filius quondam Cristiani dicti de Doderen peciam terre dictam 

den Kalverhof et peciam terre dictam die Brake sitas in parochia de 

Oerscot ad locum (dg: d) ter Ameijden inter hereditatem Rodolphi van der 

Ameijden ex uno et inter hereditatem Godefridi van der Hoeven ex alio 

                         
38 Voor afgewerkt contract zie BP 1179 p 663r 07 do 17-04-1393. 
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item peciam terre sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem 

dicti Godefridi van der Hoeven ex uno et inter hereditatem Rutgheri van 

den Putten ex alio ut dicebat dedit (dg: ad hereditariam paccionem p...) 

quas hereditates dictus Johannes cum Heilwigis sua uxore filia quondam 

Rutgheri de Ertbruggen nomine dotis sumpserat ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido et Goessuino fratribus liberis (dg: quon) Rodolphi van 

der Ameijden (dg: ab) promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco mense sancti spiritus in Busco decem denariis antiqui census domino 

de Pereweis quinta parte trium grossorum antiquorum Johanni de Aggere 

inde solvendis. Testes (dg: Vere et Wouter) Vere et Walterus datum (dg: 

supra) quinta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 663r 08 do 17-04-1393. 

Willelmus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Ger) Willelmus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 663r 09 do 17-04-1393. 

Voornoemde broers beloofden aan voornoemde Johannes verkoper, tbv hem en 

zijn vrouw Heilwigis dvw Rutgerus de Ertbruggen, een lijfpacht van 20 lopen 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

voornoemde erfgoederen, alsmede uit alle andere goederen van voornoemde 

broers; de langstlevende krijgt de helft. 

 

Solvit. 

Dicti fratres promiserunt se daturos dicto Johanni venditori ad opus suio 

et ad opus Heilwigis sue uxoris filie quondam Rutgeri de Ertbruggen 

vitalem pensionem XX lopinorum siliginis mensure de Oerscot solvendam ad 

vitam ipsorum amborum vel alterius eorum purificationis et in Oerscot 

tradendam ex prescriptis hereditatibus atque ex omnibus aliis bonis 

dictorum fratrum habitis et habendis quocumque locorum sitis et 

supervivus (dg: rem..) remanens medietatem pensionis obtinebit scilicet 

cum ambo etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 663r 10 do 10-04-1393. 

De broers Johannes Sceijve en Willelmus Sceijve, kvw Nijcholaus Sceijve, 

droegen over aan Jacobus van Bascot smid hun deel in alle goederen, die 

voornoemde Jacobus van Bascot en wijlen zijn vrouw Elizabeth mv voornoemde 

Johannes en Willelmus bezaten, echter uitgezonderd alle erfelijke goederen, 

waarin wijlen hun voornoemde vader Nijcholaus Sceijve was overleden. 

Voornoemde Johannes en Willelmus verklaarden dat voornoemde Jacobus hen 

alle goederen heeft geleverd, die voornoemde wijlen Elizabeth in haar 

testament aan hen had vermaakt, en dat er een eind gekomen is aan alle 

geschillen met voornoemde Jacobus van Bascot. 

 

Johannes Sceijve et Willelmus Sceijve fratres liberi quondam Nijcholai 

Sceijve totam (dg: et) partem et omne jus eis competentes in omnibus 

bonis (dg: in) que Jacobus de Bascot (dg: p) faber et quondam Elizabeth 

eius uxor mater dictorum Johannis et Willelmi (dg: de per... decesserunt) 

possiderunt (dg: prout) quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: 

ex) ut dicebant (dg: sil) hereditarie supportaverunt dicto Jacobo de 

Bascot promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

salvis tamen eisdem Johanni et Willelmo fratribus omnibus bonis 

hereditariis in quibus dictus quondam Nijcholaus Sceijve #eorum pater# 

decessit. 

Insuper dicti Johannes et Willelmus palam recognoverunt eis (dg: fo) per 

dictum Jacobum fore satisfactum de omnibus bonis que dicta quondam 

Elizabeth dictis Johanni et Willelmo suis liberis in suo testamento 

legaverat et de omnibus (dg: cans) causis quibus mediantibus ipsi 
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Johannes et Willelmus fratres dictum Jacobum de Bascot impetere possent a 

quocumque tempore (dg: ..) preterito usque in diem presentem clamantes 

inde quitum. Testes Aggere et Vere datum quinta post pasca. 

 

BP 1179 p 663r 11 vr 11-04-1393. 

Johannes van Hemert beloofde aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini 69 oude 

Gelderse gulden of de waarde minus 9 lichte plakken en 27 5/6 Engelse nobel 

of de waarde na maning te betalen. 

 

Johannes de Hemert promisit Jordano filio quondam Arnoldi Tielkini 

sexaginta novem bonos #antiquos# Gelre gulden seu valorem minus novem 

licht placken atque viginti octo Enghels nobel seu valorem minus (dg: 

sex) una sexta parte unius Enghels nobel ad monitionem per[solvendos. 

Testes] Veer et Walterus datum sexta post pasche. 

 

BP 1179 p 663r 12 ±vr 11-04-1393. 

Hilla van den Veerdonc wv Gerardus Snoecke droeg over aan Johannes Snoec, 

zv voornoemde Hilla en wijlen Gerardus Snoeke, haar vruchtgebruik in alle 

goederen van wijlen Johannes van den Veerdonc, gelegen onder Schijndel. 

 

Hilla van den Veerdonc relicta quondam Gerardi Snoecke cum tutore suum 

usufrcutum sibi competentem in omnibus bonis (dg: dicti ...) #quondam 

Johannis van den Veerdonc# [quocumque] locorum infra parochiam de Scijnle 

sitis ut dicebat supportavit Johanni Snoec filio dictorum Hille et 

quondam Gerardi Snoeke promittens cum tutore ratam servare. Testes [datum 

supra]. 

 

1179 mf10 E 01 p. 664. 

 Sexta post pascha: vrijdag 11-04-1393. 

 Sabbato post pascha: zaterdag 12-04-1393. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 14-04-1393. 

 

BP 1179 p 664v 01 vr 11-04-1393. 

Johannes nzvw Henricus van Baex droeg over aan de broers Goeswinus, 

Johannes en Petrus, zvw Johannes gnd Goeswijns soen, tbv hen en hun zusters 

Elizabeth, Metta en Katherina, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan 

voornoemde Goeswinus, Johannes, Petrus, Elizabeth, Metta en Katherina, kvw 

Johannes gnd Goeswijns soen, gekomen waren na overlijden van Jutta dvw 

Johannes van Woenssel ev eerstgenoemde Johannes, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius naturalis quondam Henrici de Baex suum usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis que Goeswino Johanni Petro fratribus 

Elizabeth Mette et Katherine sororibus liberis quondam Johannis dicti 

Goeswijns soen de morte quondam Jutte (dg: f ux) filie quondam Johannis 

de Woenssel uxoris olim primodicti Johannis successione advolutis et post 

mortem predicti Johannis successione advolvendis quocumque sitis 

supportavit dictis Goeswino (dg: Petro) Johanni et Petro fratribus ad 

opus eorum et ad opus dictarum Elizabeth Mette et Katherine suarum 

sororum promittens ratam servare. Testes Veer et Walterus datum sexta 

post pascha. 

 

BP 1179 p 664v 02 za 12-04-1393. 

Voornoemde broers Goessuinus, Johannes en Petrus, kvw Johannes Goeswijns 

soen, Theodericus zvw Martinus van Abruggen ev Elisabeth, en Jacobus zvw 

Willelmus Snabbe ev Katherina, dvw voornoemde Johannes Goeswijns soen, 

verkochten voornoemde goederen aan voornoemde Johannes nzvw Henricus van 

Baex. Metta dvw voornoemde Johannes Goeswijns soen zal nimmer rechten 

hierop doen gelden. 
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Dicti (dg: Johannes) Goessuinus Johannes et Petrus fratres liberi quondam 

Johannis Goeswijns soen Theodericus filius quondam Martini de Abruggen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elisabeth sue uxoris et Jacobus 

filius quondam Willelmi Snabbe maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Goeswijns soen dicta 

bona omnia et singula hereditarie vendiderunt dicto Johanni filio 

naturali quondam Henrici de Baex promittentes rartam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et promiserunt super omnia quod ipsi 

Mettam filiam dicti quondam Johannis Goeswijns soen semper talem habebunt 

quod nunquam jus et! habere presumet in bonis predictis. Testes Veer et 

Wouter datum sabbato post pascha. 

 

BP 1179 p 664v 03 vr 11-04-1393. 

Aleijdis gnd Moerwaters wv Jacobus gnd die Clercke verklaarde dat Paulus 

Haest alle achterstallige termijnen heeft voldaan van een lijfrente van 14 

nobel, die voornoemde Paulus aan haar moet39 betalen. 

 

Aleijdis dicta Moerwaters relicta quondam Jacobi dicti die Clercke palam 

recognovit sibi fore satisfactum #per Paulum Haest# ab omnibus 

arrestadiis sibi restantibus et non solutis a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem occacione vitalis (dg: v) pensionis XIIII nobel 

quam dictus Paulus sibi solvere tenetur ad vitam eiusdem Aleijdis prout 

in litteris dicebat contineri. Testes Veer et Walterus datum sexta post 

pasca. 

 

BP 1179 p 664v 04 vr 11-04-1393. 

Broeder Henricus Potter kloosterling van Porta Celi, zv Henricus Potter en 

Oda dvw Nijcholaus Ghenemans, droeg over aan Theodericus gnd Zeghers soen 

van Hoesden het deel40, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn 

grootvader voornoemde Nijcholaus Gheenmans en na overlijden van zijn moeder 

voornoemde Oda, in een huis en erf van wijlen Cristina wv Johannes gnd Oem, 

in Den Bosch, aan de Kolperstraat, naast erfgoed van wijlen Danekinus van 

Beke, welk huis en erf voornoemde wijlen Nijcholaus Gheenmans gekocht had 

van Johannes Sceijfart. 

 

Frater Henricus Potter conventualis de Porta Celi filius Henrici (dg: He) 

Potter ab eodem Henrico Potter et Oda quondam sua uxore filia quondam 

(dg: Joh) Nijcholai Ghenemans pariter genitus totam partem et omne jus 

sibi de morte dicti quondam Nijcholai Gheenmans sui avi et de morte dicte 

quondam Ode sue (dg: av) matris successione advolutis et alias quovis 

modo competentes in domo et area quondam Cristine relicte Johannis dicti 

Oem sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet juxta hereditatem quondam 

Danekini de Beke quam domum et aream dictus quondam Nijcholaus Gheenmans 

erga Johannem Sceijfart emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Theoderico dicto Zeghers soen de Hoesden (dg: pro) cum 

litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 664v 05 vr 11-04-1393. 

Arnoldus nzvw Arnoldus Koijt droeg over aan Theodericus Zeghers soen van 

Hoesden (1) alle erfelijke goederen die aan Gerardus zvw Lambertus gnd 

Rijxken en zijn vrouw Margareta dvw Nijcholaus Gheenmans gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Nijcholaus, resp. aan hen zullen komen na 

overlijden van Hilla wv voornoemde Nijcholaus, voorzover voornoemde Hilla 

die goederen thans bezit, (2) alle goederen, die aan voornoemde Margareta 

behoren, volgens arbitrage, gedaan door Egidius van de Doorn en wijlen 

Theodericus van Os, tussen voornoemde Margareta, Henricus Potter en 

                         
39 Zie ← BP 1179 f 091av 05 wo 30-08-1391, verkoop van de lijfrente. 
40 Zie → BP 1179 p 664v 06 vr 11-04-1393, overdracht van het deel dat 

broeder Henricus Potter in dit huis heeft. 
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voornoemde Hilla, aan eerstgenoemde Arnoldus verkocht door voornoemde 

Gerardus zvw Lambertus Rijxken en diens vrouw Margareta. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Arnoldi Koijt omnia et singula bona 

hereditaria Gerardo filio quondam Lamberti dicti Rijxken et Margarete sue 

uxoris filie quondam Nijcholai Gheenmans de morte dicti quondam Nijcholai 

successione advoluta et post mortem Hille relicte eiusdem quondam 

Nijcholai successione advolvenda quocumque locorum situata prout et in 

quantum dicta Hilla huiusmodi bona hereditaria possidet pro presenti 

atque omnia bona et totum jus dicte Margarete competentia et competitura 

vigore cuiusdam arbitrii pridem per (dg: Ed) Egidium de Spina et 

Theodericum quondam de Os (dg: pannicidam) pronunciati inter dictam 

Margaretam et inter Henricum Potter et inter Hillam antedictam vendita 

primodicto Arnoldo a dicto Gerardo filio quondam Lamberti Rijxken et 

Margareta eius uxore prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

Arnoldo) #Theoderico# Zeghers soen de Hoesden cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 664v 06 vr 11-04-1393. 

Henricus Potter droeg over aan Theodericus Zeghers soen van Hoesden het 

deel41 dat aan zijn zoon broeder Nijcholaus gekomen was na overlijden van 

diens grootvader Nijcholaus Gheenmans en na overlijden van Oda, mv 

voornoemde broeder Nijcholaus, in een huis en erf van wijlen Cristina wv 

Johannes gnd Oem, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, naast erfgoed van 

wijlen Danekinus van Beke, welk huis en erf voornoemde wijlen Nijcholaus 

Gheenmans gekocht had van Johannes Scijfart. Voornoemde broeder Nijcholaus 

zal nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Henricus Potter totam partem et omne jus fratri (dg: Henrico) Nijcholao 

suo filio de morte quondam Nijcholai Gheenmans avi olim eiusdem fratris 

Nijcholai et de morte (dg: Ode) quondam Ode matris (dg: dicti) olim dicti 

fratris Nijcholai successione advolutas in domo et area (dg: s) quondam 

Cristine relicte Johannis dicti Oem sita in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet juxta hereditatem quondam Danekini de Beke quam domum et 

aream dictus quondam Nijcholaus Gheenmans erga Johannem Scijfart emendo 

acquisiverat #et quas partem et jus nunc ad se spectare dicebat# prout in 

litteris supportavit Theoderico (dg: The) Zeghers soen de Hoesden cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui #ex parte# dicti fratris 

Nijcholai (dg: dep) in premissis existentem deponere et quod ipse dictum 

fratrem Nijcholaum suum filium perpetue talem habebit quod nunquam 

presumet se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 664v 07 ma 14-04-1393. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo droeg over aan Arnoldus Hacke en 

Cristianus Hermans soen, tbv de villa van Nuenen en alle personen die recht 

hebben in de gemeint van de villa van Nuenen, een erfgoed, gelegen binnen 

de gemeinten van Stiphout, Nuenen en Wetten, dat reikt tot aan een paal gnd 

tScuetken, vanaf die paal tot aan een paal gnd Quedelsberge, vanaf deze 

paal tot aan een huis gnd Berhouts Huis van Colle, vanaf dit huis tot aan 

de dingbank gnd tGhericht van Philippus gnd van Gheldorp, en verder vanaf 

eerstgenoemde paal gnd tScuetken, naast de digbank van Henricus van Nuenen, 

strekkend tot aan voornoemde dingbank van Philippus van Gheldorp, welk 

erfgoed voornoemde Henricus Dicbier verworven had van Willelmus gnd 

Houbraken. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus of Cristianus. 

 

                         
41 Zie ← BP 1179 p 664v 04 vr 11-04-1393, overdracht van het deel dat 

broeder Henricus Potter in dit huis heeft. 
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Henricus Dicbier dominus de Mierle quandam hereditatem ad se spectantem 

sitam infra limites infrasciptos scilicet inter (dg: hereditatem) 

communitates de Stiphout de Nuenen et de Wetten cum attinentiis eiusdem 

hereditatis singulis et universis et que hereditas predicta tendit ad 

quendam palum dictum communiter tScuetken et a dicto palo ad palum dictum 

communiter (dg: Quedelsche Quedelsch) Quedelsberghe et a dicto loco vel 

palo Quedelsberghe vocato ad quandam domum dictam communiter Berhouts 

(dg: Huij) Huijs van Colle atque a dicta domo ad jurisdictionem dictam 

tGhericht Philippi dicti de Gheldorp et ulterius a primo palo tScuetken 

vocato contigue #juxta# jurisdictionem (dg: H dicti) Henrici de Nuenen 

tendentem ad dictam jurisdictionem dicti Philippi de Gheldorp prout 

huiusmodi hereditas primodicta ibidem est situata quam hereditatem 

primodictam dictus Henricus Dicbier erga Willelmum dictum Houbraken 

acquisiverat prout hoc et alia in litteris continetur hereditarie 

supportavit Arnoldo Hacke et Cristiano Hermans soen ad #opus# ville de 

Nuenen et ad opus omnium (dg: illorum et) personarum (dg: quarumcumque) 

habentium jus in communitate (dg: de N) dicte ville de Nuenen cum 

litteris et jure occacione etc promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Vere et Walterus (dg: ad opus) datum 

secunda post octavas pasche. Tradetur littera alteri dictorum Arnoldi et 

Cristiani. 

 

BP 1179 p 664v 08 ma 14-04-1393. 

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

beloofden aan Henricus van Heijnxtstem zv Henricus gnd Jonghe Heijn van 

Heijnxtstem 8½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1393) te betalen, op straffe van 6. 

 

Johannes (dg: de) Enghelant et Lambertus fratres liberi quondam Arnoldi 

de Enghelant promiserunt Henrico de Heijnxtstem filio Henrici dicti 

Jonghe Heijn de Heijnxtstem octo et dimidium et! Gelre gulden seu valorem 

ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena VI. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf10 E 02 p. 665. 

 Secunda post octavas pasche: maandag 14-04-1393. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 17-04-1393. 

 Quarta post octavas pasche: woensdag 16-04-1393. 

 Tercia post octavas pasche: dinsdag 15-04-1393. 

 

BP 1179 p 665r 01 ma 14-04-1393. 

Katherina wv Cristianus gnd Blancmans droeg over aan haar moeder Eefsa wv 

....... gnd Hoernken en Eefsa en Cristina, dv voornoemde Katherina en 

wijlen Cristianus Blancman, alle goederen van Arnoldus zvw Martinus zv 

Arnoldus gnd Govij, aan haar gerechtelijk verkocht door Johannes Monic en 

Gerardus gnd Vucht. 

 

Katherina relicta quondam Cristiani dicti Blancmans cum tutore omnia bona 

Arnoldi filii quondam Martini filii Arnoldi dicti Govij vendita sibi a 

Johanne Monic et Gerardo dicto Vucht per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Eefse (dg: 

re) sue matri relicte quondam ....... dicti Hoernken et (dg: K) Eefse et 

Cristine sororibus filiabus (dg: d) predicte Katherine ab eadem Katherina 

predicta et dicto quondam Cristiano Blancman pariter genitis cum litteris 

et jure promittens cum tutore ratam servare. Testes Veer et Wouter datum 

secunda post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 665r 02 ma 14-04-1393. 

(dg: Rodolphus zvw Ghibo van der Rennendonc). 
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(dg: Rodolphus filius quondam Ghibonis van der Rennendonc). 

 

BP 1179 p 665r 03 ma 14-04-1393. 

Nijcholaus van Berze droeg over aan Albertus van den Perre een stuk land, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse gnd in den Kerkakker, tussen 

voornoemde Albertus van den Perre enerzijds en wijlen Lucas van Bubbenagel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd aen die Dommel Straet. 

Zou dit stuk land van voornoemde Albertus worden uitgewonnen, dan zal 

voornoemde Nijcholaus 12 Gelderse gulden of de waarde betalen aan 

voornoemde Albertus, voor zijn schade. 

 

-. 

Nijcholaus de Berze peciam terre sitam in (dg: Busco) parochia de Bucstel 

in loco dicto Lijemde #in loco dicto in den Kercacker# inter hereditatem 

Alberti van den Perre ex uno et inter hereditatem quondam Luce de (dg: J) 

Bubbenagel ex alio tendentem cum uno fine ad locum aen! die Dommel Straet 

ut dicebat hereditarie (dg: ve) supportavit dicto Alberto van den Perre 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione si dicta pecia terre imposterum dicto Alberto evincetur #(dg: 

in jure)# extunc dictus Nijcholaus dabit et exsolvet dicto Alberto XII 

Gelre gulden seu valorem scilicet pro dampnis que dictus Albertus 

#exinde# habebit et sustinebit (dg: occacione). Testes Sijmon et Vere 

datum supra. 

 

BP 1179 p 665r 04 ma 14-04-1393. 

Jacobus die Vrieze zvw Walterus die Vrieze ev Margareta dvw Zibbertus van 

der Scueren zvw Johannes van der Scueren gaf uit aan Theodericus zv 

Mijchael van Halle (1) alle erfgoederen die aan voornoemde Jacobus en 

Margareta gekomen waren na overlijden van Henricus, Baudewinus, Johannes en 

Margareta, kvw voornoemde Johannes van der Scueren, gelegen onder Haaren, 

(2) de helft van alle erfgoederen, die aan Johannes gnd Godekens soen 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus, Baudewinus, Johannes 

en Margareta, kvw voornoemde Johannes van der Scueren, gelegen onder 

Haaren; de uitgifte geschiedde voor de lasten en thans voor een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Jacobus die Vrieze filius quondam Walteri die Vrieze maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Zibberti van der Scueren 

filii quondam #Johannis van der Scueren# omnia bona hereditaria que (dg: 

sibi) dictis Jacobo et Margarete de morte #quondam# Henrici Baudewini 

Johannis et Margarete liberorum (dg: de morte) quondam dicti (dg: ..) 

Johannis van der Scueren successione sunt advoluta quocumque locorum (dg: 

de) infra parochiam de Haren situata atque medietatem omnium bonorum 

hereditariorum (dg: qu) Johanni dicto (dg: d) Godekens soen de morte 

dictorum quondam Henrici Baudewini Johannis et Margarete liberorum dicti 

quondam Johannis van der Scueren successione advolutorum quocumque 

locorum infra dictam pariochiam de Haren situatorum ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Theoderico filio (dg: .) Mijchaelis de Halle ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus exinde solvendis dandis etc 
?etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et (dg: inde) supra 

hereditates infrascriptas tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam (dg: b) obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 665r 05 do 17-04-1393. 

Johannes Becker zvw Johannes gnd die Heirde droeg over aan Johannes van 

Steenberghen timmerman de helft, die behoorde aan Henricus gnd Mutsart, van 

een huis en tuin in Den Bosch, in de straat Beurde, tussen erfgoed van 

Godefridus gnd Sceijnckel enerzijds en erfgoed van Johannes van Uden 

anderzijds, welke helft aan hem was overgedragen door Henricus van Best. 
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Voornoemde Johannes Becker behoudt uit deze helft een b-erfcijns van 20 

schelling, die hij verworven42 had van Henricus Mutsart. Het Geefhuis in Den 

Bosch behoudt een b-erfcijns van 20 schelling. 

 

Johannes Becker filius quondas Johannis dicti die Heirde (dg: d) 

medietatem que spectabat ad Henricum dictum Mutsart domus et orti sitorum 

(dg: si) in Busco in vico Boerde inter hereditatem Godefridi dicti (dg: 

Sceijnk) Sceijnckel ex uno et inter hereditatem Johannis de Uden ex alio 

supportatam sibi ab Henrico de Best prout in litteris supportavit Johanni 

de Steenberghen carpentario cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvo tamen dicto 

Johanni Becker in dicta medietate hereditario censu XX solidorum quem 

ipse Johannes Becker dudum erga Henricum Mutsart acquisiverat juxta 

continentiam litterarum inde confectarum salvo eciam mense sancti 

spiritus in Busco in dicta medietate hereditario censu XX solidorum quem 

dicta mensa ex dicta medietate de jure habet solvendum. Testes Vere et 

Walterus datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 665r 06 do 17-04-1393. 

Voornoemde Johannes van Steenbergen beloofde aan voornoemde Johannes Becker 

zvw Johannes die Heirde een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit voornoemde helft, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van Johannes van Uden. 

 

Dictus Johannes de Steenbergen promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde hereditarium censum 

trium librarum monete hereditarie (dg: mediatim) nativitatis Domini ex 

dicta medietate scilicet ex illa medietate que sita #est# contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Johannis de Uden et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 665r 07 wo 16-04-1393. 

Theodericus nzvw (dg: Henricus van Beke) hr Theodericus van Rumel priester 

droeg over aan zijn broer Henricus nzvw Henricus van Beke (1) een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, tussen Johannes gnd Heijnkens enerzijds en 

een gemene weg gnd die Helle anderzijds, (2) een stuk land, in Vught Sint-

Lambertus, tussen Petrus Eijfellaers enerzijds en voornoemde hr Theodericus 

van Rumel priester anderzijds, welk stuk land voornoemde Theodericus 

gekocht had van Johannes zvw Johannes Heijnkens soen, Theodericus van 

Spoerdonc, en Katherina en Truda, dvw Aleijdis !?dvw voornoemde Johannes 

Heijnkens soen. 

 

Theodericus filius naturalis (dg: domini Theoderici de Rumel presbitri p 

#quondam Henrici de Beke) quondam domini Theoderici de Rumel presbitri# 

quandam peciam terre sitam in Vucht in parochia de! sancti Lamberti inter 

hereditatem Johannis dicti Heijnkens ex uno et inter (dg: he) quandam 

plateam dictam communiter die Helle ex alio (dg: supportatam dicto domino 

Theoderico de Rumel ad opus dicti Theoderici sui filii) naturalis prout 

in litteris (dg: hereditarie supportavit Henrico suo fratri .. filio 

naturali quondam Henrici de Beke cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere) atque peciam terre #cum 

suis attinentiis# sitam in Vucht in parochia sancti Lamberti inter 

hereditatem Petri Eijfellaers ex uno et inter hereditatem dicti domini 

Theoderici de Rumel #presbitri# ex alio quam peciam terre dictus (dg: 

dominus) Theodericus erga Johannem filium quondam (dg: H) Johannis 

Heijnkens soen et (dg: ..) Theodericum de Spoerdonc Katherinam et Trudam 

filias quondam Aleijdis dicti! quondam Johannis Heijnkens soen emendo 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico suo fratri filio 

                         
42 Zie ← BP 1179 p 299r 09 za 23-09-1391, overdracht van deze helft van het 

huis en de tuin. 
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naturali quondam Henrici de Beke cum litteris #et# jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Sijmon datum 

quarta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 665r 08 di 15-04-1393. 

Willelmus van Audenhoeven beloofde aan Reijnerus zvw Johannes Nollekens 35 

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

te betalen. 

 

Willelmus de Audenhoeven promisit super omnia Reijnero filio quondam 

Johannis Nollekens XXXV (dg: .) Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum (dg: sabbato 

p) tercia post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 665r 09 di 15-04-1393. 

Willelmus van Audenhoeven beloofde aan Arnoldus Sceijdemaker 35 Hollandse 

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

betalen. 

 

Willelmus de Audenhoeven promisit super omnia Arnoldo Sceijdemaker XXXV 

Hollant (dg: gel) gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 665r 10 di 15-04-1393. 

Katherina wv Arnoldus van Beke droeg over aan Elizabeth dv Arnoldus van 

Beke nzvw hr ....... van Beke priester haar vruchtgebruik in alle goederen, 

waarin voornoemde Arnoldus van Beke was overleden, gelegen onder de stad 

Den Bosch, welke goederen wijlen voornoemde Arnoldus in zijn testament had 

vermaakt aan voornoemde Elizabeth. 

 

Katherina relicta quondam (dg: Katherina) Arnoldi de Beke cum tutore suum 

usufructum (dg: q) sibi competentem in omnibus bonis in quibus dictus 

quondam Arnoldus de Beke decessit quocumque locorum infra (dg: Buscum) 

oppidum de Buscoducis consistentibus sive sitis atque totam partem et 

omne jus sibi competentes in dictis bonis omnibus et singulis et que bona 

omnia et singula dictus quondam Arnoldus in suo testamento legaverat 

Elizabeth filie Arnoldi de Beke filio! naturali quondam domini ....... de 

Beke presbitri (dg: scilicet ab eadem Elizabeth statim post decessum 

dicti ....... Arnoldi quondam Arnoldi de Beke et Katherine amborum 

habentibus ....) legitime supportavit dicte Elizabeth promittens cum 

tutore ratam servare. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

1179 mf10 E 03 p. 666. 

 Tercia post octavas pasche: dinsdag 15-04-1393. 

 Quarta post octavas pasche: woensdag 16-04-1393. 

 

BP 1179 p 666v 01 di 15-04-1393. 

Willelmus van Loen zv Henricus van Diegheden zvw Henricus wonend in Loen 

bij Ravenstein ev Mechtildis ndvw Johannes Smedeken zvw Arnoldus gnd Smijt 

van Berlikem, deed tbv Johannes van der Molen zv Arnoldus afstand van (1) 

alle goederen, waarin voornoemde wijlen Johannes Smedeken overleden was, en 

van het recht, dat hij en zijn voornoemde vrouw Mechtildis krachtens 

testament van voornoemde wijlen Johannes Smedeken hebben mbt 

huwelijksgoederen aan hen beloofd door voornoemde wijlen Johannes Smedeken 

en mbt andere beloften, eertijds aan hem gedaan door voornoemde wijlen 

Johannes Smedeken, (2) alle goederen en geldsommen aan voornoemde 

Mechtildis vermaakt door voornoemde wijlen Johannes Smedeken. Voornoemde 

Willelmus en zijn vrouw Mechtildis behouden echter een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van 

Henricus van den Hoernoc, gelegen onder Gestel bij Herlaar, welke pacht 

voornoemde wijlen Johannes Smedeken gekocht had van voornoemde Henricus van 
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den Hoernoc, welke pacht voornoemde wijlen Johannes Smedeken in zijn 

testament vermaakt had aan zijn voornoemde natuurlijke dochter Mechtildis. 

 

Willelmus de Loen filius (dg: quondam) Henrici de (dg: Dig) Diegheden 

filii quondam Henrici commorantis in (dg: Venl) Loen prope Ravensteijn 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie naturalis quondam 

Johannis Smedeken (dg: #de Berlikem# fabri) {invoegen wat boven dit 

contract staat:} #+ filii quondam Arnoldi dicti Smijt de Berlikem# super 

omnibus et singulis bonis in quibus dictus quondam Johannes (dg: m) 

Smedeken decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis atque super 

toto jure sibi et dicte (dg: sue) Mechtildi sue uxori tami vigore 

testamenti dicti quondam Johannis Smedeken quam occacione bonorum 

#dotalium# matrimonialium quorumcumque dicto Willelmo cum dicta Mechtilde 

sua uxore a dicto (dg: Joh) quondam Johanne Smedeken (dg: in quo 

promissorum) in quocumque tempore preterito (dg: pro) promissorum (dg: 

.......) #quam eciam# occacione quarumcumque aliarum promissionum prius 

factarum dicto Willelmo ?a dicto quondam Johanne Smedeken aut alias 

quovis modo competente #atque super omnibus bonis et pecuniarum summis 

dicte Mechtildi a dicto quondam Johanne Smedeken legatis# ut dicebat (dg: 

here) ad opus Johannis van der Molen filii Arnoldi renunciavit promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva 

tamen dictis Willelmo et Mechtildi sue uxori hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis ex 

omnibus et singulis bonis Henrici van den Hoernoc quocumque locorum tam 

in humido quam in sicoo in duro et in molli consistentibus sive sitis 

infra parochiam de Ghestel prope Herlaer quam paccionem unius #modii 

siliginis# dictus quondam Johannes Smedeken erga dictum Henricum van den 

Hoernoc emendo acquisiverat prout in litteris quam paccionem unius modii 

siliginis dictus quondam Johannes Smedeken antedicte (dg: -is Willelmo de 

Loen) Mechtildi sue filie naturali in suo testamento legaverat ut 

dicebat. Testes Sijmon et Walterus datum (dg: s) tercia post octavas 

pasche. 

 

BP 1179 p 666v 02 di 15-04-1393. 

(dg: Voornoemde Johannes van der Molen ev). 

 

(dg: Dictus Johannes van der Molen maritus et tutor legitimus d). 

 

BP 1179 p 666v 03 di 15-04-1393. 

Lambertus gnd Naets soen droeg over aan Mechtildis wv Willelmus van Ghestel 

bij Blaerthem Sint-Lambertus een b-erfpacht van 6 lopen {graansoort niet 

vermeld}, maat van Eindhoven, die Theodericus van der Heijden en Henricus 

van Heijst beloofd hadden aan voornoemde Lambertus Naets soen, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een beemd, gnd dat Houbroek, in Blaerthem Sint-

Severinus, tussen kvw Godefridus gnd Bierken enerzijds en Henricus gnd 

Belen soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Lambertus dictus Naets soen hereditariam paccionem sex lopinorum !mensure 

de Eijndoven quam Theodericus van der Heijden et Henricus de Heijst 

promiserunt ut debitores principales indivisi se daturos et soluturos 

dicto Lamberto Naets soen hereditarie purificationis ex prato dicto dat 

Houbroec sito in parochia sancti Severini in Blaerthem inter hereditatem 

liberorum quondam Godefridi dicti Bierken ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Belen soen ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Mechtildi relicte quondam Willelmi de Ghestel prope Blaerthem 

sancti Lamberti cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 666v 04 di 15-04-1393. 

Alardus zvw Henricus zvw Henricus bakker eertijds wonend aan het eind van 
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de Hinthamerstraat droeg over aan Godefridus zvw Andreas van Berlikem, tbv 

hem en Henricus van Uden, 21 schelling 4 penning geld b-erfcijns, een helft 

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

erfgoed met gebouwen van voornoemde wijlen Henricus bakker, in Den Bosch, 

aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen een huis en erf dat behoort aan 

het Leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds en huis en erf waarin Benedictus 

gnd Bids smid woonde anderzijds aan de oostkant, welk erfgoed met de 

gebouwen eerstgenoemde Henricus uitgegeven had aan Benedictus gnd Bits 

Cuper, te weten voor voornoemde 21 schelling 4 penning. Jacobus Loze deed 

afstand. Voornoemde Godefridus en Henricus van Uden zullen uit deze 21 

schelling 4 penning b-erfcijns betalen de hertogencijnzen die uit het 

erfgoed gaan en een b-erfcijns van 6 schelling, die de priesters van de 

kerk van Den Bosch uit dat erfgoed beuren. 

 

Alardus filius quondam Henrici filii quondam Henrici pistoris commorantis 

quondam ad finem vici Hijnthamensis (dg: quandam here hereditarium 

censum) viginti unum solidos et quatuor denarios monete hereditarii 

census solvendos hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

quadam hereditate dicti quondam Henrici pistoris sita in Buscho ad finem 

vici Hijnthamensis inter (dg: hereditatem) domum et aream ad (dg: .....) 

domum leprosorum prope Buschumducis spectantem (dg: ex) ab uno latere et 

inter domum et aream in qua Benedictus dictus Bids faber commorari 

consuevit ab alio latere ad orientem (dg: ...) et ex edificiis in 

predicta hereditate consistentibus quam hereditatem primodictam cum suis 

(dg: att) #edificiis# primodictus Henricus (dg: erg) dederat ad censum 

Benedicto dicto Bits Cuper scilicet pro dictis viginti uno solidis et 

quatuor denariis dicte monete prout in litteris et quos nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Godefrido filio quondam Andree 

de Berlikem ad opus sui + #ad opus Henrici de Uden cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte# suorum coheredum 

quorumcumque deponere. Quo facto Jacobus Loze super dictis viginti uno 

solidis et quatuor denariis hereditarii census et super jure ad opus 

dictorum Godefridi et Henrici de Uden renunciavit promittens ratam 

servare tali condicione quod dicti Godefridus et Henricus de Uden de et 

ex dictis viginti uno solidis et quatuor denariis hereditarii census 

dabunt et exsolvent annuatim et hereditarie census domini ducis ex 

primodicta hereditate solvendos atque hereditarium censum sex solidorum 

quem presbitri ecclesie de Busco ex predicta hereditate de jure habent 

solvendum. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 666v 05 wo 16-04-1393. 

Jkr Willelmus van Mijlberch heer van Zevenborne en Craendonc beloofde aan 

Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Gele een n-erfpacht van 10 mud rogge, 

maat van Eindhoven, met Sint-Jan-Baptist in de na te noemen molen te 

leveren, gaande uit de windmolen met ondergrond, in Blaerthem Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Gestel en het gemaal van de villae van Aelst, 

Blaerthem Sint-Severinus, Blaerthem Sint-Lambertus, Gestel en Stripe. Zodra 

voornoemde jkr Willelmus deze pacht gevestigd heeft op andere erfgoederen 

onder de villicacio van Den Bosch, welke erfgoederen van voldoende waarde 

moeten zijn, dan zullen voornoemde molen, gemaal en hr Willelmus van deze 

pacht ontlast zijn. 

 

Domicellus Willelmus de Mijlberch dominus de (dg: Cranen) #Zeven-(dg: 

borch)-borne et de# Craendonc promisit ut debitor principalis (dg: .. 

fratri Egidio de Brede ordinis predic ad opus conventus fratrum 

predicatorum in Busco quod ipse dictus Willelmus dictus Willelmus) 

#Arnoldo de Ghele filio quondam Egidii de Gele quod ipse domicellus 

Willelmus# dabit et exsolvet dicto (dg: conventui fratrum predicatorum in 

Busco) #Arnoldo# hereditariam paccionem decem modiorum siliginis mensure 

de Eijndoven (dg: he) anno quolibet hereditarie (dg: purificationis) in 

festo nativitatis Johannis baptiste et (dg: supra) in (dg: dicto) 
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molendino infrascripto tradendam de et ex molendino venti (dg: sit) cum 

suo fundo sito in parochia de (dg: ?ville) Blaerthem sancti Lamberti ad 

locum dictum Ghestel atque de et ex molitione (dg: ad dictum) dicta 

gemael villarum de Aelst et de Blaerthem sancti Severini et de Blaerthem 

sancti Lamberti et de Ghestel predicta et ville de Stripe atque ex (dg: 

at) ceteris attinentiis et juribus universis dicti molendini venti (dg: 

scilicet pro et loco hereditarie paccionis X modiorum siliginis dicte 

mensure quam domicellus quondam Johannes dominus de Zevenborne de 

Craendonc et de Hoeps dudum in suo testamento legaverat dicto conventui 

fratrum predicatorum in Busco ex ....... ut dicebat) promittens super 

(dg: habita et habenda warandiam et sufficientem facere) #?omnia ?omnem 

aliam obligationem deponere# tali condicione quod cum dictus domicellus 

Willelmus (dg: ..) predictam paccionem assignaverit dicto Arnoldo ad et 

supra alias hereditates infra villicacionem de Busco sitas pro solucione 

huiusmodi paccionis sufficientes #beneque valentes# et (dg: bene) satis 

securas quas hereditates (dg: .....)# dictus domicellus #Willelmus# 

probare poterit pro solucione huiusmodi paccionis #fore# sufficientes 

#beneque valentes# et satis securas (dg: .. #.....#) O-{hier BP 1179 p 

666v 07 invoegen} extunc #deinceps# dictum (dg: molitionem) molendinum 

cum suo fundo et attinentiis et jure et molicione supradicta atque (dg: 

tota) dictus domicellus Willelmus et (dg: eius bona quecumque a) #....... 

....... molendinum cum suis attinentiis# a solucione predicte paccionis 

deinceps erunt quiti et a dicta promissione. Testes Sijmon et Vere datum 

quarta post octavas pasche. 

(dg: et quas hereditates). 

 

BP 1179 p 666v 06 wo 16-04-1393. 

+ p.. t... he... (dg: .... illius vici) ville (dg: illi in qua seu) #in# 

qua huiusmodi hereditates site sunt. 

 

BP 1179 p 666v 07 wo 16-04-1393. 

{Invoegen in BP 1179 p 666v 05}. 

O- et eidem Arnold[o] dictam paccionem X modiorum siliginis ad et supra 

huiusmodi alias hereditates sic firmaverit prout dicto Arnoldo ratum est 

perpetue et (dg: firmum) satis securum. 

 

BP 1179 p 666v 08 wo 16-04-1393. 

Jkr Willelmus van Mijlberch heer van Zevenborne en Craendonc, Geerlacus van 

Erpe, Gerardus van Berkel en Petrus die Weder beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 600 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-

10-1393; 14+31+30+31+31+30+1=168 dgn) te betalen, op straffe van 20. 

 

Domicellus Willelmus de Mijlberch dominus de Zevenborch! et de (dg: Cr) 

Craendonc (dg: Gerardus) #Geerlacus# de [E]rpe Gerardus de Berkel et 

Petrus die (dg: Weder) Weder promiserunt Philippo Jozollo etc VIc aude 

scilde Francie ad Re[migii] proxime futurum persolvendos sub pena XX. 

Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 666v 09 wo 16-04-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 666v 10 wo 16-04-1393. 

Willelmus van .....le ev Aleijdis dv Jordanus ... Leeuwe droeg over aan 

Beatrix gnd Loden wv Matheus Posteel ¼ deel van een kamp van wijlen 

Godefridus Posteel grootvader van voornoemde Aleijdis, 7 morgen groot, 

gelegen achter de plaats gnd Oeteren, naast de plaats gnd den Verkenen 

Kamp, van welk ¼ deel voornoemde Willelmus één helft verworven had van 

H....... {mogelijk een zoon} van voornoemde Jordanus Leuwe, en de andere 

helft waarschijnlijk aan hem gekomen is na overlijden van ....... vv 
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voornoemde Aleijdis {p.667r}. 

 

Willelmus de .....le maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

[Jord]ani .... Leeuwe unam quartam partem [cu]iusdam campi quondam 

Godefridi Posteel avi olim dicte (dg: Hille) Aleijdis septem iugera 

[terre continentis] siti retro locum dictum Oeteren juxta locum dictum 

den Verkenen Camp et de qua quarta parte dictus Willelmus unam medietatem 

erga H...... ....... dicti Jordani Leuwe acquisiverat prout in litteris 

et de qua quarta parte dictus Jordanus ....... ....... ....... sibi et 

dicte Aleijdi de morte quondam ....... ....... [pa]tris dicte Aleijdis 

successione advoluta est et de quam quartam partem nunc ad se spectare 

 

1179 mf10 E 04 p. 667. 

 Quarta post octavas: woensdag 16-04-1393. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 17-04-1393. 

 

BP 1179 p 667r 01 wo 16-04-1393. 

dicebat hereditarie supportavit Beatrici (dg: rel) dicte Loden relicte 

quondam Mathei Posteel cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Walterus datum quarta 

post octavas. 

 

BP 1179 p 667r 02 wo 16-04-1393. 

Jacobus Loze zvw Johannes Loze nzvw Johannes Loze ev Margareta dv Henricus 

Nevart verkocht aan Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen en Willelmus 

zvw Engbertus gnd Borchmans alle erfgoederen, die aan voornoemde Jacobus en 

zijn vrouw Margareta gekomen waren na overlijden van Heijlwigis mv 

voornoemde Margareta, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van 

voornoemde Henricus Nevart, gelegen onder Moergestel. De brief overhandigen 

aan voornoemde Willelmus zv Engbertus Borchmans. 

 

(dg: Ja) Jacobus Loze filius (dg: naturalis) quondam Johannis Loze filii 

(dg: quondam) naturalis quondam Johannis Loze maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie (dg: quondam) Henrici Nevart omnes hereditates 

sibi et dicte Margarete sue uxori de morte quondam Heijlwigis matris olim 

dicte Margarete successione advolutas et post mortem dicti Henrici Nevart 

successione advoldendas quocumque locorum infra parochiam de Gestel (dg: 

de Herlaer) prope Oesterwijc sitas ut dicebat hereditarie vendidit (dg: 

Henri) Willelmo Vos filio (dg: quondam) Henrici van der Bruggen et 

Willelmo filio quondam Engberti dicti Borchmans promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Sijmon datum supra. 

Tradetur littera dicto Willelmo (dg: Engl) filio Engberti Borchmans. 

 

BP 1179 p 667r 03 wo 16-04-1393. 

Voornoemde Willelmus Vos beloofde aan voornoemde Jacobus Loze verkoper 10 

gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 25-05-1393) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Vos promisit dicto Jacobo Loze venditori X gulden 

scilicet XXXIII gemeijn placken pro quolibet gulden ad (dg: pasca) 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 667r 04 wo 16-04-1393. 

Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus beloofde aan Jacobus Steenwech 

19½ Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius naturalis quondam Theoderici filii Bartholomei promisit 

Jacobo Steenwech XIX et dimidium Engels nobel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 667r 05 wo 16-04-1393. 

Rodolphus van Duer en zijn broer Johannes Basijn, kvw Rodolphus van Duer 

bakker, beloofden aan Jacobus Steenwech 19½ Engelse nobel43 of de waarde met 

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

 

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

liberi quondam Rodolphi de Duer pistoris promiserunt Jacobo Steenwech XIX 

et dimidium Enghels nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 667r 06 do 17-04-1393. 

Johannes van Dordrecht verpachtte aan Zibbertus gnd Bloemart een hoeve, in 

Tilburg, ter plaatse gnd te Loeven, voor een periode van 6 jaar, ingegaan 

afgelopen Pasen (zo 06-04-1393), per jaar voor 11 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te leveren, en 5 goede Gelderse gulden 

of de waarde, met Sint-Jan-Baptist te betalen, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393). Zibbertus zal de hoeve in het 7e jaar te 

pachters recht bezitten. Zibbertus zal elk van de 6 jaar aan Johannes 12 

steen vlas bereid tot de hekel leveren. Zibbertus zal elk van de 7 jaar 

voor Johannes 6 kapoenen houden, die voornoemde Johannes aan voornoemde 

Zibbertus zal geven. Zibbertus zal de gebouwen onderhouden, waarvoor 

Johannes het ijzerwerk en hout zal leveren. 

 

(dg: The) Johannes de (dg: Bloemart) Dordrecht mansum suum situm in 

parochia de Tilborch in loco dicto te Loeven cum (dg: suis) attinentiis 

dicti mansi universis prout spectat ad dictum Johannem dedit ad annum 

pactum Zibberto dicto Bloemart ab eodem ad spacium sex annorum post 

festum pasche proxime (dg: fi) preteritum deinceps sine medio sequentium 

possidendum anno quolibet dictorum sex annorum pro (dg: undecim) undecim 

modiis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum sex annorum in festo Petri ad cathedram et in Busco tradendis 

atque pro quinque (dg: de) bonis Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab 

alio anno quolibet dictorum sex annorum in festo nativitatis Johannis 

baptiste et pro primo termino nativitatis Johannis proxime futuro additis 

condicionibus sequentibus (dg: q) primo videlicet quod dictus Zibbertus 

dictum mansum cum suis attinentiis septimo anno scilicet anno post dictos 

sex annos sine medio sequente ad jus coloni possidebit #item quod dictus 

Zibbertus dabit dicto Johanni anno quolibet dictorum sex annorum duodecim 

vimas linei parati# item quod dictus Zibbertus tenebit et emittet dicto 

Johanni anno quolibet dictorum (dg: sex anno) septem annorum sex capones 

quos dictus Johannes dicto Zibberto deliberabit et mittet item quod 

dictus Zibbertus edificia dicti mansi in bona disposicione observabit 

(dg: ad jus coloni item a si) dictis septem annis durantibus scilicet ad 

hoc dictus (dg: Zibb) Johannes eidem Zibberto tradet et deliberabit 

ferramenta et ligna et secundum istas condiciones promisit warandiam et 

obligationem deponere et alter repromisit super habita et habenda. Testes 

Vere et Walterus datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 667r 07 do 17-04-1393. 

(dg: Thomas van den Veken). 

 

BP 1179 p 667r 08 do 17-04-1393. 

Nijcholaus van den Veken verkocht aan Thomas Valant zvw Thomas Valant een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Tilburg, tussen Johannes van 

den Veke enerzijds en kvw Lambertus Coman anderzijds, (2) 4½ lopen 

roggeland, in Tilburg, tussen erfgoed van het klooster van Tongerlo 

                         
43 Zie → VB 1799 f 091r 01, ma 11-01-1395, Jacob Steenwech was gericht aen 

alle goide Roelofs van Duer ende Jans Basijns sijns brueder kijnderen 

wilner Roelofs van Duer des Beckers met scepenen scoude brieven. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 05. 

 

141 

enerzijds en Gerardus van Broechoven anderzijds, (3) 1½ lopen roggeland, in 

Tilburg, tussen Johannes gnd Langhe Bont enerzijds en Arnoldus van der 

Scueren anderzijds, reeds belast met hertogencijnzen. 

 

Nijcholaus van den Veken hereditarie vendidit Thome Valant filio quondam 

Thome Valant hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco ex! domo et orto 

dicti venditoris sitis in parochia de (dg: p) Tilborch inter hereditatem 

Johannis van den Veke ex uno et inter hereditatem liberorum #quondam# 

Lamberti Coman ex alio item (dg: pec) quatuor et dimidia lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parochia inter hereditatem conventus de 

Tongherloe ex uno et inter hereditatem Gerardi de Broechoven ex alio item 

ex (dg: pecia terre) #una et dimidia lopinatis terre siliginee# sita! in 

dicta parochia inter hereditatem (dg: Lamberti) #Johannis# dicti (dg: 

Bont) #Langhe Bont# ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der Scueren 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem aliam 

deponere exceptis censibus domini ducis exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 667r 09 do 17-04-1393. 

Willelmus van Baerle droeg over aan Leonius van de Kelder, tbv Heilwigis 

van den Elsbroec, een stuk eusel, in Mierlo, achter de plaats gnd Bekeleer, 

tussen wijlen Henricus van der Rennen enerzijds en Willelmus van der Rennen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes Custer en met het andere 

eind aan Jacobus van Berze en Mechtildis Alaerts, aan voornoemde Willelmus 

uitgegeven door Henricus en Elizabeth, kvw voornoemde Henricus van der 

Rennen, en Henricus van Huesselingen, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Willelmus de Baerle peciam pascue dictam communiter een eusel sitam in 

parochia de Mierle retro locum dictum Bekeleer inter hereditatem 

#quondam# Henrici van der Rennen ex uno et inter hereditatem Willelmi van 

der Rennen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Custer 

et cum reliquo fine ad hereditatem Jacobi de Berze et Mechtildis Alaerts 

datam ad pactum dicto Willelmo ab Henrico et Elizabeth liberis dicti 

quondam Henrici van der (dg: Re..) Rennen et Henrico de Huesselingen 

prout in litteris hereditarie supportavit Leonio de Penu ad opus 

Heilwigis van den Elsbroec cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contentis!. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 667r 10 do 17-04-1393. 

Amisius gnd Mijs zv Volcuinus gnd Mijs soen van Amersfoert ev Bela dvw 

Egidius van de Doorn droeg over aan Ghisela gnd van Pelt een b-erfpacht van 

½ mud rogge, maat van Beek, met Lichtmis in Beek te leveren, gaande uit een 

beemd, ter plaatse gnd op het Geer, naast goederen van hr Gerardus van 

Vorselaer ridder, welke pacht aan wijlen Ghisbertus van de Doorn, tbv zijn 

zuster Fissia, was verkocht door Stephanus gnd Coenghonden wonend ter 

plaatse gnd ter Voert, in Hilvarenbeek, en die nu aan hem behoort. 

 

(dg: V) Amisius dictus Mijs filius Volcuini dicti Mijs soen de Amersfoert 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue uxoris filie quondam 

Egidii de Spina hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Beke solvendam hereditarie purificationis et in Beke tradendam de uno 

prato sito in loco dicto op tGeer iuxta bona domini Gerardi de Vorselaer 

militis venditam quondam Ghisberto de Spina ad opus Fissie sue sororis a 

Stephano dicto Coenghonden commorante in loco dicto ter Voert in parochia 

de Hildwarenbe[ke] prout in litteris et quam nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie supportavit Ghisele dicte de Pelt cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui et heredum dicte 
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quondam Fijssie deponere. Testes datum ut supra. 

 

1179 mf10 E 05 p. 668. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 17-04-1393. 

 

BP 1179 p 668v 01 do 17-04-1393. 

Voornoemde Amisius gnd Mijs zv Volcuinus gnd Mijs soen van Amersfoert ev 

Bela dvw Egidius van de Doorn droeg over aan Ghijssella gnd van Pelt een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend (dg: of ander p), die Jutta dvw 

Tielmannus van den Doerne met Sint-Remigius beurt, gaande uit alle goederen 

van Henricus zv Engella van Esbeke. 

 

Dictus Amisius maritus ut supra hereditarium censum XX solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato (dg: vel alter p) quem Jutta filia quondam Tielmanni van den 

Doerne solvendum habuit hereditarie in festo Remigii ex omnibus bonis 

Henrici filii Engelle de Esbeke ut dicebat hereditarie supportavit 

Ghijsselle dicte de Pelt promittens ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte sui et dicte quondam Jutte et eius heredum 

deponere. Testes Vere et W..ter datum quinta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 668v 02 do 17-04-1393. 

Henricus en Elisabeth, kvw Henricus van der Rennen, en Henricus van 

Huesselingen ev Aleidis dvw voornoemde Henricus van der Rennen verkochten 

aan Arnoldus Rijthoeven (1) 2 stukken land, in Mierlo, ter plaatse gnd 

Ellender, (1a) beiderzijds tussen kvw Gerardus Striker, (1b) tussen Paulus 

snijder enerzijds en Wijnricus gnd Rijthoeven anderzijds, (2) 2 stukken 

beemd, in Mierlo, in de beemden gnd die Gemeine Beemden, (2a) tussen 

Heilwigis gnd Gherijts dochter enerzijds en Godefridus gnd die Richter 

anderzijds, (2b) tussen voornoemde Arnoldus Rijthoeven enerzijds en 

Katherina van der Rennen anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Henricus et Elisabeth liberi quondam Henrici van der Rennen cum tutore et 

Henricus de Huesselingen maritus et tutore legitimus ut asserebat Aleidis 

sue uxoris filie dicti quondam Henrici van der Rennen duas pecias terre 

sitas in parochia de Mierle (dg: quarum) in loco dicto Ellender quarum 

una inter hereditatem liberorum quondam Gerardi Striker (dg: ex uno et 

inter h) ex utroque latere et altera inter hereditatem Pauli sartoris ex 

uno et inter hereditatem Wijnrici dicti Rijthoeven ex alio sunt site item 

duas pecias prati sitas in dicta parochia in pratis dictis die Gemeijne 

Beemde quarum una inter hereditatem Heilwigis dicte Gherijts dochter ex 

uno et inter hereditatem Godefridi dicti die Richter ex alio et altera 

inter Arnoldi Rijthoeven ex uno et inter hereditatem Katherine van der 

Rennen ex alio sunt site ut dicebant (dg: dedit ad h) hereditarie 

vendiderunt dicto Arnoldo Rijthoeven promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere censu! domini fundi inde solvendo etc. Testes 

Dordrecht et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 668v 03 do 17-04-1393. 

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

van Huesselingen ev Aleidis dvw voornoemde Henricus van der Rennen gaven 

uit aan Winricus gnd Pauwels soen een stuk land, in Mierlo, ter plaatse gnd 

die Ren Straat, tussen Willelmus van der Locht enerzijds en Willelmus van 

der Rennen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in 

Mierlo in haar geheel te leveren aan voornoemde Elsiabeth. 

 

Dicti Henricus et Elisabeth atque Henricus de Huesselingen ut supra 

peciam terre sitam in parochia de (dg: p) Mierle ad locum dictum die Ren 

Straet inter hereditatem Willelmi van der Locht ex uno et inter 
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hereditatem Willelmi van der Rennen ex alio ut dicebant (dg: here) 

dederunt ad hereditariam paccionem Winrico dicto Pauwels soen ab eodem 

possidendam pro censu domini fundi inde solvendo dando etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: unius m) dimidii modii siliginis mensure de 

Mierle danda integraliter dicte Elsiabeth a dicto Winrico hereditarie 

purificationis et in Mierle tradenda ex premissis promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit se daturum dicte Elisabeth integraliter dictam paccionem 

dimidii modii siliginis ex dicta pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 668v 04 do 17-04-1393. 

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

van Huesselingen ev Aleidis dvw voornoemde Henricus van der Rennen gaven 

uit aan Philippus en Luijtgardis, kvw Philippus van den Hout, (1) een huis, 

tuin en aangelegen erfgoederen, in Mierlo, aan de weg gnd die Ren Straat, 

tussen Paulus snijder enerzijds en Johannes snijder anderzijds, (2) een 

tuin, aldaar, tussen kvw Henricus snijder enerzijds en Cristina gnd Willems 

anderzijds, (3) een stuk beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd Sculen, tussen 

Willelmus van Hoerne enerzijds en voornoemde kvw Henricus snijder 

anderzijds, (4) een stuk beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd Grote Laar, 

tussen Henricus Dicbier heer van Mierlo enerzijds en Willelmus van der 

Rennen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor 

(1) een n-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in 

Mierlo in haar geheel te leveren aan eerstgenoemde Henricus, (2) een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo in haar 

geheel te leveren aan voornoemde Elisabeth, (3) een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo in haar geheel te leveren 

aan voornoemde Henricus van Huesselingen. De verkrijgers beloofden 

voornoemde pachten te leveren. Drie brieven van de wederbelofte. De brief 

van de verkrijgers overhandigen aan voornoemde Philippus. 

 

Dicti Henricus Elisabeth et Henricus de Huesselingen ut supra domum et 

ortum ac hereditates ipsis adiacentes sitos in parochia de Mierle ad 

platheam dictam die Ren Straet inter hereditatem Pauli sartoris ex uno et 

inter hereditatem Johannis sartoris ex alio prout ibidem siti sunt atque 

ortum situm ibidem inter hereditatem liberorum quondam Henrici sartoris 

ex uno et (dg: ..) inter hereditatem Cristine dicte Willems ex alio item 

peciam prati sitam in dicta parochia in loco dicto Sculen inter 

hereditatem Willelmi de Hoerne ex uno et inter hereditatem dictorum 

liberorum dicti quondam Henrici sartoris ex alio item peciam (dg: ter) 

prati sitam in dicta parochia in loco dicto Grote Laer inter hereditatem 

Henrici Dicbier domini de Mierle ex uno et inter hereditatem Willelmi van 

der Rennen ex alio ut dicebant dederunt ad pactum Philippo et Luijtgardi 

liberis quondam Philippi van den Hout ab eisdem pro censu domini fundi 

annuatim exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione duorum 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Mierle danda primodicto Henrico 

a dictis Philippo et Luijtgarde hereditarie purificationis et in Mierle 

tradenda atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure danda dicte Elisabeth (dg: he) a dictis Philippo et Luijtgarde 

hereditarie termino solucionis et loco predictis atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis dicte mensure danda dicto Henrico de 

Huesselingen a dictis Phlippo! et Luijtgarde hereditarie termino 

solucionis et loco predictis ex (dg: p) hereditatibus prescriptis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt cum dicte Luijtgardis tutore 

se daturos primodicto Henrico dictam paccionem IIJ modiorum siliginis et 

dicte Elisabeth dictam paccionem unius modii siliginis ac dicto Henrico 

de Huesselingen dictam paccionem unius modii siliginis etc et erunt tres 

littere de repromissione. Testes datum supra. Tradetur littera 

paccionariorum dicto Philippo. 
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BP 1179 p 668v 05 do 17-04-1393. 

Voornoemde Philippus en zijn zuster Luijtgardis beloofden aan Henricus en 

Elisabeth, kvw Henricus van der Rennen, en Henricus van Huesselingen 60 

Hollandse gulden of de waarde en 2 mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen en te leveren. 

 

Dicti Philippus et Luijtgardis eius soror (dg: atque Elisabeth mater 

dictorum Philippi et Luijtgardis) promiserunt super omnia Henrico et 

Elisabeth liberis quondam Henrici van der Rennen et Henrico de 

Huesselingen LX Hollant gulden vel valorem atque duos modios siliginis 

mensure de Mierle ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 668v 06 do 17-04-1393. 

Henricus van der Wegesceijden van Lijemde en zijn kinderen Nicholaus en 

Theodericus beloofden aan Johannes van Gheldorpe schoenmaker 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, en 30 Hollandse gulden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

... 

Henricus van der Wegesceijden de Lijemde (dg: Ni) Nicholaus et 

Theodericus eius liberi promiserunt Johanni de Gheldorpe sutori unum et 

dimidium modium siliginis mensure de Busco ad purificationis atque XXX 

Hollant gulden vel valorem ad festum pasce proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 668v 07 do 17-04-1393. 

Henricus Ghouweken, Ghisbertus Grauwe en Johannes zvw Theoderidus gnd des 

Parsoens soen beloofden aan Bela wv Johannes Houbraken van Scijnle 62 

Hollandse gulden of de waarde in ander gouden paijment, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (wo 01-10-1393) en de andere helft met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393). 

 

Henricus Ghouweken Ghisbertus Grauwe et Johannes filius quondam 

Theoderidi dicti des Parsoens soen promiserunt Bele relicte quondam 

Johannis Houbraken de Scijnle LXII Hollant gulden vel valorem in alio 

auro pagamento mediatim Remigii et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 668v 08 do 17-04-1393. 

Bela wv Johannes Houbraken van Scijnle, haar zoon Leonius, en haar 

schoonzoons Johannes Denkens soen en Rijcoldus Henrics soen verkochten aan 

Henricus Ghouweken, Ghisbertus Graeuwe en Johannes zvw Theodericus gnd des 

Persoens soen 200 eiken, uit te keizen, gnd koerboem, in Schijndel, in een 

kamp gnd Hennens Hoeve. Ze beloofden de lasten, waaronder de houtschat, te 

betalen. Arnoldus, zv voornoemde Bela en wijlen Johannes Houbraken, zal 

nimmer rechten hierop doen gelden. De bomen moeten uiterlijk eind mei 

gezaagd zijn. 

 

Bela relicta quondam Johannis Houbraken de Scijnle cum tutore Leonius 

eius filius Johannes Denkens soen et (dg: Reij) Rijcoldus Henrics soen 

eius generi ducentas arbores quercinias eligibiles dictas koerboem (dg: 

cons) stantes in parochia de Scijnle in quodam campo dicto Hennens Hoeve 

ut dicebant vendiderunt Henrico Ghouweken Ghisberto Graeuwe et Johanni 

filio quondam Theoderici dicti des Persoens soen promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem (dg: deponere) et houtscat deponere et quod 

ipsi Arnoldum filium dictorum Bele et quondam Johannis Houbraken (dg: 

quam) perpetue talem habebunt quod nunquam presumet se jus in dictis 

arboribus deponere! tali condicione quod dicti emptores dictas arbores 

(dg: a) infra hinc et ultimum diem Maij secabunt ad ....... ...sistentiam 
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quod exponetur (dg: ten) ten houwe. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 E 06 p. 669. 

 Quinta post octavas pasche: donderdag 17-04-1393. 

 

BP 1179 p 669r 01 do 17-04-1393. 

Johannes zvw Walterus gnd Veren Oeden soen verkocht aan Jacobus van Baest 

zvw Jacobus van Baest (1) een stuk land in Oostelbeers, ter plaatse gnd ten 

Scoet, tussen Erenbertus van den Vloege enerzijds en Petrus die Mesmaker 

anderzijds, (2) een stuk beemd gnd die Belscot, in Oostelbeers, naast het 

water gnd die Aa enerzijds en Willelmus van Spulle anderzijds; belast met 

(a) de grondcijnzen (b) een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Oostelbeers. 

 

Johannes filius quondam Walteri dicti Veren Oeden soen peciam terre sitam 

in parochia de Oestelberze ad locum dictum ten Scoet inter hereditatem 

Erenberti van den Vloege ex uno et inter hereditatem Petri die Mesmaker 

ex alio atque peciam prati #dictam die Belscot# sitam in dicta parochia 

iuxta aquam dictam die Aa #ex uno et# inter hereditatem Willelmi de 

Spulle ex alio (dg: et inter aquam dictam) hereditarie vendidit Jacobo de 

Baest filio quondam Jacobi de Baest promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione quatuor (dg: 

p) modiorum siliginis mensure de Oestelberze exinde solvendis et supra 

dictam peciam terre tradendis. Testes Vere et Walterus datum quinta post 

(dg: pa) octavas pasche. 

 

BP 1179 p 669r 02 do 17-04-1393. 

Hubertus gnd Witen verkocht aan Laurencius zvw Henricus gnd Toijt Vannijns 

soen een huis, tuin en erfgoederen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

tussen Metta gnd Bruijstens enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend 

vóór aan de gemeint en achter aan hr Willelmus gnd Custer priester, aan hem 

verkocht door Walterus zvw Stephanus van der Amervoert. 

 

Hubertus dictus Witen domum ortum et hereditates sitos in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Berkel inter hereditatem Mette dicte Bruijstens 

ex uno et inter communitatem ex alio tendentes ante ad communitatem et 

retro ad hereditatem domini Willelmi dicti Custer presbitri venditos sibi 

a Waltero filio quondam Stephani van der Amervoert prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit La) vendidit Laurencio filio quondam Henrici 

dicti Toijt Vannij-(dg: n)-#n#s soen supportavit cum litteris et aliis 

promittens! ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Vere et Wouter datum (dg: supra) quinta post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 669r 03 do 17-04-1393. 

Johannes Vannijns verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vannijns prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 669r 04 do 17-04-1393. 

Hr Walterus van Beke priester verkocht aan Gerardus Hermans soen van 

Oesterwijc een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die 

Konings Akker, in Oisterwijk, naast de Konings Eik, tussen Metta Posteels 

enerzijds en Johannes die Greve anderzijds, (2) een beemd gnd die Biest 

Beemd, in Moergestel, direct naast Johannes van Brecht, (3) 2 lopen 

roggeland in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd Loe, direct naast Johannes Dircs 

soen, (4) een b-erfpacht van 22 lopen rogge, maat van Oisterwijk, die 

Nijcholaus Vrient van Huculem aan verkoper levert gaande uit erfgoederen 

van voornoemde Nijcholaus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, (5) een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, die Andreas van Huculem aan verkoper levert, 

gaande uit een stuk land gnd dat Vlasland, gelegen ter plaatse Heukelom. De 
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onderpanden reeds belast met cijnzen. De koopsom is voldaan. 

 

Solvit. 

Dominus Walterus de Beke presbiter hereditarie vendidit Gerardo Hermans 

soen de Oesterwijc hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Bu) 

Oesterwijc tradendam ex pecia terre (dg: sita in parochia de Oesterw) 

dicta die Conincs Acker sita in parochia de Oesterwijc iuxta quercum 

dictum (dg: des) die Conincs Eijcke inter hereditatem Mette Posteels ex 

uno et inter hereditatem Johannis die (dg: Greve) Greve ex alio item ex 

prato dicto die Bijest #Beemt# sito in parochia de Ghestel prope 

Oesterwijc #contigue# iuxta hereditatem Johannis de Brecht (dg: ex uno) 

item ex duabus lopinatis terre siliginee (dg: sitis) dicti venditoris 

sitis in parochia de Hildwarenbeke ad locum dictum Loe contigue iuxta 

hereditatem Johannis Dircs soen (dg: ex uno) item ex hereditaria paccione 

XXII lopinorum siliginis dicte mensure quam (dg: .) Nijcholaus Vrient de 

Huculem dicto venditori solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus 

eiusdem Nijcholai sitis in parochia de (dg: Hu) Oesterwijc in loco dicto 

Huculem atque ex hereditaria paccione IIIIor lopinorum siliginis quam 

Andreas de Huculem dicto venditori solvere tenetur hereditarie ex pecia 

terre dicta dat Vlaslant sita in dicto loco dicto! Huculem vocato (dg: q) 

ut dicebat promittens warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censibus duobus denariis coelsche me ex dicta pecia terre die 

Conincs Acker solvendis) censibus ex premissis de jure solvendis et 

sufficientem et! recognovit sibi de pretio vendicionis fore satisfactum 

clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 669r 05 do 17-04-1393. 

Hermannus die Diet beloofde aan Adam van Mierde, tbv Roverus, Johannes en 

Deliana, kv voornoemde Hermannus, een n-erfpacht van 6½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Jan te leveren, gaande uit al zijn goederen en erfgoederen, 

gelegen onder Schijndel. De brief overhandigen aan voornoemde Hermannus. 

 

Hermannus die Diet promisit (dg: super omnia) #super omnia# Ade de Mierde 

ad opus (dg: Johanni dicto) Roveri et Johannis et Deliane liberorum dicti 

Hermanni (dg: so) quod ipse Hermannus dabit et exsolvet dictis Rovero 

Johanni et (dg: Del) Delijane hereditariam paccionem (dg: se) sex et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie nativitatis 

Johannis ex omnibus bonis et hereditatibus dicti Hermanni quocumque 

locorum infra parochiam de Scijnle (dg: sit) consistentibus sive sitis 

promisit super omnia warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Hermanno. 

 

BP 1179 p 669r 06 do 17-04-1393. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Lemkens soen verkocht aan Henricus Fobeken de 

helft van een huis en erf in Den Bosch, op de Vughterdijk, buiten de poort, 

tussen erfgoed van Marcelius gnd van den Nuwenhuze enerzijds en erfgoed van 

Henricus Wolfs anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Henricus 

Wolfs, welke helft aan hem was verkocht door Johannes gnd Creijten die 

Cuper. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemkens soen medietatem domus et 

aree site in Busco supra aggerem vici Vuchtensis (dg: ex p) extra portam 

ibidem inter hereditatem Marcelii dicti van den Nuwenhuze ex uno et inter 

hereditatem Henrici Wolfs ex alio scilicet illam medietatem domus et aree 

predicte que sita est contigue iuxta hereditatem dicti Henrici Wolfs 

venditam sibi a Johanne dicto Creijten die Cuper prout in litteris 

hereditarie vendidit (dg: f) Henrico Fobeken supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 669r 07 do 17-04-1393. 

Arnoldus zvw Johannes gnd Lemkens verkocht aan Henricus Fobeken een 

b-erfcijns van 50 schelling geld, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, 

aan het eind van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Henricus Wolf 

enerzijds en erfgoed van Petrus gnd van Ellaer anderzijds, welke cijns aan 

hem was overgedragen door Margareta wv Goeswinus van Os. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti Lemkens hereditarium censum 

quinquaginta solidorum monete solvendum hereditarie ex domo et area sita 

in Busco ad finem vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici Wolf ex uno 

et inter hereditatem Petri dicti de E[ll]aer ex alio supportatum sibi a 

Margareta relicta quondam Goeswini de Os prout in litteris (dg: 

supportavit) #vendidit# Henrico Fobeken cum litteris et (dg: jure) aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 669r 08 do 17-04-1393. 

Reijnkinus Kul zv Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnkinus Kul filius Johannis prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 669r 09 do 17-04-1393. 

Godefridus zvw Gobbekinus gnd van Ghinhoven en zijn schoonzoon Stephanus 

zvw Stephanus van der Amervoert verkochten aan Willelmus zv Willelmus van 

Laervenne een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Wedart, ter plaatse 

gnd Ginhoven, tussen erfg vw Cepkinus van Ghinhoven enerzijds en Johannes 

van der Rijt, Henricus Jans soen van Ghinhoven en Willelmus van Laervenne 

anderzijds, belast met 1 penning grondcijns en een b-erfpacht van 18 lopen 

rogge, maat van Wedart. 

 

Godefridus filius quondam Gobbekini dicti de Ghinhoven et Stephanus (dg: 

van de) filius quondam Stephani van der Amervoert #eius gener# peciam 

terre et peciam prati (dg: situat) sibi adiacentem sitas in parochia de 

Wedart in loco dicto Ghinhoven inter hereditatem heredum quondam Cepkini 

de (dg: L) Ghinhoven ex uno et inter hereditatem Johannis van der Rijt 

(dg: ex alio) et Henrici Jans soen de Ghinhoven et Willelmi de Laervenne 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio Willelmi de 

Laervenne promittentes warandiam et obligationem deponere exceptis uno 

denario census domino fundi et hereditaria paccione decem et octo 

lopinorum siliginis mensure de Wedart (dg: di de Udemanno) exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 669r 10 do 17-04-1393. 

Gheenmannus gnd Gheenmans soen en zijn vrouw Cristina dvw Theodericus gnd 

Sceijdemaker beloofden aan Heijlwigis wv voornoemde Theodericus 

Sceijdemakers, tbv andere erfg vw voornoemde Theodericus Sceijdemaker, bij 

de deling van de goederen, die voornoemde Theodericus heeft nagelaten resp. 

die voornoemde Heijlwigis zal nalaten, 12½ Hollandse gulden of de waarde in 

te brengen. 

 

Solvit. 

Gheenmannus (dg: Ghe) dictus Gheenmans soen et Cristina eius uxor filia 

quondam Theoderici dicti Sceijdemaker promiserunt indivisi super omnia 

Heijlwigi relicte dicti Theoderici Sceijdemakers ad opus aliorum heredum 

dicti quondam Theoderici Sceijdemaker quod si dicti Gheenmannus et (dg: 

Ale) Cristina eius uxor (dg: seu eorum here) imposterum ad divisionem 

faciendam de bonis que dictus quondam Theodericus in sua morte post se 

reliquit et que (dg: dictus L) dicta Heijlwigis in sua morte post se 

rel[inquet] venire voluerint et ea condividere quod extunc ipsi 

Gheenmannus et Cristina ad huiusmodi divisionem reimportabunt XII et 

dimidium Hollant gulden seu valorem antequam ad huiusmodi (dg: d) 
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divisionem venire poterint et condividere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 669r 11 do 17-04-1393. 

Voornoemde Gheenmannus en zijn vrouw Cristina ontlastten Henricus Buekentop 

en Laurencius Jans soen van Hoesden van alle goederen, die voornoemde 

Henricus en Laurencius onder zich {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Gheenmannus et Cristina eius uxor quitos clamaverunt Henricum 

Buekentop et Laurencium Jans soen de Hoesden ab omnibus bonis que dicti 

[Henricus] et Laurencius sub se et penes. 

 

BP 1179 p 669r 12 do 17-04-1393. 

Voornoemde Gheenmannus gnd Gheenmans soen en zijn vrouw Cristina dvw 

Theodericus Sceijdemaker ontlastten Henricus Buekentop en Laurencius Jans 

soen van Hoesden van alle goederen, die voornoemde Henricus en Laurencius 

onder zich hadden of nog hebben, en die behoorden aan voornoemde Heijlwigis 

wv voornoemde Theodericus, voornoemde Cristina en andere kv voornoemde 

Heijlwigis en wijlen Theodericus Sceijdemaker. 

 

(dg: Ghisbertus Mertens soen et Heijlwigis eius uxor relicta quondam 

Theoderici Sceijdemaker) #Dicti# et Gheenmannus dictus Gheenmans soen et 

Cristina eius (dg: ux) uxor filia dicti quondam Theoderici Sceijdemaker 

quitos clamaverunt Henricum Buekentop et Laurencium Jans Jans! de Hoesden 

ab omnibus bonis [que] dicti Henricus et Laurencius ad se et penes se 

habuerunt (dg: et) tseu! adhuc sub se habent (dg: st) et que spectabant 

#seu spectant# ad dictas Heijlwigem (dg: et Cristinam) [relictam] #dicti 

quondam Theoderici et ad dictam Cristinam# et ad alios liberos dictorum 

Heijlwigis et quondam Theoderici Sceijdemaker seu aliquem vel aliquos 

eorundem (dg: recog). Testes datum supra. 

 

 


