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1179 mf10 E 07 p. 670. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 17-04-1393. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 18-04-1393. 

 

BP 1179 p 670v 01 do 17-04-1393. 

Henricus zvw Henricus Matheus verkocht aan Gerardus zvw Henricus gnd 

Ruijssche 4 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd Stevens Kamp, tussen 

eerstgenoemde Henricus enerzijds en Johannes gnd Roggen van Empel 

anderzijds, aan hem overgedragen door Johannes gnd Roggen zvw Jacobus 

Sceepmaker. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheus (dg: ...) quatuor hont terre sita 

in jurisdictione (dg: s) de (dg: W) Merewijc in loco dicto Stevens Camp 

inter hereditatem primodicti Henrici ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Roggen de (dg: Empel e) Empel ex alio in ea quantitate qua dicta 

quatuor terre! ibidem sita sunt #(dg: vendita sibi) supportata sibi a 

Johanne dicto Roggen filio quondam Jacobi (dg: Scipmaker) Sceepmaker# 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Henrici dicti Ruijssche 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Vere et Wouter datum quinta post octavas 

pasce. 

 

BP 1179 p 670v 02 do 17-04-1393. 

Johannes gnd Ghevarts nzvw Theodericus Speciers maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 pond (dg: geld), aan hem verkocht door 

Ghisbertus zvw Elijas gnd Veren Berthen soen. 

 

Johannes (dg: filius quondam) dictus Ghevarts filius naturalis quondam 

Theoderici Speciers hereditarium censum trium librarum (dg: monete) 

venditum sibi a Ghisberto filio quondam Elije dicti Veren Berthen soen 

prout in litteris monuit de 3 annis (dg: an). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 670v 03 do 17-04-1393. 

(dg: Theodericus) 

 

BP 1179 p 670v 04 do 17-04-1393. 

Gertrudis dvw Johannes Luweken verhuurde aan Leonardus die Raet en 

Willelmus zvw Jacobus gnd Beers een kamp, gnd de Grote Geer, in Meerwijk, 

tussen de gemene dijk gnd zegedijk enerzijds en erfgoed gnd dat Bredeland 

anderzijds, vanaf nu tot aan Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393). 

Verhuurster en met haar Ywanus Stierken beloofden lasten af te handelen. De 

huurders zullen het kamp niet bezaaien. 

 

Non scribatur. 

Gertrudis (dg: relicta q) filia quondam Johannis Luweken quendam campum 

dictum den Groten Gheer situm in jurisdictione de Merewijc inter communem 

aggerem dictum zeghedijc ex uno et inter hereditatem dictam dat Bredelant 

ex alio ut dicebat (dg: ut) locavit Leonardo die Raet et Willelmo filio 

quondam Jacobi dicti Beers ab eisdem a data presentium usque ad festum 

Martini proxime futurum (dg: pers) possidendum promittentes (dg: wa) et 

cum ea (dg: Ywanus) #Ywanus Stierken warandiam# et obligationem deponere 

tali condicione quod dicti conductores (dg: dictam) dictum campum non 

seminabunt dicto tempore durante scilicet (dg: ob) ?solum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 670v 05 do 17-04-1393. 

Voornoemde Leonardus en Willelmus beloofden aan voornoemde Gertrudis 20 

goede Gelderse gulden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te 
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betalen. 

 

Dicti Leonardus et Willelmus promiserunt indivisi super omnia dicte 

Gertrudi XX bonos Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 670v 06 do 17-04-1393. 

Henricus Clueckinc droeg over aan Godefridus gnd Godde Huben soen een 

hofstad, huis en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen 

Elizabeth gnd Vrancken dochter enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan 

hem in pacht uitgegeven1 door Elizabeth dvw Ghiso gnd Tijecke Wever van 

Tricht van Scijnle en haar natuurlijke zoon Johannes die Bever, belast met 

de pacht2 in de brief vermeld. 

 

Henricus Clueckinc domistadium domum et ortum sitos in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Middelrode inter hereditatem Elizabeth dicte 

(dg: Vranken) Vrancken dochter ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio datos sibi ad pactum ab Elizabeth filia quondam Ghisonis 

dicti (dg: Tije) Tijecke Wever de Tricht de Scijnle et a Johanne die 

Bever eius filio (dg: f) naturali prout in litteris hereditarie 

suppottavit Godefrido dicto Godde Huben soen cum litteris #et# jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 670v 07 do 17-04-1393. 

Andreas van den Noddenvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Andreas van den Noddenvelt #prebuit et reportavit#. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 670v 08 do 17-04-1393. 

Henricus Loen van Hijntham beloofde aan Johannes Sluijter gewantsnijder 5 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

leveren. 

 

Henricus Loen de Hijntham promisit Johanni (dg: Sluijten) Sluijter (dg: 

de) rasori pannorum quinque modios siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: d) Vere et 

et! Wouter datum quinta post ocatavas pasche. 

 

BP 1179 p 670v 09 do 17-04-1393. 

Walterus zvw Arnoldus van der Molen beloofde aan hr Arnoldus Loijer 

priester 100 Hollandse gulden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan Willelmus Loijer. 

 

Nota. 

Walterus filius quondam Arnoldi van der Molen promisit #super habita et 

habenda# domino Arnoldo (dg: Li) Loijer presbitro centum Hollant gulden 

ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Willelmo 

Loijer. 

 

BP 1179 p 670v 10 vr 18-04-1393. 

Henricus zvw Walterus Ghiben soen verkocht aan Henricus zvw Willelmus van 

der Heijden (1) een stuk land, in Nuenen, tussen Henricus Coninc enerzijds 

en Yda dvw voornoemde Walterus Ghiben soen anderzijds, (2) een stuk land en 

aangelegen stuk beemd, gnd die Lijsse Voert, in Nuenen, tussen Walterus zvw 

voornoemde Walterus Ghiben soen enerzijds en voornoemde Yda anderzijds, met 

beide einden strekkend aan de gemeint aldaar, belast met de hertogencijns, 

een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment, een b-erfpacht van 1 mud 2 

                         
1 Zie ← BP 1178 f 003r 10 do 14-11-1387, uitgifte van deze goederen. 
2 Zie ← BP 1178 f 258v 02 do 29-07-1389, overdracht van deze erfpacht. 
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lopen rogge, maat van Nuenen, en een b-erfpacht van 6 lopen {graansoort 

niet vermeld}, maat van Eindhoven. 

 

Henricus filius quondam Walteri Ghiben soen (dg: duas pecias terre) 

peciam terre sitam in parochia de Nuenen inter hereditatem Henrici Coninc 

ex uno et inter hereditatem Yde filie dicti quondam Walteri Ghiben (dg: 

ex) soen ex alio item peciam (dg: p) terre et peciam prati sibi 

adiacentem (dg: sit) dictas die Lijssche Voert sitas in dicta parochia 

inter hereditatem Walteri filii quondam dicti Walteri Ghiben soen ex uno 

et inter hereditatem dicte Yde ex alio tendentes cum utroque fine ad 

communitatem ibidem ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam 

Willelmi van der Heijden promittens (dg: warandiam et obligationem) ratam 

servare (dg: et obligationem ex parte sui deponere) warandiam! et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu X 

solidorum communis pagamenti et hereditaria paccione unius modii et 

duorum lopinorum siliginis mensure de Nuenen et hereditaria paccione (dg: 

quatuordecim) #sex# lopinorum !mensure de Eijndoven exinde solvendis et 

supra dictas hereditates tradendis. Testes Vere et Wouter datum sexta 

post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 670v 11 vr 18-04-1393. 

Arnoldus die Moelner Rovers soen van Rode verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus die Moelner Rovers soen de Rode prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 670v 12 do 17-04-1393. 

Henricus zv Paulus gnd Rover, zijn broer Jacobus en Jordanus zvw Johannes 

van Rode verkochten aan Rodolphus zvw Theodericus van de Broek, tbv 

Aleijdis ndv hr Johanness Comans, een b-erfcijns van 8 schelling geld, met 

Sint-Remigius te betalen, gaande uit een hofstad, onder de vrijheid van 

Sint-Oedenrode, tussen voornoemde hr Johannes Coman priester enerzijds en 

Emondus Haermans anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde 

Rodolphus. 

 

Henricus filius Pauli dicti Rover Jacobus eius frater et Jordanus filius 

quondam Johannis de Rode hereditarium censum VIII solidorum (dg: monete 

communis) monete quem se solvendum habere dicebant hereditarie Remigii ex 

quodam domistadio sito infra libertatem de Rode sancte Ode inter 

hereditatem domini Johannis Coman presbitri ex uno et inter hereditatem 

Emondi Haermans ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Rodolpho 

filio quondam Theoderici de Palude ad opus Aleijdis filie (dg: .) 

naturalis dicti domini Johannis Comans promittentes warandiam et 

obligationem in dicto censu existentem deponere (dg: promisit insuper 

dictus Jordanus). Testes (dg: datum supra) Vere et Wouter datum quinta 

post octavas pasche. Tradetur littera dicto Rodolpho. 

 

BP 1179 p 670v 13 do 17-04-1393. 

Jacobus zvw Johannes gnd Jacobs soen van Erpe verkocht aan Hilla van 

Catwijc begijn een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, 10 lopen gerst, maat van Erp, 

groot, gelegen in Erp, ter plaatse gnd die Hoge Luit Zaet, tussen Elizabeth 

gnd Emmen enerzijds en wijlen Rodolphus gnd Roef Otten soen anderzijds, 

reeds belast met een b-erfpacht van ½ lopen rogge. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Jacobs soen de Erpe legitime 

vendidit Hille de Catwijc beghine (dg: ad eiu) vitalem pensionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

emptricis et non ultra nativitatis Domini et in Busco tradendam ex quodam 

campo decem lopinos ordei mensure de Erpe in semine capiente sito in 
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parochia de Erpe ad locum dictum die Hoge Luijt Zaet inter hereditatem 

Elizabeth dicte Emmen ex uno et inter! quondam Rodolphi dicti Roef Otten 

soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione dimidii lopini 

siliginis exinde solvenda et sufficientem facere et cum mortua fuerit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 670v 14 do 17-04-1393. 

Johannes van Amstel schonk aan Gerardus die Yoede en diens vrouw Johanna dv 

voornoemde Johannes (1) 9 morgen land gnd Bruisbeemd, in Tefelen, tussen 

Godefridus van Beest enerzijds en voornoemde Johannes van Amstel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene waterlaat van Oss en met 

het andere eind aan de gemene dijk van Loet, belast met dijken, (2) 2 

morgen land in Oss, ter plaatse gnd in Vranken Beemd, tussen Petrus van 

Goch enerzijds en Johannes Baten soen anderzijds, deze 2 morgen belast met 

waterlaten. 

 

Johannes de Amstel novem iugera terre #dicta Bruijsbeemt# sita in 

parochia de Tefelen inter hereditatem Godefridi de Beest (dg: et dicti 

dicti Johannis de Amstel ex uno et inter) ex uno et inter hereditatem 

#dicti# Johannis de Amstel ex alio tendentia cum uno fine ad communem 

aqueductum de Os et cum reliquo fine communem aggerem de Loet (dg: ex) ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit Gerardo die Yoede promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis aggeribus ad hoc de jure spectantibus) 

atque duo iugera terre sita in parochia de Os in loco dicto in Vrancken 

Beemt inter hereditatem Petri de Goch ex uno et inter hereditatem 

Johannis Baten soen ex alio prout ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

(dg: vendidit) #supportavit# Gerardo die (dg: Yoe) Yoede #cum Johanna 

eius (dg: filia) uxore filia dicti Johannis nomine dotis ad jus oppidi# 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

aggeribus ad dicta novem iugera terre de jure spectantibus et 

aqueductibus ad dicta duo iugera terre de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 670v 15 do 17-04-1393. 

Ludovicus van Kessel, Goeswinus zvw Goeswinus Kerijs soen en Johannes van 

Kuijc zvw Henricus van Kuijc beloofden aan Johannes van Ghewanden en zijn 

broer Sijmon, gedurende 7 jaar, ingaande heden, elk jaar met Pasen 37 

Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

(dg: Lod) Ludovicus de Kessel Goeswinus filius quondam Goeswini Kerijs 

soen et Johannes de Kuijc filius quondam Henrici de Kuijc promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Johanni de Ghewanden et 

Sijmoni suo fratri ad spacium (dg: sex) #septem# annorum data presentium 

sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex #septem# annorum 

triginta septem Hollant gulden seu valorem in festo pasche et primo 

termino in festo pasce proxime futuro. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 E 08 p. 671. 

 Sexta post octavas pasce: vrijdag 18-04-1393. 

 Quinta post octavas pasce: donderdag 17-04-1393. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 19-04-1393. 

 

BP 1179 p 671r 01 ±do 17-04-1393. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri beloofde aan Adam van Mierde 26 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te leveren. 

 

Gheerlacus (dg: Wellens) filius Wellini Roveri promisit super omnia Ade 

de Mierde XXVI modios bone siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. 
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BP 1179 p 671r 02 ±do 17-04-1393. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri, Johannes gnd Ef Wijtmans soen en Nijcholaus 

Borghmans zvw Willelmus Coman beloofden aan Adam van Mierde 26 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te leveren. 

Behoort aan Johannes van de Dijk. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri Johannes dictus Ef Wijtmans soen et 

Nijcholaus Borghmans filius quondam Willelmi Coman promiserunt indivisi 

super omnia Ade de Mierde XXVI modios bone siliginis mensure de Busco ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Vere et Walterus datum 

supra. Spectat ad Johannem de Aggere. 

 

BP 1179 p 671r 03 ±do 17-04-1393. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

Solvit 1 grossum. Scabini noluerunt. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 671r 04 ±do 17-04-1393. 

Johannes Spijerinc zvw Johannes gnd die Custer van Hezewijc verkocht aan 

Adam van Mierde een n-erfrente van 5 hoenderen en 1 kapoen, met Sint-

Lambertus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Diessen, 

tussen Katherina gnd Cleijn Lijn enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

reeds belast met 21 penning gemeen paijment. Behoort aan hr Gerardus Groij. 

 

Johannes (dg: Spijerinc) Spijerinc filius quondam Johannis dicti die 

Custer (dg: v) de Hezewijc hereditarie vendidit Ade de Mierde 

hereditarium redditum quinque pullorum et unius caponis solvendum 

hereditarie (dg: i) Lamberti et in Busco tradendum ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in parochia de Dijessen inter hereditatem Katherine 

dicte Cleijn (dg: Lijne) Lijn ex uno et inter (dg: hereditatem) communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis XXI denariis communis pagamenti 

exinde solvendis prius !p et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Spectat ad dominum Gerardum Groij. 

 

BP 1179 p 671r 05 ±do 17-04-1393. 

Heijlwigis wv Danijel gnd van Vlierden droeg over aan haar kinderen 

Johannes, Willelmus en Henricus het vruchtgebruik in een b-erfcijns van 3 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die Johannes gnd 

Bruijsten beloofd3 had te betalen aan voornoemde Danijel, een helft met 

Pinksteren en een helft met Sint-Andreas, gaande uit een beemd gnd die 

Bodinks Beemd, in Oirschot in de herdgang van Aarle, rondom tussen de 

gemeint. De brief overhandigen aan Johannes Bruijsten. 

 

Heijlwigis relicta quondam Danijelis dicti de (dg: Vlieden) Vlierden (dg: 

Lu) (dg: s-) cum tutore suum usufructum sibi competentem hereditario! 

censu trium denariorum aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum 

boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Johannes dictus Bruijsten promisit se daturum et soluturum dicto Danijeli 

hereditarie mediatim penthecostes et mediatim Andree ex quadam pecia 

prati dicta communiter (dg: da) die Bodincs Beemt sita in parochia de 

Oerscot in pastoria de Arle inter (dg: hereditatem) #communitatem# 

circumquaque adiacentem prout in litteris (dg: li) legitime supportavit 

Johanni Willelmo et Henrico suis liberis promittens cum tutore ratam 

servare. Testes Vere et Walterus datum supra. Tradetur littera Johanni 

Bruijsten. 

 

                         
3 Zie ← BP 1177 f 235v 03 do 03-05-1386, uitgifte voor de cijns. 
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BP 1179 p 671r 06 vr 18-04-1393. 

Voornoemde broers Johannes, Willelmus en Henricus droegen voornoemde cijns 

over aan voornoemde Johannes Bruijsten. Ze zullen Margareta, Heijlwigis, 

Danijel en Theodericus, onmondige kvw voornoemde Danijel de Vlierden, 

afstand laten doen. 

 

Dicti (dg: Danijel) Johannes Willelmus et Henricus fratres dictum censum 

(dg: supportaverunt) #vendiderunt# dicto Johanni Bruijsten cum litteris 

et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: 

deponere) et dicti quondam Danijelis eorum! deponere promiserunt insuper 

indivisi super omnia #habita et habenda# quod ipsi Margaretam Heijlwigem 

Danijelem et Theodericum liberis dicti quondam Danijelis de Vlierden 

adhuc impuberes existentes ut dicebant quamcito ad annos sue pubertatis 

pervenerit super dicto censu ad opus dicti emptoris facient renunciare 

atque eos (dg: eo) semper tales habebunt quod nunquam presument se jus in 

premissis habere. Testes Vere et Walterus datum sexta post octavas 

pasche. 

 

BP 1179 p 671r 07 do 17-04-1393. 

Willelmus zv Willelmus van Berze en zijn vrouw Oda dvw Lambertus die Raet 

van Empel gaven aan Willelmus van Gewanden en Jacobus Yudaes soen, tbv al 

degenen die erfgoederen hebben liggen in Maren, ter plaatse gnd de Grote 

Wert, de bevoegdheid dijken aan te leggen, met eigen aarde, op het erfgoed 

gnd dat Wert Gat van eerstgenoemde Willelmus en zijn vrouw Oda, in Empel, 

buiten de maasdijk, tussen erfg vw Johannes Roggen enerzijds en Henricus 

die Custer anderzijds. Het onderhoud en de aanleg van de dijk zal niet uit 

voornoemd erfgoed mogen gebeuren. Eerstgenoemde Willelmus en Oda behouden 

het visrecht aldaar. De brief overhandigen aan voornoemde Willelmus en 

Jacobus. 

 

(dg: Wert) Wert Gat. 

Willelmus filius (dg: quondam) Willelmi de Berze maritus et tutor 

legitimus Ode sue uxoris filie quondam Lamberti die Raet de Empel et 

dicta Oda cum eodem tamquam cum tutore dederunt #et hereditario jure 

contulerunt# Willelmo de Gewanden et Jacobo Yudaes soen ad opus omnium 

illarum personarum que habent et habebunt hereditates sitas in parochia 

de (dg: Empel) #Maren# in loco dicto den Groten Wert plenam et liberam 

potestatem aggerandi et aggerem ad profectum huiusmodi personarum 

faciendi et situandi cum propriis terris earundem personarum supra 

hereditatem #dictam dat Wert Gat# dictarum! Willelmi et Ode sue uxoris 

predicte sitam (dg: -s) in dicta jurisdictione de Empel extra aggerem 

Mose inter (dg: hereditatem) hereditatem heredum quondam Johannis Roggen 

ex uno et inter hereditatem Henrici die Custer (dg: de) ex alio hoc tamen 

addito quod huiusmodi aggeratio et aggeris #factio# nunquam sumentur de 

(dg: hr) dicta hereditate primodicti Willelmi et Ode sue uxoris (dg: quam 

recognicionem) promittentes premissa rata servare et (dg: non nunquam) 

dictis personis dictam aggerationem et supra dictam hereditatem aggerem 

situandi! nunquam impedire quovis modo nec inhibebunt salva primodictis 

Willelmo et Ode sue uxori piscaria sua ibidem. Testes datum supra. 

Tradetur littera dictis Willelmo et Jacobo. Testes Vere et Wouter datum 

quinta post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 671r 08 do 17-04-1393. 

Johannes zvw Willelmus van Uchten ev Gertrudis dvw Theodericus van der 

Heijden verkocht aan Ghiselbertus van Heijnxtstem zvw Henricus gnd Aude 

Heijn van Heijnxtstem een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, 

tussen voornoemde Ghiselbertus van Heijnxtstem enerzijds en Godefridus van 

den Kolke anderzijds. 

 

Johannes (dg: W) filius quondam Willelmi de Uchten maritus et tutor 

legitimus ut dicebat Gertrudis sue uxoris filie quondam Theoderici van 
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der Heijden peciam terre sitam in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Bruggen inter hereditatem Ghiselberti de Heijnxtstem filii quondam 

Henrici dicti Aude Heijn de Heijnxtstem ex uno et inter hereditatem (dg: 

Go Johannis Fijen soen) #Godefridi van den Kolke# ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Ghiselberto de Heijnxtstem promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes Vere et Walterus datum quinta 

post octavas pasche. 

 

BP 1179 p 671r 09 do 17-04-1393. 

Agnes wv Johannes zvw Jacobus van der Lijnden maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 5 pond geld, aan wijlen voornoemde Johannes verkocht 

door Theodericus Rover zvw Reijmboldus gnd Bolleken van Os en zijn dochters 

Agnes en Elizabeth. 

 

Agnes relicta quondam Johannis filii quondam Jacobi van der Lijnden 

hereditarium censum quinque librarum monete venditum dicto quondam 

Johanni a Theoderico Rover filio quondam Reijmboldi dicti Bolleken de Os 

(dg: Agg) Agnete et Elizabeth eius filiabus prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 671r 10 do 17-04-1393. 

Willelmus van Ghewanden, Jacobus Yudaes soen en Henricus zvw Gerardus 

Butter beloofden aan Willelmus zv Willelmus van Berze 13 Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Willelmus de Ghewanden Jacobus Yudaes soen (dg: p) et Henricus filius 

quondam Gerardi Butter promiserunt Willelmo filio Willelmi de Berze XIII 

Gelre gulden vel valorem ad Jacobi proxime persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 671r 11 do 17-04-1393. 

Albertus Buc van Lijt en Johannes Padbroec beloofden aan Philippus Jozollo 

etc 168 oude Franse schilden met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1393) 

te betalen, op straffe van 5. 

 

Albertus Buc de Lijt et Johannes Padbroec promiserunt Philippo Jozollo 

etc centum et LXVIII aude scilde Francie ad (dg: Remigii) omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos sub pena V. Testes Sijmon et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 671r 12 za 19-04-1393. 

De broers Petrus en Nijcholaus, kv Petrus gnd uten Cameren, beloofden aan 

Wellinus van Beke 29 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Petrus et Nijcholaus fratres liberi Petri dicti uten Cameren promiserunt 

Wellino de Beke XXIX Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Vere datum sabbato post octavas 

pasche. 

 

BP 1179 p 671r 13 za 19-04-1393. 

Destijds had Arnoldus Groetart gerechtelijk gekocht van Gerardus zv 

Theodericus van Vlimen (a) alle erfgoederen en gerede goederen, die aan 

Johannes van Abruggen gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in Empel 

en Meerwijk, (b) alle goederen van Bertoldus gnd Luwe. Vervolgens had 

voornoemde Arnoldus Groetart die erfgoederen en goederen overgedragen aan 

Gerardus zvw Theodericus van Vlimen. Voornoemde Gerardus zvw Theodericus 

van Vlimen droeg thans over aan Stephanus zv ....... gnd Stevens soen (1) 

een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd den Roedse Kamp, tussen 

Theodericus Theus soen enerzijds en Goeswinus zv Theodericus van Vlimen 

anderzijds, (2) de helft van een stuk land, in Meerwijk, ter plaatse gnd de 
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Hoernic Kamp, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en de gemene maasdijk 

anderzijds, belast met dijken. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Groetart omnes et singulas 

hereditates et bona parata Johanni de Abruggen de morte suorum quondam 

parentum successione advolutas quocumque locorum in jurisdictione de 

Empel et de Merewijc consistentes sive sitas atque omnia et singula bona 

Bertoldi dicti Luwe quocumque locorum tam un humido [quam in] sicco in 

duro et in molli consistentia sive sita erga Gerardum filium Theoderici 

de Vlimen per judicem (dg: et) mediante sententia scabinorum in Busco 

emendo acquisivisset (dg: pro) et [cum deinde] (dg: dictus He) dictus 

Arnoldus Groetart dictas hereditates omnes et singulas et bona parata 

atque omnia et singula bona dicti Bertoldi hereditarie suportasset 

[Gerardo] filio [quondam Theoderici] de Vlimen prout in litteris quas 

vidimus continetur constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Gerardus filius quondam Theoderici de Vlimen (dg: super duabus #duos 

duas#) peciam terre sitam in jurisdictione de Merewijc (dg: quarum una) 

in loco dicto den Roedsche Camp inter hereditatem Theoderici Theus soen 

ex uno et inter hereditatem Goeswini filii Theoderici de Vlimen [ex alio] 

#et medietatem pecie terre site in dicta jurisdictione# (dg: et altera) 

in loco dicto den Hoernic Camp inter hereditatem dicti Gerardi !uno et 

inter (dg: hereditatem) communem aggerem Mose ex alio sunt site (dg: ad 

opus) #supportavit# Stephano filio ....... dicti Stevens soen (dg: 

renunciavit promittens ratam servare) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus ad hoc de jure spectantibus 

prout huiusmodi aggeres ad hoc ....... spectare consueverunt de jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 671r 14 za 19-04-1393. 

Voornoemde Stephanus beloofde aan voornoemde Gerardus een n-erfcijns van 48 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Stephanus promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo 

hereditarium censum XLVIII solidorum monete (dg: so) hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis. [Testes datum su]pra. 

 

1179 mf10 E 09 p. 672. 

 Sabbato post octavas pasce: zaterdag 19-04-1393. 

 Secunda post misericordiam: maandag 21-04-1393. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 24-04-1393. 

 

BP 1179 p 672v 01 za 19-04-1393. 

Wellinus van Beke enerzijds en Agnes wv Johannes zv Jacobus van der Lijnden 

en Arnoldus, zv voornoemde Agnes en wijlen Johannes, anderzijds maakten een 

erfdeling van een kamp, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijen, ter plaatse gnd 

in den Els, tussen Henricus zvw Hermannus Scuijwinc enerzijds en Johannes 

Hammaker, Johannes gnd Ruijssche en Herbertus gnd Herbrechts soen 

anderzijds, van dit kamp echter uitgezonderd 2 hont land, behorend aan 

Aleijdis wv Thomas Daems soen. Voornoemde Wellinus kreeg de helft van 

voornoemd kamp minus voornoemde 2 hont, naast voornoemde Henricus zvw 

Hermannus Scuijwinc. 

 

Wellinus de Beke ex una et Agnes relicta quondam Johannis filii Jacobi 

van der Lijnden (dg: ex) cum tutore et Arnoldus filius eorundem Agnetis 

et quondam Johannis ex altera palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quodam campo sito in parochia de Roesmalen 

in loco dicto Hijen! (dg: inter) in loco dicto in den Els inter 

hereditatem Henrici filii quondam Hermanni Scuijwinc ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hammaker Johannis dicti Ruijssche et Herberti dicti 

Herbrechts soen ex alio minus tamen de dicto campo duobus hont terre 

spectantibus ad Aleijdem relictam quondam (dg: Henrici filii Maes soen) 
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#Thome Daems soen# {in margine sinistra:} #Daems soen# ut dicebant 

mediante qua divisione una medietas dicti campi minus (dg: tamen) dictis 

duobus hont terre ad dictam Aleijdem spectantibus que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Henrici filii quondam Hermanni Scuijwinc 

dicto Wellino cessit in partem ut alii recognoverunt promittentes cum 

tutore ratam servare. 

 

BP 1179 p 672v 02 za 19-04-1393. 

Voornoemde Agnes en haar zoon Arnoldus kregen de andere, gehele, helft, 

richting voornoemde Johannes Hammaker, Johannes Ruijssche en Herbertus. 

Wellinus voor een helft en Agnes en Arnoldus voor de andere helft zullen 

een sloot graven tussen voornoemde 2 helften, voor de helft op de helft van 

voornoemde Wellinus en voor de andere helft op de helft van voornoemde 

Agnes en Arnoldus. Wellinus zal een helft van voornoemde sloot, richting de 

gemene weg, omheinen en onderhouden. En Agnes en Arnoldus zullen de andere 

helft omheinen en onderhouden. 

 

Et mediante qua divisione reliqua (dg: met) integra medietas dicti campi 

que sita est versus dictam hereditatem dictorum Johannis Hammaker 

Johannis Ruijssche et Herberti dictis Agneti et Arnoldo eius filio cessit 

in partem promittens ratam servare tali condicione! dictus Wellinus pro 

medietate et dicti Agnes et Arnoldus pro reliqua medietate effodi 

procurabunt unum fossatum inter dictas duas medietates dicti campi 

scilicet mediatim supra dictam medietatem dicto Wellino in partem cessam 

et mediatim supra dictam medietatem dictis Agneti et Arnoldo in partem 

ut! prefertur et quod dictus Wellinus unam medietatem dicti fossati que 

medietas sita est versus communem plateam perpetue circumvallabit et in 

bona disposicione observabit sic quod dictis Agneti et Arnoldo per eandem 

medietatem dicti fossati dampna non eveniat! et simili modo dicti Agnes 

et Arnoldus reliquam medietatem dicti fossati que (dg: f) medietas sita 

est (dg: versus h dictam) + {in marginie sinistra:} + {hier BP 1179 p 

672v 04 invoegen}. 

 

BP 1179 p 672v 03 za 19-04-1393. 

Wellinus van Beke beloofde aan voornoemde Agnes en haar zoon Arnoldus dat 

hij voortaan zal betalen een b-erfcijns van 7 schelling 4 penning, die 

Heijlwigis Spikers beurt, gaande uit 1 morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Broek Beemden, in een kamp van 3 morgen, gelegen aan het 

eind van een erfgoed van wijlen Johannes Stierken. 

 

Wellinus de Beke promisit super omnia dictis Agneti et Arnoldo eius filio 

quod ipse Wellinus hereditarium censum septem solidorum et quatuor 

denariorum quem Heijlwigis Spikers solvendum habuit annuatim et 

hereditarie de et ex quodam iugero terre sito in parochia de Roesmalen in 

loco dicto die Broec Beemden in quodam campo tria iugera continente sito 

ad finem hereditatis quondam Johannis Stierken ut dicebat singulis annis 

et perpetue taliter exsolvet sic quod dictis Agneti et Arnoldo eius filio 

et eorum bonis dampnaexinde non eveniant. Testes Aa et Vere datum sabbato 

post octavas pasce. 

 

BP 1179 p 672v 04 za 19-04-1393. 

{invoegen in BP 1179 p 672v 02}. 

+ (dg: .....ationes Petri Ludincs ibidem sitam) perpetue circonvallabunt 

et in bona disposicione observabunt sic quod dicto Wellino per eandem 

(dg: eam) medietatem dicti fossati dampna non eveniant #ut mutuo 

recognoverunt et promiserunt#. Testes Aa et Vere datum sabbato post 

octavas pasche. 

 

BP 1179 p 672v 05 ma 21-04-1393. 

Willelmus van der Horst schoenmaker droeg over aan zijn zoon Willelmus zijn 

vruchtgebruik in de helft van een huis en erf in Den Bosch, in de 
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Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Jordanus van Roesmalen smid enerzijds 

en erfgoed van Hertgherus kaarsmaker anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Jordanus, te 

weten de helft richting voornoemd erfgoed van wijlen Hertgherus. 

 

Willelmus van der Horst sutor suum usufructum sibi competentem in 

medietate domus et aree site in Buscoducis in vico Hijnthamensi inter 

hereditatem (dg: quondam Joh) Jordani de Roesmalen #fabri# ex uno et 

inter hereditatem quondam Hertgheri candelatoris ex alio tendentis a 

dicto vico Hijnthamensi retro ad hereditatem dicti Jordani scilicet in 

illa medietate que sita est versus dictam hereditatem dicti quondam 

Hertgheri ut dicebat legitime supportavit Willelmo suo filio promittens 

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

Vere datum secunda post (dg: .) miam. 

 

BP 1179 p 672v 06 ma 21-04-1393. 

Voornoemde Willelmus zv voornoemde Willelmus van der Horst verkocht 

voornoemde helft aan Bertoldus Voegt en Willelmus Sporken, belast met ½ 

oude groot aan de hertog en een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia. 

 

Quo facto dictus Willelmus filius dicti Willelmi van der Horst dictam 

medietatem hereditarie vendidit (dg: Bertholdo) Bertoldo Voegt et 

Willelmo Sporken promittens #super habita et habenda# warandiam et 

obligationem deponere excepto dimidio grosso antiquo domini duci et 

hereditario censu XL solidorum antique pecunie (dg: et hereditario censu) 

ex dicta medietate de jure solvendis. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 672v 07 ma 21-04-1393. 

Theodericus van der Vest zvw Theodericus van der Vest van Bakel beloofde 

aan Johannes Sceijvel 50 goede Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

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

 

Theodericus van der Vest (dg: promisit de Bak) filius #quondam# 

Theoderici van der Vest de Bakel promisit Johanni Sceijvel L bonos Gelre 

gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 672v 08 ma 21-04-1393. 

Johannes Cloet timmerman en zijn broer Walterus beloofden aan Johannes van 

de Doorn zvw Egidius van de Doorn 53 goede Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Johannes Cloet carpentarius et Walterus eius frater promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Spina filio quondam Egidii de Spina LIII bonos 

Gelre gulden seu valorem ad festum Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes Rover et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 672v 09 do 24-04-1393. 

De gezusters Mechtildis en Margareta, dvw Rodolphus die Bever, en 

Theodericus van der Vest zv voornoemde Mechtildis verkochten aan 

Theodericus die Bever zvw voornoemde Rodolphus Bever 2/7 deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van Elizabeth sv voornoemde Mechtildis en 

Margareta, in (1) een hofstad en tuin, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Houthem, tussen erfgoed van de abdis van Bijnderen enerzijds en Johannes 

van den Heze Acker anderzijds, (2) een stuk land gnd die Donk, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen erfgoed van voornoemde abdis van 

Bijnderen enerzijds en Arnoldus van Os anderzijds, (3) een stukje land, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen Margareta van Gherwen 

enerzijds en Petrus van Holaer anderzijds, (4) een beemd gnd die Straler, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, tussen voornoemde Margareta van 
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Gherwen enerzijds en Godefridus van den Borne anderzijds. 

 

Mechti-(dg: chti)-ldis et Margareta sorores filie quondam Rodolphi die 

Bever cum tutore et Theodericus van der Vest filius dicte Mechtildis duas 

septimas partes eis de morte quondam Elizabeth sororis olim dictarum 

Mechtildis (dg: et) et Margarete successione advolutas in domistadio et 

orto sitis in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Houthem inter 

hereditatem abbatisse de Bijnderen ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Heze Acker ex alio item in pecia terre dicta die Donc sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dicte abbatisse de Bijnderen 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Os ex alio item in particula terre 

sita in dicta parochia in loco dicto Onlant inter hereditatem Margarete 

de (dg: Ghe) Gherwen ex uno et inter hereditatem Petri de Holaer ex alio 

item in prato dicto die Straler siti! in dicta parochia in dicto loco 

Onlant vocato inter hereditatem dicte Margarete de Gherwen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi van den Borne ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Theoderico die Bever filio dicti quondam Rodolphi Bever 

promittentes cum tutore (dg: warandiam et) ratam servare et obligationem 

ex parte eorum (dg: de) et dicte quondam Elizabeth (dg: in d) deponere. 

Testes Sijmon et Vere datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 672v 10 do 24-04-1393. 

Willelmus zvw Bodo van Tiela en Yudocus van den Hoevel beloofden aan 

Nijcholaus gnd Foijnsen en Danijel Voghel 60 Hollandse gulden of de waarde 

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

 

Willelmus filius quondam Bodonis de (dg: Tielen) Tiela et Yudocus van den 

Hoevel promiserunt Nijcholao dicto Foijnsen et Danijeli Voghel LX Hollant 

(dg: H) gulden seu valorem ad nativitatis (dg: Domini proxime) Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum quinta post 

miam. 

 

BP 1179 p 672v 11 do 24-04-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 672v 12 do 24-04-1393. 

Stephanus van Berze vernaderde verschillende erfgoederen, in Oostelbeers, 

die Petrus Mesmaker van Berze verworven had van Johannes gnd Wouters Veren 

Oeden soen. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Stephanus de Berze prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

diversas hereditates sitas in parochia de Oestelberze (dg: venditas) 

#quas# Petrus Mesmaker de Berze (dg: a) #erga# Johannem dictum Wouters 

Veren Oeden soen #acquisiverat# prout in litteris dicebat contineri et 

alter cessit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 E 10 p. 673. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 24-04-1393. 

 

BP 1179 p 673r 01 do 24-04-1393. 

Hubertus zvw Henricus die Louwer van Berlikem ev Ermgardis dvw Henricus van 

den Mortel verkocht aan Nijcholaus zv Hermannus van Lijeshout (1) alle 

goederen, cijnzen en pachten, die aan voornoemde Ermgardis gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, onder de vrijdom van Den Bosch en onder 

Schijndel, (2) het deel, dat aan voornoemde Ermgardis behoort, in alle 

goederen, die aan Heijlwigis dvw voornoemde Henricus van den Mortel gekomen 

waren na overlijden van de ouders van voornoemde Heijlwigis, gelegen onder 

de vrijdom van Den Bosch en onder Schijndel, belast met 1/5 deel van een 

b-erfcijns van 10 pond, die Walterus van Griensvenne eertijds verworven had 
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van de gezusters voornoemde Ermgardis, Agnes, Hadewigis, Katherina en Otta, 

dvw voornoemde Henricus van den Mortel. 

 

Hubertus filius quondam Henrici die Louwer de Berlikem maritus et tutor 

ut asserebat Ermgardis sue uxoris filie quondam Henrici van den Mortel 

omnia bona et omnes census et pacciones dicte Ermgardi de morte quondam 

suorum parentum successione advolutas! quocumque locorum infra libertatem 

oppidi de Busco (dg: sitas) [et] infra parochiam de Scijnle sitas et 

solvendos atque totam partem et omne dicte! Ermgardi competentes in 

omnibus bonis que Heijlwigi filie dicti quondam Henrici van den Mortel de 

morte quondam parentum eiusdem Heijlwigis successione advolutis quocumque 

locorum infra dictam libertatem de Busco et infra dictam parochiam de 

Scijnle sitis ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao filio (dg: qu) 

Hermanni de Lijeshout promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepta (dg: sex) quinta parte (dg: de) hereditarii census X 

librarum (dg: se q..) quem (dg: G) Walterus de Griensvenne (dg: p) dudum 

(dg: eg) erga dictam Ermgardem Agnetem Hadewigem (dg: El) Katherinam et 

Ottam (dg: fi) sorores filias dicti quondam Henrici (dg: de) van den 

Mortel acquisiverat ut dicebat. Testes Sijmon et Walterus datum quinta 

post miam. 

 

BP 1179 p 673r 02 do 24-04-1393. 

Johannes die Louwer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Louwer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 673r 03 do 24-04-1393. 

Ygrammus zvw Robbertus van Doerne beloofde aan Ghibo van Tula 40 goede 

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

betalen. 

 

-. 

Ygrammus filius quondam Robberti de Doerne promisit Ghiboni de Tula XL 

bonos Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 673r 04 do 24-04-1393. 

(dg: Destijds). 

 

(dg: Notum sit universis quod cum). 

 

BP 1179 p 673r 05 do 24-04-1393. 

Nijcholaus zv Hermannus van Lijeshout beloofde aan Hubertus zvw Henricus 

Louwer 20 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393) te betalen. 

 

Nijcholaus filius Hermanni de Lijeshout promisit Huberto filio quondam 

Henrici Louwer XX novos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Walterus datum quinta post 

miam. 

 

BP 1179 p 673r 06 do 24-04-1393. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Hubertus 65 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 6½ pond geld met Kerstmis over een jaar te betalen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit dicto Huberto sexaginta quinque novos Gelre 

gulden seu valorem #et sex et dimidium libras monete# a festo nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 673r 07 do 24-04-1393. 

Destijds hadden Margareta dvw Walterus van Goerle wv Leonius van Ponsendael 
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en haar kinderen Lucas, Leonius, Gheerlacus, Elizabeth en Margareta de 

goederen gnd Westelbeers van voornoemde wijlen Walterus van Goerle, gelegen 

in Middelbeers, in de Enige van Hilvarenbeek, in pacht uitgegeven aan 

Franco zv Jacobus van Baest, voor de hertogencijnzen en voor een b-erfpacht 

van 16 mud rogge, Bossche maat, te leveren aan voornoemde Margareta en na 

haar overlijden aan voornoemde Lucas, Leonius, Gheerlacus, Elizabeth en 

Margareta en aan Walterus, kv eerstgenoemde Margareta en wijlen Leonius. 

Thans verkocht Jacobus zvw voornoemde Franco van Baest aan Henricus zvw 

Henricus gnd Baerlemans (1) een beemd in Middelbeers, ter plaatse gnd op 

die Lutteldonk, tussen het water gnd die Aa enerzijds en Everardus die 

Lange anderzijds, (2) een erfgoed gnd dat Wuestvenne en een daaraan gelegen 

erfgoed gnd Hazenbos, in Middelbeers, tussen Theodericus van Westelberze 

enerzijds en voornoemde Everardus die Lange anderzijds, (3) een deel van 

het erfgoed gnd Brakenven, in Middelbeers, tussen de gemeint enerzijds en 

de akkers van de naburen aldaar anderzijds, te weten het deel dat ligt 

tussen voornoemde gemeint enerzijds en het overige deel behorend aan 

voornoemde Everardus die Langhe anderzijds, samen met de sloot die ligt 

tussen voornoemd deel en het overige deel behorend aan voornoemde 

Everardus, (4) een akker gnd die Lange Akker, aldaar, beiderzijds tussen 

Truda van Westelberze, (5) een stuk land, deels akkerland, deels beemd, 

aldaar, tussen het water gnd die Aa enerzijds en voornoemde die Langer 

Akker anderzijds, (over welke akker en voornoemd stuk land de gemene weg 

loopt), (6) huis, schuur met ondergrond, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Middelbeers, tussen voornoemde Truda van Westelberze enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Heijlwigis dv Theodericus 

van Westelberze en met het andere eind aan een weg aldaar, samen met 

voornoemde weg, (7) een akker gnd die Boemakker, aldaar, tussen het water 

gnd die Aa enerzijds en laatstgenoemde weg anderzijds, zoals aldaar gelegen 

en afgepaald, en zoals deze erfgoederen behoorden aan de goederen gnd 

Westelberze. Verkoper en met hem Jacobus zvw Jacobus van Baest beloofden 

alle verplichtingen af te handelen, uitgezonderd voornoemde b-erfpacht van 

16 mud rogge, welke gehele pacht voornoemde koper vanaf nu uit de aan hem 

verkochte erfgoederen zal betalen. 

 

Notum sit universis quod cum Margareta filia quondam Walteri de Goerle 

relicta quondam Leonii de Ponsendael Lucas Leonius Gheerlacus et 

Elizabeth et Margareta eius liberi bona dicta Westelberze dicti quondam 

Walteri de Goerle sita in parochia de Middelberze in unitate dicta Enige 

de Hildwarenbeke cum suis attinentiis singulis et universis (dg: del) 

dedissent ad hereditariam paccionem Franconi filio (dg: quondam) Jacobi 

de Baest ab eodem Francone hereditarie (dg: pacc pro) possidenda pro 

censibus domini nostri ducis annuatim exinde solvendis (dg: ..) atque pro 

hereditaria paccione sedecim modiorum siliginis mensure de Busco predicte 

Margarete ad eius vitam et post eiusdem Margarete decessum dictis Luce 

Leonio Gheerlaco Elizabeth et Margarete et Waltero! liberis (dg: d) 

primodicte Margarete et quondam (dg: .. Walteri de Goerle exinde here) 

#Leonii# danda #et supra dicta bona tradenda# prout in litteris quas 

vidimus constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Jacobus filius 

dicti quondam Franconis de Baest pratum situm in #dicta# parochia de 

Middelberze ad locum dictum op die Lutteldonc inter aquam dictam die Aa 

ex uno et inter hereditatem Everardi (dg: filii H quondam Henrici) die 

Lange ex alio item hereditatem dictam (dg: po) dat (dg: We) Wuestvenne et 

hereditatem dictam Hazenbossche sibi adiacentem sitas in dicta parochia 

inter hereditatem Theoderici (dg: d) de Westelberze ex uno et inter 

hereditatem dicti Everardi die Lange ex alio (dg: ..) item (dg: 

hereditatem dictam Brake Brakenvenne sit quandam partem hereditatis) 

#quandam partem (dg: medietatem)# hereditatis dicte Brakenvenne site in 

dicta parochia inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio! et inter 

agros vicinorum ibidem ex alio scilicet illam partem que sita inter! 

dictam communitatem ex uno et inter reliquam partem spectantem ad dictum 

Everardum die Langhe de dicta hereditate Brakenvenne vocata ex alio simul 
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cum fossato consistente inter dictam partem dicte hereditatis dat 

Brakenvenne vocate et inter reliquam partem spectantem ad dictum 

Everardum (dg: in) #de# eadem hereditate Brakenvenne vocata item agrum 

dictum die Lange Acker situm ibidem inter hereditatem (dg: Ge) Trude de 

Westelberze ex utroque latere coadiacentem item peciam (dg: h) terre 

partim terre arabilis et partim prati sitam ibidem inter (dg: he) aquam 

dictam die Aa ex uno et inter dictum agrum die Langher Acker vocatum ex 

alio #et per quos agrum et peciam terre predictas transit communis via# 

item domum et horreum cum suis fundis et ortum et hereditates sibi 

adiacentes sitos in dicta parochia inter hereditatem dicte Trude de 

Westelberze ex uno et inter (dg: here) communitatem ex alio tendentes cum 

uno ad! hereditatem Heijlwigis filie Theoderici de Westelberze (dg: ex 

uno) et cum (dg: cum) reliquo fine ad quandam plateam ibidem simul cum 

eadem platea item agrum dictum die Boemacker situm ibidem inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter (dg: . communem) jamdictam plateam ex alio 

prout ibidem sita sunt #et limitata# et ad dicta bona Westelberze vocata 

spectare consueverunt hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici 

dicti Baerlemans #supportavit cum litteris et jure occacione# 

promittentes (dg: dictus Jacobus venditor primodictus) predictus venditor 

et cum eo Jacobus filius quondam Jacobi de Baest indivisi super habita et 

habenda (dg: p...) ratam servare et omnem obligationem et impeticionem ex 

parte #sui et# dicti quondam Franconis et quorumcumque liberorum et 

heredum dicti quondam Franconis deponere excepta dicta paccione sedecim 

modiorum siliginis dicte mensure primodicte Margarete et eius liberis 

predictis ex dictis bonis Westelberze cum suis attinentiis annuatim de 

jure solvenda quam (dg: p) integram paccionem XVI modiorum dictus emptor 

nunc deinceps singulis annis et perpetue de et ex dictis hereditatibus 

eidem emptori ut dictum est venditis #dabit et exsolvet et dare et# 

solvere tenebitur sic quod dicto venditori et (dg: hereditatibus) 

heredibus dicti quondam Franconis et ad et supra reliquas hereditates 

#spectantes# ad dicta bona Westelberze vocata cum suis attinentiis (dg: 

dampna) occacione dicte paccionis XVI modiorum siliginis dampna non 

eveniant quovis modo in futurum ut dictus emptor recognovit et super 

omnia sua bona #dicto venditori# repromisit. Testes Sijmon et Emont datum 

supra. 

 

BP 1179 p 673r 08 ±do 24-04-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Margareta dvw Walterus gnd 

van Goerle etc” en voornoemde koper beloofde, zo nodig, de brief ter hand 

te stellen aan voornoemde verkoper. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Margareta filia quondam Walteri 

dicti de Goerle etc et dictus emptor (dg: promisit) promisit super omnia 

tradere dicto venditori (dg: a) ut in forma. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 673r 09 ±do 24-04-1393. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Baerlemans gaf thans uit aan Godefridus 

smid zvw Hermannus Eelkens soen voornoemde akker gnd die Boemakker, in 

Middelbeers, tussen het water gnd die Aa enerzijds en een weg behorend aan 

voornoemde Henricus zv Henricus Baerlemans anderzijds, samen met de sloot 

gelegen tussen voornoemde akker en voornoemde weg; de uitgifte geschiedde 

voor (a) 1/3 deel van een oude groot aan de hertog, (b) een n-erfpacht van 

3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op voornoemde akker te leveren. 

 

(dg: et) Notum sit universis quod cum ita actum sit ut prefertur 

constitutus igitur dictus Henricus filius quondam Henrici Baerlemans (dg: 

dicta) dictum agrum die Boemacker vocatum situm in parochia de 

Middelberze inter aquam dictam die Aa ex uno et inter quandam plateam ad 

dictum Henricum [filium] Henricum Baerlemans spectantem ex alio (dg: si) 

simul cum fossato consistente inter eundem agrum et inter dictam plateam 

ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) dedit ad hereditariam paccionem 
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(dg: Henrico) Godefrido (dg: die) fabri filio quondam Hermanni Eelkens 

soen (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: he) tercia parte 

unius grossi antiqui domino duci exinde solvenda (dg: ..) atque pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et supra agrum [predictum] tradenda ex 

premissis promittens ratam servare et aliam obligationem ex parte sui 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 673r 10 ±do 24-04-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Margareta dvw Walterus gnd 

van Goerle” en van de brief die opgesteld moet worden zoals direct 

hierboven staat. Voornoemde Henricus zv Henricus Baerlemans beloofde, zo 

nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde Godefridus smid. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Margareta filia quondam Walteri 

dicti de Goerle et de littera conficienda de contractione immediate et 

dictus Henricus filius Henrici Baerlemans promisit super! tradere dicto 

Godefrido fabri ut in forma. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 E 11 p. 674 (onscherp op microfiche; gelezen van origineel). 

 Quinta post misericordiam: donderdag 24-04-1393. 

 

BP 1179 p 674v 01 do 24-04-1393. 

Walterus zvw Walterus van Os gewantsnijder droeg over aan Danijel Roesmont 

(1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit erfgoederen van Elizabeth gnd van Eertbruggen wv 

Johannes van Eertbruggen, gelegen onder Boxtel, ter plaatse gnd Lutger 

Liemde, welke pacht voornoemde wijlen Walterus van Os gekocht had van 

voornoemde Elizabeth van Eertbruggen, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit 

erfgoederen van Elizabeth gnd van Eertbruggen wv Johannes van Eertbruggen, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Lutger Liemde, welke pacht voornoemde wijlen 

Walterus van Os gekocht had van voornoemde Elizabeth van Eertbruggen. 

 

{Voor een deel van BP 1179 p 674v 01+02 staat een haal, met daarnaast een 

O met een puntje in het midden}. 

Walterus filius quondam Walteri de Os pannicide hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de hereditatibus quibusdam Elizabeth 

dicte de Eertbruggen relicte quondam Johannis de (dg: ex) Eertbruggen 

infra parochiam de Bucstel ad locum dictum Lutgher Lijemde situatis quam 

paccionem dictus quondam Walterus de Os (dg: p) erga dictam Elizabeth de 

Eertbruggen emendo acquisiverat prout in litteris atque hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure solvendam hereditarie in 

festo beati Remigii confessoris et in Busco tradendam de (dg: here) 

quibusdam hereditatibus Elizabeth dicte de Eertbruggen relicte quondam 

Johannis de Eertbruggen sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lutgher Lijemde quam paccionem dictus quondam Walterus de Os erga dictam 

Elizabeth de Eertbruggen emendo acquisiverat prout in litteris (dg:here) 

et quas pacciones nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Danijeli Roesmont cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem (dg: ex parite) impeticionem ex parte sui et (dg: dicti) 

quorumcumque heredum dicti quondam Walteri de Os deponere. Testes (dg: d) 

Sijmon et Emont datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 674v 02 do 24-04-1393. 

Walterus zvw Walterus van Os droeg over aan Danijel Roesmont een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een akker gnd dat Rodeland, 6 lopen rogge groot, in Boxtel, in 

Klein Liemde, (2) een beemd gnd die Vloet, in Boxtel, in Klein Liemde, ter 

plaatse gnd die Vloet, welke pacht voornoemde wijlen Walterus van Os 



Bosch’ Protocol jaar 1393 06. 

 

17 

gekocht had van Lambertus van Ertbruggen zv Elizabeth van Ertbruggen. 

 

(dg: dictus) Walterus filius quondam Walteri de Os hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Buscoducis tradendam de quodam agro terre dicto dat Rodelant 

sex lopinos siliginis annuatim in semine capiente sito in parochia de 

Bucstelle in parvo Liemde atque de quodam prato dicto (dg: die) die Vloet 

sito in dicta parochia in parvo Lijemde predicto ad locum dictum die 

Vloet quam paccionem dictus quondam Walterus de Os erga Lambertum de 

Ertbruggen filium Elizabeth de Ertbruggen emendo acquisiverat prout in 

litteris et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Danijeli Roesmont cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et (dg: dicti) 

quorumcumque heredum dicti quondam Walteri de Os deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 674v 03 do 24-04-1393. 

Johannes zv Gerardus gnd Broes soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Gerardi dicti Broes soen prebuit et 

reportavit.Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 674v 04 do 24-04-1393. 

Johannes Voet zvw Johannes Voet verkocht aan Rutgherus zvw Henricus Berwout 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande 

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

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Henricus van Merlaer de jongere 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Merlaer anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond 5 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes Voet filius quondam Johannis Voet hereditarie vendidit Rutghero 

filio quondam Henrici Berwout hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum Remigii ex domo (dg: et or) area et orto #dicti venditoris# 

sitis in Busco ad finem vici (dg: Hijn) Hijnthamensis inter hereditatem 

Henrici de Merlaer (dg: senioris) junioris ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Merlaer ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

quatuor librarum et quinque solidorum dicte monete exinde prius 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 674v 05 do 24-04-1393. 

Henricus van den Reeke van Lijt en Johannes Buc van Lijt beloofden aan hr 

Henricus Buc en Willelmus Coelner 78 Hollandse gulden of de waarde in goud 

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

 

Nota. 

Henricus van den (dg: Reke) Reeke de Lijt et Johannes Buc de Lijt 

promiserunt domino Henrico Buc et Willelmo Coelner seu eorum alteri 

LXXVIII Hollant gulden seu valorem in auro ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 674v 06 do 24-04-1393. 

Paulus die Bije en de gezusters Eefsa en Yda, dvw Everardus die Coninc, 

verkochten aan Gerardus Monc een stuk land van voornoemde wijlen Everardus, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, ter plaatse gnd op den Hostakker, 

tussen erfgoed van de abdij van Berne enerzijds en de gemeint anderzijds 

{niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Paulus die Bije Eefsa et Yda sorores filie quondam Everardi die Coninc 

cum tutore peciam terre #dicti quondam Everardi# sitam in parochia de 
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(dg: Beril) Berlikem in loco dicto Middelrode (dg: inter) ad locum dictum 

op den Hostacker inter hereditatem (dg: ab) conventus de Berna ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio ut dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt Gerardo Monc promittentes 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis. 

 

BP 1179 p 674v 07 do 24-04-1393. 

Godefridus gnd Godde zvw Hubertus gnd Sceelken ev Aleijdis dvw Johannes gnd 

Oem zvw Theodericus van Alphen wollenklerenwever verkocht aan Nijcholaus 

Reijmbrant een b-erfcijns van 3 pond en 5 groten geld, die Zegherus zvw 

Johannes gnd Cant wollenklerenwever aan voornoemde Johannes Oem tbv 

voornoemde Aleijdis beloofd moest leveren, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis4 en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Beurde, tussen erfgoed van wijlen Johannes Lanen soen enerzijds 

en erfgoed van Maria wv Reijnerus van Tricht anderzijds. 

 

#(dg: Goddin)# Godefridus dictus Godde filius #quondam# Huberti dicti 

Sceelken maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Johannis dicti Oem filii quondam Theoderici de Alphen textoris laneorum 

hereditarium censum trium librarum et quinque grossorum monete quem 

Zegherus filius quondam Johannis dicti Cant textor laneorum promisit (dg: 

se d) dicto Johanni Oem ad opus dicte Aleijdis se daturum et soluturum 

dicte Aleijdi hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: d) ex 

domo et area sita in Busco ad vicum dictum Boerde inter hereditatem (dg: 

J) quondam Johannis Lanen soen ex uno et inter hereditatem Marie relicte 

quondam Reijneri de Tricht ex alio prout in litteris hereditarie vendidit 

Nijcholao Reijmbrant cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Sijmon et 

Emont datum (dg: supra) quinta post miam. 

 

BP 1179 p 674v 08 do 24-04-1393. 

Theodericus Splijtaf droeg over aan Wellinus zvw Theodericus van den Stocke 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, die Truda dvw Johannes Ghijsbrechts soen 

tijdens de 4 feestdagen van Kerstmis beurde, gaande uit een stuk land gnd 

een hoefken, gnd dat Doesterwijk, in Nistelrode, naast wijlen Godefridus 

Riken, welke pacht voornoemde Theodericus Spijtaf gekocht had van Yudocus, 

Otto en Luijta, kvw Johannes Bruijstens zvw voornoemde Johannes 

Ghijsbrechts soen. 

 

Theodericus Splijtaf hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure quam Truda filia quondam Johannis Ghijsbrechts (dg: solven) soen 

solvendam habuit (dg: h) annuatim et hereditarie infra quatuor dies 

festinas festivitatis nativitatis Domini ex pecia terre dicta een hoefken 

dicta dat (dg: Doest) Doesterwijc sita in parochia de Nijsterle juxta 

hereditatem quondam Godefridi Riken (dg: ve) quam paccionem dictus 

Theodericus Spijtaf erga Yudocum Ottonem et Luijtam liberos quondam 

Johannis Bruijstens filii dicti quondam Johannis Ghijsbrechts soen emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Wellino (dg: Dircs 

soen) filio quondam Theoderici van den Stocke cum (dg: lr) litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 674v 09 do 24-04-1393. 

Hermannus zv Arnoldus gnd Cleijnnael gaf uit aan Willelmus Coman (1) een 

stuk land in Moergestel, tussen Johannes Daneels enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, (2) 2/5 deel in een stuk beemd in Moergestel, tussen erfgoed 

behorend aan het altaar van Sint-Gertrudis in de kerk van Oisterwijk 

                         
4 Zie ← BP 1178 f 155r 02 vr 20-05-1390, overdracht vruchtgebruik, (03) 

verkoop en (04) vernadering vd helft vt huis door Johannes de Uden zvw 

Lambertus Rijke. 
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enerzijds en Theodericus Wijerics soen van Ghilze anderzijds, (3) een beemd 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Wippenhout, tussen Bartholomeus gnd Meus van 

den Nuwenhuze enerzijds en Willelmus Vos Grieten soen anderzijds, met recht 

zijn beesten te mogen drijven over de helft, behorend aan voornoemde 

Hermannus, van de plaats gnd Scherpenberg en met het recht met kar en 

beesten over voornoemde helft te gaan; de uitgifte geschiedde voor 51 

kleine zwarte tournosen grondcijns, 1 oude groot en 1 ort aan de hertog uit 

de beemd in Wippenhout, en thans voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1395). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Willelmus 

tot onderpand (4) 1/5 deel, aan hem behorend, in voornoemd stuk beemd, in 

Moergestel, tussen erfgoed van voornoemd altaar enerzijds en Theodericus 

Wijerics soen anderzijds. 

 

Hermannus filius Arnoldi dicti Cleijnnael peciam terre sitam in parochia 

de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Johannis Daneels ex uno et 

inter communem plateam ex alio item duas quintas partes ad se spectantes 

in pecia prati sita in dicta parochia inter hereditatem spectantem ad 

altare sancte Gertrudis situm in ecclesia de Oesterwijc ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Wijerics soen de Ghilze ex alio item quoddam 

pratum situm (dg: sit) in parochia de Oesterwijc in loco dicto Wippenhout 

inter hereditatem Bartholomeus dicti Meus van den Nuwenhuze ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Vos Grieten soen ex alio simul cum jure 

abigendi (dg: de) quod exponetur te drijven suas (dg: bona) bestias et 

bona pecoralia per (dg: locum dictum) #medietatem ad dictum Hermannum 

spectantem loci (dg:ad) dicti# {in margine sinistra, deels afgesleten: 

.....berch} Saepenberch et cum jure pergendi cum curru et bestiis per 

(dg: eundem locum Sper Pe Scerpenberch vocatum ad minus dampnum totiens 

quotiens indi) dictam medietatem dicti loci (dg: spectan) Scer.en-(dg: 

dach)-berch vocati quotiens indigebit dedit ad hereditariam paccionem 

Willelmo Coman ab eodem hereditarie possidendas pro quinquaginta uno 

parvis nigris Turonensibus denariis domini fundi exinde solvendis dandis 

etc (atque pro hereditaria paccione qu) et uno grosso antiquo et uno ort 

domino nostro duci ex dicto prato sito in Wippenhout (dg: ex) de jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione IIII modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda #et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum# ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Willelmus quintam partem ad se spectantem in dicta pecia prati 

sita in (dg: p) dicta parochia de Ghestel inter hereditatem dicti altaris 

ex uno et inter hereditatem Theoderici Wijerics soen ex alio ad pignus 

imposuit. Testes Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 674v 10 do 24-04-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Hermannus 60 goede Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 2 jaar te betalen (wo 02-02-1396), 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 1 jaar te leveren (di 02-02-

1395), en 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over 2 jaar (wo 02-02-

1396) te leveren. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Hermanno LX bonos Gelre 

gulden seu valorem (dg: ad) a festo purificationis ultra (dg: duos) duos 

annos persolvendos et unum et dimidium modios siliginis mensure de Busco 

a (dg: -d) purificationis proxime futuro ultra annum et unum [et dimidium 

modios siliginis dicte] mensure a purificationis proxime futuro ultra 

[d]uos an[nos persolvendos]. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 E 12 p. 675 (onscherp op microfiche; gelezen van origineel). 

 anno nonagesimo tercio mensis aprilis die in {afgesleten:}: 1393. 
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BP 1179 p 675r 01 ±do 24-04-1393. 

Arnoldus van Boekel beloofde aan Zibertus van Huculem 12 goede Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

Arnoldus de Boekel promisit Ziberto de Huculem XII bonos Gelre gulden seu 

pro quolibet eorundem florenorum XXXVI gemeijn placken ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. 

 

BP 1179 p 675r 02 ±do 24-04-1393. 

Thomas zv Arnoldus Grieten soen van Hees verkocht aan Egidius van Ghele een 

stuk land gnd Abels Brake, in Hees, tussen Petrus Wellens enerzijds en 

Petrus van Berze anderzijds. 

 

Thomas filius (?dg: quondam) Arnoldi Grieten soen de Hees peciam terre 

(dg: sita) dictam Abels Brake sitam in parochia de Hees inter hereditatem 

Petri Wellens ex uno et inter hereditatem Petri de Berze ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Egidio de Ghele promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 03 ±do 24-04-1393. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan Nijcholaus Everaets soen 

van Heze 1/3 deel in 2 morgen land, gelegen in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, in de beemden aldaar, tussen Rodolphus Hals van Heze enerzijds en kvw 

Ghibo Kesselman anderzijds, strekkend vanaf de hekken aldaar tot aan de 

Hoefdijk, dit 1/3 deel belast met (1) 8 penning oude cijns, (2) ½ 

cijnshoen. Verder belast met de dijken gnd zegedijk en waterlaten. 

 

Nijcholaus de Heze textor laneorum terciam partem ad se spectantem in 

duobus iugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze 

(dg: in) in pratis #ibidem# inter hereditatem Rodolphi Hals de Heze ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis Kesselman ex alio 

tendentibus a sepibus ibidem usque aggerem dictum Hoefdiken ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao Everaets soen de Heze promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis (dg: tercia parte unius pulli) octo 

denariis antiqui census et dimidio pullo censuali ex dicta dicta tercia 

parte de jure solvendis et aggeribus dictis zeghedike et aqueductibus ad 

hoc de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 04 ±do 24-04-1393. 

Petrus zvw Petrus zvw Petrus gnd die Heirde bakker en Wautgherus gnd 

Weltken ev Berta dvw voornoemde Petrus zvw Petrus des Heirde verkochten aan 

Willelmus Reeuwe (1) 1/3 deel in een kamp gnd Heilen Kamp van Uden, gelegen 

tussen Hijnen en Orthen, ter plaatse gnd Papenberg, tussen hr Theodericus 

Rover ridder enerzijds en Heijlwigis van Uden anderzijds, (2) een stuk 

land, 1 zester rogge groot, in Orthen, in een erfgoed gnd Steven Haecs 

Land, belast met dijken, waterlaten en de schouw. 

 

Petrus filius quondam (dg: quo) Petri filii quondam Petri (dg: pist) 

dicti (dg: dicti) die Heirde pistoris et Wautgherus dictus Weltken 

maritus et tutor legitimus Berte sue uxoris filie dicti quondam Petri 

filii quondam Petri des Heirde terciam partem ad se spectantem in quodam 

campo dicto Heijlen Camp van Uden sito inter Hijnen et Orten ad locum 

dictum Papenberch inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex 

uno et inter hereditatem Heijlwigis de Uden ex alio atque peciam terre 

unum sextarium siliginis non cumulatum dictum sleijc zester (dg: saet) in 

semine capientem sitam in parochia de Orthen in hereditate dicta Steven 

Haecs Lant prout ibidem site et ad ipsos dinoscuntur pertinere 

hereditarie vendiderunt Willelmo Reeuwe promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus et (dg: weter) aqueductibus 

atque circonspectantibus dicta scouwe (dg: exinde) ad hoc spectantibus. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 05 ±do 24-04-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan de verkopers 12 goede Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor promisit dictis venditoribus XII bonos Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 06 ±do 24-04-1393. 

Willelmus gnd Wauthems soen van Vechel en Lucas zvw Lucas van Erpe 

beloofden aan Rolandus Jozollo tbv etc 40 Hollandse gulden met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1393; 6+31+30+25=92 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus dictus Wauthems soen de Vechel et Lucas filius quondam Luce de 

(dg: Penu) #Erpe# promiserunt (dg: pl) Rolando Jozollo (dg: X) ad opus 

etc XL Hollant gulden ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena 

(dg: I) duorum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 07 ±do 24-04-1393. 

De eerste zal voornoemde Lucas schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit dictum Lucam indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 08 ±do 24-04-1393. 

Walterus zvw Henricus gnd Bijcken van Lijttoijen droeg over aan Gerardus 

van Kessel zvw Henricus Mudekens een stuk land in Littoijen, ter plaatse 

gnd op die Torincs Rijt, tussen erfg vw Gerardus Rijchmoeden soen enerzijds 

en Gerardus gnd Tinneleer anderzijds. 

 

Walterus (dg: Bije) filius quondam Henrici dicti Bijcken de Lijttoijen 

(dg: duas virgatas terre sita) peciam terre sitam in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto op die Torincs Rijt inter hereditatem (dg: 

hereditatem quondam) heredum quondam Gerardi Rijchmoeden soen ex uno et 

inter hereditatem Gerardi dicti Tinneleer ex alio prout ibidem sita est 

pro presenti hereditarie supportavit Gerardo de Kessel filio quondam 

Henrici Mudekens promittens warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 09 ±do 24-04-1393. 

Andreas zvw Arnoldus gnd Lemkens beloofde aan Arnoldus van Vladeracken zv 

Elizabeth, tbv Thomas Willems, 14 Engelse nobel of de waarde na maning te 

betalen. 

 

(dg: Arnoldus) Andreas filius quondam Arnoldi dicti Lemkens promisit 

Arnoldo de Vladeracken filio Elizabeth #ad opus Thome Willems# XIIII 

Enghels nobel seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 10 ±do 24-04-1393. 

Johannes van der Schant beloofde aan Henricus zvw Lambertus Rijxken en 

Johannes zv Johannes van Audehoesden 15 oude schilden of de waarde na 

maning te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Henricus. 

 

Johannes van der Schant promisit Henrico filio quondam Lamberti Rijxken 

et Johanni filio (dg: quondam) Johannis de Audehoesden XV aude scilde seu 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Henrico. 

 

BP 1179 p 675r 11 ±do 24-04-1393. 

Johannes van Zanbeke van Lijt zvw Johannes van Mekelendonc verkocht aan 
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Johannes van Beircke een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de waarde, 

met Vastenavond te betalen, gaande uit 14 hont land in Groot Lith, ter 

plaatse gnd in die Groot Twaalf Morgen, tussen Johannes van Haesten 

enerzijds en kinderen gnd Zeten Kijnderen anderzijds, reeds belast met 4 

penning aan het kapittel van Luik. 

 

Johannes (dg: van) de Zanbeke de Lijt filius quondam Johannis de 

Mekelendonc hereditarie vendidit Johanni de Beircke hereditarium censum 

unius aude scilt Francie seu (dg: s) valorem solvendum hereditarie ad 

carnisprivium ex XIIII hont terre sitis in parochia de magno Lijt (dg: 

mi) in loco dicto in die Groet Twelf Mergen inter hereditatem Johannis de 

Haesten ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Zeten Kijnderen ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis IIII denariis capitulo Leodiensi exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes testes Dordrecht et Vere 

datum supa. 

 

BP 1179 p 675r 12 ±do 24-04-1393. 

Nijcholaus zvw Henricus gnd der Kijnder die Plaetmaker verkocht aan 

Theodericus Paeuweter de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen Metta gnd Scilders enerzijds en erfgoed 

van wijlen mr Godefridus goudsmid anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemd erfgoed van wijlen Metta Scilders, aan voornoemde Nijcholaus 

verkocht door Henricus van Dijegheden ev Margareta dvw Walterus Bac smid 

zvw {hier staan 2 puntjes} gnd Bac Ver Grieten soen en Robbertus van 

Neijnsel ev Katherina dv Elizabeth dvw voornoemde Walterus Bac. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici dicti der Kijnder die Plaetmaker 

medietatem domus et aree site in Busco ad forum inter hereditatem quondam 

Mette dicte Scilders ex uno et inter hereditatem quondam magistri 

Godefridi aurifabri ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

contigue iuxta dictam hereditatem dicte quondam Mette Scilders venditam 

dicto Nijcholao ab Henrico de Dijegheden marito et tutore legitimo 

Margarete sue uxoris filie quondam Walteri Bac fabr[i] filii quondam 

{hier staan 2 puntjes} dicti Bac Ver Grieten soen et Robberto de Neijnsel 

marito et tutore legitimo Katherine sue uxoris filie Elizabeth filie 

dicti quondam Walteri Bac prout in litteris (dg: J) hereditarie vendidit 

Theoderico (dg: Paeuete) Paeuwe-(dg: te)-eter supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: Vere) Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 13 ±do 24-04-1393. 

Petrus zv Johannes Leijten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius Johannis Leijten soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 675r 14 ±do 24-04-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Nijcholaus verkoper een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde helft van 

voornoemd huis en erf. 

 

Dictus emptor promisit #se daturum# dicto Nijcholao venditori 

hereditarium censum trium librarum monete hereditarie nativitatis Domini 

ex dicta medietate dicte domus et aree. Testes {afgesleten:} ....... 

....... ?Testes. 

 

BP 1179 p 675r 15 ±do 24-04-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 3 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 24-06-
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1394). 

 

Dictus emptor promisit se daturum et (verbeterd uit: p) soluturum dicto 

venditori hereditarium censum trium librarum monete hereditarie 

nativitatis Johannis et primo termino #a# nativitatis Johannis proxime 

futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 675r 16 ±do 24-04-1393. 

En hij kan de gehele? cijns terugkopen binnen 4 jaar na Sint-Jan aanstaande 

(di 24-06-1393), met 30 Hollandse gulden of de waarde, met de cijns van het 

jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van ....... Willelmus Scilder, Johannes van 

Beircke en Johannes van de Kloot. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: quamlibet dictum censum) ad spacium quatuor 

annorum post nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentium 

semper dictis quatuor annis durantibus in[tegrum?] censum predictum cum 

XXX Hollant gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. Acta in camera pre[sentibus] {afgesleten:} 

....... ........ Willelmi Scilder Johanne de Beircke Johanne de Globo 

datum anno nonagesimo tercio mensis aprilis die in {afgesleten:} ....... 

....... ....... ........ 

 

1179 mf10 E 13 p. 676. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 24-04-1393. 

 anno nonagesimo tercio mensis aprilis die in vigilia Marci: 

  donderdag 24-04-1393. 

 

BP 1179 p 676v 01 do 24-04-1393. 

Theodericus Paeueter beloofde aan Nijcholaus der Kijnder den Plaetmaker 100 

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

te betalen. 

 

Theodericus (dg: Platemaker pro) Paeueter promisit (dg: The) Nijcholao 

der Kijnder den Plaetmaker centum Hollant gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum quinta post 

miam. 

 

BP 1179 p 676v 02 do 24-04-1393. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Nijcholaus 100 Hollandse 

gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit dicto Nijcholao centum Hollant gulden seu 

valorem ad festum pasche proxime futurum persolvendos persolvendos!. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 03 do 24-04-1393. 

Petrus zvw Gherbrandus zvw Henricus Wouters soen verkocht aan Gerardus van 

Kessel zvw Henricus Mudeken 10 vadem land, in Kessel, tussen erfgoed gnd 

der Heijlige Land enerzijds en voornoemde Gerardus van Kessel zvw Henricus 

Mudeken anderzijds, met een eind strekkend aan een steeg, gnd die 

Strobroekse Stege, en met het andere eind aan de waterlaat van de hertog, 

belast met 1/3 deel van een b-erfcijns van 4 oude schilden, welke cijns van 

4 oude schilden wijlen Ghibo Herinc beurde, gaande uit voornoemde 10 vadem 

land en uit andere erfgoederen van wijlen voornoemde Gherbrandus, en belast 

met zegedijken en sloten. 

 

Petrus (dg: dictus) #filius quondam# Gher-(dg: ren)-bran-(dg: ds soen)-

#di filii quondam Henrici Wouters soen# decem mensuras dicta vaden terre 

sitas in parochia de Kessel inter hereditatem dictorum! der (dg: Heijlig) 
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Heijlige#+-# Lant ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: filii quondam) 

de Kessel filii quondam Henrici Mudeken ex alio tendentes cum uno fine ad 

stegam dictam die Strobroecsche Stege et cum reliquo fine ad aqueductum 

domini ducis prout ibidem sunt site et ad dictum Petrum dinoscuntur 

pertinere ut dicebat hereditarie vendidit dicto Gerardo de Kessel filio 

(dg: Ge) quondam Henrici Mudeken promittens warandiam et obligationem 

deponere excepta tercia parte #(dg: ?ex)# hereditarii census quatuor aude 

scilde-+ exinde solvenda quem scilicet censum quatuor aude scilde Ghibo 

(dg: H) quondam Herinc solvendum habuit hereditarie ex dictis decem 

mensuris dictis vadem terre et de et ex quibusdam aliis hereditatibus 

dicti quondam Gher-(dg: ren)-brandi prout in litteris scabinorum dicebat 

contineri atque Zeghediken et (dg: we) fossatis ad hoc de jure 

spectantibus et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 04 do 24-04-1393. 

(dg: Voornoemde Gerardus van Kessel beloofde). 

 

(dg: Dictus Gerardus de Kessel promisit super). 

 

BP 1179 p 676v 05 do 24-04-1393. 

Voornoemde Gerardus van Kessel beloofde aan voornoemde Petrus dat hij 

voornoemd 1/3 deel van de cijns van 4 oude schilden zal betalen, zó dat 

voornoemde Petrus daarvan geen schade ondervindt, van welke cijns andere 

erfg vw voornoemde Gherbrandus het resterende 2/3 deel moeten betalen. Zou 

blijken dat voornoemde Petrus van die cijns meer moet betalen dan voornoemd 

1/3 deel, dan zal voornoemde Gerardus voornoemde Petrus schadeloos houden, 

voorzover het meer is dan 1/3 deel. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus de Kessel promisit super omnia (dg: super) dicto Petro 

venditori quod ipse Gerardus dictam (dg: quartam partem dicti) terciam 

partem dicti census IIII aude scilde singulis annis et perpetue taliter 

exsolvet sic quod dicto Petro dampna exinde non eveniant et de quo censu 

IIII aude scilde alii heredes dicti quondam Gherbrandi reliquas duas 

tercias partes solvere tenentur (dg: testes datum supra) promisit insuper 

omnia! quod (dg: ipse) si inventum fuerit quod dictus Petrus de dicto 

censu IIII aude scilde plus tenetur solvere quam unam terciam partem quod 

(dg: dictus) extunc dictus (dg: Petrus) Gerardus eundem Petrum de illo 

pluri indempnem conservabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 06 do 24-04-1393. 

Gerardus van der After zv Johannes van der After, Lambertus Bordijns soen 

en Gerardus Rutten soen beloofden aan Gerardus van de Doorn 22½ Hollandse 

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

 

Gerardus van der After filius Johannis van der After Lambertus Bordijns 

soen et Gerardus (dg: Tr) Rutten soen promiserunt Gerardo de Spina XXIIJ 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 07 do 24-04-1393. 

(dg: Paulus zvw Jacobus gnd Melijs soen) verkocht aan Pa.. een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Willelmus van Berze enerzijds en erfgoed van wijlen Engbertus Korvers 

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

water, {niet afgewerkt contract5}. 

 

(dg: Paulus filius quondam Jacobi dicti Melijs soen) domum et aream #et 

ortum# sitam in Busco ad (dg: fe) finem vici Ortensis inter hereditatem 

                         
5 Voor afgewerkt contract, zie BP 1179 p 676v 08. 
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Willelmi de Berze ex uno et inter hereditatem quondam Engberti Korvers ex 

alio tendentem a communi platea retrorsum usque ad (dg: communem) 

#communem# aquam ut dicebat hereditarie vendidit Pa. 

 

BP 1179 p 676v 08 do 24-04-1393. 

Bernardus Wenemaers soen, zijn broers Petrus en Gerardus, en Gerardus en 

Lambertus, kvw Gerardus Witmeri, verkochten aan Paulus zvw Jacobus Melijs 

soen van Gewanden een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Willelmus van Berze enerzijds en erfgoed 

van wijlen Engbertus gnd Korver anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het gemene water, belast met een erfcijns van 40 

schelling geld. 

 

Bernardus Wenemaers #soen# Petrus (dg: eius filius) et Gerardus eius 

fratres Gerardus (dg: W) et Lambertus liberi quondam Gerardi (dg: Witt) 

Witmeri domum et aream et ortum sitos in Busco ad finem vici Orthensis 

inter hereditatem Willelmi de Berze ex uno et inter hereditatem quondam 

Engberti dicti Korver ex alio tendentem a communi platea retrorsum ad 

communem aquam ut dicebant hereditarie vendiderunt Paulo filio quondam 

Jacobi Melijs soen de Gewanden promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum 

monete exinde solvendo. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 09 do 24-04-1393. 

(dg: Gerardus). 

 

BP 1179 p 676v 10 do 24-04-1393. 

Petrus zvw Gerardus Witmeri verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius quondam Gerardi Witmeri prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 676v 11 do 24-04-1393. 

Voornoemde Paulus koper beloofde aan de broers Gerardus en Lambertus, kvw 

Gerardus Witmeri, een n-erfcijns6 van 37 schelling 6 penning geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393), gaande uit voornoemd huis, 

erf en tuin. 

 

Dictus Paulus emptor promisit se daturum et soluturum Gerardo et Lamberto 

fratribus liberis quondam Gerardi Witmeri hereditarium censum XXXVII (dg: 

et dimidium) solidos et sex denarios monete hereditarie (dg: in festo 

nativitatis Domini ex dictis domo et area et orto) mediatim Domini et 

mediatim Johannis #et primo termino nativitatis Domini proxime# ex dictis 

domo et area et orto. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 12 do 24-04-1393. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande heden, 

elk pond met 10 goede Gelderse gulden of de waarde, en met de helft van de 

cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van schepenen, Johannes van de Kloot, Petrus van Loen snijder en Gerardus 

Heerken de jongere. 

 

A. 

Et (dg: q) poterit redimere dictum censum ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio sequentium semper dicto spacio pendente quamlibet 

libram cum X bonis Ghelre gulden seu valorem et cum (dg: censu anni 

redempcionis et cum ar) medietate census anni redempcionis et cum 

arrestadiis ut in forma. Acta in camera presentibus (dg: Pe) scabinis 

                         
6 Zie → BP 1181 p 270v 07 wo 29-01-1399, overdracht van de cijns. 
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Johanne de (dg: Gl) Globo et Petro de Loen sartore Gerardo Heerken 

juniori datum anno nonagesimo tercio mensis aprilis die in vigilia Marci 

hora complete. 

 

BP 1179 p 676v 13 do 24-04-1393. 

Voornoemde Paulus koper beloofde aan Bernardus Weenmaers soen en diens 

broer Petrus een n-erfcijns van 5 pond 12 schelling 6 penning geld, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393), gaande uit voornoemd huis, 

erf en tuin. 

 

Dictus Paulus emptor promisit se daturum et soluturum Bernardo Weenmaers 

soen et Petro (dg: eius f Weenmaers soen fratribu) eius fratri 

hereditarium censum quinque librarum et XII solidorum et sex denariorum 

monete (dg: so) hereditarie (dg: nativitatis Domini) mediatim Domini et 

mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro ex 

dictis domo et area et orto. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 14 do 24-04-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393), elk pond met 10 goede Gelderse gulden of de waarde, en met de 

helft van de cijns van het jaar van wederkoop. Per keer echter tenminste de 

helft van de cijns. Getuigen als hiervoor. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum post festum nativitatis 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio 

pendente (dg: ..) #quamlibet libram# cum X bonis Gelre gulden seu valorem 

et #cum# medietate census anni redempcionis et cum arrestadiis scilicet 

non redimet minus qualibet vice quam unam medietatem dicti census poterit 

tamen dictum censum simul una vice redimere. Testes datum ut (dg: ..) 

immediate. 

 

BP 1179 p 676v 15 do 24-04-1393. 

Voornoemde Paulus koper beloofde aan Gerardus Weenmaers soen 56 goede 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1393) en de andere helft met Kerstmis over een jaar 

(vr 25-12-1394). 

 

Dictus Paulus (dg: ve) emptor promisit super omnia (dg: di) Gerardo 

Weenmaers soen LVI bonos Gelre gulden seu valorem (dg: a) mediatim 

Martini proxime futurum (dg: f) et mediatim a festo ascensionis Domini 

(dg: ul) proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 676v 16 do 24-04-1393. 

Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van Heijnststen beloofde aan Aleijdis 

ev mr Wolphardus van Ghiessen, tbv voornoemde mr Wolphardus, gedurende 4 

jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 10 oude schilden en 1/6 

deel van 2½ oude schild of de waarde te betalen, wegens huur van een kamp 

van voornoemde mr Wolphardus, gnd de Hoernic Kamp, in Meerwijk, richting 

Rosmalen, naast Nijcholaus gnd Coel Roelen soen. 

 

Henricus (dg: vander) filius Henrici dicti Jonghe Heijn van Heijnststen 

promisit super omnia Aleijdi uxori magistri Wolphardi (dg: wa) de 

Ghiessen #[ad] opus eiusdem magistri Wolphardi# quod ipse Henricus dabit 

et exsolvet dicto magistro Wolphardo ad spacium quatuor annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno (dg: quolibet) quolibet dictorum 

(dg: X) quatuor annorum X antiquos (dg: scide) scuta et sextam partem 

duorum et dimidii aude scilde seu valorem Martini et primo termino 

Martini proxime futuro scilicet de locacione cuiusdam campi dicti 

magistri Wolphardi dicti de Hoernic Camp siti in loco jurisdictione! de 
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Meerwijc (dg: versus) versus Roesmalen contigue iuxta hereditatem 

Nijcholai dicti Coel Roelen soen. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 E 14 p. 677. 

 Quinta post misericordiam: donderdag 24-04-1393. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 25-04-1393. 

 Secunda post jubilate: maandag 28-04-1393. 

 

BP 1179 p 677r 01 do 24-04-1393. 

Johannes van Herlaer heer van Meerwijk en Johannes van Ghestel beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 18 oude Franse schilden7, met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1393; 6+31+30+25=92 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Herlaer dominus de Merewijc et Johannes de Ghestel 

promiserunt Philippo Jozollo etc XVIII aude scilde Francie ad (dg: ..) 

Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Sijmon et Vere 

datum quinta post miam. 

 

BP 1179 p 677r 02 do 24-04-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 677r 03 vr 25-04-1393. 

Johannes van Bruheze verkocht? aan Ghevardus van Doerne zvw Everardus van 

Doerne een beemd, gnd Veren Lanen Busselken, in Deurne, tussen de gemeint 

gnd die Pedel enerzijds en Marcelius van den Bossche en Henricus van Lijer 

anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus Nollen Nouden soen en met 

het andere eind aan Marcelius zv Metta gnd Adevels. 

 

Johannes de Bruheze pratum dictum Veren (dg: Late) Lanen Busschelken 

situm in parochia de Doerne inter (dg: h) communitatem dictam die Pedel 

ex uno et inter hereditatem Marcelii van den Bossche et Henrici de Lijer 

ex alio tendens cum uno fine! Arnoldi Nollen Nouden soen et cum reliquo 

fine ad hereditatem Marcelii filii Mette dicte Adevels (dg: soen) prout 

ibidem situm est et ad ipsum dinoscitur (dg: di) pertinere hereditary 
!Ghevardo de Doerne filio quondam Everardi de Doerne promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de allodio. Testes Emont 

et Walterus datum sexta post miam. 

 

BP 1179 p 677r 04 vr 25-04-1393. 

Voornoemde Ghevardus koper beloofde aan voornoemde Johannes van Bruheze 80 

oude schilden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Ghevardus emptor promisit dicto Johanni de Bruheze octoginta aude 

scilde seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 677r 05 vr 25-04-1393. 

Arnoldus gnd Groet Art droeg over aan Rodolphus Danen soen van Heze een 

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

stuk land gelegen naast de Hinthamerdijk, tussen Katherina gnd Gruwels 

enerzijds en Jacobus zvw Henricus Truden soen anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg achterwaarts over een lengte van 13½ roeden gnd mergen 

                         
7 Zie → BP 1181 p 559r 02 ma 24-11-1399, Ludovicus Asinarius als houder van 

de Bossche schepenbrief maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen door de schuldenaars gedaan met hun 

goederen. 
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roeden, welke cijns aan voornoemde Arnoldus was verkocht door Marcelius zvw 

Thomas gnd Baselijs soen van Hijntham. 

 

Arnoldus dictus Groet Art hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quadam pecia terre sita iuxta 

aggerem Hijnthamensem inter hereditatem Katherine dicte Gruwels ex uno et 

inter hereditatem Jacobi filii quondam Henrici Truden soen ex alio 

tendentem a communi platea retrorsum ad longitudinem tredecim et dimidie 

virgatarum terre dictarum communiter mergen roeden (dg: pror) venditum 

dicto Arnoldo a Marcelio filio quondam Thome dicti Baselijs soen de 

Hijntham prout in litteris hereditarie supportavit Rodolpho Danen soen de 

Heze cum litteris #et aliis# et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 677r 06 ma 28-04-1393. 

Voornoemde Rodolphus Danen soen van Heze droeg voornoemde b-erfcijns van 40 

schelling, aan hem overgedragen door Arnoldus Groetart, over aan Henricus 

gnd Colen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Rodolphus tot onderpand 

(1) 4 hont land in Rosmalen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen wijlen 

Aleijdis Goetkijnts enerzijds en Rodolphus van den Wanberch anderzijds, (2) 

2 hont land in Rosmalen, voor de waterlaat gnd wetering, tussen Johannes 

van Swalmen enerzijds en Ghibo Jacobs soen anderzijds. 

 

(dg: dictus Rodolphus Danen) #Dictus# Rodolphus Danen soen de Heze dictum 

hereditarium censum XL solidorum supportatum sibi ab Arnoldo Groetart 

prout in litteris supportavit Henrico dicto Colen cum litteris et aliis 

et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

insuper dictus Rodolphus (dg: ....) ad maiorem solucionis! dicti census 

quatuor hont terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto die Vrede 

inter hereditatem quondam Aleijdis Goetkijnts ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi van den Wanberch ex alio atque duo hont terre sita in dicta 

parochia (dg: inter) ante aqueductum dictum weteringe-#+# inter 

hereditatem Johannis de Swalmen ex uno et inter hereditatem Ghibonis (dg: 

Jacobs) Jacobs soen ex alio ad pignus imposuit. Testes Emondus et 

Wolterus datum secunda post (dg: miam) jubilate. 

 

BP 1179 p 677r 07 vr 25-04-1393. 

Rodolphus gnd Danen soen droeg over aan Arnoldus Groet Art 1 morgen land in 

Oss, ter plaatse gnd Rusheuvel, tussen Jacobus zv Rutgherus van der Molen 

enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van het H.Kruis in de kerk van 

Oss anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Jacobus zv Rutgherus van 

der Moelen. 

 

Rodolphus dictus Danen soen unum iuger terre situm in parochia (dg: de) 

de Os in loco dicto Rushoevel inter hereditatem Jacobi filii Rutgheri van 

der Molen ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare sancte crucis 

siti! in ecclesia de Os ex alio prout dictum iuger terre ibidem situm est 

versum! sibi a dicto Jacobo filio Rutgheri van der Moelen prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo (dg: Ar) Groet Art cum litteris 

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

Testes Emont et Wouter datum sexta post miam. 

 

BP 1179 p 677r 08 vr 25-04-1393. 

Henricus zvw een zekere Barnier van den Yvenlaer droeg over aan zijn zoon 

Barnierus (1) een erfgoed, deels land en deels beemd, gnd die Boest, in 

Berlicum, aan de andere kant van de kerk van Berlicum, tussen een gemene 

weg enerzijds en erfgoed gnd dat Westerbroek anderzijds, (2) een beemd, gnd 

dat Aabroek, op het water gnd die Oude Aa, in Berlicum, tussen voornoemd 

water gnd die Oude Aa enerzijds en een beemd gnd die Pedelbeemd anderzijds, 

welk erfgoed en beemd voornoemde Henricus en wijlen zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Barnier verworven hadden van Rodolphus gnd die Custer van 
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Berlikem, en van welke goederen een helft aan voornoemde Henricus gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde broer Johannes. 

 

Henricus filius quondam cuiusdam dicti Barnier van den Yvenlaer quandam 

hereditatem partim terre et partim prati dictam vulgaliter die Boest 

sitam in parochia de Berlikem ab alia parte ecclesie de Berlikem inter 

communem plateam (dg: ex ibidem) ex uno et inter hereditatem dictam dat 

(dg: Westervelt) Westerbroec cum attinentiis eiusdem hereditatis die 

Boest nuncupate singulis et universis atque quoddam pratum dictum dat 

Aabroec situm super aquam dictam (dg: d) communiter die Aude Aa in 

parochia de Berlikem predicta inter predictam aquam die Aude Aa (dg: v) 

nuncupatam ex uno et inter pratum dictum die Pedelbeemt ex alio quas 

hereditatem et pratum dictus Henricus et Johannes quondam eius frater 

filii dicti quondam (dg: Ber) Barnier erga Rodolphum dictum die Custer de 

Berlikem (dg: emendo) acquisiverat prout in litteris et de quibus 

hereditate et prato una medietas (dg: erg sibi) #dicto Henrico# de morte 

dicti quondam Johannis sui fratris successione est advoluta ut dicebat 

hereditarie supportavit Barniero suo filio cum litteris et promittens! 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 677r 09 vr 25-04-1393. 

Henricus gnd Berniers soen van den Yvenlaer droeg over aan Henricus van 

Merlaer nzv Rodolphus van Merlaer en aan Johannes Peters soen van der 

Weijden (1) een kamp in Berlicum, tussen erfgoed behorend aan de goederen 

gnd te Overbeek enerzijds en die Koeleidse Steeg anderzijds, (2) de helft 

van 1 bunder beemd in Berlicum, ter plaatse gnd Koeleide, tussen Johannes 

van Berlikem en diens broer Arnoldus enerzijds en wijlen Petrus gnd 

Sperniers anderzijds, (3) de helft die behoorde aan Johannes van der 

Merendonc in ½ bunder beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen Nijcholaus zvw Hermannus Scuijwinc enerzijds en Lambertus 

Keelbreker anderzijds, (4) een hofstad in Berlicum, tussen erfgoed van het 

klooster van Berna enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan voornoemde 

Henricus in pacht8 gegeven door voornoemde Johannes van der Merendonc. 

 

Henricus dictus (dg: Berniers) Berniers soen van den Yvenlaer hereditates 

infrasciptas (dg: vide) primo videlicet quendam campum situm in parochia 

de Berlikem inter hereditatem spectantem ad bona dicta te Overbeke ex uno 

et inter stegam dictam die Coeleijdsche Stege ex alio item medietatem 

unius bonarii prati siti in dicta parochia in loco dicto (dg: Col) 

Coeleijde inter hereditatem Johannis de Berlikem et (verbeterd uit: ex) 

Arnoldi sui fratris ex uno et inter hereditatem quondam Petri dicti 

Sperniers ex alio item medietatem (dg: di) que [a]d Johannem van der 

Merendonc spectabat in (dg: dio) dimidio bonario prati sito infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Dungen inter hereditatem 

Nijcholai filii quondam Hermanni Scuijwinc ex uno et inter hereditatem 

Lamberti Keelbreker ex alio atque domistadium situm in parochia de 

Berlikem inter hereditatem conventus de Berna ex uno et inter (dg: here) 

communem plateam ex alio datos ad pactum dicto Henrico a dicto Johanne 

van der Merendonc prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de 

Merlaer filio naturali Rodolphi de Merlaer et Johanni (dg: Joh) Peters 

soen van der Weijden (dg: suis generis) cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte (dg: eorum) sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 677r 10 vr 25-04-1393. 

Henricus Berniers soen van den Yvenlaer droeg over aan Henricus van Merlaer 

nzv Rodolphus van Merlaer en Johannes Peters soen van der Weijden een huis, 

tuin en aangelegen stuk land, in Berlicum, tussen Gerardus van Eijcke 

                         
8 Zie ← BP 1178 f 350v 07 do 10-02-1390, overdracht erfpacht uit deze 

goederen. 
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enerzijds en Zebertus die Wever anderzijds, belast met een b-erfcijns van 4 

pond geld en de dienstverlening van het uitgraven en bezorgen van 2 

vrachten turf voor het klooster Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Henricus Berniers soen van den Yvenlaer domum et ortum et peciam terre 

sibi adiacentem sitos in parochia de Berlikem inter hereditatem Gerardi 

de Eijcke ex uno et inter hereditatem Zeberti die Wever ex alio ut 

dicebat (dg: hereditatem) hereditarie supportavit (dg: Joh) Henrico de 

Merlaer filio naturali (dg: quondam) Rodolphi de Merla[er] et Johanni 

Peters soen van der Weijden (dg: promittens suis generis) promittens (dg: 

w) super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario 

censu IIII librarum monete et quodam servicio scilicet effodiendi (dg: 

duo plaustra cespitum) claustro sancte (dg: se) Clare in Busco duo 

plaustra cespitum et ea (dg: -dem) deliberandi in [dicto c]laustro prout 

(dg: di) huiusmodi servicium spectat ad dictum claustrum de jure. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 677r 11 vr 25-04-1393. 

Bernierus zv Henricus Berniers soen verklaarde dat zijn voornoemde vader 

Henricus aan hem 100 Hollandse gulden heeft geschonken, en hij beloofde, 

bij de deling van de goederen, die voornoemde Henricus en zijn vrouw 

Katherina zullen nalaten, 100 Hollandse gulden of de waarde in te brengen. 

 

[Bernierus] filius Henrici Berniers soen palam recognovit sibi (dg: per 

dictum Henricum sui) #recepisse# a dicto Henrico suo patre nomine dotis 

centum Hollant gulden tamquam [hereditates] et pro[?misit] super omnia 

dicto Henrico ad opus aliorum heredum dicti (dg: quondam) Henrici quod si 

dictus Bernierus #vel heredes# imposterum ad divisionem faciendam de 

bonis (dg: ?b) que dictus Henricus et Katherina eius uxor in sua morte 

post se relinquent venire voluerit et ea condividere quod extunc ad 

huiusmodi divisionem importabit centum Hollant gulden seu valorem (dg: 

ad) antequam ad huiusmodi divisionem venire poterit et dicta bona 

condividere. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 F 01 p. 678. 

 Sexta post misericordiam: vrijdag 25-04-1393. 

 Sexta post cantate: vrijdag 09-05-1393. 

 

BP 1179 p 678v 01 vr 25-04-1393. 

Johannes zv Johannis van Aude Hoesden droeg over aan Johannes van Ghemert 

een b-erfcijns van 50 schelling, die Henricus van de Dijk zvw Engbertus gnd 

Ludinc van de Dijk in Sint-Oedenrode beurt, aan hem gerechtelijk verkocht 

door Arnoldus Groet Art. Voornoemde Johannes van Aude Hoesden deed afstand. 

De brief overhandigen aan Heijlwigis ev Henricus Marienhout. 

 

Tradetur littera Heijlwigi uxori Henrici Marienhout. 

Johannes filius Johannis de Aude Hoesden hereditarium censum quinquaginta 

solidorum quem Henricus de Aggere filius quondam Engberti dicti Ludinc 

(dg: ad) de Aggere annuatim habuit solvendum in Rode venditum sibi ab 

Arnoldo Groet Art (dg: prout) per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco prout in litteris supportavit Johanni de Ghemert cum litteris et 

jure promittens ratam swervare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

facto dictus Johannes de Aude Hoesden super dicto censu et jure ad opus 

dicti Johannis de (dg: Aude Hoesden) #Ghemert# renunciavit promittens 

super omnia #ratam servare et quod ipse# ad et supra dictum censum L 

solidorum nunquam jus #petere nec# ?permonere mediantibus quibuscumque 

litteris eiusdem Johannis de Aude Hoesden nec alias quovis modo. Testes 

Emont et Walterus datum sexta post miam. 

 

BP 1179 p 678v 02 vr 09-05-1393. 

Voornoemde Johannes van Gemert droeg voornoemde cijns over aan Petrus zvw 
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Arnoldus Elsbenen soen, Sijmon zvw Willelmus van Langel, Martinus zvw 

Hermannus zvw Arnoldus Elsbenen soen en Henricus gnd Marienhout. 

 

Dictus Johannes de Gemert dictum censum supportavit Petro filio quondam 

Arnoldi Elsbenen soen Sijmoni filio quondam Willelmi de Langel Martino 

filio quondam Hermanni filii quondam Arnoldi Elsbenen soen et Henrico 

dicto Marienhout cum omnibus litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Walterus datum sexta 

post cantate. 

 

BP 1179 p 678v 03 vr 25-04-1393. 

Johannes zv Johannes van Aude Hoesden en Henricus zvw Lambertus Rijxken 

beloofden aan Rolandus Jozollo etc 40 oude Franse schilden, met Sint-

Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393; 5+31+30+25=91 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Johannes filius Johannis de Aude Hoesden et Henricus filius quondam 

Lamberti Rijxken promiserunt Rolando Jozollo etc (dg: XX) XL aude 

#scilde# Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena II. (dg: 

testes datum supra) Emont et Walterus datum sexta post miam. 

 

BP 1179 p 678v 04 vr 25-04-1393. 

Jacobus zvw Petrus van Berze droeg over aan Marcelius zv Thomas gnd 

Bazelijs soen een stuk land, naast de Hinthamerdijk, tussen erfgoed van 

Katherina gnd Gruwels enerzijds en erfgoed van Jacobus zvw Henricus Truden 

soen, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts over een lengte van 13½ 

roeden, aan hem gerechtelijk verkocht door Arnoldus gnd Groet Art. 

Rodolphus Danen soen behoudt uit voornoemd stuk land een b-erfcijns van 40 

schelling, die voornoemde Arnoldus Groet Art uit dit stuk land beurde, 

welke cijns nu behoort aan voornoemde Rodolphus Danen soen. 

 

Jacobus filius quondam Petri de Berze peciam terre sitam iuxta aggerem 

Hijnthamensem inter hereditatem Katherine dicte Gruwels (dg: ex uno) et 

inter hereditatem Jacobi filii quondam Henrici Truden soen tendentem a 

communi platea retrorsum ad longitudinem tredecim et dimidie virgatarum 

dictarum mergen roeden venditam sibi ab Arnoldo dicto Groet Art (dg: 

prout in litteris he) per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

prout in litteris hereditarie supportavit Marcelio filio Thome dicti 

Bazelijs soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvo tamen (dg: dicto Arnoldo) 

Rodolpho Danen soen in dicta pecia terre hereditario censu XL solidorum 

quem dictus Arnoldus Groet Art annuatim ex dicta pecia terre habuit 

solvendum et (dg: qu) qui census nunc spectat ad dictum Rodolphum Danen 

soen. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 678v 05 vr 25-04-1393. 

Henricus van Merlaer nzv Rodolphus van Merlaer verklaarde dat zijn 

schoonvader Henricus Berniers soen aan hem en zijn vrouw Katherina dv 

Henricus Berniers soen geschonken heeft 50 Hollandse gulden. Hij beloofde 

bij de deling van de goederen, die voornoemde Henricus Berniers soen en 

zijn vrouw Katherina zullen nalaten, 50 Hollandse gulden of de waarde in te 

brengen. 

 

(dg: solvit). 

Henricus de Merlaer filius naturalis Rodolphi de Merlaer palam recognovit 

se recepisse ab Henrico Berniers soen suo genero #socero# cum Katherina 

sua uxore filia dicti Henrici Berniers soen nomine dotis tamquam 

hereditates (dg: XXV) quinquaginta Hollant gulden et promisit super omnia 

dicto Henrico Berniers soen ad opus aliorum heredum dicti (dg: q) Henrici 

Benriers quod si ipse (dg: se) Henricus primodictus seu sui heredes ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus Henricus Berniers soen et 
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Katherina eius uxor in sua morte post se relinquent venire et ea 

condividere quod extunc ad eandem divisionem importabunt L Hollant gulden 

seu valorem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 678v 06 vr 25-04-1393. 

Johannes Peters soen van der Weijden verklaarde dat zijn schoonvader 

Henricus Berniers soen aan hem en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde 

Henricus 50 Hollandse gulden heeft geschonken. Hij beloofde bij de deling 

van de goederen, die voornoemde Henricus Berniers soen en zijn vrouw 

Katherina zullen nalaten, 50 Hollandse gulden of de waarde in te brengen. 

 

(dg: solvit). 

Johannes Peters soen van der Weijden (dg: s) palam recognovit se 

recepisse ab Henrico Berniers soen suo (dg: genero) #socero# cum 

Elizabeth sua uxore filia dicti Henrici L Hollant gulden (dg: tamquam) 

nomine dotis tamquam hereditates et promisit super omnia (dg: q s) dicto 

Henrico ad opus aliorum heredum dicti Henrici quod si ipse Johannes seu 

heredes ad divisionem faciendam de bonis que dictus Henricus et Katherina 

eius uxor in sua morte post se relinquent quod! extunc ad eandem 

divisionem importabunt L Hollant gulden seu valorem #etc#. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 678v 07 vr 25-04-1393. 

Gerardus zvw Gerardus van Eijcke deed tbv kvw Johannes van Ghemert, door 

voornoemde Johannes van Ghemert verwekt bij zijn vrouw Agata dvw Bertoldus 

zvw Arnoldus Ywani, afstand van alle goederen die voornoemde wijlen 

Johannes zvw Johannes van Ghemert bij zijn overlijden had nagelaten. 

Echter, eerstgenoemde Gerardus behoudt een hoeve gnd het Goed van Grotelt 

van voornoemde wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel. Eerstgenoemde Gerardus 

beloofde nimmer op voornoemde goederen, waarvan eerstgenoemde Gerardus 

afstand deed, recht te laten gelden op basis van schepenbrieven van Den 

Bosch, waarin voornoemde wijlen Johannes zvw voornoemde Johannes van 

Ghemert aan eerstgenoemde Gerardus een b-erfpacht van 50 mud rogge, 

verkocht, echter uitgezonderd ... ....... mbv andere brieven en beloften 

aan eerstgenoemde Gerardus door voornoemde wijlen Johannes zvw Johannes van 

Ghemert gegeven en gemaakt. 

 

Duplicetur. 

Gerardus (dg: de Eijcke) filius quondam Gerardi de Eijcke super omnibus 

(dg: bonis) et singulis bonis quondam Johannis (dg: de Ghemert) filii 

quondam Johannis de Ghemert quocumque locorum consistentibus sive sitis 

et (dg: in quibus) #que# primodictus quondam Johannes (dg: de Ghemert) in 

sua morte post se reliquit et super jure ad opus liberorum eiusdem 

quondam (dg: Jo) Johannis (dg: Gh) de Ghemert (dg: renunciavit) ab eodem 

quondam Johanne de Ghemert et Agata quondam sua uxore filia quondam 

Bertoldi filii quondam Arnoldi Ywani #pariter genitorum# renunciavit 

promittens ratam servare (dg: salvis) et obligationem ex parte sui 

deponere salvis tamen primodicto Gerardo et sibi reservato (dg: bo) 

quodam manso dicto tGoet de Grotelt #dicti quondam Gerardi de Eijcke# 

(dg: in) sito in parochia de Bakel cum (dg: sui) attinentiis eiusdem 

mansi #singulis et# universis quocumque sitis promisit insuper 

primodictus Gerardus super omnia quod ipse ad et supra dicta bona (dg: 

supra) super quibus primodictus Gerardus renunciavit ut prefertur nunquam 

petet nec prosequetur jus mediantibus quibusdam litteris (dg: scabinis) 

scabinorum in Busco in quibus dictus quondam Johannes filius quondam 

Johannis de Ghemert predicti primodicto Gerardo (dg: promisit) vendidit 

(dg: se daturum et) et firmavit hereditariam paccionem L modiorum 

siliginis (dg: mensure) salvo tamen ... ....... mediantibus quibuscumque 

aliis litteris et promissionibus primodicto Gerardo datis factis et 

promissis a dicto quondam Johanne filio quondam Johannis de Ghemert usque 
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in diem presentem. Testes Emont et Walterus datum sabbato post miam. 

 

BP 1179 p 678v 08 vr 25-04-1393. 

Bartholdus, Henricus en Johannes, kvw Johannes de Ghemert en wijlen Aghata 

dvw Bartholdus zvw Arnoldi Yewani, deden tbv Gerardus zvw voornoemde 

Gerardus van Eijcke afstand van de hoeve gnd te Grotelt van wijlen Gerardus 

van Eijcke, in Bakel. Lasten worden door voornoemde Bertoldus, Henricus en 

Johannes afgedaan, mede namens Hessello, Ghiselbertus en Yda, kvw 

voornoemde Johannes van Ghemert. Voornoemde Hessello en Ghisbertus zijn 

minderjarig. 

 

#Bartholdus Henricus Johannes# liberi quondam Johannis de Ghemert ab 

eodem quondam Johanne de Ghemert et Aghata quondam (dg: quondam) sua 

uxore filia quondam Bartholdi filii quondam Arnoldi Yewan-(dg: s)-i 

#pariter geniti# super (dg: bonis quondam dictis) manso dicto te Grotelt 

quondam Gerardi de Eijcke sito in parochia de Bakel (dg: cum) et super 

attinentiis eiusdem mansi universis #quocumque sitis# et super jure ad 

opus Gerardi filii dicti quondam Gerardi de Eijcke renunciaverunt 

promittentes super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impeticionem ex parte eorundem Bertoldi Henrici Johannis fratrum et ex 

parte Hessellonis Ghiselberti et Yde liberorum dicti quondam #Johannis de 

[Gh]emert# #existentem et eventuram# deponere et quod ipsi dictos (dg: G) 

Hessellonem et Ghisbertum quamcito ad annos pubertatis pervenerint (dg: 

ad) atque dictam Ydam super dicto manso et suis attinentiis ad opus 

primodicti Gerardi facient renunciare et perpetue tales habebunt quod 

nunquam presument se jus in dicto manso cum attinentiis habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 678v 09 vr 25-04-1393. 

Voornoemde broers Bertoldus, Henricus en Johannes beloofden aan Gerardus 

zvw Gerardus van Eijcke, zich nimmer te verzoenen met Marcelius van der 

Doeseldonc, noch met diens zoon Petrus, noch met andere kv voornoemde 

Marcelius mbt de dood van wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert, tenzij 

voornoemde Marcelius en zijn zoon Petrus en de andere kv voornoemde 

Marcelius eerst tbv voornoemde Gerardus zvw Gerardus van Eijcke afstand 

hebben gedaan van de hoeve gnd te Grotelt van wijlen Gerardus van Eijcke, 

in Bakel. 

 

#Dicti Bertoldus Henricus et Johannes fratres# promiserunt indivisi super 

omnia habita et habenda Gerardo filio quondam Gerardi de Eijcke quod ipsi 

nunquam (dg: s) facient (dg: nec reconciliant nec r) reconciliacionem nec 

reconcilientur cum Marcelio van der Doeseldonc nec cum Petro eius filio 

nec cum aliis liberis dicti Marcelii super nece quondam Johannis filii 

quondam Johannis de Ghemert nisi dictus Marcelius et dictus Petrus (dg: 

alii) eius filius et alii liberi eiusdem Marcelii prius renunciaverint ad 

opus dicti Gerardi filii quondam Gerardi de Eijcke super manso dicto te 

Grotelt quondam Gerardi de Eijcke sito in parochia de [Bakel] et super 

attinentiis eiusdem mansi universis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 678v 10 ±vr 25-04-1393. 

Gerardus zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan voornoemde Bertoldus {ruimte 

opengelaten die niet is ingevuld}, zodra Marcelius van der Doeseldonc, zijn 

zoon Petrus en zijn andere kinderen van voornoemde hoeve, gnd te Grotelt, 

afstand hebben gedaan, om met? voornoemde hoeve in de kerk van Rixtel, ter 

ere van de H.Maria Maagd, voor het zieleheil van {ruimte opengelaten die 

niet is ingevuld} dat dan voornoemde Gerardus toestemming zal vragen van 

voornoemde vader en prelaten om te vestigen {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke promisit super omnia habita et 

habenda (dg: dic) fide prestita dictis Bertoldo {ruimte opengelaten die 

niet is ingevuld} quod quamcito Marcelius van der Doeseldonc Petrus eius 
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filius et alii eius liberi super dicto manso (dg: ..) te Grotelt vocato 

cum suis attinentiis renunciaverint (dg: quod ?nunc extunc primodictus 

Gerardus dicta bona cum att mansum cum suis attinentiis convertet et 

convertet exponet prout se ?exponeret et in donationem unius altaris de 

.......) fundandi in ecclesia de Rijxstel in honore beate Marie virginis 

pro salute anime {ruimte opengelaten die niet is ingevuld} quod extunc 

(dg: ?quamcito) ipse Gerardus poterit impetrabit et ataret consensum 

dictorum patris et prelatorum ad hoc habendum ad fund... 

 

1179 mf10 F 02 p. 679. 

 anno Domini millesimo CCCo nonagesimo tercio mensis aprilis 

  die in crastino Marci ewangeliste index prima 

  pontificis Bonifacii IX anno quarto: zaterdag 26-04-1393. 

 Sabbato post misericordiam: zaterdag 26-04-1393. 

 

BP 1179 p 679r 01 ±za 26-04-1393. 

(dg: van wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert). 

 

(dg: quondam Johannis filii quondam Johannis de Ghe Ghemert hoc). 

 

BP 1179 p 679r 02 za 26-04-1393. 

Gerardus zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan de notaris, tbv voornoemde 

broers Bertoldus, Henricus en Johannes, en tbv allen die het aangaat, dat, 

zodra Marcelius van der Doeseldonc, zijn zoon Petrus en andere kv 

voornoemde Marcelius, afstand hebben gedaan van de hoeve gnd Grotelt, van 

wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke, in Bakel, en zodra alsdan 

eerstgenoemde Gerardus toestemming kan verkrijgen van de heren ?vader en 

prelaten voor het nieuw vestigen van een altaar ter ere van de H.Maria 

Maagd in de kerk van Rixtel, dat dan, als er afstand is gedaan en 

voornoemde toestemming is verkregen, eerstgenoemde Gerardus voornoemd 

altaar zal vestigen, namelijk voor het zieleheil van wijlen Johannes zvw 

Johannes van Ghemert, en dat eerstgenoemde Gerardus daartoe voornoemde 

hoeve gnd te Grotelt zal afstaan. Echter, alle kosten die het stichten van 

dit altaar en voornoemde toestemming zullen geven, zal eerstgenoemde 

Gerardus dekken met de oogsten van voornoemde hoeve. Zou voornoemde hoeve, 

voor de stichting van voornoemd altaar is afgerond, door overmacht van 

andere heren, onbebouwd blijven, dan zal eerstgenoemde Gerardus ontlast 

zijn van voornoemde belofte, tot aan de tijd dat de hoeve weer in vrede 

beteeld kan worden. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, Arnoldus Stamelart van Spanct, Johannes Luce van 

Erpe, Johannes van Bruheze, Johannes Mallant en Johannes van Audehoesden, 

Lucas van Eijcke, Henricus zvw Egidius van Erpe. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eijcke promisit super (dg: h) omnia 

dictis #habita et habenda prestita fide mihi ad opus# Bertoldi Henrici et 

Johannis (dg: p) fratribus predictis et omnium quorum quorum! interest 

quod quamcito Marcelius van der Doeseldonc Petrus eius filius et alii 

liberi eiusdem Marcelii renunciaverint super manso dicto Grotelt dicti 

quondam Gerardi de Eijcke sito in parochia de Bakel et super attinentiis 

eiusdem mansi et quamcito extunc primodictus Gerardus acquirere potet et 

impetrare consensum (dg: ad) dominorum patri[e!] et prelatorum ad hoc 

necessarium et oportunum habendum et acquirendum ad fundandum de novo 

altare in honore beate Marie virginis in ecclesia de Rijxstel quod extunc 

(dg: primodictus Gerardus huiusmodi altare de novo fundabit) huiusmodi 

renunciatione facta et dicto consensu impetrato et obtento primodictus 

Gerardus dictum altare fundabit (dg: dicto) in honore beate Marie 

virginis in dicta ecclesia de Rijxstel scilicet pro salute anime quondam 

Johannis filii quondam Johannis de Ghemert et quod ipse Gerardus 

primodictus ad dotationem huiusmodi altaris #extunc# dabit et assignabit 

et resignabit (dg: mansum) dictum mansum te Grotelt vocatum cum suis 

attinentiis #cum toto jure sibi in hoc competente et competituro# hoc 
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tamen addito quod quecumque (dg: huiusmodi) #huiusmodi# fundatio dicti 

altaris et dictus consensus et alia onera quecumque necessaria et 

oportuna (dg: insta m) circa promissa et (dg: p) in premissis custaverint 

ac in eisdem et circa premissa fuerant exponenda hoc primodictus Gerardus 

capiet et sumet de proventibus et fructibus (dg: prov..) proveniendis de 

manso predicto cum suis attinentiis quos custos et expensas pro premissis 

per primodictum Gerardum exponendos primodictus Gerardus poterit taxare 

et docere per duos testes legitimos seu sub suo juramento ?proprio tenere 

(dg: in) s[ive?] alia probatione ab aliquo (dg: pe) vel aliquibus petenda 

super hiis aut exigenda in (dg: causi) casu scilicet quo aliquis vel 

aliqui (dg: #et# ..bus) cui vel quibus interest vel intererit de jure 

(dg: super h) de huiusmodi custibus et expensis petet vel petent computum 

et rationem. 

(dg: hoc convent) eciam addito quod si dictus mansus cum suis attinentiis 

(dg: imposterum) ante #completam# fundationem dicti altaris et aliorum 

premissorum per potentiam (dg: dominorum quorumcumque ..el ..) vel 

violenciam vel ?minationem aliquorum dominorum vel aliquarum personarum 

maneret et permaneret inculti quod in hoc eventu (dg: d) primodictus 

Gerardus (dg: er) a predicta (dg: .) promissione et obligatione erit 

quitus et oneratus et supportatus (dg: usque ad illud temporem) ad (dg: 

si) adimplendum premissa (dg: quoad) usque ad illud temporem quo dictus 

mansus cum suis attinentiis poterit libere et pacifice coli et apprehendi 

(dg: et primodictus Gerardus) de quo erit ?standum fuerit juramento (dg: 

dicti) primodicti Gerardi et pro premissis renun... omnibus expensis etc. 

Acta in camera presentibus Arnoldo Sta de Penu Arnoldo Sta de Spanct 

Johanne (dg: die) Luce de Erpe Johanne de Bruheze Johanne Mallant et 

Johanne de Audehoesden Luca de Eijcke Henrico filio quondam Egidii de 

Erpe anno Domini millesimo CCCo nonagesimo tercio mensis (dg: martii) 

aprilis die in crastino Marci ewangeliste hora (dg: p) none (dg: po) 

index prima pontificis Bonifacii IX anno quarto. 

 

BP 1179 p 679r 03 za 26-04-1393. 

Reijnerus zvw Johannes zvw Arnoldus gnd Nolleken verwer verkocht aan 

Johannes en Mechtildis, kv Gerardus Berwout, de helft van een b-erfpacht 

van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke 

pacht Willelmus van Langhelaer beurde uit een hoeve die was van wijlen 

Willelmus gnd van den Venne grootvader van voornoemde Willelmus en welke 

hoeve later was van wijlen Walterus gnd van den Wael vv voornoemde 

Willelmus, ter plaatse gnd Udenhout, in Oisterwijk, welke pacht voornoemde 

wijlen Johannes zvw Arnoldus gnd Nolleken verwer tbv Agnes wv voornoemde 

wijlen Arnoldus Nolleken mv voornoemde Johannes gekocht had van voornoemde 

Willelmus van Langhelaer. 

 

Reijnerus filius quondam Johannis (dg: No) filii quondam (dg: Nollekini) 

Arnoldi dicti Nolleken tinctoris medietatem (dg: ad) hereditarie 

paccionis quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvende 

hereditarie purificationis et in Busco tradende quam paccionem IIII 

modiorum siliginis dicte mensure Willelmus de (dg: L...l) Langhelaer 

solvendam (dg: habuit) habebat hereditarie termino solucionis predicto in 

manso (dg: quondam) quodam qui fuerat quondam Willelmi dicti van den 

Venne avi dudum dicti Willelmi et qui mansus predictus postea fuerat 

Walteri dicti quondam van den Wael patris Willelmi prenominati sito in 

loco dicto Udenhout in parochia de Oesterwijc et in attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco 

in duro et in molli consistentibus sive sitis quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis dictus quondam Johannes filius quondam Arnoldi dicti 

Nolleken tinctoris ad opus Agnetis relicte predicti quondam Arnoldi 

Nolleken matris eiusdem Johannis erga dictum Willelmum de Langhelaer 

emendo acquisiverat prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit 

Johanni et Mechtildi (dg: .) liberis Gerardi Berwout promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Emont et Walterus datum 
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sabbato post miam. 

 

BP 1179 p 679r 04 za 26-04-1393. 

Ghisbertus van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus de Maren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 679r 05 za 26-04-1393. 

Henricus van den Laer en zijn vrouw Otta dvw Henricus van den Mortel zvw 

Arnoldus van den Mortel verkochten aan Walterus van Griensvenne (1) alle 

erfgoederen en cijnzen, die aan voornoemde Otta gekomen waren na overlijden 

van haar ouders, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch en onder Schijndel, 

(2) 1/5 deel in alle erfgoederen en cijnzen, die aan Heijlwigis dvw 

voornoemde Henricus van den Mortel gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Heijlwigis, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch en 

onder Schijndel, belast met 1/5 deel van een b-erfcijns van 10 pond, die 

voornoemde Walterus eertijds verworven had van de gezusters voornoemde 

Otta, Agnes, Katherina, Hadewigis en Ermgardis, kvw voornoemde Henricus van 

den Mortel. 

 

Henricus van den Laer maritus legitimus Otte sue uxoris filie quondam 

Henrici van den Mortel filii quondam Arnoldi van den Mortel et dicta Otta 

cum eodem tamquam cum tutore (dg: omnia bona he) omnes hereditates et 

census dicte Otte de morte suorum parentum successione advolutos 

quocumque locorum infra libertatem (dg: de) oppidi de Busco (dg: so) et 

infra parochiam de Scijnle sitas et solvendos atque unam quintam partem 

ad ipsos spectantem in omnibus (dg: et singulis bonis) hereditatibus et 

censibus qui Heijlwigi filie dicti quondam Henrici van den Mortel de 

morte quondam parentum dicte Heijlwigis successione sunt advoluti 

quocumque locorum infra dictam libertatem et infra infra parochiam de 

Scijnle sitis (dg: so) et solvendis ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Waltero de Griensvenne promiserunt indivisi super omnia #habita et 

habenda# ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere excepta 

#quinta parte de# hereditario censu X librarum quem dictus Walterus (dg: 

erg primo) dudum erga dictam Ottam Agnetem Katherinam Hadewigem et 

Ermgardem sorores liberos dicti quondam Henrici van den Mortel 

acquisiverat. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 679r 06 za 26-04-1393. 

Henricus van den Hoernic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Hoernic prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 679r 07 za 26-04-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus van den Laer en Otta 70 

goede Gelderse gulden of de waarde en 24 gemene plakken, een helft te 

betalen met Sint-Martinus (di 11-11-1393) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394). 

 

Dictus emptor promisit dicto Henrico van den [L]aer #et Otte# LXX bonos 

Gelre gulden seu valorem et XXIIII gemeijn placken mediatim Martini et 

mediatim pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 679r 08 za 26-04-1393. 

Ghibo Kesselman de oudere, Bartholomeus gnd Meus Wedigen en Theodericus van 

der Ynden beloofden aan Jacobus Steenwech 58 Engelse nobel of ander goed 

paijment van dezelfde waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Ghibo Kesselman senior (dg: Me) Bartholomeus dictus Meus Wedigen 

(verbeterd uit: Wegigen) Theodericus van der Ynden promiserunt Jacobo 
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Steenwech LVIII Enghels nobel seu aliud bonum pagamentum eiusdem valoris 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 679r 09 ±za 26-04-1393. 

Nijcholaus uter Hasselt: de helft in 125 eiken, gnd koerboem, op de hoeve 

van voornoemde Nijcholaus en kvw Lambertus van Enghelant, welke hoeve 

gelegen is in Berlicum, de weten de helft, die Martinus zv Martinus gnd 

Lude soen van Broegel uitgekozen heeft, verkocht aan voornoemde {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Nijcholaus (dg: va) uter Hasselt (dg: Henricus eius frater et Yudocus van 

den Hoev) medietatem ad se spectantem in centum et XXV (dg: #eijken# 

koerboem) arboribus quercinis (dg: s) dictis koerboem stantibus supra 

(dg: hereditatem) #mansum# dicti Nijcholai et liberi! quondam Lamberti de 

Enghelant (dg: que hereditas) #qui mansus# situs est in parochia de 

Berlikem scilicet medietatem illorum (dg: arborum quercinarum) C et XXV 

arborum quercinarum quam Martinus filius Martini dicti Lude soen de 

Broegel eligerit ut dicebat vendidit dicto .. 

 

1179 mf10 F 03 p. 680. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1393. 

 

BP 1179 p 680v 01 do 08-05-1393. 

Goeswinus zvw Emondus schoenmaker verkocht aan Johannes zv Nijcholaus gnd 

Daelman van Sint-Oedenrode een stuk land, in Erp, tussen de gemeint 

enerzijds en Henricus Gestkens anderzijds, belast met 9 penning nieuwe 

cijns aan de naburen. 

 

Goeswinus filius quondam Emondi sutoris peciam terre sitam in parochia de 

Erpe inter communitatem ex uno et inter hereditatem Henrici Gestkens ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Nijcholai dicti 

Daelman de Rode sancte Ode promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis novem denariis novi census vicinis ibidem 

exinde solvendis. Testes Sijmon et Walterus datum quinta post cantate. 

 

BP 1179 p 680v 02 do 08-05-1393. 

Johannes zv Goeswinus zvw Emondus schoenmaker verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Goeswini filii quondam Emondi sutoris prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 03 do 08-05-1393. 

Johannes gnd Gheldolf, zijn zoon Egidius, Egidius gnd Maes soen, Laurencius 

die Vrieze en Jacobus die Vrieze beloofden aan Johannes Steijmpel 13 mud 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te 

leveren. 

 

Johannes dictus Gheldolf Egidius eius filius Egidius dictus Maes soen 

Laurencius die Vrieze et Jacobus die Vrieze promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Steijmpel XIII modios et duo (dg: -s) sextaria siliginis 

mensure de Busco ad (dg: na) purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 04 do 08-05-1393. 

Arnoldus Loef van Middelwijc ev Weijndelmoedis dvw Henricus zvw Henricus 

Becker verkocht aan Egidius van Ghele ½ morgen land, van wijlen 

eerstgenoemde Henricus, ter plaatse gnd die Peper, in een kamp gelegen 

naast de dijk aldaar, belast met 3 schelling. 
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Arnoldus Loef de Middelwijc maritus et tutor (dg: Welijl) Weijndelmoedis 

sue uxoris filie quondam Henrici filii quondam Henrici Becker dimidium 

iuger terre #primodicti quondam Henrici# situm in loco dicto die Peper 

(dg: cont) in quodam campo sito contigue iuxta aggerem ibidem ut dicebat 

hereditarie vendidit Egidio de Ghele promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis III solidis exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 05 do 08-05-1393. 

Johannes Moijart zvw Goeswinus Specht verkocht aan Willelmus van der Hullen 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een beemd, gnd die Tangerrijt, 1½ bunder groot, in 

Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, ter plaatse gnd Boert, tussen Johannes 

Templer enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 12 penning 

cijns aan de heer van Helmond, (2) een stuk land, ½ mud gerst maat van 

Nuenen groot, ter plaatse gnd Wetten, ter plaatse gnd in den Passe, tussen 

Henricus Kuijlman enerzijds en kvw Heijlwigis van Erpe anderzijds. 

 

Johannes Moijart filius quondam Goeswini Specht hereditarie vendidit 

Willelmo van der Hullen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in (dg: ?Busco) 

Busco tradendam ex quodam prato dicto die Tangerrijt (dg: d) unum et 

dimidium bonaria continente sito in parochia de Nuenen (dg: inter) in 

loco dicto Wetten ad locum dictum Boert inter hereditatem Johannis 

Templer ex uno et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio item 

ex pecia terre #dimidium modium ordei mensure de (dg: Wet) Nuenen in 

semine cpaiente# sita in dicto loco Wetten in loco dicto in den Passche 

inter hereditatem Henrici (dg: Kuijlen) Kuijlman ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam liberorum! Heijlwigis de Erpe ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis XII denariis census domino de Helmont ex 

dicto prato de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 06 do 08-05-1393. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan de broers Johannes en 

Amelius, kv Arnoldus Coelborner, een stuk land, 6 lopen 6 roeden groot, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde broers 

Johannes en Amelius enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel peciam terre sex lopinatas 

(dg: et s) et sex virgatas terre (dg: siligin) continentem sitam in 

parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Johannis et (dg: ..) Amelii liberorum (dg: q) Arnoldi 

Coelborner ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditariam paccionem dictis Johanni et Amelio fratribus 

liberis Arnoldi Coelborner (dg: promittens) ab eisdem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit! indivisi. Testes Sijmon et Vere datum 

supra. 

 

BP 1179 p 680v 07 do 08-05-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan Ghibo zvw 

Johannes die Ridder van Crumvoert een stuk land, 3½ lopen 3½ roeden groot, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde 

Willelmus enerzijds en Johannes en Amelius, kv Arnoldus Coelborner, 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, 
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Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Willelmus (dg: qt tr) peciam terre tres et dimidiam lopinatas et 

(dg: .) tres et dimidiam virgatas terre siliginee continentem sitam in 

parochia de Vucht sancti (dg: Pe) Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem Johannis et Amelii 

liberorum Arnoldi Coelborner ex alio dedit ad hereditariam paccionem 

Ghiboni filio quondam Johannis die Ridder de Crumvoert ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in (dg: 

Busco) Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 08 do 08-05-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan Johannes zvw 

Petrus gnd Emmen soen een stuk land, 3½ lopen 3½ roeden groot, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde Willelmus 

enerzijds en Ghibo zvw Johannes die Ridder anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Willelmus peciam terre tres et dimidiam lopinatas et tres et 

dimidiam virgatas terre siliginee continentem sitam in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem dicti Willelmi 

ex uno et inter hereditatem Ghibonis filii quondam Johannis die Ridder ex 

alio dedit ad hereditariam paccionem Johanni filio quondam Petri dicti 

Emmen soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 09 do 08-05-1393. 

Voornoemde Willelmus zvw Albertus van Bucstel gaf uit aan Marcelius zvw 

Godefridus van der Straten een stuk land, 4 lopen 4 roeden groot, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Walterus Neven soen 

enerzijds en Johannes zvw Petrus Emmen soen anderzijds; de uitgifte 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voor voornoemde Willelmus gereserveerd 

het recht van weg over dit stuk land naar een erfgoed van voornoemde 

Willelmus, dat ernaast ligt. 

 

Dictus Willelmus peciam terre quatuor (dg: lopinos) lopinatas et quatuor 

virgatas terre siliginee continentem sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti in loco dicto Crumvoert inter hereditatem Walteri Neven soen ex 

uno et inter! (dg: Pe) Johannis filii quondam Petri Emmen soen ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Marcelio filio quondam Godefridi 

van der Straten ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione 

X lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens (dg: w) 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit, salvo tamen dicto Willelmo in dicta pecia terre (dg: quadam 

via) #jure# eundi redeundi et pergendi #perpetuis temporibus ad minus 

dampnum# per dictam peciam terre usque ad hereditatem dicti Willelmi 

sitam iuxta dictanm peciam terre. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 10 do 08-05-1393. 

Jacobus zvw Stephanus gnd Broecriemmaker verkocht aan Arnoldus gnd Ghenen 

soen van Maelstrem (1) ½ morgen land, in Meerwijk, ter plaatse gnd die 

Klein Hengemenge, tussen erfgoed van de jonker van Meerwijk enerzijds en 

Johannes Hermans soen anderzijds, (2) ½ morgen land, in Meerwijk, ter 
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plaatse gnd die Klein Hengemenge, tussen wijlen Johannes van Straten 

schoenmaker enerzijds en Willelmus Knijf anderzijds, (3) ½ morgen land, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd die Klein Hengemenge, tussen Johannes gnd 

Korstiaens enerzijds en Johannes Hermans soen anderzijds, belast met een 

sloot, voor voornoemde drie halve morgens gelegen. 

 

Jacobus filius quondam Stephani dicti Broecriemmaker dimidium iuger terre 

situm in jurisdictione de Merewijc in loco dicto die Cleijn Henghemenghe 

inter hereditatem domicelli de Merewijc ex uno et inter hereditatem 

Johannis Hermans soen ex alio item dimidium iuger terre situm in parochia 

et loco predictis inter hereditatem (dg: Nijcholai de Kessel) quondam 

Johannis de Straten sutoris (dg: p) ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Knijf ex alio item dimidium juger terre situm in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Johannis dicti Korstiaens (dg: soen) ex uno 

et inter hereditatem Johannis Hermans soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo dicto Ghenen 

(dg: de) soen de Maelstrem promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: except) tamquam de hereditate ab omni aggere 

et censu libera excepto fossato dicto sloet sito ante dicta tria dimidia 

iugera terre. Testes Vere et W datum!. 

 

BP 1179 p 680v 11 do 08-05-1393. 

Voornoemde Arnoldus Ghenen soen beloofde aan voornoemde Jacobus Stevens 

soen 21½ Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus Ghenen soen promisit dicto Jacobo Stevens soen XXI et 

dimidium Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 12 do 08-05-1393. 

Johannes van der Haghe zvw Johannes van der Haghe verkocht aan Wijnricus zv 

Lambertus Wijnrics soen een stuk land, in Nuland, tussen Johannes van de 

Dijk enerzijds en een gemene weg anderzijds, aan eerstgenoemde Johannes 

uitgegeven door Hubertus zvw Ancelmus van Nuwelant, belast met de cijns en 

de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes van der Haghe filius quondam Johannis van der Haghe peciam terre 

sitam in parochia de Nuwelant inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno 

et inter communem plateam ex alio datam ad pactum primodicto Johanni ab 

Huberto filio quondam Ancelmi de Nuwelant (dg: scilicet pro) prout in 

litteris hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Wijnrico filio (dg: q) 

Lamberti Wijnrics soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et paccione in dictis 

litteris contentis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 680v 13 do 08-05-1393. 

Rodolphus van der Hage verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus van der Hage prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 F 04 p. 681. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1393. 

 

BP 1179 p 681r 01 do 08-05-1393. 

De broers Eelkinus gnd Eelken, Johannes en Walterus, kvw Walterus van 

Bulle, verkochten aan Ghibo zvw Johannes van Wargarshusen het deel, dat aan 

wijlen Elizabeth, mv voornoemde kinderen en dvw voornoemde Johannes van 

Werghershusen, was gekomen na overlijden van voornoemde Johannes van 

Warghershusen, in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes van 
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Warghershusen in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wargershuizen. 

 

Eelkinus dictus Eelken Johannes et Walterus fratres liberi quondam 

Walteri de Bulle (?dg: -n) totam partem et omne jus Elizabeth quondam 

matri dictorum [liberorum] filie quondam Johannis de Werghershuen! (dg: 

successione) #de# morte eiusdem quondam Johannis de Warghershusen (dg: 

matris) patris olim dicte quondam Elizabeth [advolutas] in omnibus 

hereditatibus eiusdem quondam Johannis de Warghershusen sitis! quocumque 

locorum in (dg: parochia sancti P) parochia de Vucht sancti Petri ad 

locum dictum (dg: Wargarshusen sitis) Warghershusen sitis #sitis# ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni (dg: -s) filio dicti quondam 

Johannis de Wargarshusen promittens ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Vere et W datum quinta post cantate. 

 

BP 1179 p 681r 02 do 08-05-1393. 

Johannes van der Moelen zv Arnoldus beloofde aan Elizabeth van Boemel dvw 

Thomas van Malsen 12½ Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te betalen. De brief overhandigen aan Ludekinus van Boemel 

of aan haar. 

 

Johannes van der Moelen filius Arnoldi promisit Elizabeth de Boemel (dg: 

filio) filie quondam Thome de Malsen XII et dimidium Enghels nobel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. Tradetur littera Ludekino de Boemel vel sibi. 

 

BP 1179 p 681r 03 do 08-05-1393. 

Rodolphus van den Zande beloofde aan Elizabeth van Boemel dvw Thomas van 

Malsen 12½ Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. De brief overhandigen aan Ludekinus van Boemel of aan 

haar. 

 

Rodolphus van den Zande promisit Elizabeth de Boemel filie quondam Thome 

de Malsen XII et dimidium Enghels nobel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera 

Ludekino de Boemel vel sibi. 

 

BP 1179 p 681r 04 do 08-05-1393. 

De broers Henricus van Dicloe en Johannes van Dicloe verkochten aan Petrus 

Hillen soen een bunder beemd, in Erp, ter plaatse gnd in het Goer, 

beiderzijds tussen voornoemde Petrus Hillen soen, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd de Goerse Berg en met het andere eind aan kvw Henricus 

van Tuijftheze, belast met 6 penning cijns aan de heer van Helmond. 

 

Henricus de Dicloe et Johannes de Dicloe fratres (dg: peciam prati) unum 

bonarium prati situm in parochia de Erpe in loco dicto int Goer inter 

hereditatem Petri Hillen soen ex utroque latere coadiacentem tendens cum 

uno fine ad locum dictum den Goerschen Berch et cum reliquo fine ad (dg: 

fine) hereditatem liberorum quondam Henrici de Tuijftheze ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Petro Hillen soen promittentes warandiam et 

obligationem deponere exceptis sex denariis census domino de Helmont 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 05 do 08-05-1393. 

Johannes zv Lambertus Aelbrechts soen vernaderde en behield. 

 

Johannes filius Lamberti Aelbrechts soen (dg: soen) prebuit et obtinuit 

et alter cessit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 06 do 08-05-1393. 

Arnoldus gnd Nolleken Geroncs droeg over aan Johannes van Aelst zvw 

Bernardus die Goide een hofstad van wijlen Wijnricus van Oijen, in 
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Lithoijen, tussen een huis en erf van wijlen Johannes van Lent enerzijds en 

huis en erf van wijlen Ghisbertus gnd Sterke? anderzijds, welke hofstad 

Hermannus gnd die Belre, tbv zijn broer Arnoldus Nolleken, verworven had 

van Henricus Pelser en zijn broer Bernardus, kvw Elizabeth gnd Pelsers, 

Walterus van Kuijc szvw voornoemde Elizabeth Pelsers en Johannes en 

Walterus, zv voornoemde Walterus. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus Nolleken. 

 

Arnoldus dictus Nolleken Geroncs quoddam domistadium quondam Wijnrici de 

Oijen situm in parochia de Lijttoijen inter domum et aream #quondam# 

Johannis de Lent ex uno et inter (dg: he) domum et aream quondam 

Ghisberti dicti Ste[r?]ke ex alio quod domistadium predictum (dg:-s) 

Hermannus dictus die Belre (dg: erga) ad opus Arnoldi Nolleken sui 

fratris erga Henricum Pelser Bernardum eius fratrem liberos quondam 

Elizabeth dicte (dg: ?Tij) Pelsers Walterum de Kuijc generum eiusdem 

quondam Elizabeth Pelsers Johannem et Walterum filios dicti Walteri 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Aelst filio 

quondam Bernardi die Goide promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Sijmon et Vere datum quinta post cantate. 

Detur dicto Arnoldo Nolleken. 

 

BP 1179 p 681r 07 do 08-05-1393. 

Voornoemde Johannes van Aelst beloofde aan voornoemde Arnoldus Nolleken 26 

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

betalen. 

 

Dictus Johannes de Aelst promisit dicto Arnoldo Nolleken XXVI Hollant 

gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

ut supra. 

 

BP 1179 p 681r 08 do 08-05-1393. 

De broers Johannes en Amelius, kv Arnoldus gnd Coelborner, Ghibo zvw 

Johannes die Ridder, Johannes zvw Petrus gnd Emmen soen en Marcelius zvw 

Godefridus van der Straten beloofden aan Willelmus zvw Albertus van Bucstel 

56¼ Hollandse gulden of de waarde en 20 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) te leveren. 

 

Johannes et Amelius fratres liberi (dg: q) Arnoldi dicti Coelborner Ghibo 

filius quondam Johannis die Ridder Johannes filius quondam Petri dicti 

Emmen soen et Marcelius filius quondam Godefridi van der Straten 

promiserunt Willelmo filio quondam Alberti de Bucstel LVI Hollant gulden 

et quartam partem unius Hollans gulden seu valorem et XX lopinos 

siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 09 do 08-05-1393. 

Theodericus die Writer van Vechel beloofde aan Godefridus zv Johannes 

Sceijvel 8 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) 

te leveren. 

 

Solvit I grossum. 

Theodericus die Writer de Vechel promisit Godefrido filio Johannis 

Sceijvel octo modios siliginis mensure de Busco ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 10 do 08-05-1393. 

Johannes van Bladel en Johannes Cnope beloofden aan de secretaris, tbv hr 

Jordanus Brant en Johannes van Doerne van Arscott, 65 gulden pieter of de 

waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 
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Johannes de Bladel et Johannes Cnope promiserunt mihi ad opus (dg: 

Johannis) domini Jordani Brant et Johannis (dg: de) de Doerne de Arscott 

seu (dg: alteri) ad opus alterius eorundem sexaginta quinque gulden peter 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 11 do 08-05-1393. 

Arnoldus nzvw hr Wautgherus priester zvw Wautgherus snijder verkocht aan 

Hermannus gnd Wijnkens soen van Haren een stuk land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd op den Wert, tussen erfgoed van het leprozenhuis gnd ter 

Eijendonk enerzijds en Henricus van Aelst anderzijds, strekkend vanaf de 

maasdijk tot aan de Maas, met 1 roede maasdijk, die op het eind van 

voornoemd stuk land ligt. 

 

Arnoldus filius naturalis domini quondam Wautgheri presbitri filii 

quondam Wautgheri sartoris peciam terre sitam in parochia de (dg: Loij) 

Lijttoijen ad locum dictum op den Wert inter hereditatem domus leprosorum 

dicte ter Eijendonc ex uno et inter hereditatem Henrici de Aelst ex alio 

tendentem ab aggere Mose (dg: ad) usque ad Mosam #?ibidem# simul cum una 

virgata dicti aggeris Mose scilicet cum illa virgata aggeris que sita ad! 

finem dicte pecie terre ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Arnoldo) 

Hermanno dicto Wijnkens soen de Haren promittens warandiam (dg: w) et 

obligationem deponere excepta dicta virgata aggeris Mose. Testes Vere et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 12 do 08-05-1393. 

Johannes zvw Mijchael van Boert verkocht aan Ghibo zvw Rutgherus van Vlimen 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn broer 

Ghisbertus zvw voornoemde Mijchael. 

 

-. 

Johannes (dg: de) filius quondam Mijchaelis de Boert omnia bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata sibi de morte quondam Ghisberti sui 

fratris filii dicti quondam Mijchaelis successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie (dg: sup) vendidit 

Ghiboni filio quondam Rutgheri de Vlimen promittens warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 13 do 08-05-1393. 

Marcelius zvw Henricus van Wetten wonend in Vinkel beloofde aan Gerardus 

Vos van Hezewijc 4 mud 4 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1393) te leveren. 

 

Marcelius filius quondam Henrici de Wetten commorans in Vinckel promisit 

Gerardo Vos de Hezewijc IIII modios et IIII lopinos s[iliginis] mensure 

de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos (dg: et). Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 681r 14 do 08-05-1393. 

Benedictus gnd Bits zvw Johannes gnd Bits soen verkocht aan Johannes zvw 

Paulus Aelbrechts soen alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van Paulus Aelbrechts soen en Hilla ev van voornoemde Paulus, 

grootouders van voornoemde Benedictus, gelegen onder Geffen. 

 

-. 

Benedictus dictus Bits filius quondam Johannis (dg: Bit) dicti Bits soen 

omnes hereditates (dg: de) sibi de morte quondam Pauli Aelbrechts soen et 

Hil[le] quondam [uxoris] eiusdem quondam (dg: Alberti) #Pauli# avi et 

avie olim (dg: d p) dicti Benedicti successione advolutas quocumque 

locorum infra parochiam de Gheffen sitas ut dicebat ..... (dg: tamen sibi 

et .. co li dimidio hont terre sito in dicta parochia in loco dicto die 

Vrede inter) hereditarie vendidit Johanni filio dicti quondam Pauli 
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Aelbrechts soen promittens ..... ..... warandiam et obligationem (dg: 

deponere) ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 681r 15 do 08-05-1393. 

Destijds hadden Goeswinus zvw Franco gnd Harinc en zijn kinderen Franco, 

Egidius en Goeswinus een huis en erf met toebehoren in Den Bosch, in een 

straat die loopt vanaf het midden van de Vughterstraat naar de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Johannes van Achel enerzijds en een gemeen straat 

anderzijds, verkocht aan Paulus gnd Haest. Vervolgens hadden voornoemde 

Goeswinus Harinc en zijn kinderen Franco, Egidius en Goeswinus beloofd aan 

voornoemde Paulus, lasten af te handelen, uitgezonderd een b-erfcijns van 

30 schelling gemeen paijment. 

Thans beloofde voornoemde Paulus aan Katherina dv Hubertus gnd Abt dat hij 

de hertogencijns die uit voornoemd huis en erf gaat zal betalen, zó dat 

voornoemde Goeswinus Harinc daarvan geen schade ondervindt. 

 

Notum sit universis quod cum Goeswinus filius quondam Franconis dicti 

Harinc Franco Egidius et Goeswinus eius liberi domum et aream cum suis 

attinentiis singulis et universis sitam in Busco in vico tendente a medio 

vici Vuchtensis usque forum piscium inter hereditatem Johannis de Achel 

ex uno et inter communem viculum (dg: ex) ibidem ex alio ....... 

vendidissent Paulo dicto (dg: Haest) Haest et cum (dg: desinde) deinde 

dicti Goeswinus (dg: fi..) Harinc Franco Egidius et Goeswinus eius liberi 

promisissent dicto Paulo de dicta [domo] et area cum suis attinentiis 

prestare warandiam et obligationem (dg: dep) in premissis existentem 

deponere excepto (dg: triginta so) hereditario censu triginta solidorum 

communis pagamenti exinde solvendo prout in [litteris] constitutus igitur 

coram scabinis infrascriptis dictus Paulus promisit super omnia (dg: 

Katherine) Katherine filie Huberti dicti Abt quod ipse censum domini 

nostri ducis [ex] (dg: domi) dicta domo et area [cum suis] attinentiis de 

jure solvendum annuatim nunc deinceps singulis annis et perpetue dabit et 

exsolvet sic quod dictis Goeswino Harinc Fran[coni Egidio et] Goeswino 

[nec] #eorum bonis et heredibus# (dg: d) occacione dicti census domini 

ducis dampna non eveniant. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

1179 mf10 F 05 p. 682. 

 Quinta post cantate: donderdag 08-05-1393. 

 

BP 1179 p 682v 01 do 08-05-1393. 

Johannes van Ghenderen zvw Gerardus van Ghenderen verklaarde dat Mijchael 

van Breda en Adam Millinc alle zaken hebben voldaan, die voornoemde 

Mijchael en Adam beloofd hadden te schenken aan voornoemde Johannes en 

diens vrouw Nijcholaa dvw Nijcholaus die Bruijn, bij hun huwelijk. De brief 

overhandigen aan voornoemde Mijchael. 

 

Johannes de Ghenderen filius quondam Gerardi de Ghenderen palam 

recognovit sibi (dg: per Mij) fore satisfactum per (dg: Mijcholaum) 

#Mijchaelem# de Breda et Adam Millinc ab omnibus bonis et rebus que et 

quas dicti Mijchael et Adam seu eorum alter promiserant dicto Johanni 

(dg: cum) seu cuique alteri persone ad opus eiusdem Johannis cum 

Nijcholaa (dg: sua) uxore dicti Johannis filia quondam Nijcholai die 

Bruijn nomine dotis et in subsidium matrimonii (dg: seu) a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes Vere 

et Wouter datum quinta post cantate. Tradetur littera dicto Mijchaeli. 

 

BP 1179 p 682v 02 do 08-05-1393. 

Ghisbertus Vullinc zvw Theodericus gnd Vullinc droeg over aan Adam van 

Mierde een b-erfcijns9 van 40 schelling geld, die Walterus van Alphen zv 

                         
9 Zie → BP 1175 f 146v 03 do 03-02-1396, overdracht van deze erfcijns. 
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Walterus van Alphen aan voornoemde Ghisbertus Vullinc beloofd10 had, een 

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

een huis en erf, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Johannes Bathen soen enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Erpe 

anderzijds. 

 

Ghisbertus Vullinc filius Theoderici quondam dicti (dg: Vu) Vullinc 

hereditarium censum quadraginta solidorum monete (dg: solv) quem Walterus 

de Alphen filius (dg: q) Walteri de Alphen promisit se daturum et 

soluturum dicto Ghisberto Vullinc hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico dicto Peperstraet 

inter hereditatem quondam Johannis Bathen soen ex uno et inter 

hereditatem quondam Walteri de Erpe ex alio prout in litteris hereditarie 

supportavit Ade de Mierde cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 03 do 08-05-1393. 

Hermannus van Baerle zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Johannes Willems 

soen van Oijen 14 schilden (dg: geld), gnd Berchsche scilde, en 8 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te 

betalen. 

 

Hermannus de Baerle filius Nijcholai de Baerle promisit Johanni Willems 

soen de Oijen XIIII scilde (dg: monete) dicta Berchsche scilde et octo 

bonos Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 04 do 08-05-1393. 

Henricus zvw Ghibo gnd van Busschehoven verkocht aan Petrus zvw Theodericus 

Scuermans soen van Aelst (1) een stuk beemd, gnd dat Tumels Broek, in Aalst 

bij Eindhoven, tussen Willelmus Scuerman enerzijds en kvw Willelmus van den 

Water anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Tumels Rot, in Aalst bij 

Eindhoven, tussen Johannes Willen soen van der Rijt enerzijds en kvw 

Walterus van der After anderzijds, belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Ghibonis dicti de Busschehoven peciam (dg: terre) 

#prati# (dg: sitam in parochia) dictam dat Tumels (dg: Rot) #Broec# sitam 

in parochia de Aelst prope Eijndoven inter hereditatem Willelmi Scuerman 

ex uno et inter hereditatem (dg: A) liberorum quondam Willelmi van den 

Water ex alio item (dg: pratum) peciam terre dictam dat Tumels Rot sitam 

in dicta parochia inter hereditatem Johannis Willen soen van der Rijt ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Walteri van der After ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Theoderici Scuermans 

soen de Aelst promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 05 do 08-05-1393. 

Johannes Nouden maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, 

gedaan door Hermannus Roggen met zijn goederen. 

 

Johannes Nouden omnes vendiciones et alienaciones (dg: per) factas per 

Hermannum Roggen cum bonis suis quibuscumque ut dicebat calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 06 do 08-05-1393. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus en Egidius Boijen zvw Henricus beloofden aan 

Godefridus van Alphen 42 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

                         
10 Zie ← BP 1176 f 188v 15 zo 16-06-1381, uitgifte van dit huis voor cijns 

van 40 schelling. 
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(do 25-12-1393) te betalen. 

 

Nota. 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi (dg: promisit super omnia 

Godefrido de Alphen quadr) et Egidius Boijen filius quondam Henrici 

promiserunt Godefrido de Alphen quadraginta duos Enghels nobel (dg: -s) 

seu valorem in auro ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 07 do 08-05-1393. 

Everardus en Johannes, kvw Nijcholaus van Berze van Hees, en Emondus zvw 

Walterus gnd Emonts soen ev Aleijdis dvw voornoemde Nijcholaus van Berze 

deden tbv Walterus Coptiten zvw Jacobus Tijt afstand van een huis, tuin, 

aangelegen kamp en een beemd naast het kamp gelegen, in Nuland, tussen 

Arnoldus die Sot enerzijds en de gemeint anderzijds, zoals deze goederen 

toebehoorden aan wijlen voornoemde Jacobus Tijt. Wellinus en Yda, kvw 

voornoemde Nijcholaus van Berze, zullen hierop nimmer rechten doen gelden. 

 

Everardus Johannes (dg: et Ale Yda) liberi quondam (dg: J) Nijcholai de 

Berze de Hees (dg: cum tutore) et Emondus filius quondam Walteri dicti 

Emonts soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti 

quondam Nijcholai de Berze super domo orto atque campo sibi adiacente ac 

prato (dg: ?terre) dicto campo adiacente sitis in parochia de Nuwelant 

inter hereditatem Arnoldi die Sot ex uno et inter communitatem ex alio 

(dg: et super jure) prout ibidem situm est et ad Jacobum #quondam# Tijt 

spectare consuevit (dg: et super) ut dicebat et super jure ad opus 

Walteri Coptiten filii quondam Jacobi Tijt predicti renunciaverunt 

promittentes (dg: cum tutore) super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Nijcholai de 

Berze deponere quod ipsi Wellinum et Ydam liberos (dg: filium) dicti 

quondam Nijcholai de Berze (dg: quamcito ad annos pubertatis perverint 

super premissis quamci) perpetue tales habebunt quod nunquam presument se 

jus in premissis habere. Testes Sijmon et (dg: W) Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 08 do 08-05-1393. 

Wauterus Coptiten zvw Jacobus Tijt gaf uit aan Johannes van der Afoert, 

zijn zoon Johannes en Johannes gnd Funsel een huis, tuin, aangelegen kamp 

en een beemd naast het kamp gelegen, in Nuland, tussen Arnoldus gnd die Sot 

enerzijds en de gemeint anderzijds, zoals deze behoorden aan wijlen Jacobus 

Tijt; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns, nabuurcijnzen en thans 

voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. Voornoemde Johannes Funsel beloofde op deze erfgoederen, 

binnen een jaar na heden, een huis van 3 gebinten te bouwen. Voornoemde 

Johannes van der Afoert en zijn zoon Johannes beloofden eveneens binnen een 

jaar op deze erfgoederen een huis van 3 gebinten te bouwen. 

 

Wauterus Coptiten filius quondam Jacobi Tijt domum ortum atque quendam 

campum sibi adiacentem ac quoddam pratum dicto campo adiacens sitos in 

parochia de Nuwelant inter hereditatem Arnoldi dicti die Sot ex uno et 

inter communitatem ex alio in ea quantitate qua huiusmodi domus ortus 

campus (dg: et et pratum) #et# pratum ibidem siti sunt et ad (dg: dictum) 

quondam Jacobum Tijt spectare consueverunt ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Johanni van der Afoert Johanni eius filio (dg: J) 

Johanni dicto Funsel ab eisdem hereditarie possidendos pro censu domini 

nostri ducis et censibus vicinorum ibidem annuatim exinde solvendis 

dandis etc atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis. Quo 

facto promisit dictus Johannes Funsel super omnia quod ipse supra dictas 

hereditates edificabit #et situabit# domum #trium# ligaturarum infra 
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annum datam presentium sine medio sequentem promiserunt insuper dicti 

Johannes van der Afoert et Johannes eius filius indivisi super omnia quod 

ipse supra dictas hereditates domum trium ligaturarum infra annum 

edificabunt et situabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 09 do 08-05-1393. 

Voornoemde Johannes van der Afoert, zijn zoon Johannes en Johannes gnd 

Funsel beloofden aan Walterus Coptiten 50 goede Gelderse gulden of de 

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

 

Dicti Johannes van der Afoert Johannes eius filius Johannes dictus Funsel 

promiserunt (dg: W) indivisi super omnia Waltero Coptiten (dg: fi) 

quinquaginta (dg: G) bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 10 do 08-05-1393. 

Everardus en Johannes, kvw Nijcholaus van Berze van Hees, beloofden aan 

Johannes van der Afoert de jongere en Johannes Funsel 9 goede Gelderse 

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

brief overhandigen aan Walterus Coptiten. 

 

+. 

Everardus et Johannes liberi quondam Nijcholai de Berze de Hees (dg: et 

Emondus) promiserunt Johanni van der Afoert #juniori# et Johanni Funsel 

seu eorum alteri (dg: novos) novem bonos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis (dg: Domini pro) Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur littera Waltero Coptiten. 

 

BP 1179 p 682v 11 do 08-05-1393. 

Rodolphus zv Johannes gnd Bever verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Keelbreker 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Lambertus te betalen, gaande 

uit een huis en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Braakven, tussen Jacobus 

die Wert enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 6 

schelling gemeen paijment aan de kerk van Berlicum en 3 schelling gemeen 

paijment aan de investiet van Berlicum. 

 

Rodolphus filius Johannis dicti Bever hereditarie vendidit Nijcholao 

dicto Coel Keelbreker hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie Lamberti ex domo et orto sitis in parochia de Berlikem ad 

locum dictum (dg: Braecvenn) Braecvenne inter hereditatem Jacobi die Wert 

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

et aliam obligationem deponere exceptis (dg: novis sol novem) #sex# 

solidis communis pagamenti ecclesie de Berlikem et III solidis communis 

pagamenti investito de Berlikem exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 12 do 08-05-1393. 

Walterus van Audenhoven en zijn broer Henricus van Audenhoven beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 72 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande 

(vr 25-07-1393; 23+30+25=78 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Walterus de Audenhoven et Henricus de Audenhoven eius frater promiserunt 

Philippo Jozollo etc LXXII aude scilde Francie ad (dg: Jacobi) Jacobi 

proxime futurum persolvendos sub pena IIIIor. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 682v 13 do 08-05-1393. 

De eerste zal Henricus schadeloos houden. 

 

-. 

Primus servabit (dg: alium) Henricum indempnem. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 682v 14 do 08-05-1393. 

Wellinus Roveri ontlastte erfg vw hr Johannes heer van Peterssem van alle 

schulden, die wijlen voornoemde hr Johannes verschuldigd was aan voornoemde 

Wellinus. 

 

Wellinus Roveri quitum clamavit (dg: dominum d) heredes domini quondam 

Johannis domini de Peterssem ab omnibus debitis que dictus dominus 

quondam Johannes debebat dicto Wellino a quocumque tempore evoluto usque 

in diem presentem tam in litteris quam extra litteras. Testes datum 

supra. 

 

1179 mf10 F 06 p. 683. 

 Sexta post cantate: vrijdag 09-05-1393. 

 

BP 1179 p 683r 01 vr 09-05-1393. 

{in BP 1179 p 683r 02 invoegen} 

+ quod ipse Johannes dabit et exsolvet heredibus quondam Walteri Rike 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis #(dg: heredibus dicti 

quondam dicti quondam Walteri Rike unum hereditariam paccionem unius 

modii siliginis dicte mensure de dicta paccione sex mo)#. 

 

BP 1179 p 683r 02 vr 09-05-1393. 

Johannes van Ouden zvw hr Rutgherus van Ouden ridder beloofde aan zijn 

broer Arnoldus van Ouden en zijn zwager Arnoldus Hacke dat hij voortaan zal 

leveren (1) aan erfg vw Walterus Rike een n-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, welke pacht 

van 6 mud wijlen Walterus Rijc verworven had van wijlen voornoemde hr 

Rutgherus van Ouden, (2) aan Johannes van Risingen een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, uit voornoemde pacht van 6 mud, (3) een lijfpacht van 

1 mud rogge, maat van Nuenen, die Goeswinus gnd Blocke verworven had van 

wijlen voornoemde hr Rutgherus van Ouden, (4) een b-erfcijns van 1 oude 

schild, die wijlen voornoemde hr Rutgherus van Oude vermaakt had aan het 

klooster van de Predikheren in Den Bosch, (5) 1/3 deel van een lijfrente 

van 1 oude schild, die Hilla van Dueren verworven had van wijlen voornoemde 

hr Rutgherus van Ouden. 

 

-. 

Johannes de Ouden filius quondam domini Rutgheri de Ouden militis 

promisit super habita et habenda Arnoldo de Ouden suo fratri et Arnoldo 

Hacke suo (dg: fr) sororio quod ipse Johannes de Ouden (dg: hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis #dabit et exsolvet Johanni Rike .. 

hereditariam paccionem trium modiorum#) {hier BP 1179 p 683r 01 invoegen} 

mensure de Busco (dg: q) de hereditaria paccione sex modiorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem sex modiorum siliginis Walterus quondam Rijc 

erga dictum dominum quondam Rutgherum de Ouden acquisiverat #prout in 

litteris dicebat [contineri]# (dg: item hereditariam paccionem .......) 

atque Johanni de Risingen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

dicte mensure de dicta paccione sex modiorum insuper vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Nuenen quam #pensionem# Goeswinus dictus 

Blocke erga dictum quondam dominum Rutgherum de Ouden acquisiverat (dg: 

atque) prout in litteris dicebat (dg: ...) contineri atque hereditarium 

censum unius aude scilt quem dictus quondam dominus Rutgherus de Oude 

legaverat conventui predicatorum in Busco item terciam partem vitalem! 

trium aude scilde quam pensionem Hilla de Dueren erga dictum quondam 

dominum Rutgherum de Ouden acquisiverat ut dicebat nunc deinceps taliter 

dabit et exsolvet sic quod dictis Arnoldo et Arnoldo et supra eorundem 

bona et hereditates dampna exinde non eveniant quovis modo. Testes 

Dordrecht et Walterus datum sexta post cantate. 

 

BP 1179 p 683r 03 vr 09-05-1393. 

Arnoldus van Ouden zvw hr Rutgherus van Ouden ridder beloofde aan 
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voornoemde Johannes van Ouden en Arnoldus Hacke dat hij voortaan zal 

leveren (1) een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, die Wellinus 

Scilder verworven had van wijlen voornoemde hr Rutgherus, (2) 1/3 deel van 

een lijfrente van 3 oude schilden, die Hilla van Duren verworven had van 

wijlen voornoemde hr Rutgherus. 

 

Arnoldus de Ouden filius quondam (dg: Jo) domini Rutgheri de Ouden 

militis promisit super habita et habenda dictis Johanni de Ouden et 

Arnoldo Hacke quod ipse Arnoldus de Ouden hereditariam paccionem quinque 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Wellinus Scilder erga dictum 

dominum Rutgherum acquisiverat atque terciam partem vitalis pensionis 

trium aude scilde quam (dg: Hil) pensionem Hilla de Duren erga dictum 

dominum quondam Rutgherum acquisiverat (dg: sic quod) #prout in litteris# 

nunc deinceps (dg: prope prope) #+singulis annis# taliter dabit et 

exsolvet sic quod dictis Johanni de Oude et Arnoldo Hacke (dg: si) supra 

eorum hereditates et bona dampna exinde non eveniant in futurum. Testes 

datum!. 

 

BP 1179 p 683r 04 vr 09-05-1393. 

Arnoldus Hacke beloofde aan voornoemde broers Johannes en Arnoldus van 

Ouden dat hij voortaan zal leveren (1) aan Johannes van Risingen een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 6 mud wijlen Walterus Rijke verworven 

had van wijlen voornoemde hr Rutgherus van Ouden, (2) een b-erfpacht van 3 

mud rogge, Bossche maat, die Elizabeth ndvw hr Ghisbertus van Tula 

verworven had van wijlen voornoemde hr Rutgherus, (3) 1/3 deel van een 

lijfrente van 3 oude schilden, die Hilla van Dueren verworven had van 

wijlen voornoemde hr Rutgherus. 

 

Arnoldus Hacke promisit super habita et habenda dictis Johanni et Arnoldo 

de Ouden fratribus quod ipse Arnoldus Hacke (dg: hereditariam paccionem 

duorum mod) dabit et exsolvet (dg: here) Johanni de Risingen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem (dg: dictus) 

quondam Walterus Rijke erga dictum dominum Rutgherum de Ouden 

acquisiverat atque hereditariam paccionem trium modiorum siliginis dicte 

mensure quam (dg: K) Elizabeth filia (dg: quondam) naturalis domini 

quondam Ghisberti de Tula erga dictum dominum Rutgherum acquisiverat 

prout in litteris #dicebat contineri# atque terciam partem vitalis 

pensionis trium aude scilde quam pensionem Hilla de Dueren erga dictum 

(dg: d) quondam dominum Rutgherum acquisiverat prout in litteris dicebat 

contineri singulis annis taliter dabit et exsolvet sic quod dictis 

Johanni et Arnoldo de Ouden fratribus dampna exinde non eveniant quovis 

modo in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 683r 05 vr 09-05-1393. 

Arnoldus van Ouden zvw hr Rutgherus van Ouden ridder en Arnoldus Hacke ev 

Margareta dvw voornoemde hr Rutgherus maakten een erfdeling van een hoeve, 

gnd het Goed ter Heiden, van wijlen voornoemde hr Rutgherus, in Nuenen. 

Voornoemde Arnoldus van Ouden kreeg (1) het woonhuis met ondergrond, gnd te 

Legen Scoet, in Nuenen, met de helft van de tuin aldaar, te weten de helft 

naast het huis, en een eusel, gnd Legen Scoet, gelegen bij voornoemd huis, 

(2) een akker, gnd den Essch Akker, (3) een akker, gnd den Els Akker, (4) 

een akker, gnd den Hake, (5) een akker, gnd den Poel, (6) een deel van een 

akker, gnd Venakker, aldaar, te weten het deel richting erfgoed van Ywanus 

Stierken, zoals afgepaald, (7) de helft van een akker, gnd den Dorpe Akker, 

te weten de helft richting erfgoed van kv Zeghewidis van Mierle, (8) een 

stuk land, aldaar, tussen Ywanus Stierken enerzijds en erfgoed van eertijds 

het klooster Porta Celi anderzijds, (9) een stukje erfgoed aldaar, naast 

voornoemde Arnoldus Hacke, met een eind strekkend aan een gemene weg, (10) 

een beemd, ter plaatse gnd Claes Broek, tussen Henricus Loekemans soen 
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enerzijds en voornoemde Arnoldus Hacke anderzijds, (11) een beemd, gnd die 

Mortel, ter plaatse gnd in Straeldonk, tussen Gerardus van Brakel enerzijds 

en Henricus zvw Andreas van Boert anderzijds, (12) een beemd, ter plaatse 

gnd in Straeldonk, achter, aldaar, beiderzijds tussen Theodericus van den 

Boegart, die jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed, gnd Vijf Gheswade, 

aldaar, (13) een deel van een kamp, gnd Venre Kamp, in Nuenen, te weten het 

deel richting Henricus Loekemans, zoals afgepaald. 

Een weg, aan het eind van de plaats gnd de Hoge Scoet, die loopt van de 

gemeint naar de akker aldaar, ter lengte van erfgoed van voornoemde 

Arnoldus Hacke aldaar, zal gemeenschappelijk zijn van voornoemde Arnoldus 

van Oude en Arnoldus Hacke. Arnoldus Hacke zal die weg, voor zijn rekening, 

onderhouden. Arnoldus Hacke zal recht van weg verlenen aan voornoemde 

Arnoldus van Ouden over erfgoederen van voornoemde Arnoldus Hacke tot aan 

voornoemde beemd, ter plaatse gnd Claes Broek. 

 

(dg: J) Arnoldus de Ouden filius quondam domini Rutgheri de Ouden militis 

et Arnoldus Hacke (dg: pa) maritus et legitimus! ut asserebat Margarete 

sue uxoris filie dicti quondam domini Rutgheri palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam (dg: pa) mutuo fecisse de quodam manso dicto 

tGoet ter Heijden dicti quondam domini Rutgheri sito in parochia de 

Nuenen cum suis attinentiis (dg: ut dicebant d me) nunc ad ipsos 

spectante ut dicebant mediante qua divisione domus habitationis (dg: 

dicti) cum suo fundo dicta te Legen Scoet (dg: sita in dicta parochia) 

sita in dicta parochia atque medietas orti siti ibidem scilicet illa 

medietas que sita versus! dictam domum (dg: pro) atque quadam pascua 

eusel communiter Legen Scoet vocata sita prope dictam domum item ager 

terre dictus den (dg: Esp) Essch Acker (dg: situs) item ager terre dictus 

den Els Acker item ager terre dictus den Hake item ager terre dictus den 

Poel item (dg: ager terre dictus den) #quadam# pars cuiusdam agri dicti 

den (dg: Ven) Venacker siti ibidem scilicet illa pars que sita est versus 

#hereditatem# Ywani Stierken prout #huiusmodi pars# ibidem sita est et 

limitata item medietas agri terre dicti den Dorpe Acker scilicet illa 

medietas que sita est versus hereditatem (dg: Zeghewij) liberorum 

Zeghewidis (verbeterd uit: Zeghewigis) de Mierle item (dg: ag quidam ag) 

quadam pecia terre sita ibidem inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et 

inter hereditatem (dg: quondam) dudum conventus de Porta (dg: celi) Celi 

ex alio item particula hereditatis sita ibidem contigue dicti! Arnoldi 

Hacke tendens cum uno fine ad communem plateam item pratum (dg: ?terre) 

situm in loco dicto Claes Broec inter hereditatem Henrici (dg: d) 

Loekemans soen ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi Hacke ex alio 

item pratum dictum die Mortel situm in loco dicto (dg: s) in Straeldonc 

inter hereditatem (dg: ?Bud) Gerardi de Brakel ex uno et inter 

hereditatem (dg: liberorum) Henrici filii quondam Andree de Boert ex alio 

item pratum situm in loco dicto in Straeldonc (dg: retrorsum) retro 

ibidem inter hereditatem Theoderici van den Boegart ex utroque latere 

coadiacentem et quod pratum annuatim dividitur contra hereditatem dictam 

Vijf Gheswade ibidem sitam item (dg: quidam campus) quedam pars cuiusdam 

campi dicti Venre (dg: Ca) Camp siti in dicta parochia scilicet illa pars 

versus! hereditatem Henrici Loekemans prout huiusmodi (dg: me) pars 

ibidem (dg: p) limitata est ut dicebant (dg: dicto Arnoldo de Ouden 

cessit) prout huiusmodi hereditates ibidem site sunt et limitate dicto 

Arnoldo de Ouden cesserunt in partem super quibus etc promittens ratam 

servare tali condicione quod (dg: dictus Arnoldus) quadam via (dg: te) 

sita (dg: a) ad finem loci dicto! den Hogen Scoet et tendit a communitate 

ibidem versus agros ibidem ad longitudinem hereditatis dicti Arnoldi 

Hacke #ibidem# erit perpetue communis dictorum Arnoldi de Oude et Arnoldi 

Hacke et quod dictus Arnoldus Hacke (dg: huiusmodi v) huiusmodi #viam# 

perpetue (dg: #sub# prop) sub suis propriis laboribus et expensis in bona 

disposicione observabit ut idem Arnoldus Hacke (dg: super) promisit super 

omnia hoc eciam addito quod dictus Arnoldus Hacke viare tenebitur dictum 

Arnoldum de Ouden per hereditates dicti Arnoldi Hacke usque ad dictum 
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pratum situm in dicto loco Claes Broec vocato ad mi[nus] dampnum. Testes 

Sijmon et Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 683r 06 vr 09-05-1393. 

Voornoemde Arnoldus Hacke kreeg, bij de deling van het Goed ter Heiden van 

wijlen hr Rutgherus van Ouden ridder, in Nuenen (1) een schuur met 

ondergrond ter plaatse gnd ten Hoge Schoot, (2) de helft van een tuin 

aldaar, te weten de helft richting de schuur, (3) een erfgoed gnd ten Hoge 

Schoot aldaar, (4) een akker gnd Penne Akker en een aangelegen stukje 

beemd, (5) een deel van een akker gnd Ven Akker, te weten het deel richting 

de Groene Weg, (6) de helft van een akker gnd de Dorpe Akker, te weten de 

helft richting de gemene heide, (7) een beemd gnd de Venre Beemd, en een 

deel van een eraan gelegen kamp gnd Venre Kamp, te weten het deel richting 

voornoemde beemd, (8) een stuk land gnd dat Dijkstuk, (9) een stuk land 

tussen Zeelkinus Hol.. enerzijds en Henricus Aleijten soen anderzijds, (10) 

een beemd ter plaatse gnd in Klaas Broek, tussen voornoemde Arnoldus van 

Ouden enerzijds en ....... Loekenman anderzijds, (11) een beemd ter plaatse 

gnd Straaldonk, naast Katherina gnd Hodwijns enerzijds en Willelmus 

Keijssarts anderzijds, (12) de helft van een beemd ter plaatse gnd 

Straalbroek, naast Gerardus van Brakel, met een eind reikend aan de plaats 

gnd Dukens Voort, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere 

helft, die behoort aan kinderen gnd Zeghewiden Kijnderen. 

 

Et mediante qua divisione horreum cum suo fundo situm in loco dicto ten 

Hogen Scoet atque medietas orti siti ibidem scilicet illa medietas que 

s[ita est] versus dictum horreum atque (dg: hereditatem) quadam hereditas 

dicta ten Hogen Scoet sita ibidem item (dg: agrum di) ager dictus Penne 

Acker et particula prati [sibi] adiacens item (dg: ager me) quedam pars 

agri dicti Ven Acker scilicet illa pars que sita est versus viam dictam 

den Gruenen Wech prout huiusmodi par[s ibidem est] sita item medietas 

agri (dg: ag) dicti den Dorpe Acker scilicet illa medietas que sita est 

versus communem (dg: p-) mericam item pratum dictum den Venre Be[emt] 

atque quedam pars cuiusdam campi dicti Venre Camp dicto prato den Venre 

Beemt adiacentis scilicet illa pars que sita est versus dictum pratum dat 

Venrebeemt vocatum item (dg: ag) pecia terre dicta dat Dijcstuc item 

pecia terre sita (dg: retro) inter hereditatem Zeelkini Hol.. [ex] uno et 

[inter hereditatem] Henrici Aleijten soen ex alio item pratum situm in 

loco dicto in Claes Broec inter hereditatem dicti Arnoldi de Ouden ex uno 

et inter [hereditatem] ....... Loekenman ex alio item pratum situm in 

loco dicto Straeldonc contigue (dg: con) juxta hereditatem Katherine 

dicte Hodwijns ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: H) Keijssarts ex 

alio item medietas prati siti in dicto loco Straelbroec vocato iuxta 

hereditatem Gerardi de Brakel (dg: ex uno et inter) tendentis cum uno 

[fine] ad locum dictum Dukens Voert et que medietas annuatim dividitur 

contra reliquam medietatem eiusdem prati spectantem ad liberos dictos 

Zeghewiden Kijnderen prout dicte hereditates ibidem site sunt et limitate 

ut dicebant dicto Arnoldo Hacke cesserunt in partem ut alter recognovit 

promittens ratam [servare] additis condicionibus ut in contratu! 

predicto. Testes datum supra. 

 

1179 mf10 F 07 p. 684. 

 Sexta post cantate: vrijdag 09-05-1393. 

 Secunda post vocum: maandag 12-05-1393. 

 in festo sancti Servacii: dinsdag 13-05-1393. 

 in vigilia ascensionis: woensdag 14-05-1393. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 16-05-1393. 

 

BP 1179 p 684v 01 vr 09-05-1393. 

Johannes van Haren wollenklerenwever en Petrus van Berlikem beloofden aan 

Hessello zvw Everardus van Boert 55 goede Gelderse gulden of de waarde met 
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Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te betalen. 

 

(dg: Petrus de Berlikem et) Johannes de Haren textor laneorum et Petrus 

de (dg: H Berlikem) Berlikem promiserunt indivisi super omnia Hesselloni 

filio quondam Everardi de Boert LV bonos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et 

Dordrecht datum supra sexta post cantate. 

 

BP 1179 p 684v 02 vr 09-05-1393. 

De broers Petrus en Nijcholaus, kv Petrus uter Cameren, beloofden aan 

Walterus Delijen soen 13½ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Petrus et Nijcholaus fratres (dg: filius) liberi Petri (dg: d) uter 

Cameren promiserunt Waltero Delijen soen XIII et dimidium Gelre gulden 

seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 684v 03 vr 09-05-1393. 

Petrus Mast zvw Johannes Mast, Henricus van der Moelen Bernts soen en 

Arnoldus Meijns zv Godefridus Meijnssen soen verhuurden, te molenaars 

recht, aan Godefridus van Stakenborch zv Johannes gnd Stakenborch de 

windmolen in Groot Lith, vanaf nu tot Sint-Jansavond over een jaar (di 23-

06-1394). 

 

Solvit. 

Petrus Mast filius quondam Johannis (dg: Mast) Mast et Henricus van der 

Moelen Bernts soen #et# Arnoldus Meijns filius (dg: quondam) Godefridi 

Meijnssen soen molendinum venti situm in magno Lijt cum suis juribus 

locaverunt Godefrido de Stakenborch (dg: filius) filio (dg: quondam) 

Johannis dicti Stakenborch ab eodem #ad jus molendinariorum# (dg: ad 

spacium) infra hinc et festum #vigiliam# nativitatis Johannis proxime 

futuram et a vigilia nativitatis Johannis proxime futura ultra annum 

libere possidendum promittentes indivisi super omnia warandiam dicto 

spacio pendente (dg: et obligationem deponere) ad jus molendinariorum et 

obligationem deponere. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 684v 04 vr 09-05-1393. 

Gerardus Balijart beloofde aan Henricus van der Moelen Bernts soen 106 

goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) 

te betalen. 

 

O. 

Gerardus (dg: Ba) Balijart promisit Henrico van der Moelen Bernts soen 

centum et sex bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 684v 05 vr 09-05-1393. 

Petrus zvw Arnoldus Elsbenen soen beloofde aan Henricus Marienhout 16 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te 

betalen. 

 

Petrus filius quondam Arnoldi Elsbenen soen promisit Henrico Marienhout 

XVI #bonos# Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 684v 06 ma 12-05-1393. 

Gerardus van Aa beloofde aan Gerardus die Wael 14 Gelderse gulden met Sint-

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

 

Gerardus de Aa promisit Gerardo die Wael XIIII Gelre gulden ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Emont datum secunda post 
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vocem. 

 

BP 1179 p 684v 07 ma 12-05-1393. 

(dg: Hr Theodericus Rover ridder). 

 

(dg: Dominus Theodericus Rover miles). 

 

BP 1179 p 684v 08 ma 12-05-1393. 

Hr Otto van Bijlant ridder, Otto van der Lecke, Johannes heer van Megen en 

Hoeps, en Johannes van Herlaer heer van Meerwijk beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 220 oude Franse schilden, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393; 19+30+31+31+30+31+30+25=227 dgn) te betalen, op straffe van 20. 

 

Dominus Otto de Bijlant miles Otto van der Leck[e] Johannes dominus de 

Megen #et# de Hoeps et Johannes de Herlaer dominus de Merewijc 

promiserunt Philippo Jozollo etc ducentos et viginti aude scilde Francie 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena XX. Testes Aa 

et Vere datum secunda post vocem. 

 

BP 1179 p 684v 09 ma 12-05-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 684v 10 ma 12-05-1393. 

Hr Theodericus Rover ridder zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder een kamp, gnd die Hoegart, in 

Meerwijk, tussen Martinus Monics, Johannes Zebrechts soen en Wiskinus zvw 

Theodericus Neven enerzijds en een erfgoed van Nijcholaus Spijerinc Meus 

soen en jkvr Mabelija van Langvelt, een erfgoed van voornoemde jkvr Mabelia 

van Langvelt en de haren, en een erfgoed van wijlen Elijas van Rode 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats, gnd die Germen, zoals dat 

kamp behoorde aan wijlen Petrus van Waderle, en nu behoort aan voornoemde 

hr Theodericus Rover, met recht van weg en met alle wegen over dit kamp, 

belast met waterlaten en sluizen. 

 

Dominus Theodericus Rover miles #filius quondam domini Gheerlaci Rover 

militis# quendam campum dictum die Hoegart situm in jurisdictione de 

Merewijc inter hereditatem (dg: quondam Elije de Rode) Martini Monics et 

Johannis Zebrechts soen et Wiskini filii quondam Theoderici Neven ex uno 

et inter hereditatem Nijcholai Spijerinc Meus soen #et# domicelle 

Mabelije de Langvelt (dg: et suorum consortum) et hereditatem #dicte# 

domicelle Mabelie de Langvelt et suorum consortum et hereditatem quondam 

Elije de Rode ex alio tendentem cum uno fine ad locum dictum die Ghermen 

(dg: et cum .) prout dictus campus die Hogart vocatus ibidem situs est et 

ad Petrum quondam (dg: Wa) de Waderle dudum spectare consuevit et nunc ad 

dictum dominum Theodericum Rover dinoscitur pertinere simul cum omnibus 

#viis# ad dictum campum de jure spectantibus (dg: salvis eciam unicuique 

personis quibuscumque vi suis viis que in dicto campo die Hogart vocato 

vias de jure habent) et cum omnibus viis per dictum campum de jure 

transeuntibus et tendentibus ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico 

Rover filio quondam domini Emondi Rover militis promittens super habita 

et habenda warandiam tamquam de hereditate ab (dg: omnib) omnia aggere et 

censu libera et obligationem deponere (dg: exceptis) exceptis (dg: 

fossatis) aqueductibus et slusis ad dictum campum de jure spectantibus. 

Testes Aa et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 684v 11 ma 12-05-1393. 

Johannes zvw hr Gheerlacus Rover ridder verwerkte zijn recht tot 
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vernaderen. 

 

Johannes filius quondam domini Gheerlaci Rover militis prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 684v 12 di 13-05-1393. 

Wautgherus gnd Weltken gnd Griet Linen soen zv Nijcholaus gnd van Rode 

Acker verkocht aan Johannes zvw Henricus van der Donc de helft in een huis 

en tuin, in Lieshout, tussen Johannes van den Vine Acker enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, te weten de helft richting de gemeint, van welk 

huis en tuin de andere helft behoort aan Johannes van Kessel en zijn zoon 

Nijcholaus, belast met cijnzen aan het huis van Lieshout en aan de naburen 

aldaar. 

 

Wautgherus dictus Weltken dictus Griet Linen soen filius Nijcholai (dg: 

va de) dicti (dg: -us) de (dg: Rode Acker) Rode Acker (dg: domum et ortum 

sit) medietatem ad se spectantem in domo #(dg: area)# et orto sitis in 

parochia de (dg: ?sup) Lijeshout inter hereditatem Johannis van den Vine 

Acker ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio 

scilicet medietatem dictorum domus et orti que sita est versus (dg: 

communem) communitatem et de quibus domo et orto reliqua medietas spectat 

ad Johannem de Kessel et Nijcholaum eius filium ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Henrici van der Donc promittens warandiam 

et obligationem deponere (dg: q) censibus! domui de Lijeshout et vicinis 

ibidem exinde solvendis. Testes Vere et Walterus datum in festo (dg: sci) 

sancti Servacii. 

 

BP 1179 p 684v 13 wo 14-05-1393. 

Johannes Rover zvw Gheerlacus Rover ridder beloofde aan Henricus Venbossche 

75 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

en de andere helft met Sint-Jan over een jaar (wo 24-06-1394). 

 

Johannes Rover filius quondam Gheerlaci Rover militis promisit Henrico 

Venbossche LXXV libras monete mediatim nativitatis Domini #proxime# et 

mediatim a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes Sijmon et Vere datum in vigilia ascensionis. 

 

BP 1179 p 684v 14 wo 14-05-1393. 

Henricus Scuerman van Helmont kramer verklaarde dat Johannes zv Theodericus 

van Gherwen alle achterstallige termijnen heeft voldaan, van een lijfrente 

van 5 gulden, die voornoemde Theodericus moet11 betalen aan Elizabeth 

tSarden van Helmont. Hij beloofde voornoemde Theodericus van Gherwen en 

zijn zoon Johannes hiervan schadeloos te houden. 

 

Henricus Scuerman de Helmont institor palam recognovit sibi per Johannem 

filium Theoderici de Gherwen fore satisfactum ab omnibus arrestadiis 

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

in diem presentem occacione vitalis pensionis quinque (dg: .) gulden quam 

dictus (dg: Joh) Theodericus (dg: d) Elizabeth tSarden de Helmont ad 

vitam (dg: -s) eiusdem Elizabeth solvere tenetur annuatim ut dicebat 

promittens (dg: dictos) super omnia dictum Theodericum de Gherwen et 

Johannem eius filium (dg: trade) ab huiusmodi arrestadiis indempnes 

servare. Testes Aa et Vere datum in vigilia ascensionis. 

 

BP 1179 p 684v 15 vr 16-05-1393. 

Willelmus Vos van Dijnther droeg over aan Gerardus zvw Martinus Monic, tbv 

Aleijdis wv voornoemde Martinus Monics, een b-erfcijns van 6 pond geld, die 

Walterus Slijnninc beloofd had aan voornoemde Willelmus Vos, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit (1) een beemd, gnd die Werst, in Dinther, ter 

                         
11 Zie ← BP 1177 f 330v 01 do 03-01-1387, verkoop van de lijfrente. 
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plaatse gnd die Gerendonk, tussen wijlen Leonius van Langvelt, Johannes van 

Dordrecht en Johannes van Boege enerzijds en wijlen Arnoldus Heijme, 

Egidius Scoerwegge en het water gnd die Aa anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van de heer van Helmond en met het andere eind aan 

voornoemde Egidius Scoerwegge, (2) een beemd, aldaar, tussen voornoemde 

Egidius enerzijds en wijlen voornoemde Leonius van Langvelt anderzijds. 

 

Willelmus Vos de Dijnther hereditarium censum sex librarum monete quem 

Walterus Slijnninc promisit se daturum et soluturum (dg: W) dicto (dg: 

Vos) Willelmo Vos hereditarie (dg: de) nativitatis Domini de et ex quodam 

prato dicto (dg: d) communiter die Werst sito in parochia de Dijnther in 

loco dicto die (dg: Ge) Gerendonc inter hereditatem quondam Leonii de 

Langvelt Johannis de Dordrecht et Johannis de Boege ex uno et inter 

hereditates quondam Arnoldi Heijme et Egidii Scoerwegge et aquam dictam 

die Aa ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem domini de Helmont et 

cum reliquo fine ad hereditatem dicti Egidii Scoerwegge atque ex quodam 

prato sito ibidem inter hereditatem dicti Egidii ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Leonii de Langvelt ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio Martini quondam Monic ad opus 

Aleijdis (dg: u) relicte eiusdem quondam Martini Monics cum litteris et 

jure promittens super habita et habenda (dg: warandiam .. ?et 
?obligationem ex parte sui deponere) warandiam et obligationem in dicto 

censu existentem deponere et sufficientem facere. Testes Vere et Walterus 

datum in crastino ascensionis. 

 

1179 mf10 F 08 p. 685. 

 in crastino ascensionis: vrijdag 16-05-1393. 

 Sabbato post ascensionem: zaterdag 17-05-1393. 

 Dominica exaudi: zondag 18-05-1393. 

 anno nonagesimo tercio index prima mensis maij die XVII 

  pontificis Bonifacii noni anno quarto: zaterdag 17-05-1393. 

 Quarta post exaudi: woensdag 21-05-1393. 

 

BP 1179 p 685r 01 vr 16-05-1393. 

Elizabeth wv Arnoldus Crauwels zvw Willelmus Crauwel droeg over aan de 

broers Gerardus en Willelmus, kvw voornoemde Willelmus Crauwel, als naaste 

erfg vw voornoemde Arnoldus, haar vruchtgebruik in alle goederen, die aan 

erfg vw Arnoldus Crauwel gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Arnoldus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Elizabeth. De brief overhandigen aan Johannes Gerijts soen. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Crauwels #filii quondam Willelmi 

Crauwel# cum tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis que 

heredibus quondam Arnoldi Crauwel de morte eiusdem quondam Arnoldi jure 

successionis hereditarie sunt advoluta et post mortem dicte Elizabeth 

successione advolventur quocumque locorum consistentia sive sita 

supportavit (dg: Gerardo Johanni Gerijts soen caligiatori ad opus) 

Gerardo et Willelmo (dg: fratris) fratribus liberis dicti quondam 

Willelmi Crauwel #tamquam proximis heredibus dicti [Arnoldus]# promittens 

cum tutore ratam servare. Testes Vere et Walterus datum in crastino 

ascensionis. Tradetur littera Johanni Gerijts soen. 

 

BP 1179 p 685r 02 zo 18-05-1393. 

Voornoemde broers Gerardus en Willelmus, kvw voornoemde Willelmus Crauwel, 

verkochten voornoemde goederen aan Johannes Gerijts soen kousenmaker. Ze 

beloofden de goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Crauwel en zijn vrouw 

Elizabeth nimmer aan te spreken wegens schulden, die wijlen voornoemde 

Arnoldus verschuldigd was aan voornoemde verkopers, wegens beloften, die 

wijlen voornoemde Arnoldus aan hen had gedaan, of wegens testamenten van 

wijlen voornoemde Arnoldus Crauwel. Van welke goederen Johannes zv 

voornoemde Gerardus Crauwel en Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij afstand 
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deden. Voornoemde Johannes zv Gerardus Crauwel en Mechtildis behouden hun 

recht in een beemd, ter plaatse gnd die Maet, tegenover de windmolen van 

Johannes van de Dijk. 

 

Dicti Gerardus et Willelmus fratres dicta bona omnia et que nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Gerijts soen caligatori 

(dg: promittentes) supportaverunt cum omnibus litteris et jure 

promittentes (dg: s) indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem #et impeticionem# ex parte eorum et suorum coheredum 

deponere et quod ipsi bona quecumque dicti quondam Arnoldi Crauwel et 

Elizabeth eius quondam uxoris nunquam impetent occacione quorumcumque 

debitorum ?que ?idem quondam Arnoldus debebat dictis venditoribus ?vel 

occacione ?quarumcumque promissionum quas idem quondam Arnoldus eis 

venditoribus suis f[ratribus] promiserat (dg: usque ad) quocumque tempore 

evoluto vel eis occacione testamentorum dicti quondam Arnoldi Crauwel 

(dg: salvo eis suo jure eis competente in quodam prato sito in loco dicto 

in den Maet in opposito [mo]lendini venti Johannis de Aggere). 

{met haal verbonden met BP 1179 p 685r 05}. 

 

BP 1179 p 685r 03 vr 16-05-1393. 

Hubertus gnd Osman ev Gertrudis dv Henricus des Dekens soen bakker van 

Helmond droeg over aan hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Sint-Jan 

in Den Bosch, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Gerardus, een b-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 

huizen en tuinen, gnd ter Langdonk, van Henricus gnd Jans soen van der 

Langdonc, in Mierlo, (2) een stuk land, van voornoemde Henricus Jans soen, 

in Mierlo, naast de plaats gnd aen dat Gans Broek, aan voornoemde Hubertus 

en zijn vrouw Gertrudis geschonken door voornoemde Henricus des Dekens 

soen. 

 

Hubertus dictus Osman #maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie (dg: primodicti) Henrici des Dekens soen pistoris de Helmont# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis ex domibus et (dg: areis) #ortis# dictis ter 

Langdonc Henrici dicti Jans soen van der Langdonc sitis in parochia de 

Mierle atque ex pecia (dg: terre) #terre# dicti Henrici Jans soen sita in 

dicta parochia juxta locum dictum aen dat Ghans Broec supportatam dicto 

Huberto cum dicta Gertrude sua uxore nomine dotis ad jus oppidi de Busco 

a dicto Henrico des Dekens soen prout in litteris hereditarie supportavit 

domino Gerardo Groij canonico (dg: ...) ecclesie sancti Johannis de Busco 

ad opus sui et ad opus Gerardi sui filii naturalis cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

condicione quod dictus dominus Gerardus dictam paccionem ad eius vitam 

integraliter possidebit post eius decessum ad dictum Gerardum eius filium 

naturalem hereditarie devolvendam. Testes Vere et Walterus datum in 

crastino ascensionis. 

 

BP 1179 p 685r 04 za 17-05-1393. 

Johannes van Berze zvw Willelmus gnd Wil Gielijs droeg over aan Gerardus 

Vos en Johannes van Vladeracken, tbv de armen in het Groot Gasthuis in Den 

Bosch bij de Gevangenpoort, een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Lambertus-Martelaar in Den Bosch te betalen, gaande uit de helft van een 

hoeve, ter plaatse gnd Cromvoirt, in Vught Sint-Lambertus, welke cijns aan 

voornoemde Johannes van Berze was verkocht door Johannes van Hijntam ev Yda 

dvw Walterus gnd van Ghestel. 

 

Johannes de Berze filius quondam Willelmi dicti Wil Gielijs hereditarium 

censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie Lamberti martiris 

et in Busco tradendum ex quadam medietate cuiusdam mansi siti in loco 

dicto Cromvoert in parochia (dg: de) sancti Lamberti de Vucht et de 

attinentiis eiusdem medietatis mansi predicti singulis et universis 
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venditum dicto Johanni de Berze a Johanne de Hijntam marito et tutore 

legitimo Yde sue uxoris filie quondam Walteri dicti de Ghestel prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo Vos et Johanni de Vladeracken ad 

opus pauperum pro tempore decumbentium in maiori hospitalie sito in Busco 

prope portam captivorum ibidem cum litteris et (dg: ju) aliis (dg: 

promittens) et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Vere et Walterus datum sabbato post 

ascensionem. 

 

BP 1179 p 685r 05 zo 18-05-1393. 

(Met haal verbonden met BP 1179 p 685r 02}. 

super quibus (dg: bo) bonis et jure Johannes filius dicti Gerardi Crauwel 

et Mechtildis filia quondam Goeswini Aenkoij #cum tutore# et jure ad opus 

dicti emptoris renucniaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte deponere! salvo 

tamen dictis (dg: venditoribus et) Johanni filio dicti Gerardi Crauwel 

(dg: jus) #Mechtildi# jure eis competente in quodam prato sito in loco 

dicto die Maet in opposito molendini venti Johannis de Aggere (dg: testes 

datum supra). Testes Emont et Dordrecht datum dominica exaudi. 

 

BP 1179 p 685r 06 zo 18-05-1393. 

Gerardus zvw Conrardus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 685r 07 za 17-05-1393. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in Den Bosch, bij het kerkhof van 

Sint-Jan, in aanwezigheid van Gerardus zvw Conrardus Writer en Johannes 

Nellen. 

 

+. 

Et fiet instrumentum super premissis. Acta in Busco prope cijmiterium 

sancti Johannis (dg: ..) presentibus Gerardo filio (dg: ..) quondam 

Conrardi Writer et Johanne (dg: Nelle) Nellen datum anno nonagesimo 

tercio index prima mensis maij die XVII hora prime pontificis Bonifacii 

noni anno quarto. 

 

BP 1179 p 685r 08 ±za 17-05-1393. 

Voornoemde Johannes Gerijts soen beloofde aan Johannes zv Gerardus Crauwel 

en Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij 55 goede Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) te betalen. 

 

Dictus Johannes Gerijts soen promisit Johanni filio Gerardi Crauwel et 

Mechtildi filie quondam Goeswini Aenkoij LV bonos Gelre gulden seu 

valorem ad (dg: nativitatis Johannis) #Jacobi# proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 685r 09 wo 21-05-1393. 

Mechtildis evw Henricus zvw Nijcholaus Ghenen soen maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Mechtildis, tbv haar en voornoemde Henricus zvw Nijcholaus Ghenen soen, 

gekocht had van Arnoldus zvw Rodolphus van den Elsen. De brief overhandigen 

aan Henricus zvw Henricus Hoesche kramer. 

 

Mechtildis uxor quondam Henrici filii quondam Nijcholai Ghenen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: .) 

quam (dg: dictus Henricus) dicta Mechtildis opus! sui et ad opus dicti 

Henrici filii quondam Nijcholai Ghenen soen erga Arnoldum filium quondam 

Rodolphi van den Elsen emendo acquisiverat prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Sijmon et Walterus datum quarta post exaudi. Tradetur 
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littera Henrico filio quondam Henrici Hoesche institori. 

 

BP 1179 p 685r 10 ±wo 21-05-1393. 

Jacobus die Groet zvw Johannes die Groet van Malsen verkocht aan Ghisbertus 

Danels soen ½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Henge Menge, 

tussen Margareta gnd Hoernics enerzijds en Johannes Luwe van Empel 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 20 schelling geld en sloten. 

Johannes zvw Henricus Roest en Hermannus zvw Albertus zvw Johannes Hermans 

soen deden afstand. 

 

Jacobus die Groet filius quondam Johannis die Groet de Malsen dimidium 

iuger terre situm in jurisdictione de Empel in loco dicto die Henghe 

Menghe inter hereditatem Margarete dicte Hoernics ex uno et inter 

hereditatem Johannis Luwe de Empel ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghisberto Danels soen promittens super omnia warandiam tamquam 

de hereditate ab omni aggere (dg: liber) libera et obligationem deponere 

exceptis hereditario censu XX solidorum monete exinde solvendo et slotis 

ad hoc de jure spectantibus. Quo facto Johannes filius quondam Henrici 

Roest et Hermannus filius quondam Alberti filii quondam Johannis Hermans 

soen super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1179 p 685r 11 za 17-05-1393. 

Johannes zvw Ghiselbertus Baten soen van der Rennendonc verkocht aan 

Godefridus Keijot zvw Ghibo Keijot een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Pinksteren in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(zo 07-06-1394), gaande uit een huis en tuin, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd op die Rennendonk, tussen Gerardus Claes soen 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Ghiselberti Baten soen van der Rennendonc 

hereditarie vendidit Godefrido (dg: fi) Keijot filio quondam (dg: q) 

Ghibonis Keijot hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie penthecostes et primo termino ultra annum 

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

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum op die Rennend[onc] inter 

hereditatem Gerardi Claes soen ex uno et inter communem plateam ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Aa et Dordrecht 

datum (dg: quinta post ex in ?vigilia) #sabbato post ascensionem# 

ascensionem. 

 

BP 1179 p 685r 12 ±za 17-05-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande, met 

37 goede Gelderse gulden of de waarde {waarschijnlijk een niet afgewerkte 

akte}. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum post festum penthecostes 

proxime futurum deinceps (dg: ....) sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum duorum annorum cum XXXVII bonis Gelre gulden seu valorem. 

 

BP 1179 p 685r 13 ±za 17-05-1393. 

Godefridus van Eijcke timmerman verkocht aan Henricus Loijer zvw Henricus 

Bessellen soen (1) de helft van een stenen beerput met ondergrond, in Den 

Bosch, aan de Kolperstraat, achter het huis van voornoemde Godefridus, te 

weten op het eind van zijn erfgoed naast erfgoed van Henricus van Best, (2) 

een stukje erfgoed gelegen tussen voornoemde beerput en erfgoed van Danijel 

gnd Voegel, (3) een stukje erfgoed, tussen voornoemde helft van de beerput 

en erfgoed van Henricus van Best. De koper mag zijn gebouwen tegen de 

stenen muur van voornoemde helft van de beerput plaatsen. 
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(dg: He) [G]odefridus de Eijcke carpentarius medietatem (dg: clo) lapidee 

cloace cum suo fundo site in Busco (dg: retro) ad vicum dictum 

Colpers[traet] retro (dg: hereditatem) #domum# dicti Godefridi (dg: 

inter) scilicet in fine hereditatis dicti Godefridi iuxta hereditatem 

Henrici de Best atque (dg: parti) quandam parti[culam hereditatis] sitam 

in! (dg: hereditatem) dictam cloacam et inter hereditatem (dg: Danij) 

Danijelis dicti Voegel atque particulam hereditatis sitam inter dictam 

medietatem dicte cloa[ce et inter] hereditatem (dg: dicti) Henrici de 

Best ut dicebat hereditarie vendidit Henrico (dg: Loije fi) Loijer filio 

quondam Henrici Bessellen soen promittens warandiam et ob[ligationem 

deponere] tali condicione quod dictus venditor poterit sua edificia 

apponere [et] situare contigue iuxta murum lapideum dicte m[edietatis 

cloace predicte]. Testes Aa et Dordrecht datum supra. 

 

1179 mf10 F 09 p. 686. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1393. 

 Sexta post exaudi: vrijdag 23-05-1393. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 24-05-1393. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1393. 

 

BP 1179 p 686v 01 do 12-06-1393. 

Johannes zvw Johannes gnd Corf verkocht aan Engbertus Korver de helft van 

de helft van een erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

aan de kant richting de plaats gnd Muntelken, strekkend vanaf palen, die 

door de naburen zijn geplaatst, richting de gemene weg, welke helft van de 

helft !eerstgenoemde Johannes !gekocht had van de broers Reijnerus en 

Bertoldus gnd Corf, kvw Johannes Corf, en Bodo gnd van den Stocke en 

Godefridus gnd van Beke, szvw voornoemde Johannes Korf, te weten de helft 

van de helft naast Nijcholaus gnd Hagens, zoals die helft van de helft aan 
!eerstgenoemde Johannes gekomen was na !erfdeling van die helft tussen 

eerstgenoemde Johannes en voornoemde Engbertus die Corver. Godefridus Korf 

zvw voornoemde Johannes Korf deed afstand. 

 

-. 

Johannes filius quondam Johannis dicti Corf medietatem medietatis 

hereditatis site in Busco in vico Orthensi in latere versus locum dictum 

Muntelken (dg: -l) tendentis ibidem a quibusdam palis per vicinos fixis 

et positis versus communem plateam atque in edificiis (dg: in) in eadem 

medietate consistentibus quam medietatem dicte medietatis hereditatis 

predicte cum suis edificiis !primodictus (dg: Arnoldus) Johannes erga 

Reijnerum et Bertoldum dictum Corf fratres liberos quondam Johannis Corf 

Bodonem dictum van den (dg: Stocke) Stocke et Godefridum dictum de Beke 

generos dicti quondam Johannis Korf emendo acquisiverat prout in litteris 

scilicet illam medietatem dicte medietatis hereditatis predicte que sita 

est iuxta hereditatem Nijcholai dicti Hagens prout huiusmodi medietas 

dicte medietatis hereditatis predicte !primodicto Johanni mediante 

hereditaria divisione prius habita inter eundem Johannem primodictum et 

Engbertum die Corver (dg: cessit) de dicta medietate dicte hereditatis 

cum suis attinentiis cessit in partem prout in litteris hereditarie 

vendidit dicto Engberto Korver supportavit cum (dg: et aliis) litteris et 

cum jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

(dg: testes .). Quo facto Godefridus Korf filius dicti quondam Johannis 

Korf super dicta medietate dicte medietatis hereditatis predicte et jure 

ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte ex! sui deponere. Testes Vere et Walterus datum 

(dg: q) in octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 686v 02 vr 23-05-1393. 

Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen verkocht aan Arnoldus gnd Pauwels 

zvw Arnoldus Meijssen (1) een hofstad in Groot Lith, tussen Henricus Vos 

enerzijds en Johannes van Loen anderzijds, (2) 9 voet maasdijk, in Groot 
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Lith, tussen de dijk van voornoemde Henricus Vos enerzijds en de dijk van 

Katherina van Hees anderzijds, zoals deze goederen behoorden aan voornoemde 

wijlen Amelius Meijssen soen, belast met het onderhoud van voornoemde 9 

voet dijk. 

 

Solvit totum. 

Elizabeth filia quondam Amelii dicti Meijssen soen cum tutore domistadium 

situm in parochia de Magno Lijt inter hereditatem Henrici (dg: Vossen) 

#Vos# ex uno et Johannis de Loen ex alio atque novem pedatas (dg: terre) 

aggeris Mose sitas in dicta parochia inter aggerem dicti (dg: Go) Henrici 

Vos (dg: ex uno) et inter aggerem Katherine de Hees (dg: hereditarie ve) 

prout ibidem site sunt et #dictum!# Amelium quondam Meijssen soen 

spectare consueverunt hereditarie vendidit Arnoldo dicto Pauwels filio 

quondam Arnoldi Meijssen promittens cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta conservatione dictarum novem pedatarum 

aggeris. Testes Dordrecht et Walterus datum sexta post exaudi. 

 

BP 1179 p 686v 03 vr 23-05-1393. 

Amelius gnd Berwijns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Amelius dictus (dg: . Berwijs s) Berwijns soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 686v 04 vr 23-05-1393. 

(dg: Voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1179 p 686v 05 vr 23-05-1393. 

Voornoemde Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen verkocht aan Yewanus zvw 

Jacobus gnd Colne een stuk land, gnd een geslach, in Groot Lith, ter 

plaatse gnd de Grote Wert, tussen kvw Petrus gnd Godens soen enerzijds en 

Margareta wv Albertus gnd Godekens soen anderzijds, belast met de 

grondcijns. 

 

Solvit. 

Dicta Elizabeth cum tutore peciam terre dictam een gheslach sitam in 

parochia de Magno Lijt in loco dicto den Groten Wert inter hereditatem 

liberorum quondam Petri dicti Godens soen ex uno et inter hereditatem 

Margarete relicte quondam Alberti dicti Godekens soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Yewano filio quondam Jacobi dicti Colne promittens 

cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 686v 06 vr 23-05-1393. 

(dg: Voornoemde Ywanus koper beloofde aan voornoemde Elizabeth 20). 

 

(dg: Arnodictus Ywanus emptor promiserunt promisit dicte Elizabeth XX). 

 

BP 1179 p 686v 07 vr 23-05-1393. 

Voornoemde Ywanus en Walterus gnd Wellen beloofden aan voornoemde Elizabeth 

24 goede Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande 

(zo 29-03-1394) te betalen. 

 

Dictus Ywanus et Walterus dictus Wellen promiserunt dicte Elizabeth 

XXIIII bonos Gelre gulden seu valorem ad letare Jherusalem proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 686v 08 vr 23-05-1393. 

Arnoldus gnd Pauwels en Petrus van Maren beloofden aan voornoemde Elizabeth 

38 goede Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) 
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te betalen. 

 

Arnoldus dictus Pauwels et Petrus de Maren promiserunt dicte Elizabeth 

XXXVIII bonos Gelre gulden seu valorem ad (dg: l) festum pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 686v 09 vr 23-05-1393. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel ev Aleijdis dvw Theodericus van 

Bochoven verkocht aan Mijchael van Breda en Rodolphus van Breda een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus-Apostel in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 roeden land met gebouwen, in 

Waalwijk, (2) 2 roeden land, in Waalwijk, naast het kerkhof aldaar, welke 

pacht wijlen voornoemde Theodericus van Bochoven verworven had van 

Rutgherus zvw Johannes van den Stadeacker, en die nu aan hem behoort. 

 

Jacobus filius Gerardi Groij de Driel (dg: hereditariam p) maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Theoderici de Bochoven 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco (dg: s) 

dandam et solvendam anno quolibet hereditarie in festo beati Bartholomei 

apostoli et in Busco tradendam de tribus virgatis terre sitis in parochia 

de Waelwijc atque ex edificiis in eisdem consistentibus atque ex duabus 

virgatis terre sitis in dicta parochia iuxta cijmiterium ibidem quam 

paccionem dictus quondam Theodericus de (dg: Poc) Bochoven erga Rutgherum 

filium quondam Johannis van den Stadeacker (dg: ?emendo) acquisiverat 

prout in litteris #et quam nunc ad se spectare dicebat# hereditarie (dg: 

su) vendidit Mijchaeli de Breda et Rodolpho de Breda supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam 

Arnoldi de Buchoven et quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi de 

Buchoven deponere. Testes Vere et Walterus datum in vigilia penthecostes. 

 

BP 1179 p 686v 10 vr 23-05-1393. 

Voornoemde Mijchael en Rodolphus beloofden aan voornoemde Jacobus 43 goede 

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

te betalen. 

 

Dicti Mijchael et Rodolphus promiserunt dicto Jacobo XLIII bonos Gelre 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 686v 11 vr 23-05-1393. 

Jacobus zv Gerardus Groij van Driel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, aan hem verkocht door zijn broer Willelmus zv 

voornoemde Gerardus Groij. 

 

Jacobus filius (dg: quondam) Gerardi Groij de Driel hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure !venditam sibi a Willelmo (dg: 

#suo f# filio Gerardi) suo fratre filio dicti Gerardi Groij monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 686v 12 vr 23-05-1393. 

Engbertus Ludinc Pijnappel beloofde aan Johannes van der Papendonc 71½ 

goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

te betalen. 

 

(dg: J) Engbertus Ludinc (dg: filius) Pijnappel promisit Johanni van der 

Papendonc LXXI et dimidium bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 686v 13 vr 23-05-1393. 

Goeswinus van der Dijesen beloofde aan Rolandus Jozollo etc 14 oude Franse 
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schilden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393; 8+30+25=63 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Goeswinus van der Dijesen promisit Rolando (dg: Tur) Jozollo etc XIIII 

aude scilde Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes Sijmon et Rover datum supra. 

 

BP 1179 p 686v 14 za 24-05-1393. 

Gerardus Heerken de oudere en zijn vrouw Margareta wv Gerardus Mol droegen 

over aan Johannes Mol zvw voornoemde Gerardus Mol tbv Heijlwigis dvw 

voornoemde Gerardus Mol het vruchtgebruik in een huis in Den Bosch, aan de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van Johannes van Uden kaarsmaker enerzijds en 

erfgoed van Amelius zvw Arnoldus Noude Cleijnael anderzijds, welk huis en 

erf wijlen voornoemde Gerardus Mol gekocht had van hr Henricus van 

Mordrecht ridder. 

 

Gerardus Heerken senior maritus legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris relicte quondam (dg: Gerardi N Johannis Mol) Gerardi Mol #et ipsa 

cum eodem tamquam cum tutore# usufructum sibi competentem (dg: in) in 

domo quadam sita in Busco ad vicum (dg: ..) Orthensem inter hereditatem 

Johannis de Uden candelatoris ex uno et inter hereditatem Am[el]ii filii 

quondam Arnoldi Noude Cleijnael ex alio quam domum et aream dictus 

quondam !Johannes Mol erga dominum Henricum de Mordrecht militem emendo 

acquisiverat prout in litteris (dg: promittens) legitime supportaverunt 

Johanni Mol filio dicti quondam Gerardi Mol (dg: et Godefr) ad opus 

Heijlwigis (dg: sue uxoris) filie dicti quondam Gerardi Mol promittens 

ratam servare. Testes Aa et Sijmon (dg: testes v) datum in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 686v 15 do 29-05-1393. 

Johannes Mol zvw Gerardus Mol, Godefridus van Driel en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus Mol verkochten aan Johannes van 

Casselaer zvw Johannes Gerijts soen van Woenssel voornoemd huis en erf, nu 

aan hen toebehorend. Margareta, dvw Henricus Kathelinen soen en voornoemde 

Heijlwigis, deed afstand. De koper moet uit dit huis de hertogencijns 

betalen en voorts aan voornoemde Johannes Mol een n-erfcijns van 5 pond 10 

schelling geld die de koper aan voornoemde Johannes Mol beloofde. 

 

Johannes Mol filius quondam Gerardi Mol et Godefridus de Driel maritus 

legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Gerardi 

Mol et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum suo tutore dictam domum et 

aream (dg: l) quam nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni de Casselaer filio quondam Johannis Gerijts soen de Woenssel 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicti quondam Gerardi Mol et heredum 

eiusdem quondam Gerardi Mol deponere. Quo facto Margareta filia quondam 

Henrici Kathelinen soen ab eodem quondam Henrico et dicta Heijlwige 

pariter genita cum tutore super dicta domo et area et jure ad opus dicti 

emptoris renunciavit promittens cum tutore ratam servare tali condicione 

quod dictus emptor ex premissis solvet annuatim censum domini ducis ex 

premissis solvendum salvo eciam dicto Johanni Mol in premissis 

hereditario censu quinque librarum et X solidorum monete [quem] dictus 

emptor promisit #coram scabinis infrascriptis12# dicto Johanni Mol ex 

premissis solvere annuatim prout in litteris. Testes Vere et Walterus 

datum (dg: supra) quinta penthecostes. 

 

BP 1179 p 686v 16 do 29-05-1393. 

....... zvw Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
12 Het contract van de cijns van 5 pond 10 schelling staat op p. 687. 
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....... filius quondam Theoderici Berwout prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf10 F 10 p. 687. 

 Secunda post penthecostes: maandag 26-05-1393. 

 Tercia post penthecostes: dinsdag 27-05-1393. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1393. 

 

BP 1179 p 687r 01 ma 26-05-1393. 

Katherina dvw Thomas zvw Gerardus gnd Theus soen verkocht aan Gertrudis ev 

Matheus zvw Gerardus gnd Teus soen, tbv voornoemde Matheus, een b-erfpacht 

van 3 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis te leveren, gaande uit een 

stuk land, in Son, ter plaatse gnd te Houthuis, ter plaatse gnd in die 

Heide Hoeve, tussen Johannes van Houthuijs enerzijds en Willelmus Heijlen 

soen anderzijds, welke pacht voornoemde Matheus zvw Gerardus Teus soen nu 

aan hem moet leveren. De brief overhandigen aan voornoemde Matheus, 

Gertrudis of Bela ev Arnoldus die Jonghe molenaar. 

 

Solvit. 

Katherina filia quondam Thome filii quondam Gerardi dicti Theus soen cum 

tutore hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis mensure de Zonne 

quam se so[lvendam] hereditarie purificationis ex pecia terre sita in 

parochia de Zonne ad locum dictum te Houthuijs in loco dicto #in# die 

Heijde Hoeve inter hereditatem Joh[annis] de Houthuijs ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Heijlen soen ex alio et quam paccionem Matheus 

filius dicti quondam Gerardi Teus soen sibi nunc solvere tenetur ut 

dicebat hereditarie vendidit Gertrudi uxori dicti Mathei filii quondam 

Gerardi dicti Teus soen #ad opus eiusdem Mathei# promittens cum tutore 

warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Wouter datum secunda 

post penthecostes. Tradetur littera dicte (dg: Katherine vel) Matheo (dg: 

eius viro) vel dicte Gertrudi vel Bele uxori Arnoldi die Jonghe multoris. 

 

BP 1179 p 687r 02 ma 26-05-1393. 

(dg: Elizabeth). 

 

BP 1179 p 687r 03 di 27-05-1393. 

Katherina dvw Godefridus van Heijst en Goeswinus zvw Albertus Gielijs soen 

vleeshouwer droegen over aan Arnoldus van Beke nzv etc, tbv Katherina dv 

voornoemde Arnoldus van Beke, (1) een helft in een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, naast erfgoed van Arnoldus Ave Mari enerzijds en 

erfgoed van wijlen Gerardus Wilsen anderzijds, te weten de helft die 

eerstgenoemde Katherina na schepenvonnis verworven had van Katherina wv 

Petrus Pulslauwer, (2) het recht dat eerstgenoemde Katherina en Goeswinus 

hebben in het gehele huis en erf. 

 

Katherina filia quondam Godefridi de Heijst cum tutore et Goeswinus 

filius quondam (dg: Eg) Alberti Gielijs soen carnificis unam medietatem 

ad se spectantem in domo et area sita in Busco in vico Orthensi 

#contigue# iuxta hereditatem Arnoldi (dg: Aver) Ave Mari (dg: ex uno et 

inter hereditatem ex in latere versus ecclesiam sancti Johannis ibidem f) 

#ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Wilsen# quam scilicet 

medietatem dicte domus et aree dicta Katherina (dg: erg) contra 

Katherinam relictam quondam Petri Pulslauwer (dg:et) per sententiam 

scabinorum in Busco (dg: ..) vicit et obtinuit (dg: .) atque totam partem 

et omne jus (dg: ..) primodicte Katherine et Goeswino competentes quovis 

modo in dicta #integra# domo et area hereditarie supportaverunt Arnoldo 

de Beke filio naturali etc ad opus Katherine filie eiusdem Arnoldi de 

Beke #cum omnibus litteris et jure# promittentes cum tutore ratam servare 

et obligationem in! impeticionem ex parte eorum deponere. Testes Sijmon 

et Emondus datum tercia post penthecostes. 
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BP 1179 p 687r 04 di 27-05-1393. 

Arnoldus van Beke nzv etc beloofde aan Katherina dvw Godefridus van Heijst 

dat, indien Katherina dv voornoemde Arnoldus aanspraak zou maken op 

goederen van wijlen Henricus zvw Theodericus Posteel, wegens gebrek13 dat 

voornoemde Katherina dv voornoemde Arnoldus heeft wegens een belofte van 

garantie, die voornoemde Henricus zvw Theodericus Posteel beloofd had aan 

Johannes zvw Boudewinus, van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Ave Mari enerzijds en erfgoed van 

wijlen Gerardus Wilsen anderzijds, en indien dan schade ontstaat voor 

goederen van voornoemde Katherina dvw Godefridus van Heijst, dat voornoemde 

Arnoldus van Beke dan voornoemde Katherina dvw Godefridus van Heijst 

hiervan schadeloos zal houden. 

 

Arnoldus de Beke filius naturalis etc promisit super omnia Katherine 

filie quondam Godefridi de Heijst quod si Katherina filia dicti Arnoldi 

imposterum suum jus #prosequetur# impetetur et (dg: prosequetur) bona 

quondam Henrici filii quondam (dg: Godefridi) #Theoderici# Posteel 

occacione defectus quem dicta Katherina filia dicti Arnoldi #(dg: et) 

sustinuit et# habuit occacione promissionis (dg: wa) warandie quam dictus 

Henricus filius quondam (dg: G) Theoderici Posteel promiserat Johanni 

filio quondam Boudewini de domo et area sita in Busco in vico ecclesie 

inter hereditatem Arnoldi Ave Mari ex uno et inter hereditatem quondam 

Gerardi Wilsen ex alio ut dicebat et si extunc (dg: ex) ab huiusmodi (dg: 

impeticione) impetitione et prosecutione (dg: dicti dicti defectus) #et 

inde emergendis# dampna evenirent ad et supra bona dicte Katherine filie 

quondam Godefridi de Heijst #seu (dg: ipsi) Katherina (dg: .......)# quod 

extunc dictus Arnoldus de Beke dictam Katherinam filiam dicti quondam 

Godefridi de Heijst ab huiusmodi dampnis indempnem servabit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 687r 05 di 27-05-1393. 

Henricus Bierman droeg14 over aan Walterus zvw Walterus van Os 253 Gelderse 

gulden, aan hem beloofd door Arnoldus van Enode. 

 

Henricus Bierman CC et LIII aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos sibi ab (dg: Arnoldo) Arnoldo de Enode prout in 

litteris supportavit Waltero filio quondam Walteri de Os cum litteris 

jure! (dg: p). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 687r 06 do 29-05-1393. 

Johannes zvw Gerardus Mol droeg over aan Johannes van Casselaer zvw 

Johannes Gerijts soen van Woenssel een b-erfcijns van 12 schelling geld, 

die het Groot Begijnhof in Den Bosch beurde uit een huis en erf van 

voornoemde wijlen Gerardus Mol, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Henricus Scilders enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Sanders anderzijds, welke cijns voornoemde Johannes gekocht had van jkvren 

Hadewigis van Neijnsel, Yda van Straten, Truda Raets en Johanna van 
?Nereningen, meesteressen van voornoemd begijnhof. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Mol hereditarium censum duodecim 

solidorum monete quem #maior# curia beghinarum in Busco solvendum habuit 

hereditarie ex domo et area dicti quondam Gerardi Mol sita in Busco in 

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

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

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

tusschen den erve wilner Gerijts geheijten Wilssen welc huus ende erve die vors Henric geloift 

hadde op hem ende op alle sijn goit den voirs Jan soen wilner Boudewijn te weren ende welc 

geloeft nu der voirs Katherinen toebehoert ende van welker geloiften die vors Katherijn scade 

met recht leden heeft. 

14 Zie ← BP 1179 p 643r 03 ±ma 10-03-1393, een identieke overdracht; echter een niet afgewerkt 
contract: namen van de testes en de datum zijn doorgehaald. 
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vico Orthensi inter hereditatem Henrici Scilders ex uno et inter 

hereditatem (dg: J) quondam Johannis Sanders ex alio quem censum dictus 

Johannes erga domicellas Hadewigem de (dg: Ne) Neijnsel Ydam de Straten 

Trudam Raets et Johannam de [?Ner]eningen magistras et (dg: guber) 

gubernatrices dicte curie beghinarum emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Casselaer filio quondam 

Johannis Gerijts soen de Woenssel cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et Walterus 

datum (dg: supra) quinta post penthecostes. 

 

BP 1179 p 687r 07 do 29-05-1393. 

Godefridus zv Theodericus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus filius Theoderici Berwout prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 687r 08 do 29-05-1393. 

Voornoemde Johannes van Cassellaer beloofde aan Johannes Mol zvw Gerardus 

Mol een n-erfcijns van 5 pond 10 schelling geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis (do 

25-12-1393), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van Uden kaarsmaker enerzijds en erfgoed 

van Amelius zvw Arnoldus Noude Cleijnnael anderzijds, welk huis en erf 

eerstgenoemde Johannes gekocht had van voornoemde Johannes Mol en 

Godefridus van Driel en diens vrouw Heijlwigis dvw voornoemde Gerardus Mol. 

 

Johannes de Cassellaer predictus promisit se daturum et soluturum Johanni 

Mol filio quondam Gerardi Mol (dg: se) hereditarium censum quinque 

librarum et X solidorum monete anno quolibet hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis et pro primo (dg: d) termino nativitatis Domini ex 

domo et area sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Johannis de Uden candelatoris ex uno et inter hereditatem Amelii filii 

quondam Arnoldi Noude Cleijnnael ex alio quam domum et aream primodictus 

Johannes erga dictum Johannem Mol et Godefridum de Driel et Heijlwigem 

eius uxorem filiam dicti quondam Gerardi Mol emendo acquisiverat coram 

scabinis infrascriptis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 687r 09 do 29-05-1393. 

Voornoemde Johannes van Cassellaer beloofde aan voornoemde Johannes Mol 50 

goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 

en 40 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (wo 24-

06-1394) te betalen. Opstellen in twee brieven. 

 

Et ponetur in 2 litteris. 

Dictus Johannes de Cassellaer promisit dicto Johanni Mol (dg: ... nov) L 

bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

atque quadraginta bonos Gelre gulden #seu valorem# a nativitatis Johannis 

proxime futurum ultra annum (dg: -s) persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 687r 10 do 29-05-1393. 

Nijcholaus uter Hasselt en zijn broer Henricus Coppen soen beloofden aan 

Johannes van Hemert, tbv Henricus zvw Albertus van Bucstel, 100 mud hop15, 

Bossche maat, in Berlicum af te meten, en daarna in Den Bosch, voor risico 

van voornoemde Henricus zvw Albertus, en voor rekening van de schuldenaren, 

af te leveren, een helft met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) en de 

andere helft met Sint-Remigius over een jaar (do 01-10-1394). 

 

                         
15 Zie → BP 1180 p 249r 06 za 19-12-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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(dg: H) Nijcholaus uter Hasselt et Henricus Coppen soen eius frater 

promiserunt Johanni de Hemert ad opus Henrici filii quondam Alberti de 

Bucste[l] centum (dg: .) modios (dg: .) lupuli dicti hoppen mensure de 

Busco (dg: in parochia de ?Berlikem pers mensure) #mediatim# in festo 

Remigii proxime #futuro et mediatim a festo Remigii proxime futuro ultra 

annum# (dg: pers) et in Berlikem mensurandos et postquam ibidem mensurati 

fuerint dicto Henrico #filio Alberti# sub periculis dicti Henrici filii 

quondam Alberti et in expensis [et] laboribus dictorum debitorum 

deliberandos #in Busco deliberandos#. Testes Sijmon et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 687r 11 ±do 29-05-1393. 

Gertrudis wv Nijcholaus van Colen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 5 sterling, gaande uit een erfgoed in Den Bosch, in de 

straat gnd Oude Huls, naast een huis en erf van wijlen Walterus van Oerle, 

aan de zijde richting de Vughterstraat. 

 

Gertrudis relicta quondam Nijcholai de Colen hereditarium censum quinque 

(dg: ster) sterlingorum quem se solvendum habere (dg: dicebat) dicebat 

hereditarie ex hereditate sita in Busco in vico dicto Aude Huls contigue 

iuxta (dg: here) domum et aream Walteri (dg: de) quondam de Oerle in 

latere versus vicum Vuchtensem monuit de 3 annis. Testes Vere et ?W datum 

[supra]. 

 

BP 1179 p 687r 12 ±do 29-05-1393. 

Bazelius zvw Johannes van Zidewijnden droeg over aan zijn broer Arnoldus 

van Zidewijnden een b-erfcijns van 8 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) een hofstad in Den Bosch, achter erfgoed van voornoemde 

wijlen Johannes, naast de Haven, tussen erfgoed16 van Johannes van Drueten 

enerzijds en een straatje, 5 voet groot, anderzijds, welke hofstad 31½ voet 

lang is, af te meten vanaf de oude stadsmuur richting de Haven, (2) de 

helft van een stenen muur, tussen voornoemde hofstad en het huis van 

Johannes van Drueten, welke hofstad en helft van de muur voornoemde 

Johannes van Zidewijnden uitgegeven17 had aan Adrianus van Arsem voor 

voornoemde cijns van 8 pond. 

 

Bazelius filius quondam Johannis de Zidewijnden hereditarium censum octo 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

domistadio sito in [Busco] retro hereditatem dicti quondam Johannis iuxta 

aquam dictam die Haven inter hereditatem Johannis de Drueten ex uno et 

inter quendam viculum quinque pedatas continentem tendentem ibidem ex 

alio et quod domistadium continet XXXI et dimidiam pedatas in longitudine 

mensurando ab antiquo muro oppidi de Busco ibidem versus dictam aquam 

(dg: simul cum) #et ex# medietate muri lapidei consistentis inter dictum 

domistadium et inter domum Johannis de Drueten (dg: quas domum ...) quod 

domistadium simul cum dicta medietate dicti muri dictus Johannes de 

Zidewijnden dederat ad censum Adriano de Arsem scilicet pro dicto [censu] 

octo librarum prout in litteris et quem (dg: q) censum dictus (dg: Base) 

Bazelius nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Arnoldo (dg: 

suo f) de Zidewijnden suo fratri (dg: promittens ....) cum litteris 

promittens ratam et! obligationem et impeticionem ex parte sui et suorum 

(dg: fratrum deponere) coheredum deponere. Testes (dg: Ve) Vere et Wouter 

datum supra. 

 

1179 mf10 F 11 p. 688. 

 Quinta post penthecostes: donderdag 29-05-1393. 

                         
16 Zie → BP 1179 p 688v 01 do 29-05-1393, overdracht cijns uit dit belendend 

erfgoed (huis) en uit de helft van de stenen muur. 
17 Zie ← BP 1177 f 371r 03 ma 05-08-1387, uitgifte van de hofstad. 
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 Sexta post penthecostes: vrijdag 30-05-1393. 

 

BP 1179 p 688v 01 do 29-05-1393. 

Arnoldus zvw Johannes van Zidewijnden droeg over aan zijn broer Bazelius 

een b-erfcijns18 van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een stenen huis en erf in Den 

Bosch, achter erfgoed van voornoemde wijlen Johannes, naast de Haven, 

tussen erfgoed van Bodo van Zanthen enerzijds en een hofstad19 van 

voornoemde wijlen Johannes anderzijds, (2) de helft van een stenen muur 

tussen voornoemd huis en erf en voornoemde hofstad, welk stenen huis en erf 

reikt vanaf de oude stadsmuur richting de Haven, richting de gemene weg, 

welk stenen huis en erf met de helft van de stenen muur voornoemde wijlen 

Johannes van Zidewijnden uitgegeven20 had aan Johannes van Drueten zvw 

Petrus van Drueten voor voornoemde cijns van 6 pond. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis (dg: van der Ho) de Zidewijnden 

hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de et ex domo lapidea et area sita in Busco 

retro hereditatem dicti quondam Johannis iuxta aquam dictam die Haven 

inter hereditatem Bodonis de Zanthen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

quoddam domistadium dicti quondam Johannis ex alio atque ex medietate 

muri lapidei siti inter (dg: hereditatem) dictam domum et aream et inter 

(dg: hereditatem) dictum domistadium et que domus (dg: et area) lapidea 

et area tendit ab antiquo muro oppidi de Busco versus dictam aquam versus 

ad communem plateam ibidem quam domum lapideam et aream simul cum dicta 

medietate dicti muri dictus quondam Johannes de Zidewijnden dederat ad 

censum Johanni de Drueten filio quondam Petri de Drueten scilicet pro 

predicto censu sex librarum prout in litteris et quem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Bazelio suo fratri cum litteris 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et 

suorum coheredum deponere. Testes Vere et Wouter datum quinta post 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 688v 02 do 29-05-1393. 

Franco zv Johannes gnd Vrancken soen van Gheldorp schoenmaker verklaarde 

dat zijn voornoemde vader Johannes voldaan heeft (1) 100 Hollandse gulden, 

die voornoemde Johannes beloofd had te schenken aan zijn voornoemde zoon 

Franco en diens vrouw Eva ndv hr Henricus investiet van Geldrop, als 

huwelijksgift, (2) alle andere beloften, aan voornoemde Franco en Eva 

gedaan, (3) 286 pond, die voornoemde Johannes namens voornoemde Franco 

ontvangen heeft, van ?bruiloftsgeld, (4) al het andere geld en andere 

goederen, die voornoemde Johannes namens voornoemde Franco heeft ontvangen. 

 

Franco filius Johannis dicti Vrancken soen de Gheldorp sutoris palam 

recognovit sibi per dictum Johannem suum patrem plenarie fore satisfactum 

de centum Hollant gulden quos dictus Johannes promiserat dicto Franconi 

suo filio cum Eva sua uxore filia naturali domini Henrici investiti de 

Gheldorp nomine dotis seu in subsidium matrimonii tamquam hereditates et 

loco hereditatis et ab omnibus aliis bonis promissis dicto Franconi aut 

cuicumque alteri persone ad opus dicti Franconis cum dicta Eva usque in 

diem presentem atque (dg: ab omnibus) a ducentis et octoginta sex libris 

quas dictus Johannes percepit et levavit ex parte dicti (dg: -s) 

Franconis (dg: de dicta) scilicet de pecunia sponsalium dicta brudalf 

gelt #et de emolimentis! que extunc provenerint# et ab omnibus aliis 

pecuniis et bonis que dictus Johannes #ex# parte dicti Franconis percepit 

et levavit a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans 

                         
18 Zie → BP 1180 p 120v 06 za 31-01-1394, overdracht van de erfcijns. 
19 Zie ← BP 1179 p 687r 12 ±do 29-05-1393, overdracht cijns uit deze 

belendende hofstad en uit de helft van de stenen muur. 
20 Zie ← BP 1177 f 329r 12 ma 10-12-1386, uitgifte voor de erfcijns. 
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inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 688v 03 do 29-05-1393. 

Yudocus van den Hoevel beloofde aan zijn neef Johannes van den Hoevel 

Zerijs soen 35 goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te betalen. 

 

Yudocus van den Hoevel promisit Johanni van den Hoevel Zerijs soen suo 

cognato XXXV bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 688v 04 do 29-05-1393. 

Ludovicus gnd Bije zvw Gerardus Carper gaf uit aan Henricus Coppen soen 

uter Hasselt een huis, erf en tuin, in Berlicum, naast het kerkhof, tussen 

voornoemde Ludovicus enerzijds en Katherina gnd Gielijs dochter anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Ludovicus en met het andere eind aan 

een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren. 

 

Ludovicus dictus Bije filius quondam Gerardi Carper domum et aream (dg: 

sitam) et ortum sitos in parochia de Berlikem iuxta cijmiterium ibidem 

inter hereditatem dicti Ludovici ex uno et inter hereditatem Katherine 

dicte Gielijs dochter ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti 

Ludovici ex uno (dg: et inter he) et cum reliquo fine ad communem plateam 

ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Henrico Coppen soen uter 

Hasselt ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 688v 05 do 29-05-1393. 

Willelmus Steellart droeg over aan Arnoldus van der Scueren (1) een stuk 

land, in Tilburg, ter plaatse gnd die Scijve, beiderzijds tussen voornoemde 

Arnoldus van der Scueren, (2) een stuk weide, gnd de Grashof, in Tilburg, 

tussen voornoemde Arnoldus van der Scueren enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Arnoldus van der Scueren 

en met het andere eind aan Ghibo gnd Becker, aan voornoemde Willelmus 

uitgegeven door Thomas zvw Thomas Valant, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Willelmus Steellart quandam peciam terre sitam in parochia de Tilborch ad 

locum dictum communiter die (dg: Sij) Scijve inter hereditatem Arnoldi 

van der Scueren ex utroque latere coadiacentem atque quandam peciam 

pascue dictam communiter den Grashof sitam in (dg: par) dicta parochia 

inter hereditatem dicti Arnoldi vand er Scueren ex uno et inter communem 

plateam (dg: cum) ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti 

Arnoldi van der Scueren et cum reliquo fine ad hereditatem Ghibonis dicti 

Becker datos ad (dg: censum) pactum dicto Willelmo a Thoma filio quondam 

Thome Valant prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo van 

der Scueren cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 688v 06 do 29-05-1393. 

Willelmus Stelart droeg over aan Arnoldus van der Scueren een huis, schuur 

en schaapskooi, met ondergronden, misse en tuin, in Tilburg, tussen Thomas 

zvw Thomas gnd Valant enerzijds en Paulus gnd Vrancken soen anderzijds, aan 

hem overgedragen door voornoemde Thomas zvw Thomas Valant. 

 

Willelmus Stelart domum horreum et ovile cum suis fundis ac fimarium et 

ortum sitos in (dg: ter) parochia de Tilborch inter hereditatem Thome 
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filii quondam Thome dicti Valant ex uno et inter hereditatem Pauli (dg: 

van der) dicti Vrancken soen ex alio supportatas! sibi a #dicto# Thoma 

filio quondam Thome Valant prout in litteris (dg: hereditatem) 

hereditarie supportavit Arnoldo van der Scueren (dg: prom) cum litteris 

et (dg: jure) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 688v 07 do 29-05-1393. 

Destijds had Paulus van der Scueren zvw Petrus van der Scueren uitgegeven 

aan voornoemde Thomas zvw Thomas Valant, een huis, schuur en schaapskooi, 

met ondergronden, misse en tuin, in Tilburg, tussen Thomas zvw Thomas 

Valant enerzijds en Paulus gnd Vrancken anderzijds, voor een b-erfpacht van 

19 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

Vervolgens had voornoemde Thomas mede tot onderpand gesteld ½ mudzaad 

roggeland, in Tilburg, beiderzijds tussen erfg vw Walterus Becker. Arnoldus 

van der Scueren beloofde thans aan voornoemde Willelmus Stelart voornoemde 

pacht van 19 lopen rogge voortaan zó te betalen, dat voornoemde Willelmus 

Stelart, noch voornoemde Thomas noch voornoemde ½ mudzaad land daarvan 

schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod Paulus van der Scueren filius quondam Petri van 

der Scueren domum horreum et ovile cum suis fundis ac fimarium (dg: sitos 

in parochia) et ortum sitos in parochia de Tilborch inter hereditatem 

Thome filii quondam Thome Valant ex uno et inter hereditatem Pauli dicti 

Vrancken ex alio dedisset ad hereditariam paccionem dicto Thome filio 

quondam Thome Valant scilicet pro hereditaria paccione (dg: X) decem et 

(dg: or) novem lopinorum siliginis mensure de Busco danda primodicto 

Paulo a dicto Thoma hereditarie purificationis et supra hereditates 

predictas tradenda et cum deinde dictus Thomas dimidiam modiatam terre 

siliginee sitam in dicta parochia inter hereditatem heredum quondam 

Walteri Becker ex utroque latere primodicto Paulo cum premissis ad pignus 

imposuisset prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis (dg: Pau) Arnoldus van der Scueren (dg: super) promisit 

super omnia dicto Willelmo Stelart (dg: pro) quod ipse Arnoldus dictam 

paccionem XIX (dg: mo) lopinorum siliginis nunc (dg: perpetue) deinceps 

perpetue taliter dabit et exsolvet sic quod dicto (dg: Arnoldo) Willelmo 

Stelart et dicto Thome neque supra dictam dimidiam modiatam terre dampna 

occacione dicte paccionis non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 688v 08 vr 30-05-1393. 

Johannes zv Johannes van Gael droeg over aan Johannes van Uden zvw Albertus 

die Horter een b-erfcijns van 30 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, aan hem overgedragen door 

Walterus Coptiten. 

 

Johannes filius Johannis de Gael hereditarium censum XXX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini supportatum 

sibi a Waltero Coptiten prout in litteris continetur ut dicebat 

supportavit Johanni de Uden filio quondam Alberti die Horter cum omnibus 

litetris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Sijmon et Vere datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1179 p 688v 09 vr 30-05-1393. 

Gerardus Vosse en Johannes van Vladeracken, als procuratores van het Groot 

Gasthuis in Den Bosch, verklaarden ontvangen te hebben van Arnoldus van 

Aven 44 Gelderse gulden, die voornoemde Arnoldus eertijds beloofd had aan 

voornoemd gasthuis te geven, toen voornoemde Arnoldus in het gasthuis werd 

opgenomen. 

 

Gerardus Vosse et Johannes de Vladeracken tamquam procuratores et 

gubernatores maioris hospitalis in Busco palam recognoverunt eis ad opus 
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dicti hospitalis plenarie fore satisfactum (dg: de XLIIII Hollant gulden 

quos dictu) ab Arnoldo de Aven de XLIIII (dg: Hollant) #Gelre# gulden 

quos dictus Arnoldus dudum promisit importare in dicto hospitali et dare 

dicto hospitali quando dictus Arnoldus fuit receptus in dicto hospitali 

scilicet pro receptione eiusdem Arnoldi ut dicebant clamantes inde 

quitum. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

1179 mf10 F 12 p. 689. 

 Sabbato post penthecostes: zaterdag 31-05-1393. 

 Sabbato post octavas penthecostes: zaterdag 07-06-1393. 

 Secunda post octavas penthecostes: maandag 02-06-1393. 

 Tercia post octavas penthecostes: dinsdag 03-06-1393. 

 Secunda post festum sancti sacramenti: maandag 09-06-1393. 

 

BP 1179 p 689r 01 za 31-05-1393. 

Nijcholaus van Baerle en zijn zoon Hermannus beloofden aan Johannes van den 

Berghe 29 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle et Hermannus eius filius promiserunt Johanni van den 

Berghe XXIX #(dg: XII XII)# Engels (dg: .) nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Vere et Walterus 

datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1179 p 689r 02 za 31-05-1393. 

Gerardus Gerijs beloofde aan Johannes van den Berghe 29 Engelse nobel of de 

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

 

Gerardus Gerijs promisit super omnia (dg: Gerardo) Johanni van den Berghe 

XXIX Engels nobels seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 689r 03 za 07-06-1393. 

Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen van Lijt en haar zoon Amelius 

verkochten aan hr Godefridus van Overmere investiet van Maren, tbv hem en 

zijn natuurlijke kinderen Bernardus en Godefridus, 3 morgen land van wijlen 

voornoemde Amelius, in Maren, ter plaatse gnd in Jans Hoeve, tussen erfgoed 

gnd Willems Hoeve enerzijds en erfgoed gnd Jans Hoeve anderzijds, belast 

met zegedijken, waterlaten en sloten. Zou voornoemde Bernardus of 

Godefridus overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan de 3 morgen naar 

de overlevende. Zouden Bernardum en Godefridus, beiden, overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaan de drie morgen, nadat ook voornoemde hr 

Godefridus is overleden, naar de naaste erfgenamen, die er dan zullen zijn, 

van voornoemde hr Godefridus. 

 

Elizabeth filia quondam Amelii Meijssen soen de Lijt cum tutore et 

Amelius eius filius tria iugera terre #dicti quondam Amelii# sita in 

parochia de Maren in loco dicto in Jans Hoeve inter hereditatem dictam 

Willems Hoeve ex uno et inter hereditatem dictam Jans Hoeve ex alio (dg: 

ut d) prout ibidem sita sunt hereditarie vendiderunt domino Godefrido de 

Overmere (dg: ad) investito de Maren ad opus sui et ad opus Bernardi et 

Godefridi (dg: suorum) puerorum naturalium dicti domini Godefridi 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis zegediken aqueductibus et slotis ad hoc de jure 

spectantibus et infra terram sitis tali condicione quod dictus dominus 

(dg: He) Godefridus dicta tria iugera integraliter ad eius vitam possidet 

post eius decessum ad dictos Bernardum et Godefridum eius pueros 

naturales integraliter devolvenda hoc eciam addito si aliquis dictorum 

Bernardi et Godefridi decesserit sine prole legitima superviva remanente 

quod extunc dicta tria iugera terre ?ad alterum eorundem supervivum 

remanentem devolventur (dg: et si) et si contingat dictos Bernardum et 



Bosch’ Protocol jaar 1393 06. 

 

71 

Godefridum pueros naturales dicti domini Godefridi decedere ambos sine 

prole legitima ab eis genita vel (dg: vel) generanda superviva remanente 

quod extunc dicta tria iugera terre post decessum dictorum domini 

Godefridi et Bernardi et Godefridi suorum puerorum naturalium (dg: omn) 
?omnino ad veros heredes (dg: #protunc# pro dicti domini Godefridi 

devolvenda) qui protunc fuerint proximores dicti domini Godefridi 

devolvenda. Testes Sijmon et Vere datum sabbato post octavas 

penthecostes. 

 

BP 1179 p 689r 04 za 07-06-1393. 

Arnoldus Meijssen zv Willelmus Bernts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus Meijssen filius Willelmi Bernts soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 689r 05 za 07-06-1393. 

Johannes Corf verklaarde ontvangen te hebben van Godefridus Vrederics soen 

poorter in Utrecht, 19 Gelderse gulden, die voornoemde Godefridus onder 

zich had tbv wijlen Henricus nzv Johannes van Eijndoven. Voornoemde 

Johannes Corf beloofde aan Johannes die Man, tbv voornoemde Godefridus 

Vrederics soen, ingeval voornoemde 19 Gelderse gulden aan voornoemde 

Godefridus door een erfgenaam van wijlen voornoemde Henricus nzv Johannes 

van Eijndoven, zou worden uitgewonnen, dat dan voornoemde Johannes Corf 19 

Gelderse gulden of de waarde zal betalen aan voornoemde Godefridus, na 

maning van voornoemde Godefridus te betalen. 

 

Johannes Corf palam recognovit se recepisse a Godefrido Vrederics #soen# 

burgensi in Traiecto Inferiori XIX Gelre gulden quos dictus Godefridus 

sub se (dg: et pe) #et penes se# habuit ad opus Henrici #quondam# filii 

naturalis Johannis de Eijndoven ut dicebat et promisit dictus Johannes 

Corf super omnia Johanni die Man ad opus dicti Godefridi (dg: Ver) 

Vrederics #soen# si dicti XIX Gelre gulden dicto Godefrido ab aliquo alio 

herede dicti quondam Henrici filii naturalis Johannis de Eijndoven 

evincetur via juris quod extunc dictus Johannes Corf dabit et exsolvet 

dicto Godefrido (dg: ..) XIX Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

eiusdem Godefridi. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 689r 06 ±za 07-06-1393. 

Albertus zv Johannes gnd Hermans soen droeg over aan Hermannus Loden soen 

een stuk land, in Empel, tussen kvw Johannes gnd Hoernoc enerzijds en Ghibo 

gnd Herinc anderzijds, aan hem verkocht door Albertus zvw Arnoldus zv 

Ludovicus van Kessel. 

 

Albertus filius Johannis (dg: J) dicti Hermans soen quandam peciam terre 

sitam in parochia de Empel inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

dicti Hoernoc ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti Herinc ex alio 

(dg: hereditarie vendidit) venditam sibi ab Alberto filio quondam Arnoldi 

filii Ludovici de Kessel prout in litteris hereditarie (dg: ve) 

supportavit Hermanno Loden soen cum litteris et (verbeterd uit: j) jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 689r 07 ma 02-06-1393. 

Johannes molenaar zvw Henricus Moelner, zijn vrouw Agnes dvw Johannes van 

Zochel, Johannes gnd Vilrot zv voornoemde Agnes en Henricus Mol zv Petrus 

ev Elizabeth dv voornoemde Agnes verkochten aan Marcelius zvw Walterus 

Zelen soen van Berchen (1) 1/5 deel in een beemd, gnd die Rijshoeve, in 

Hees, ter plaatse gnd op Zochel, tussen wijlen Johannes van Zochel 

enerzijds en verschillende naburen van Hees aldaar anderzijds, te weten het 

1/5 deel dat beiderzijds ligt naast Arnoldus van Zochel, (2) de helft in 

een streep land, aldaar, tussen voornoemde beemd gnd die Rijshoeve 
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enerzijds en Elizabeth Wouters en Goeswinus Emonts soen anderzijds, (3) een 

streep land, aldaar, tussen voornoemde Elizabeth Wouters en Goeswinus 

Emonts soen enerzijds en voornoemde Elizabeth Wouters anderzijds, (4) een 

stuk land aldaar, achter erfgoed gnd dat Mortelken, beiderzijds tussen 

Hermannus Vluggen soen, (5) de helft van voornoemd erfgoed gnd dat 

Mortelken, aldaar, tussen voornoemde Hermannus Vluggen soen enerzijds en 

Arnoldus van Zochel anderzijds, (6) ¼ deel, in ½ mudzaad roggeland, aldaar, 

ter plaatse gnd die Nieuwehoeve, tussen Godefridus van Zochel enerzijds en 

voornoemde Arnoldus van Zochel anderzijds, (7) ¼ deel, dat aan voornoemde 

Agnes gekomen was na overlijden van haar broer Johannes van Zochel, in ¼ 

deel, dat behoorde aan wijlen voornoemde Johannes van Zochel, in voornoemde 

½ mudzaad roggeland, belast met 2 penning cijns. 

 

Johannes (dg: die Moelner) #multor# filius quondam Henrici Moelner 

maritus (dg: et) legitimus Agnetis sue uxoris filie quondam Johannis de 

Zochel et dicta Agnes cum eodem tamquam cum tutore Johannes dictus Vilrot 

filius dicte Agnetis et Henricus Mol #filius Petri# maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicte Agnetis quintam partem ad 

ipsos spectantem in quodam prato dicto die Rijshoeve sito in parochia de 

Hees in loco dicto op Zochel (dg: inter hereditatem Arnoldi de Zochel ex 

uno et inter hereditatem Johannis quondam de Zochel) inter hereditatem 

(dg: Arnoldi de) #quondam Johannis de# Zochel (dg: filius Johannis) ex 

uno et inter hereditates diversorum vicinorum de Hees ibidem ex alio 

scilicet illam quintam partem que sita est contigue iuxta (dg: dictam) 

hereditatem Arnoldi de Zochel ex (dg: uno) utroque latere coadiacentem 

item medietatem ad ipsos spectantem in strepa terre sita (dg: inter) 

ibidem inter (dg: hereditatem) dictum pratum die Rijshoeve vocatum ex uno 

(dg: et in) et inter hereditatem (dg: W) Elizabeth Wouters et Goeswini 

Emonts soen ex alio item strepam terre sitam ibidem inter (dg: dicte El) 

hereditatem dicte Elizabeth Wouters et Goeswini Emon[ts] soen ex uno et 

inter hereditatem dicte Elizabeth Wouters ex alio item peciam terre sitam 

ibidem retro (dg: h) hereditatem dictam dat Mortelken (dg: si) inter 

hereditatem Hermanni Vluggen soen ex utroque latere coadiacentem atque 

medietatem dicte hereditatis dat Mortelken vocate site ibidem inter 

hereditatem dicti Hermanni Vluggen soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Zochel ex alio item quartam partem ad se spectantem in (dg: 
?p) dimidia modiata terre siliginee sita ibidem in loco dicto die 

Nuwehoewe! inter hereditatem Godefridi (dg: de Zo) de Zochel ex uno et 

inter hereditatem dicti Arnoldi de Zochel ex alio item quartam partem 

dicte Agneti de morte quondam Johannis de Zochel sui fratris successione 

advolutam in una quarta parte que ad eundem quondam Johannem de Zochel 

spectabat in dicta dimidia modiata terre siliginee prout ibidem site sunt 

et ad ipsos dinoscuntur pertinere hereditarie vendiderunt (dg: Waltero) 

Marcelio filio quondam Walteri (dg: de) Zelen soen de Berchen 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: 

tamquam de allodio) exceptis duobus denariis census ex premissis de jure 

solvendis. Testes Emont et Vere datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1179 p 689r 08 ±ma 02-06-1393. 

Voornoemde Marcelius koper beloofde aan voornoemde Johannes molenaar, 

Johannes Vilrot en Henricus Mol zv Petrus 20 goede Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) en 18¼ goede Gelderse gulden 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Marcelius (dg: Ve) emptor promisit dicti! Johanni multori Johanni 

Vilrot et Henrico Mol filio Petri (dg: XXXVIII bonos) XX bonos Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum et XVIII (dg: 

et q) bonos Gelre gulden (dg: seu valorem) et quartam partem unius Gelre 

gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. 
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BP 1179 p 689r 09 di 03-06-1393. 

Yudocus Bruijstens verkocht aan Johannes van Dusel, tbv het leprozenhuis 

gnd ter Eijendonk, gelegen bij Den Bosch, 2 morgen land, die behoorden aan 

wijlen Elizabeth van Zonne, in een kamp, 3 morgen groot, gelegen achter het 

klooster Porta Celi, achter de hofstad van wijlen Roverus Uden soen, tussen 

hr Henricus van Best priester enerzijds en Rodolphus Vrient anderzijds, 

welke 2 morgen voornoemde Yudocus gekocht had van Henricus zv Gerardus van 

Eijcke zvw Henricus Posteel. 

 

Yudocus Bruijstens duo iugera terre que (dg: fuerant quondam) #spectabant 

ad# Elizabeth #quondam# de Zonne (dg: .. sit et q sp sita) in quodam 

campo tria [iugera] terre continente qui campus situs est retro conventum 

de Porta Celi retro domistadium quondam Roveri Uden soen inter 

hereditatem domini Henrici de Best presbitri ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Vrient ex alio prout huiusmodi duo iugera terre ibidem sita sunt 

et ad dictum quondam Eli[zabeth] de Zonne spectare consueverunt que duo 

iugera terre dictus (dg: Yd) Yudocus erga Henricum filium Gerardi de 

Eijcke filii quondam Henrici Posteel [?emendo] acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendidit Johanni de Dusel ad opus domus leprosorum 

dicti ter Eijendonc site prope Buscum supportavit cum litteris et [jure] 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Walterus datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1179 p 689r 10 ma 09-06-1393. 

Johannes Vrieze bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vrieze pistor prebuit et reportavit. Testes Sijmon et Vere datum 

secunda post festum sancti sacramenti. 

 

1179 mf10 F 13 en mf11 A 01 p. 690. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 06-06-1393. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 11-06-1393. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1393. 

 

BP 1179 p 690v 01 vr 06-06-1393. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze wollenklerenwever verkocht aan Gerardus van 

Geffen molenaar een b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes zv Gerardus 

van der Donc beloofd21 had aan eerstgenoemde Johannes, een helft te betalen 

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

huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, te weten uit de 

helft naast erfgoed van Denkinus Gruijter. 

 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris laneorum hereditarium censum 

trium librarum monete quem Johannes filius Gerardi van der Donc promisit 

se daturum et soluturum primodicto Johanni hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini ex medietate domus et aree site in Busco ad locum 

dictum Wijnmolenberch videlicet ex illa medietate dicte domus et aree que 

sita est contigue iuxta hereditatem Denkini Gruijter prout in litteris 

hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Gerardo de (dg: Geff) Geffen 

#multori supportavit# (dg: s) cum litteris et jure promittens (dg: ratam 

et ob) super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promiserunt insuper primodictus Johannes et cum (dg: di) eo 

dictus Nijcholaus de Heze eius pater indivisi super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Vere datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1179 p 690v 02 vr 06-06-1393. 

Johannes de jongere zv Nijcholaus van Heze verwerkte zijn recht tot 

                         
21 Zie ← BP 1178 f 018v 12 vr 07-02-1388, belofte van deze erfcijns van 3 

pond. 
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vernaderen. 

 

Johannes junior filius Nijcholai de Heze prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 690v 03 wo 11-06-1393. 

Gerardus Bits soen en zijn vrouw Yda van Hijnen beloofden aan Johannes van 

den Hout zvw Henricus Goes 8¼ (dg: goede) nieuwe Gelderse gulden22 of de 

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

helft met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394). 

 

Gerardus Bits soen et Yda de Hijnen eius uxor promiserunt Johanni van den 

Hout filio quondam Henrici Goes octo (dg: bonos) #novos# Gelre gulden et 

quartam partem unius #novi# Gelre gulden seu valorem mediatim Domini et 

mediatim ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Vere et 

Walterus datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1179 p 690v 04 wo 11-06-1393. 

Johannes Hovelman zvw Theodericus gnd Thedeken droeg over aan Adam van 

Mierde, tbv zijn kinderen Arnoldus, Johannes, Gertrudis en Katherina, zijn 

vruchtgebruik in een erfgoed, eertijds van voornoemde Theodericus Thedeken, 

in Den Bosch, over de Visbrug, welk erfgoed voornoemde Johannes 

gerechtelijk gekocht had van Godefridus Posteel. 

 

Johannes (dg: Hoe) Hovelman filius quondam Theoderici dicti Thedeken suum 

usufructum sibi competentem in quadam hereditate (dg: dicti) que fuerat 

dudum dicti Theoderici (dg: The) Thedeken sita in Busco ultra pontem 

piscium quam hereditatem dictus Johannes erga Godefridum Posteel per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisiverat prout 

in litteris (dg: here ve #A#) supportavit #Ade de Mierde ad (dg: ..) 

opus# Arnoldi (dg: G) Johannis Gertrudis et Katherine suis! liberorum 

promittens ratam servare. Testes Vere et Walterus datum quarta post 

sacramenti. 

{Vanaf het einde van BP 1179 p 690v 04 een haal tot en met BP 1179 p 690v 

06}. 

 

BP 1179 p 690v 05 do 12-06-1393. 

Voornoemde Arnoldus, Johannes, Gertrudis en Katherina verkochten voornoemd 

erfgoed23 met gebouwen aan Johannes Reijmbrant zvw Nijcholaus Reijmbrant. 

Verkopers en Johannes Hoevelman beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd 12 pond geld b-erfcijns. Bernerus gnd Bernier Andries soen 

deed afstand. 

 

Dicti Arnoldus Johannes Gertrudis et Katherina cum tutore dictam 

hereditatem simul cum edificiis in dicta hereditate consistentibus 

hereditarie vendiderunt Johanni Reijmbrant filio quondam Nijcholai 

Reijmbrant supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes cum 

tutore et cum eis dictus Johannes Hoevelman indivisi super habita et 

habenda ratam servare et obligationem (dg: ..) in dicta (dg: dicta) 

hereditate cum suis (dg: att) edificiis existentem deponere exceptis XII 

libris monete hereditarii census exinde de jure solvendis. Quo facto 

Bernerus dictus Bernier Andries soen super dicta hereditate cum suis 

edificiis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam 

servare et oblugationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) 

Vere et Walterus datum in octavis sacramenti. 

 

                         
22 Zie → BP 1180 p 243r 08 do 10-12-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
23 Zie → BP 1175 f 138r 10 ±vr 02-04-1395, overdracht van dit erfgoed. 
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BP 1179 p 690v 06 do 12-06-1393. 

Voornoemde Johannes Reijmbrant beloofde aan Johannes Hovelman 110 Hollandse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

(dg: Dictus) Dictus Johannes Reijmbrant promisit Johanni Hovelman centum 

et decem Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 690v 07 wo 11-06-1393. 
Vergelijk: BHIC IOLVr Broederschap 1232-19, f.212r, wo 11-06-1393. 

Bodo zvw mr Arnoldus van Zanthen verkocht aan Gertrudis wv Tielmannus 

Mathijs soen een b-erfcijns24 van 6 pond geld, die Reijnerus van Holten zvw 

Willelmus Moelner van Vucht beloofd had aan voornoemde Bodo, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) 1/3 

deel van een huis en erf van wijlen mr Johannes Basijns, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Walterus van Vucht enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel anderzijds, te weten uit het 1/3 deel 

naast voornoemd erfgoed van wijlen Arnoldus van Wesel, (2) 1/3 deel van een 

stal met ondergrond, aldaar, tegenover voornoemd huis en erf, in een 

straatje dat loopt naast erfgoed van Willelmus zvw Arnoldus Tielkini, 

tussen erfgoed van Heijlwigis gnd Vrancken enerzijds en erfgoed van mr 

Johannes gnd Goutsmit anderzijds. 

 

Bodo filius quondam magistri Arnoldi de Zanthen hereditarium censum sex 

librarum monete (dg: solvendum) #quem Reijnerus de Holten filius quondam 

Willelmi Moelner de Vucht promisit se daturum et soluturum dicto Bodoni# 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex tercia parte 

domus et aree quondam magistri Johannis Basijns (dg: avi olim dicti 

Bodonis) site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Walteri 

de Vucht ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi de Wesel ex alio 

scilicet ex illa tercia parte que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti quondam Arnoldi de Wesel atque de et ex tercia parte 

cuiusdam stabuli cum suo fundo siti ibidem in opposito dicte domus et 

aree in quodam (dg: quodam) viculo ibidem tendente juxta hereditatem 

Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini inter hereditatem Heijlwigis 

dicte Vrancken ex uno et inter hereditatem magistri Johannis dicti 

Goutsmit ex alio prout in litteris hereditarie vendidit Gertrudi relicte 

quondam Tielmanni Mathijs soen supportavit cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Vere datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1179 p 690v 08 wo 11-06-1393. 

Jacobus Tijt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Tijt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 690v 09 wo 11-06-1393. 

Bodo zvw mr Arnoldus van Zanthen verkocht aan Gertrudis wv Tielmannus 

Mathijs soen een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis (do 

25-12-1393), gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Zidewijnden enerzijds 

en erfgoed van Godefridus van Lijemde anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Bodo filius quondam magistri Arnoldi de Zanthen hereditarie vendidit 

Gertrudi relicte quondam Tielmanni Mathijs soen hereditarium censum III 

librarum monete solvendum hereditarie (dg: nativitatis) mediatim Domini 

et mediatim (dg: D) Johannis et primo termino nativitatis Domini ex domo 

et area dicti venditoris sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

quondam Johannis de Zidewijnden ex uno et inter hereditatem Godefridi de 

                         
24 Zie → BP 1182 p 650v 03 ma 28-11-1401, overdracht van de cijns. 
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Lijemde ex (dg: u) alio promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus exinde prius de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 690v 10 wo 11-06-1393. 

Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode gaf uit aan 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen (1) een beemd, gnd des Hertogen 

Beemd, in Moergestel, tussen de plaats gnd die Horenvoert enerzijds en 

Henricus zvw mr Henricus anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die Zegge, in 

Moergestel, tussen Johannes van Brecht enerzijds en het water gnd die Aa 

anderzijds, (3) een stuk beemd, gnd die Scoerbeemd, in Moergestel, tussen 

het water gnd die Aa enerzijds en Henricus Kreijt anderzijds, (4) een akker 

en een aangelegen stuk land, gnd die Raephof, en een akker, gnd die Wilge 

Akker, gelegen tegen voornoemd stuk land gnd die Raephof, in Moergestel, 

tussen Johannes die Drossaert en erfgoed van het Groot Gasthuis in Den 

Bosch enerzijds en wijlen Mathias Claes soen en voornoemde Willelmus Vos zv 

Henricus van der Bruggen anderzijds, zoals deze goederen behoorden aan 

wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 4 mud 2 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren. Voornoemde Jacobus en met hem Gheerlacus en Heijlwigis, kv 

voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode, beloofden lasten af te 

handelen. 

 

Jacobus Tijt maritus et tutor legitimus Lane sue uxoris filie (dg: 

quondam Goeswini filii quondam Goeswini) #Gheerlaci filii quondam 

Gheerlaci# Cnode pratum dictum des Hertogen Beemt situm in parochia de 

Ghestel prope (dg: Herlaer) #Oesterwijc# inter locum dictum die 

Horenvoert ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam (dg: Hen) 

magistri Henrici ex alio atque peciam prati! die Zegghe sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis de Brecht ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio item peciam prati dictam die Scoerbeemt sitam in 

dicta parochia inter (dg: hereditatem) dictam aquam die Aa vocatam ex uno 

et inter hereditatem Henrici Kreijt ex alio item (dg: peciam p terre 

dictam die Raephof et ..) quendam aggerem et peciam terre dictam die 

Raephof (dg: atque agrum terre) dicto aggeri adiacentem atque quendam 

agrum terre #dictum die Wilghe Acker# {in margine sinistra:} #[Wil]ge 

Acker# dicte pecie terre die Raephof vocate adiacentem sitos in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis die Drossaert (dg: ex uno et inter) 

#et# hereditatem spectantem ad hospitale maius in Busco ex uno et inter 

hereditatem (dg: lib) quondam Mathie Claes soen (dg: ex alio) et Willelmi 

Vos filii Henrici van der Bruggen ex alio (dg: tendentes cum uno) prout 

ibidem siti sunt #et# ad dictum quondam Gheerlacum Cnode spectare 

consueverunt dedit ad hereditariam paccionem dicto Willelmo Vos filio 

Henrici van der Bruggen ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria 

paccione quatuor modiorum et duorum lopinorum siliginis mensure de Busco 

danda et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Busco ex! 

premissis promittentes (dg: warandiam pro premissis et aliam obligationem 

de obligationem deponere) et cum eo Gheerlacus et Heijlwigis liberi dicti 

(dg: quondam Goeswini filii quondam Goeswini) #Gheerlaci filii quondam 

Gheerlaci# Cnode cum tutore (dg: super) indivisi super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Vere et Walterus 

datum supra. 

 

1179 mf10 F 14 en mf11 A 02 p. 691. 

 Geen data op deze pagina. 

 

BP 1179 p 691r 01 wo 11-06-1393. 

Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode gaf uit aan 

Willelmus Sceijve de helft van een stuk beemd, gnd die Rume Heuvel, in 

Moergestel, tussen Johannes van Brecht enerzijds en kv Truda van Zonne 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes van Brecht, 
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zoals dit stuk beemd behoorde aan wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Jacobus en met hem Gheerlacus 

en Heijlwigis, kv voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode, beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Jacobus Tijt (dg: su) ut supra medietatem pecie prati dicte die (dg: 

Rume) Rume Hoevel site in parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

hereditatem Johannis de [Brecht] ex uno et inter hereditatem liberorum 

Trude de Zonne ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus (dg: 

ve) dictam hereditatem (dg: dictorum liberorum dicte Trude de Zonne item 

item domi) #ad dictam hereditatem dicti Johannis de Brecht# prout 

huiusmodi pecia prati ad dictum quondam Gheerlacum Cnode spectare 

consuevit ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Willelmo Sceijve ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco ex premissis promittens! warandiam (dg: pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit) et cum eo (dg: Rodolphi) 

Gheerlacus et Heijlwigis liberi dicti Gheerlaci filii quondam Gheerlaci 

Cnode cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 691r 02 wo 11-06-1393. 

Voornoemde Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode gaf uit 

aan Petrus zv Willelmus die Brouwer (1) de helft van een stuk beemd, gnd 

die Rume Heuvel, in Moergestel, tussen Johannes van Brecht enerzijds en kv 

Truda van Zonne anderzijds, te weten de helft richting voornoemde kv Truda 

van Zonne, (2) een huis, hofstad, tuin en akker gnd die Mortel Akker, in 

Moergestel, tussen een gemene weg enerzijds en kinderen gnd Goebels 

Kijnderen anderzijds, (3) de helft van een stuk land, gnd dat Mudsaet, in 

Moergestel, tussen Johannes gnd Drossaet enerzijds en Arnoldus gnd Eliaes 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes Drossaet, zoals 

deze goederen behoorden aan wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode; de uitgifte 

geschiedde voor een b-erfcijns van 20 schelling geld aan de investiet van 

Moergestel en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Jacobus en met hem 

Gheerlacus en Heijlwigis, kv voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode, 

beloofden lasten af te handelen. 

 

Dictus Jacobus Tijt ut supra medietatem pecie prati dicte die Rume Hoevel 

site in parochia de Ghestel prope (dg: Herla) Oesterwijc inter 

hereditatem Johannis de Brecht ex uno et inter hereditatem liberorum 

Trude de Zonne ex alio scilicet illam medietatem que sita est (dg: st) 

versus dictam hereditatem dictorum liberorum dicte Trude de Zonne item 

(dg: domistadium) domum et domistadium et ortum et agrum terre dictum die 

Mortel Acker sitos in dicta parochia inter (dg: here) communem viam ex 

uno et inter hereditatem liberorum dictorum Goebels Kijnderen ex alio 

item medietatem pecie terre dicte dat Mudsaet site in dicta parochia 

inter hereditatem Johannis dicti Drossaet ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi dicti Eliaes ex alio scilicet illam medietatem que sita est 

versus dictam hereditatem dicti Johannis Drossaet prout ibidem siti sunt 

et ad dictum quondam (dg: Goeswinum) #Gheerlacum# Cnode spectare 

consueverat! ut dicebat dedit ad hereditarium censum! Petro filio 

Willelmi die Brouwer ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario 

censu #XX solidorum monete investito de Ghestel predicta exinde solvendo 

dando etc atque# pro hereditaria paccione duorum modiorum et sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens! 

warandiam (dg: #et cum# pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit) et cum eo Gheerlacus et Heijlwigis liberi dicti (dg: 

Goeswini filii quondam Goeswini Cnode) #Gheerlaci filii quondam Gheerlaci 
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Cnode# cum tutore (dg: w) indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 691r 03 wo 11-06-1393. 

Voornoemde Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode gaf uit 

aan Eelkinus gnd Eliaes soen (1) een stuk land, gnd die Molenakker, in 

Moergestel, tussen Petrus Zibben enerzijds en Johannes gnd Monen Peets 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Groet Streep, in Moergestel, tussen 

Egidius van Eten enerzijds en Henricus van Spaendonc anderzijds, (3) de 

helft, die behoorde aan wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode, in een stuk 

weide, gnd die Kept, in Moergestel, tussen erfgoed van het Groot Gasthuis 

in Den Bosch enerzijds en Enghela gnd Jacobs anderzijds, zoals deze 

goederen behoorden aan voornoemde Gheerlacus Cnode; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 mud 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. Voornoemde Jacobus en met hem Gheerlacus en 

Heijlwigis, kv voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode, beloofden lasten 

af te handelen. 

 

Dictus Jacobus peciam terre die Molenacker sitam in parochia de Ghestel 

prope Oesterwijc inter hereditatem Petri Zibben ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Monen Peets ex alio item peciam terre dictam 

(dg: den) #die# Groet Streep sitam in dicta parochia inter hereditatem 

Egidii de Eten ex uno et inter hereditatem Henrici de Spaendonc ex alio 

item (dg: peciam pascue dictam communiter) medietatem que ad dictum 

quondam Gheerlacum Cnode spectare consueverat in (dg: here) pecia pascue 

dicta communiter #die# Kept sita in dicta parochia inter hereditatem 

hospitalis maioris in Busco ex uno et inter hereditatem Enghele dicte 

Jacobs ex alio (dg: ut dicebat) prout ibidem site sunt et ad dictum 

Gheerlacum Cnode spectare consueverunt ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum (dg: El) Eelkino dicto Eliaes soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione unius modii et quinque lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam (dg: pro premissis 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit) et cum eo (dg: -.) 

Gheerlacus et Heijlwigis liberi dicti Gheerlaci filii quondam Gheerlaci 

Cnode cum tutore indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 691r 04 wo 11-06-1393. 

Voornoemde Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode gaf uit 

aan Mathijas molenaar zvw Walterus Meijs soen (1) een stuk beemd, gnd die 

Gans Beemd, in Moergestel, tussen Eelkinus Elijaes soen enerzijds en 

Johannes die Tijmmerman anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Torstken, in 

Moergestel, tussen erfgoed van het gasthuis in Den Bosch enerzijds en 

Egidius van Eten anderzijds, (3) een stuk land, in Moergestel, naast de 

weide gnd (dg: die Kept enerzijds en) naast Henricus zvw mr Henricus, met 

een eind strekkend aan voornoemde weide gnd die Kept en met het andere eind 

aan Johannes van Bloemendael, (4) een tuin, in Moergestel, tussen Johannes 

Bloemendael enerzijds en Enghela Jacobs anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde weide gnd die Kept, (5) een stuk land, in Moergestel, tussen 

eertijds Enghela Jacobs enerzijds en een gemene weg anderzijds, (6) een 

stuk land, gnd dat Krom Streepken, in Moergestel, tussen Willelmus die 

Potter enerzijds en kvw Henricus Godevarts anderzijds, zoals deze 

erfgoederen behoorden aan wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van van 3 mud 5 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Jacobus en met hem 

Gheerlacus en Heijlwigis, kv voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode, 

beloofden lasten af te handelen. 

 

Dictus Jacobus Tijt ut supra peciam prati dictam die Gans Beemt sitam in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem Eelkini Elijaes 
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soen ex uno et inter hereditatem Johannis die Tijmmerman ex alio item 

peciam terre dicta dat Torstken sitam in dicta parochia inter hereditatem 

hospitalis in Busco ex uno et inter hereditatem Egidii de Eten ex alio 

item peciam terre sitam in dicta parochia (dg: ad) iuxta pascuam dictam 

(dg: dat #die# Kept #ex uno# inter hereditatem Henrici filii quond) 

contigue iuxta hereditatem Henrici filii quondam magistri Henrici 

tendentem cum uno fine ad dictam pascuam dictam die Kept et cum reliquo 

fine ad hereditatem Johannis de Bloemendael item ortum situm in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis (dg: Jo) Bloemendael ex uno et inter 

(dg: et) hereditatem Enghele Jacobs ex alio tendentem cum uno fine ad 

dictam pascua! die Kept vocatam item peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem dudum Enghele Jacobs ex uno et inter (dg: he) communem 

(dg: pla) viam ex alio (dg: item) #item peciam terre dictam dat Crom 

Streepken sitam in dicta parochia inter hereditatem Willelmi die Potter 

ex uno et inter hereditatem (dg: .) liberorum (dg: dictorum) quondam 

Henrici Godevarts ex alio# prout huiusmodi hereditates ad dictum quondam 

Gheerlacum Cnode spectare consueverunt dedit ad hereditariam paccionem 

Mathije multori filio quondam Walteri Meijs soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditaria paccione trium modiorum et (dg: triu) quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens (dg: 

warandiam pro) et cum eo Gheerlacus (dg: f) et Heijlwigis liberi dicti 

Goeswini! filii quondam Goeswini! cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 691r 05 wo 11-06-1393. 

Voornoemde Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode gaf uit 

aan Willelmus zvw Engbertus gnd Bo..man (1) een stuk land, gnd die Bijgart, 

in Moergestel, tussen erfgoed van het Groot Gasthuis in Den Bosch enerzijds 

en Willelmus Sceijven anderzijds, (2) een stuk land, in Moergestel, naast 

de plaats gnd die Tommel, tussen erfgoed van het Groot Gasthuis enerzijds 

en Petrus Zibben anderzijds, (3) een stuk land, in Moergestel, naast de 

plaats gnd die Leempoel, tussen erfgoed van het Groot Gasthuis enerzijds en 

Arnoldus gnd Elijaes anderzijds, (4) een stuk land, naast plaats gnd die 

Leempoel, tussen een gemene weg enerzijds en Walterus Pauwels anderzijds, 

(5) een stuk land aldaar, naast de plaats gnd die Leempoel, tussen erfgoed 

van het Groot Gasthuis enerzijds en kv Mijskinus van den Bijest anderzijds, 

(6) een stuk land, naast de plaats gnd die Leempoel, tussen erfgoed van het 

Groot Gasthuis enerzijds en Petrus van den Eijghen anderzijds, zoals deze 

erfgoederen behoorden aan wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Jacobus en met hem Gheerlacus 

en Heijlwigis, kv voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode, beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Dictus Jacobus Tijt ut supra peciam terre dictam die Bijgart sitam in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter (dg: here) hereditatem 

hospitalis maioris in Busco ex uno et inter hereditatem Willelmi Sceijven 

ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia iuxta (dg: dictum d) 

locum dictum die Tommel inter hereditatem dicti hospitalis ex uno et 

inter hereditatem Petri Zibben ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia juxta locum dictum die Leempoel inter hereditatem dicti 

hospitalis ex uno et inter hereditatem Arnoldi dicti Elijaes ex alio item 

peciam terre sitam iuxta dictum locum die Leempoel vocatum inter (dg: 

hereditatem) communem viam ex uno et inter hereditatem Walteri Pauwels ex 

alio item peciam terre sitam ibidem (dg: inter) juxta dictum locum die 

Leempoel vocatum inter hereditatem dicti hospitalis ex uno et inter 

hereditatem liberorum Mijskini van d[en] Bijest ex alio item peciam terre 

sitam iuxta dictum locum die Leempoel vocatum inter hereditatem dicti 

hospitalis ex uno et inter hereditatem Petri van den Eijghen ex [alio] 
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prout ibidem site sunt et ad dictum quondam (dg: Goeswinum) #Gheerlacum# 

Cnode spectare consueverunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Willelmo filio quondam Engberti dicti Bo..man (dg: -s soen) ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

(dg: p) et in Busco tradenda e[x premissis] promittentes et cum eo 

Gheerlacus et Heijlwigis liberi dicti (dg: Goeswini filii quondam 

Goeswini) #Gheerlaci filii quondam Gheerlaci# Cnode cum tutore indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 691r 06 wo 11-06-1393. 

Voornoemde Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode gaf uit 

aan Johannes gnd Rose (1) een stuk beemd, gnd Datermijt, in Moergestel, 

tussen de plaats gnd die Hou..voert enerzijds en Johannes Lijsbetten soen 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd de Grote Bijgart, in Moergestel, tussen 

Ghibo van der Berten enerzijds en Petrus Zibben anderzijds, (3) een stuk 

land, in Moergestel, naast de plaats gnd die Leempoel, tussen Johannes gnd 

Moenen Peete enerzijds en Walterus Pauwels anderzijds, (4) een stuk land, 

gnd die Meerakker, in Moergestel, tussen erfgoed van het gasthuis van Den 

Bosch enerzijds en Willelmus Vos anderzijds, (5) een stuk land, gnd de 

Biesakker, in Moergestel, tussen Egidius van Eten enerzijds en Johannes 

Bolleken anderzijds, (6) een stuk land, gnd die Krumstrepe, tussen erfgoed 

van het gasthuis van Den Bosch enerzijds en Amelius gnd Snella.. 

anderzijds, (7) de helft van een stuk land gnd dat Mutsaed, in Moergestel, 

tussen Johannes Drossaet enerzijds en Arnoldus Elijaes anderzijds, te weten 

de helft richting voornoemde Arnoldus Elijaes, zoals deze erfgoederen 

behoorden aan wijlen voornoemde Gheerlacus Cnode; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 2 mud 5 lopen ....., {p.692v} Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Jacobus en met hem Gheerlacus 

en Heijlwigis, kv voornoemde Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode, beloofden 

lasten af te handelen. 

 

Dictus Jacobus Tijt ut supra peciam prati dictam Datermijt sitam in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc inter (dg: here aquam di) locum 

dictum die Hou..voert ex uno et inter hereditatem Johannis Lijsbetten 

soen ex alio item peciam terre dictam den Groten Bijgart sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Ghibonis van der Berten ex uno et inter 

hereditatem Petri Zibben ex alio item peciam terre sitam #in dicta 

parochia# iuxta locum dictum die Leempoel inter hereditatem Johannis (dg: 

Moenen) dicti Moenen (dg: Pete) Peete ex uno et inter hereditatem Walteri 

Pauwels ex alio item peciam terre dictam die Meeracker sitam in dicta 

parochia inter hereditatem hospitalis de Busco ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Vos ex alio item peciam terre dictam den Bijesacker 

sitam in dicta parochia inter hereditatem Egidii de Eten (dg: ....) [ex 

uno] et inter hereditatem Johannis Bolleken ex alio item peciam terre 

dictam die Crumstrepe inter hereditatem hospitalis predicti ex uno et 

inter hereditatem Amelii dicti Snella.. [ex] alio item medietatem pecie 

terre dicte dat Mutsaed site in dicta parochia inter hereditatem Johannis 

Drossaet ex uno et inter hereditatem Arnoldi Elijaes ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est versus (dg: hereditatem) dictam hereditatem 

dicti Arnoldi Elijaes (dg: .) ut dicebat p[rout ibidem site et ad dictum 

quondam (dg: Goeswinum) #Gheerlacum# Cnode spectare consueverunt ut 

[dicebat] dedit ad hereditariam paccionem Johanni dicto Rose ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione (dg: trium modiorum et 

quinque) duorum modiorum et quinque lopinorum ..... 

 

1179 mf11 A 03 p. 692. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1393. 

 anno Domini Mo CCCo nonagesimo tercio mensis junii 
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  in crastino Barnabe: 12-06-1393. 

 

BP 1179 p 692v 01 wo 11-06-1393. 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco ex premissis promittentes et cum !Gheerlacus et Heijlwigis liberi 

dicti (dg: quond Goeswini filii quondam Goeswini) #Gheerlaci filii 

quondam Gheerlaci Cnode# indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 02 wo 11-06-1393. 

Ghevardus van Achel zvw Henricus van Achel en Henricus zv voornoemde 

Ghevardus verkochten aan Walterus van Oekel een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 dagmaten 

beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Maet {niet afgewerkt 

contract} 

 

Ghevardus de Achel filius quondam Henrici de Achel et Henricus filius 

dicti Ghevardi (dg: pro) hereditarie vendiderunt Waltero de Oekel 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quinque diurtantis 

prati sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto die Maet. 

 

BP 1179 p 692v 03 wo 11-06-1393. 

Vervolgens beloofden Gheerlacus en Heijlwigis, kv Gheerlacus zvw Gheerlacus 

Cnode, aan voornoemde Jacobus Tijt ev Lana dv Gheerlacus zvw Gheerlacus 

Cnode, ingeval voornoemde Lana zou overlijden, zonder wettig nageslacht 

verwekt door voornoemde Jacobus Tijt, dat dan eerstgenoemde Gheerlacus en 

Heijlwigis van al de voornoemde beloften en de schade voornoemde Jacobus 

Tijt en alle goederen van voornoemde Jacobus Tijt, die aan voornoemde 

Jacobus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, schadeloos zullen 

houden. 

 

Notum sit universis quod cum ita (dg: per) omnia acta ?sunt constituti 

igitur Gheerlacus et Heijlwigis (dg: filii) liberi (dg: Go Gheela) 

Gheerlaci filii quondam Gheerlaci Cnode cum tutore promiserunt super 

habita et habenda dicto Jacobo Tijt quod si contingat (dg: La) dictam 

Lanam uxorem (dg: dicti) dicti Jacobi Tijt decedere sine prole legitima 

ab ea et dicto Jacobo Tijt pariter (dg: generanda) genita vel generanda 

superviva remanente quod extunc dicti Gheerlacus et Heijlwigis dictum 

Jacobum (dg: -s) Tijt et omnia bona dicti Jacobi Tijt eidem Jacobo de 

morte quondam suorum parentum successione advoluta a (dg: ob) omnibus 

promissionibus (dg: infrascript) prescriptis #et a dampnis# indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 04 wo 11-06-1393. 

Ghevardus van Achel zvw Henricus van Achel en Henricus zv voornoemde 

Ghevardus verkochten aan Walterus van Oekel een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 

dagmaten beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Maet, ter 

plaatse gnd Vranken Hostat, beiderzijds tussen Arnoldus van den Hoernic, 

(2) 2 dagmaten beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Maet, 

ter plaatse gnd in die Riedemaet, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den 

Bosch enerzijds en Arnoldus van der Haseldonc anderzijds, (3) 1 dagmaat 

beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Maet, tussen Nijcholaus 

gnd Cnoden soen van Vucht enerzijds en Gerardus Witroc anderzijds. 

 

Ghevardus de Achel filius quondam Henrici de Achel et Henricus filius 

dicti Ghevardi hereditarie vendiderunt Waltero de Oekel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex duabus diurnatis prati (dg: s) 

dictorum venditorum sitis in (dg: lo) parochia de Vucht sancti Lamberti 
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(dg: inter hereditatem in) in loco dicto die Maet in (dg: opposito loci 

dicti) loci! dicti Vrancken Hostat inter hereditatem Arnoldi van den 

Hoernic ex utroque latere coadiacentem atque ex duabus diurnatis prati 

sitis in parochia et loco predictis (dg: inter) in loco dicto in die 

Riedemaet inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi van der Haseldonc ex alio item ex una (dg: diu) 

diurnata prati sita in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Nijcholao! dicti Cnoden soen de (dg: Vucht) Vucht ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Witroc! ex alio promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Emont et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 05 do 12-06-1393. 

Arnoldus Jans soen van Crumvoert, Henricus die Rijc en Engbertus van 

Crumvoert beloofden aan Gerardus Balijart 39½ Hollandse gulden of de waarde 

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

 

Arnoldus Jans soen de Crumvoert Henricus die Rijc #et# Engbertus de 

Crumvoert promiserunt Gerardo Balijart XXXIX et dimidium Hollant gulden 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Vere 

datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 692v 06 do 12-06-1393. 

Amisius gnd Mijs zv Volcquinus gnd Mijs soen van Amersvoert verkocht aan 

Arnoldus zv voornoemde Volcquinus, tbv zijn voornoemde vader Volcquinus, 

een n-erfcijns van 15 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis (do 25-12-1393), 

gaande uit 5 morgen land van wijlen Egidius van de Doorn, nu aan voornoemde 

verkoper behorend, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Kuijcse Kamp, tussen 

Petrus Ludincs enerzijds en kvw Arnoldus Tielkini anderzijds. 

 

Amisius (dg: f) dictus Mijs filius Volcquini dicti Mijs soen de 

Amersvoert hereditarie vendidit (dg: p) Arnoldo filio dicti Volcquini ad 

opus eiusdem Volcquini sui patris hereditarium censum XV librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et primo 

termino (dg: nativitatis Domini) nativitatis Domini ex quinque iugeribus 

terre quondam Egidii de Spina nunc ad dictum venditorem spectantibus 

sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto die Kuijcschen Camp inter 

hereditatem Petri Ludincs ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi Tielkini ex alio ut dicebat promittens warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter re) et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 07 do 12-06-1393. 

Johannes Bessellen beloofde aan Nijcholaus gnd Foijnssen 32 Hollandse 

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

 

Johannes Bessellen promisit Nijcholao dicto (dg: ?Lo) Foijnssen XXXII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 08 do 12-06-1393. 

Ghibo en Heijlwigis, kvw Henricus van den Broec van Rijxstel, verkochten 

aan Godefridus Vrancken soen van Helmont de helft van 1 bunder beemd, in 

Aarle, ter plaatse gnd in die Lange Beemde, tussen Johannes van Bruheze 

enerzijds en Henricus Dekens soen van Helmont anderzijds, waarvan de andere 

helft behoort aan voornoemde Godefridus Vrancken van Helmont, en welke 

beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een bunder beemd van kv Leijta van 

Keppel, aldaar gelegen, belast met de grondcijns. 
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Ghibo et Heijlwigis liberi quondam Henrici van den Broec de Rijxstel cum 

tutore medietatem #ad se spectantem# unius bonarii prati siti in parochia 

de Arle in loco dicto in die Langhe (dg: Bee) Beemde inter hereditatem 

(dg: commendatoris) Johannis de Bruheze ex uno et inter hereditatem 

Henrici Dekens soen de Helmont ex alio et (dg: que medietas annuatim 

dividitur contra) #de quo bonario prati# reliqua medietas spectat ad 

Godefridum Vrancken soen de Helmont (dg: bonarii predicti) #+ {BP 1179 p 

692v 09 invoegen}# ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Godefrido 

Vrancken de Helmont promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 09 do 12-06-1393. 

{Invoegen in BP 1179 p 692v 08}. 

+ et quod bonarium prati annuatim dividitur contra (dg: hereditatem 

Heijl) #unum bonarium prati# liberorum Leijte de Keppel situm ibidem. 

 

BP 1179 p 692v 10 do 12-06-1393. 

Arnoldus van Rode van Houdescut zvw Johannes van Rode verkocht aan Johannes 

van den Bredeacker een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in Geen Middelste 

Welijsel, tussen Johannes van den Bredeacker enerzijds en Willelmus Laurens 

soen anderzijds, met beide einden strekkend aan het water gnd die Aa, 

belast met tiendhooi. 

 

Arnoldus de Rode van Houdescut filius quondam Johannis de Rode peciam 

prati sitam in parochia de Ossche in loco dicto in Gheen Middelste 

Welijsel inter hereditatem Johannis van den Bredeacker ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Laurens soen ex alio tendentem cum utroque fine ad 

aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van den 

Bredeacker promittens warandiam et obligationem deponere excepto (dg: de) 

feno decimali exinde solvendo. Testes (dg: d) Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 11 do 12-06-1393. 

Petrus die Mesmaker zvw Theodericus gnd Tijmmerman van Berze verkocht aan 

Henricus van Zittart zvw Henricus van Beirct een n-erfpacht25 van 2 mud 

rogge, maat van Oostelbeers, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren, gaande 

uit een beemd gnd die Steendonk, in Oostelbeers, tussen Danijel nzvw hr 

Henricus Danels soen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Petrus die Mesmaker (dg: de) filius quondam Theoderici dicti Tijmmerman 

de Berze hereditarie vendidit Henrico de Zittart filio quondam Henrici de 

Beirct hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Oestelberze solvendam hereditarie purificationis et in Oestelberze 

tradendam ex quodam prato dicto die Steendonc sito in parochia de 

Oestelberze inter hereditatem Danijelis filii naturalis quondam domini 

Henrici Danels soen ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et (dg: obad) aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione unius modii 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Sijmon et 

Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 692v 12 do 12-06-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1394), met 36 goede Gelderse gulden en 2 mud rogge, maat van 

Oostelbeers, als pacht van het jaar van wederkoop, en met eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Godefridus Sceijvel zv Johannes Sceijvel, Matheus Gegel zvw Johannes van 

Os, ....... .....ert verwer en Johannes van de Kloot. 

 

                         
25 Zie → BP 1183 f 153r 03 do 07-06-1403, overdracht van de erfpacht. 
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Et poterit ad spacium trium annorum (dg: datam presentium s) festum 

purificationis beate Marie virginis proxime futurum (dg: pro) sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XXXVI bonis Gelre gulden seu 

valorem et cum duobus modiis siliginis dicte mensure pro paccione anni 

redempcionis et cum arrestadiis si que defecerint ut [in forma]. Acta in 

camera presentibus Godefrido Sceijvel filio Johannis Sceijvel Matheo 

Gegel filio quondam Johannis de Os ....... .....ert tinctore Johanne de 

Globo datum anno Domini Mo CCCo nonagesimo tercio mensis junii (dg: d) in 

crastino Barnabe hora none [pontificis Bonifacii noni ann]o quarto. 

 

1179 mf11 A 04 p. 693. 

 Quarta post sacramenti: woensdag 11-06-1393. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1393. 

 

BP 1179 p 693r 01 ±wo 11-06-1393. 

Godefridus zv Johannes Sceijvel gaf uit aan Johannes zvw Johannes Bolcs 

soen 3 bunder beemd, in Asten, er plaatse gnd Hoesden, tussen Theodericus 

van Gherwen en erfg vw Johannes des Vroeden enerzijds en erfg vw Henricus 

gnd van Aven en erfg van Johannes van Aven anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 9 penning nieuwe cijns en 1 cijnshoen aan de grondheer, en 

thans voor een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Someren, met 

Lichtmis in Someren te leveren. Beide brieven overhandigen aan voornoemde 

Godefridus. 

 

Godefridus filius Johannis Sceijvel tria bonaria prati sita in parochia 

de Asten in loco dicto Hoesden inter hereditatem Theoderici de (dg: V) 

Gherwen et heredum quondam Johannis des Vroeden ex uno et inter 

hereditates heredum quondam Henrici dicti de Aven et (dg: hereditatem) 

heredum Johannis de Aven ex alio ut dicebat dedit hereditarium pactum 

Johanni filio quondam Johannis (dg: Bolx) Bolcs soen ab eodem hereditarie 

possidenda (dg: pro) pro novem denariis novi census et uno pullo censuali 

domino fundi exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione 

XVIII lopinorum siliginis mensure de Zoemeren danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Zoemeren tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Sijmon et Vere datum post! 

sacramenti. Tradentur ambe litter dicto Godefrido. 

 

BP 1179 p 693r 02 ±wo 11-06-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes Bolcs soen beloofde aan voornoemde 

Godefridus 33 1/3 goede Gelderse gulden en 12 lopen rogge, maat van 

Someren, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te leveren. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis Bolcs soen promisit super omnia 

dicto Godefrido XXXIII bonos Gelre gulden et terciam partem unius boni 

Gelre gulden seu valorem et XII lopinos siliginis mensure de (dg: Busco) 

Zoemeren ad purificationis proixme futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 693r 03 wo 11-06-1393. 

Woltherus gnd Coelborner droeg over aan zijn dochter Gertrudis zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn voornoemde dochter Gertrudis 

gekomen waren na overlijden van Katherina mv voornoemde Gertrudis, resp. 

aan haar zullen komen na overlijden van voornoemde Walterus. Twee brieven. 
?Een brief overhandigen aan Johannes van Best zv Willelmus Brueders. 

 

Duplicetur. 

Woltherus dictus (dg: Col) Coelborner suum usufructum sibi competentem in 

omnibus bonis que Gertrudi sue filie de morte quondam Katherine matris 

olim dicte Gertrudis successione advolutis et post mortem dicti Walteri 

advolvendis quocumque locorum (dg: loc) consistentibus sibe sitis ut 
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dicebat legitime supportavit dicte Gertrudi sue filie promittens ratam 

servare. Testes Vere et Walterus datum (dg: supra) quarta post 

sacramenti. Et duplicetur. Traditur ?una littera (dg: W) Johanni de Best 

filio Willelmi Brueders. 

 

BP 1179 p 693r 04 wo 11-06-1393. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen en Mathias molenaar zvw Walterus 

Mijs soen beloofden aan Jacobus Tijt 126 Hollandse gulden of de waarde met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen et Mathias (dg: di) multor 

filius quondam Walteri Mijs soen promiserunt indivisi super omnia Jacobo 

Tijt centum et XXVI Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 693r 05 wo 11-06-1393. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen droeg over aan Jacobus Tijt 40 

Gelderse gulden, aan hem beloofd26 door Johannes gnd die Brouwer. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen quadraginta aureos florenos 

monete Gelrie promissos sibi (dg: J) a Johanne dicto (dg: Bro) die 

Brouwer prout in litteris supportavit Jacobo Tijt cum litteris et jure. 

Testes (dg: Sijmon) #Vere# et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 693r 06 wo 11-06-1393. 

Johannes Rosen, Willelmus Sceijve, Petrus zvw Willelmus die Brouwer en 

Willelmus zvw Engbertus Borchman beloofden aan Jacobus Tijt 127 Hollandse 

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

 

Johannes Rosen Willelmus Sceijve Petrus filius quondam Willelmi die 

Brouwer et Willelmus filius quondam (dg: Henr) Engberti Borchman 

promiserunt (dg: Jac) indivisi super omnia Jacobo Tijt centum et XXVII 

Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 693r 07 wo 11-06-1393. 

Eelkinus gnd Elijaes soen beloofde aan Jacobus Tijt 27½ Hollandse gulden of 

de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Eelkinus dictus Elijaes soen promisit super omnia Jacobo #Tijt# XXVII et 

dimidium Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 693r 08 do 12-06-1393. 

Elizabeth gnd Enghelen dochter dvw Johannes die Sot verkocht aan Johannes 

zvw Reijnerus gnd Braen 1 zesterzaad roggeland, in Gerwen, ter plaatse gnd 

Lanckelaer, tussen voornoemde Elizabeth enerzijds en Theodericus gnd 

Camens? soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het 

andere eind aan Theodericus van den Broec, belast met 1/5 deel van de 

cijnzen en pachten, die voornoemde Elizabeth levert, gaande uit haar 

erfgoederen, in Gerwen. Johannes Hels zvw Willelmus Hels en zijn vrouw 

Heijlwigis ndv voornoemde Elizabeth verkoopster deden afstand. 

 

Elizabeth dicta Enghelen dochter filia quondam Johannis die Sot cum 

tutore unam sextariatam terre siliginee sitam in parochia de Gherwen (dg: 

inter) in loco dicto Lanckelaer inter hereditatem dicte Elizabeth ex uno 

et inter hereditatem Theoderici dicti Camens? soen ex alio tendentem cum 

                         
26 Zie ← BP 1175 f 066r 02 wo 26-02-1393, belofte op 25-12-1393 40 Gelre 

gulden te betalen. Er is echter ook een belofte op 25-12-1395 40 Gelre 

gulden te betalen. 
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uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem Theoderici 

van den Broec ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Reijneri dicti Braen promittens cum tutore warandiam et obligationem 

deponere excepta quinta parte censuum et paccionum quos et quas dicta 

Elizabeth ex #suis# hereditatibus in dicta parochia sitis solvere tenetur 

annuatim. Quo facto Johannes Hels (dg: ma) filius quondam Willelmi Hels 

maritus legitimus ut asserebat Heijlwigis sue uxoris filie naturalis 

dicte Elizabeth venditricis et dicta Heijlwigis cum eodem Johanne Hels 

tamquam cum suo tutore super dicta sextariata terre siliginee et jure ad 

opus dicti emptoris renunciaverunt promittentes (dg: ratam servare) ratam 

servare et obligationem (dg: deponere) ex parte eorum deponere. Testes 

Sijmon et Vere datum (dg: .) in octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 693r 09 do 12-06-1393. 

Reijnerus van Mechelen ev Elizabeth dvw Johannes zv Walterus van den Hoevel 

droeg over aan Willelmus zvw Johannes gnd Koevelman (voor 2/3) en 

Heijlwigis van den Berselaer (voor 1/3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit 

de helft van een hoeve, gnd ten Velde, in Gemonde, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes zv Walterus van den Hoevel gekocht had van Johannes 

nzvw Johannes Honijman, en die nu aan hem behoort. De brief overhandigen 

aan voornoemde Willelmus. 

 

Reijnerus de Mechelen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis filii Walteri van den Hoevel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Andree apostoli et ad Buscum tradendam ex medietate cuiusdam mansi dicti 

communiter ten Velde siti in parochia de Ghemonden et ex attinentiis 

eiusdem medietatis singulis et universis quam paccionem dictus quondam 

Johannes filius Walteri van den Hoevel erga Johannem filium naturalem 

quondam Johannis Honijman emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie #et quam nunc ad se spectare dicebat# supportavit Willelmo 

filio quondam Johannis dicti Koevelman et Heijlwigi (dg: de Bers) van den 

Berselaer scilicet dicto Willelmo pro duabus terciis partibus et dicte 

Heijlwigi pro una tercia parte cum litteris et aliis et jure promittens 

ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti 

quondam Johannis filii (dg: q) Walteri van den Hoevel (dg: et d) et 

suorum heredum deponere. Testes Sijmon et Vere datum in octavis 

sacramenti. Tradetur littera dicto Willelmo. 

 

BP 1179 p 693r 10 do 12-06-1393. 

Philippus zvw Johannes van Eijcke verkocht aan Godefridus van Gheldorpe zvw 

Philippus van Eijcke een n-erfcijns van 3 pond en 3 kapoenen, met Pasen te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Geldrop, ter plaatse gnd aen 

die Plaetze, tussen Henricus die Mersman enerzijds en Johannes van Aken 

anderzijds, reeds belast met een hoen, gnd een gemein hoen, (2) een kamp, 

in Geldrop, ter plaatse gnd in dat Heide Eusel, tussen Theodericus gnd 

Melants soen enerzijds en Petrus van der Moelen anderzijds, dit kamp reeds 

belast met 2 schelling aan de heer van Geldrop. 

 

Philippus filius quondam Johannis de Eijcke hereditarie vendidit 

Godefrido de Gheldorpe filio quondam (dg: Gh) Philippi de Eijcke 

hereditarium censum censum! trium librarum monete et trium caponum 

solvendum hereditarie in festo pasche ex domo et orto sitis in Gheldorp 

ad locum dictum (dg: ad) aen die Plaetze inter hereditatem Henrici die 

Mersman ex uno et inter hereditatem Johannis de Aken ex alio item ex 

quodam campo sito in parochia de Gheldor[p] in loco dicto in dat Heijde 

Eeusel inter hereditatem Theoderici dicti Melants soen ex uno et inter 

hereditatem Petri van der Moelen ex alio ut dicebat (dg: here) promittens 

super omnia (dg: warandiam) habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis uno pullo dicto een gemeijn hoen ex dictis 
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domo et orto et II solidis ce[nsus] domino de Gheldorp ex dicto campo de 

jure prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 693r 11 do 12-06-1393. 

Walterus zvw Laurencius van Baest alias gnd van der Bruggen verkocht aan 

Henricus zvw Johannes gnd Roempot een stuk land in Esch, ter plaatse gnd op 

Genen Vorstenberg, beiderzijds tussen Johannes gnd Ghiben soen, strekkend 

met een eind aan de Aa. 

 

Walterus filius quondam Laurencii de Baest #alias dicti# van der Bruggen 

peciam terre sitam in parochia de Essche ad locum dictum op Ghenen 

Vor[sten]berch inter hereditatem Johannis dicti Ghiben soen ex (dg: un) 

utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad aquam dictam die 

(dg: Do) Aa (dg: ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem) #hereditarie 

vendidit# Henrico filio quondam Johannis dicti Roempot (dg: ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione quatuor duodecim 

lopinorum siliginis me[nsure de] Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis) promittens warandiam 

(dg: pro premissis et al) obligationem deponere. #Testes datum supra#. 

(dg: et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicte 

[paccionis] dictus Henricus hereditariam paccionem quatuor lopinorum ... 

recipiendam levandam et solvendam ex omnibus bonis dicti Henrici 

quocumque sitis ad pignus imposuit). Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 693r 12 do 12-06-1393. 

Henricus zvw Johannes gnd Roempot gaf uit aan Walterus zvw Laurencius van 

Baest een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen 

Mathijas snijder enerzijds en Willelmus van der Meer anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 3 

lopen rogge, maat van Esch, met Lichtmis in Esch te leveren. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Roempot peciam prati sitam in 

parochia de Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem Mathije 

(dg: dicti s..) sartoris ex uno et inter hereditatem Willelmi van der 

Meer ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam paccionem Waltero filio 

quondam Laurencii de (dg: Kaest) Baest ab eodem hereditarie possidendam 

pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione trium (dg: lib) lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) 

#Essche# d[anda sibi] ab alio hereditarie purificationis et in Essche 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 A 05 p. 694. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1393. 

 

BP 1179 p 694v 01 do 12-06-1393. 

Walterus zvw Laurencius van Baest gaf uit aan Laurencius van der Bruggen 

zvw voornoemde Laurencius van Baest een stuk beemd in Esch, tussen Johannes 

Ghiben soen enerzijds en Walterus gnd Matheus soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 13 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Laurencius tot onderpand een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

gaande uit verscheidene goederen van voornoemde Laurencius. 

 

Walterus filius quondam Laurencii de Baest peciam prati sitam in parochia 

de Essche inter hereditatem Johannis (dg: Willems) Ghiben soen ex uno et 

inter hereditatem Walteri dicti Matheus soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Laurencio van der Bruggen filio dicti quondam 

Laurencii de Baest ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione tredecim lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 
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warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dictus 

Laurencius hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis dicte 

mensure solvendam et recipiendam ex (dg: bonis dicti) bonis quibuscumque 

dicti Laurencii ad pignus imposuit. Testes Sijmon et Vere datum in 

octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 694v 02 do 12-06-1393. 

Erenbertus zvw Johannes gnd Vuchtman droeg over aan Gerardus Vuchtman van 

Essche al zijn erfgoederen in Vught Sint-Petrus en in Esch, voor zover dat 

erfgoederen zijn in erfgoederen van wijlen Theodericus van den Esschelaer 

en zijn vrouw Hilla van den Esschelaer, belast met de onraad. 

 

Erenbertus filius quondam Johannis dicti Vuchtman omnes hereditates ad se 

spectantes sitas in parochia de Vucht sancti Petri et in parochia de 

Essche prout et in quantum hereditates site sunt in hereditatibus quondam 

Theoderici van den Esschelaer et Hille van den Esschelaer eius uxoris 

hereditarie supportavit Gerardo Vuchtman de Essche promittens (dg: ratam) 

warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus dictis onraet exinde 

de jure #solvendis# et ad has de jure spectantibus et dictus Gerardus 

repromisit super omnia huiusmodi onera taliter exsolvere sic quod dicto 

Erenberto dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 694v 03 do 12-06-1393. 

Johannes zv Rodolphus van Moenle verkocht aan Thomas zvw Henricus Luten 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Hees, tussen Yda gnd 

Bernts enerzijds en Johannes zvw Bernardus gnd Vette anderzijds, (2) een 

huis en tuin, in Hees, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde 

Rodolphus van Moenle anderzijds. 

 

Johannes filius Rodolphi de Moenle hereditarie vendidit Thome filio 

quondam Henrici Luten soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: domo et orto) #pecia terre# dicti venditoris sita in 

parochia de Hees inter hereditatem Yde dicte Bernts ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Bernardi dicti Vette ex alio item ex 

domo et orto dicti venditoris sitis in parochia predicta inter (dg: 

hereditatem) communem plateam ex uno et inter hereditatem #dicti# 

Rodolphi de Moenle ex alio (dg: item) ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 694v 04 do 12-06-1393. 

Hr Theodericus Boest investiet van Oisterwijk machtigde zijn broer Arnoldus 

Rover Boest zijn rentes, cijnzen, pachten, lijfrentes en credieten te 

manen. 

 

Dominus Theodericus Boest investitus de Oesterwijc dedit potestatem (dg: 

Ro) Arnoldo Rover Boest suo fratri potestatem monendi suos redditus 

census pacciones et vitales pensiones et (dg: deb) credita que sibi 

debentur (dg: a personis) et debebuntur a personis quibuscumque ad 

revocacionem. Testes Emont et Vere datum (dg: q) in octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 694v 05 do 12-06-1393. 

Godefridus Sceijvel zv Johannes Sceijvel verkocht aan Johannes zvw Henricus 

gnd Swaen (1) een stuk land, gnd die Hassels Akker, in Someren, tussen 

Arnoldus gnd Haengreves soen enerzijds en Henricus van Aven anderzijds, (2) 

een stuk beemd, gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, tussen 

Heijlwigis Ghiben enerzijds en voornoemde Johannes zvw Henricus Swaens 

anderzijds, belast met 7 penning nieuwe cijns en ½ cijnshoen aan de 
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grondheer. De brief overhandigen aan voornoemde Godefridus of aan hem. 

 

Godefridus Sceijvel filius Johannis Sceijvel peciam terre dictam die (dg: 

Hass) Hassels Acker (dg: et peciam prati adiacentem) sitas! in parochia 

de Zoemeren inter hereditatem Arnoldi dicti Haengreves soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Aven ex alio et peciam prati sitam ad finem 

dicte pecie terre inter hereditatem Heijlwigis Ghiben ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Henrici dicti Swaen ex alio ut dicebat 

(dg: dedit ad hereditariam paccionem) #hereditarie vendidit# dicto 

Johanni filio quondam Henrici Swaens ab eodem hereditarie possidendas 

(dg: pro septem denariis censu novi novi census domino fundi annuatim 

solvendis dandis etc et dimidio pullo censuali domino fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione) promittens warandiam 

et obligationem deponere exceptis septem denariis novi census et dimidio 

pullo censuali (dg: exin) domino fundi exinde solvendis. Testes Sijmon et 

Vere datum supra. Tradetur littera dicto Godefrido vel (dg: vel) sibi. 

 

BP 1179 p 694v 06 do 12-06-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus Swaen beloofde aan voornoemde Godefridus 

Sceijvel 18 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1394), en 18 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar 

(di 02-02-1395), in Helmond te leveren, en 50 goede Gelderse gulden of de 

waarde met Lichtmis over een jaar te betalen. 

 

Dictus (dg: Go) Johannes filius quondam Henrici Swaen promisit dicto 

Godefrido Sceijvel (dg: L bonos Gelre gulden seu valorem) XVIII lopinos 

siliginis mensure de Helmont ad purificationis proxime futurum atque 

XVIII lopinos siliginis dicte mensure a purificationis proxime ultra 

annum persolvendos et in Helmont tradendos atque L bonos Ghelre gulden 

seu valorem a purificationis proxime ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 694v 07 do 12-06-1393. 

Voornoemde Godefridus Sceijvel verkocht aan Jacobus gnd Ermgarden soen een 

stuk land, gnd de Els Akker, en een aangelegen stuk beemd, in Someren, ter 

plaatse gnd in die Elsen, tussen Franco Haengreves soen enerzijds en 

Gerardus Brant anderzijds, belast met 3½ penning nieuwe cijns aan de 

grondheer. De brief overhandigen aan hem of aan Godefridus. 

 

Dictus Godefridus Sceijvel peciam terre dictam den (dg: G) Els Acker 

#atque peciam prati sibi adiacentem# sitas in parochia de Zoemeren in 

loco dicto in die Elsen inter hereditatem Franconis Haengreves soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: Gheer) Gerardi Brant ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Jacobo dicto Ermgarden soen promittens warandiam et 

obligationem deponere ex III et dimidium! denariis novi census (dg: exi) 

domino fundi exinde solvendis. Testes datum supra. Tradetur littera sibi 

vel Godefrido. 

 

BP 1179 p 694v 08 do 12-06-1393. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Godefridus Sceijvel 5 lopen 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394), 5 lopen 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395), en 5 

lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis over 2 jaar (wo 02-02-1396), in 

Someren te leveren, en 14 goede Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

over 2 jaar te betalen. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia dicto Godefrido Sceijvel quinque 

lopinos siliginis mensure de (dg: Hol) Zoemeren ad purificationis proxime 

futurum et quinque lopinos siliginis dicte mensure a purificationis 

proxime ultra (dg: d) annum (dg: persolvendos et in Zoemeren tradendos et 

XIIII bonos Gelre gulden seu valorem a pu) atque quinque lopinos 
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siliginis dicte mensure a purificationis proxime ultra #duos# annos 

persolvendos et in Zomeren tradendos atque (dg: XV) XIIII bonos Gelre 

gulden seu valorem a purificationis proxime ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 694v 09 do 12-06-1393. 

Voornoemde Godefridus Sceijvel verkocht aan Theodericus Dijebout (1) een 

stuk land, gnd de Kleinen Hijsenberg, in Someren, tussen Marcelius 

Kathelinen soen enerzijds en Johannes Jutten soen anderzijds, (2) een stuk 

beemd, gelegen aan het eind van voornoemd stuk land, tussen voornoemde 

Johannes Jutten soen enerzijds en Johannes Heijnen soen anderzijds, belast 

met 5 penning nieuwe cijns en ½ cijnshoen aan de grondheer. De brief 

overhandigen aan voornoemde Godefridus of aan hem. 

 

Dictus Godefridus Sceijvel peciam terre dictam den Cleijnen Hijsenberch 

sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem Marcelii Kathelinen soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Jutten soen ex alio atque peciam 

prati sitam ad finem dicte pecie terre inter hereditatem dicti Johannis 

Jutten soen ex uno et inter hereditatem Johannis Heijnen soen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico Dijebout promittens warandiam et 

obligationem deponere #exceptis# quinque denariis novi census et dimidio 

pullo censuali #domino fundi# exinde solvendis. Testes datum supra. 

Tradetur littera dicto Godefrido vel sibi. 

 

BP 1179 p 694v 10 do 12-06-1393. 

Voornoemde Theodericus Dijebout beloofde aan voornoemde Godefridus 16 lopen 

rogge, maat van Someren, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394), en 16 

lopen rogge, maat van Someren, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) 

in Someren te leveren, 44½ goede Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 

over een jaar te betalen. 

 

Dictus Theodericus Dijebout promisit dicto Godefrido XVI lopinos 

siliginis mensure de (dg: Zo l) Zoemeren ad purificationis (dg: 

purificationis) proxime et XVI lopinos siliginis dicte mensure a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos et in Zoemeren 

tradendos et (dg: L) quadraginta quatuor et dimidium bonos Gelre gulden 

seu valorem a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf11 A 06 p. 695. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1393. 

 

BP 1179 p 695r 01 do 12-06-1393. 

Arnoldus van den Noddenvelt en zijn kinderen Henricus Noet, Katherina en 

Beatrix beloofden aan Jacobus zvw Theodericus die Veer, gedurende 4 jaar, 

ingaande heden, elk jaar met Sint-Remigius, 25 mud hop, Bossche maat, te 

leveren. 

 

Arnoldus van den Noddenvelt Henricus Noet (dg: eius f) et Katherina et 

Beatrix eius liberi promiserunt #indivisi super omnia se daturos et 

soluturos# Jacobo filio quondam Theoderici die Veer (dg: centum) ad 

spacium quatuor annorum datam presentium deinde sine medio sequentium 

anno quolibet dictorum quatuor annorum (dg: viginti ...) viginti quinque 

(dg: quin) modios lupuli dicti hoppen mensure de Busco in festo Remigii 

et pro primo termino Remigii proxime futuro. Testes Sijmon et Vere datum 

in octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 695r 02 do 12-06-1393. 

Johannes Hamer zvw Goddinus van Lijt verkocht aan Godefridus Loesken nzvw 

Henricus Mudeken (1) een stuk land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op den 

Enge, tussen Walterus Bijeken van der Graft enerzijds en Willelmus van 
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Droemel anderzijds, (2) een stuk land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op den 

Enge, tussen Metta gnd Hermans enerzijds en Henricus van Lent anderzijds, 

belast met 12 penning gemeen paijment aan de kerk van Lithoijen en 12 

penning gemeen paijment aan de priester van die kerk. 

 

Johannes Hamer filius quondam Goddini de Lijt peciam terre sitam in 

parochia de Lijttoijen ad locum dictum op den Enghe inter hereditatem 

Walteri Bijeken van der Graft ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Droemel ex alio atque peciam terre sitam in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Mette dicte Hermans ex uno et inter hereditatem Henrici 

de (dg: Leij) Lent ex alio (dg: pro) in ea quantitate qua ibidem site 

sunt ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido Loesken filio naturali 

quondam Henrici Mudeken promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis XII denariis communis pagamenti ecclesie de Lijttoijen 

et XII denariis communis pagamenti (dg: inves) presbitro eiusdem ecclesie 

ex premissis solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 695r 03 do 12-06-1393. 

Johannes Colne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Colne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 695r 04 do 12-06-1393. 

Henricus van den Loeke en Zerisius Stevens soen van Berchen beloofden aan 

Gerardus Wilde 39½ mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met 

Lichtmis (ma 02-02-1394) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1394). 

 

Henricus van den Loeke et Zerisius Stevens soen van Berchen promiserunt 

Gerardo Wilde XXXIX et dimidium modios siliginis mensure de Busco (dg: 

ad) mediatim purificationis et mediatim pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 695r 05 do 12-06-1393. 

Johannes Rover zvw hr Gheerlacus Rover ridder verkocht aan Willelmus Neven 

soen een n-erfcijns van 3½ oude groot Tournoois, uit een b-erfcijns van 4 

oude groten tournoois, die voornoemde Willelmus Neven soen met Sint-

Remigius moet betalen aan voornoemde Johannes, gaande uit een erfgoed, gnd 

Heitveld, in Mierlo, ter plaatse gnd ten Hout, tussen Johannes van 

Cruijsscoet enerzijds en voornoemde Johannes Rover anderzijds. 

 

Johannes Rover filius quondam domini Gheerlaci Rover militis hereditarium 

censum trium et dimidii grossorum Turonensium antiquorum de hereditario 

censu IIIIor grossorum Turonensium antiquorum quem Willelmus Neven soen 

dicto Johanni solvere tenetur hereditarie Remigii ex (dg: pe) hereditate 

dicta Heijtvelt sita in parochia de Mierle in loco dicto ten Hout inter 

hereditatem Johannis de Cruijsscoet ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis Rover ex alio hereditarie vendidit dicto Willelmo Neven soen 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 695r 06 do 12-06-1393. 

Paulus zvw Johannes gnd Lemmens soen verkocht aan Johannes van Erke een 

stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, tussen Luijtgardis 

Lemmens enerzijds en voornoemde Johannes van Erke anderzijds. 

 

Paulus filius quondam Johannis dicti Lemmens soen (dg: de L) peciam terre 

sitam in parochia de Helvoert in loco dicto Leendonc inter hereditatem 

Luijtgardis Lemmens ex uno et inter hereditatem Johannis de Erke ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni de Erke promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1179 p 695r 07 do 12-06-1393. 

Henricus van Reke van Lijt verkocht aan Theodericus nzvw Gerardus Uden soen 

van Tefelen (1) ½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in Godekens 

Hoeve, tussen Goddo gnd Godde Hamers soen enerzijds en kv Henricus Kolne 

anderzijds, (2) ½ morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd in Godekens 

Hoeve, tussen erfgoed gnd de Hoefs Hoeve enerzijds en voornoemde Goddo 

anderzijds, belast met 4 penning aan het kapittel van Luik, 10 voet 

maasdijk, in Groot Lith, ter plaatse gnd die Nieuwe Oplage, naast de dijk 

van Truda Sluijters, waterlaten en sloten. 

 

Henricus de Reke de Lijt dimidium iuger terre situm in parochia de Magno 

Lijt in #ante# loco dicto (dg: d) in (dg: .) Godekens (dg: .) Hoeve inter 

[hereditatem] Goddonis dicti Godde Hamers soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum Henrici Kolne ex alio (dg: prout ibidem sunt sita 

est) atque dimidium iuger terre situm in parochia et loco predicto! (dg: 

re) inter hereditatem dictam de Hoefs Hoeve ex uno et inter hereditatem 

dicti Goddonis (dg: Hamers soen) ex alio prout ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Theoderico filio naturali Gerardi Uden soen 

de Tefelen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor 

denariis talis !census (dg: q) in quali huiusmodi quatuor denarii (dg: de 

jure sunt solvendi) capitulo Leodiensi de jure sunt solvendi et X 

pedatas! aggeris Mose sitis in dicta parochia in loco dicto die Nuwe 

Oplage iuxta aggerem Trude Sluijters ad premissa spectantibus et (dg: fo) 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus de jure. Testes (dg: 

datum) Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 695r 08 do 12-06-1393. 

Theodericus Floren soen kramer schonk aan Johannes zvw Jacobus van der 

Stegen en diens vrouw Hadewigis dv voornoemde Theodericus een n-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis 

en erf van voornoemde Theodericus, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van Johannes Monijs enerzijds en erfgoed van Truda Gasteldoncs ev 

Henricus Jeghers anderzijds. 

 

Theodericus Floren soen institor hereditariam paccionem trium modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo 

et area dicti Theoderici sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem 

Johannis Monijs ex uno et inter hereditatem Trude Gasteldoncs uxoris 

Henrici Jeghers ex alio ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Jacob) 

Johanni filio quondam Jacobi van der Stegen (dg: promittens) cum Hadewige 

sua uxore filia dicti Theoderici nomine dotis ad jus oppidi promittens 

warandiam (dg: et obligationem) et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 695r 09 do 12-06-1393. 

Godefridus Sceijvel zv Johannes Sceijvel verkocht aan Johannes zv Goeswinus 

gnd Bloijs (1) een stuk land, gnd Roede Akker, in Someren, tussen Marcelius 

Kathelinen soen enerzijds en erfgoed van de kerk van Someren anderzijds, 

(2) een stuk beemd, gnd den Rodekens Beemd, in Someren, tussen Leonius van 

de Kelder enerzijds en Lambertus van Stipdonc anderzijds, belast met 4½ 

penning nieuwe cijns en ½ cijnshoen aan de grondheer. De brief overhandigen 

aan voornoemde Godefridus Sceijvel of aan hem. 

 

Godefridus Sceijvel filius Johannis Sceijvel peciam terre dictam Roede 

Acker sitam in parochia de Zoemeren inter hereditatem Marcelii Kathelinen 

soen ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Zoemeren ex 

alio atque peciam prati dictam den Rodekens Beemt sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Leonii de Penu ex uno et inter hereditatem Lamberti de 

Stipdonc ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio (dg: q) 

Goeswini dicti Bloijs promittens warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: quatuor) IIIIor et dimidio denariis novi census et dimidio 
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pullo #censuali# domino fundi exinde solvendis. Testes Vere et Wouter 

datum supra. Tradetur littera dicto Godefrido Sceijvel vel sibi. 

 

BP 1179 p 695r 10 do 12-06-1393. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Godefridus Sceijvel 14 lopen 

rogge, maat van Helmond, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394), en 14 

lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) 

in Helmond te leveren, en 39 goede Gelderse gulden of de waarde met 

Lichtmis over een jaar te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto (dg: Goes) Godefrido Sceijvel XIIII 

lopinos siliginis mensure de (dg: Zoen) Helmont ad purificationis proxime 

futurum et XIIII lopinos siliginis dicte mensure a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos et in (dg: Zoeme) Helmont tradendos atque 

XXXIX bonos Gelre gulden seu valorem a purificationis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 695r 11 do 12-06-1393. 

Jacobus die Groet zvw Johannes die Groet van Malsen verkocht aan Johannes 

Roest zvw Henricus Roest de helft in 4 hont land, in Empel, ter plaatse gnd 

in die Leemsculen, tussen Boudewinus van Rijswijc enerzijds en Johannes 

Rogxken anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere 

helft van deze 4 hont land, belast met 1 roede dijk, ter plaatse gnd 

Scinnen Oirde, naast de dijk van Hermannus Aelbrechts soen en de dijk van 

Johannes Hermans. 

 

(dg: Joh) Jacobus die Groet filius quondam Johannis die Groet de Malsen 

(dg: duo) medietatem ad se spectantem in quatuor hont terre sitis in 

parochia de Empel in loco dicto in die Leemsculen inter hereditatem 

Boudewini de Rijswijc ex uno et inter hereditatem Johannis Rogxken ex 

alio et que medietas annuatim dividitur contra reliquam medietatem 

dictorum quatuor hont terre in ea quantitate qua ibidem est.. sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Roest f[ilio] quondam Henrici (dg: 

Roest) Roest promittens warandiam et obligationem deponere excepta una 

(dg: una) virgata aggeris sita ad locum dictum Scinnen Oirde iuxta 

aggerem Hermanni Aelbrechts soen #et inter aggerem Johannis Hermans# ad 

dictam medietatem de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 695r 12 do 12-06-1393. 

Johannes Roest zvw Henricus Roest ev Enghela dv Albertus zv Johannes gnd 

Hermans soen droeg over aan Hermannus Loden soen een stuk land, in Empel, 

tussen kvw Johannes gnd Hoernoc enerzijds en Ghibo gnd Hernic anderzijds, 

dat voornoemde Albertus zv Johannes Hermans soen gekocht had van Albertus 

zvw Arnoldus zv Ludovicus van Kessel, en dat voornoemde Albertus zv 

Johannes Hermans soen geschonken had aan voornoemde Johannes Roest en diens 

vrouw Enghela dv eerstgenoemde Albertus, bij hun huwelijk. 

 

Johannes Roest filius quondam Henrici (dg: Oe) Roest maritus et tutor 

legitimus Enghele sue uxoris filie Alberti filii Johannis dicti Hermans 

soen peciam terre sitam in parochia de Empel inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis dicti Hoernoc ex uno et inter hereditatem Ghibonis dicti 

(dg: Hoernic) Hernic ex alio [quam] dictus Albertus filius Johannis 

Hermans soen erga Albertum filium quondam Arnoldi (dg: Lo) filii Ludovici 

de Kessel emendo acquisiverat prout in [litteris et quam] dictus Albertus 

filius Johannis Hermans soen dederat dicto Johanni Roest cum dicta 

Enghela sua uxore #filia primodicti Alberti# nomine dotis et in subsidium 

matrimonii [hereditarie] supportavit Hermanno Loden soen cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 
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1179 mf11 A 07 p. 696. 

 Geen data op deze pagina. 

 

BP 1179 p 696v 01 do 12-06-1393. 

Bela wv Theodericus van Bijlant zvw hr Johannes van Eijndoven ridder 

beloofde Zegherus van Wordragen schadeloos te houden van het hout en de 

takken, die voornoemde Zegherus het afgelopen jaar gezaagd heeft, in het 

eiland van wijlen voornoemde Theodericus Bijlant, in Maren, ter plaatse gnd 

in den Maerse Wert, welk eiland was van wijlen hr Rijcoldus Koc ridder. 

 

Solvit. 

Bela relicta quondam Theoderici de Bijlant filii quondam domini Johannis 

de Eijndoven militis promisit super omnia Zeghero de Wordragen quod ipsa 

dictum Zegherum de lignis et ramis que et quos dictus Zegherus scidit et 

(dg: scivit) secuit (dg: in core proxime preterito co) #infra annum 

proxime preteritum# in insula dicti quondam Theoderici Bijlant sita in 

parochia de Maren in loco dicto in den Maersche Wert et que insula fuerat 

quondam domini Rijcoldi Koc militis et a dampnis dicto Zeghero occacione 

dictorum lignorum et (dg: ramorum) ramorum et ex eo (dg: ?occacione q 

illius) quod dictus Zegherus (dg: in ?vare proxime preterito) #infra 

annum proxime preteritum# dictam insulam apprehendit et dicta ligna et 

ramos scidit et secuit ut dicebat indempnem servare. Testes Vere et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 02 do 12-06-1393. 

Petrus gnd Crauwel droeg over aan Henricus zv Johannes gnd Kemerlinc de 

helft met gebouwen, in een erfgoed in Den Bosch, in een straatje dat loopt 

van de straat gnd Huls naast erfgoed van wijlen Johannes gnd Olijsleger 

naar het water gnd die Meer, beiderzijds naast erfgoed van Petrus van 

Vucht, strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan erfgoed van 

voornoemde Petrus van Vucht, welk eerstgenoemd erfgoed voornoemde Petrus 

Crauwels en Rodolphus Rover Waelgeboren in cijns verkregen27 hadden van 

Engbertus gnd die Korver en diens vrouw Agnes dvw Henricus van Hedel, 

belast met cijnzen in de brief vermeld. 

 

Petrus dictus Crauwel medietatem ad se spectantem in quadam hereditate 

sita in Busco in quodam viculo tendente a vico dicto Huls juxta 

hereditatem quondam Johannis dicti Olijsleger versus aquam dictam die 

Meere inter hereditatem Petri de Vucht ex (dg: uno) utroque latere 

coadiacentem tendente a dicto viculo retrorsum usque ad hereditatem dicti 

Petri de Vucht (dg: de) quam hereditatem primodictam dictus Petrus 

Crauwels et Rodolphus Rover Waelgeboren erga Engbertum dictum die Korver 

et Agnetem eius uxorem filiam quondam Henrici de Hedel ad censum 

acquisiverat prout in litteris simul cum edificiis in dicte medietate 

consistentibus ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio Johannis 

dicti Kemerlinc 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 696v 03 do 12-06-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Petrus Crauwel 17½ Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit dicto Petro Crauwel XVII et dimidium Gelre 

gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
27 Zie ← BP 1179 p 032v 13 do 05-01-1391, uitgifte van dit erfgoed. 
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BP 1179 p 696v 04 do 12-06-1393. 

Mijchael van Breda beloofde aan Thomas Valant zvw Thomas Valant 29 

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

betalen. 

 

Mijchael de Breda promisit Thome Valant filio quondam Thome Valant (dg: 

X) XXIX Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a nativitatis Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 05 do 12-06-1393. 

Theodericus gnd Waghebart en Arnoldus Noude Oldekens soen beloofden 

voornoemde Mijchael schadeloos te houden. 

 
?Duplicetur. 

Theodericus dictus Waghebart #et# (dg: promisit dictum Mijchaelem 

indempnem servare testes datum supra) et Arnoldus Noude Oldekens soen 

promiserunt dictum Mijchaelem indempnem servare a dicta pecunie summa. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 06 do 12-06-1393. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Oda dvw Willelmus gnd Mans soen 

43 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

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

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promisit Ode filie quondam 

Willelmi (dg: d) dicti Mans soen XLIII (dg: g-) Gelre gulden scilicet 

XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 07 do 12-06-1393. 

Henricus van Maren ev Aleijdis dvw Gobelinus van Ghewanden droeg over aan 

Bernardus zvw voornoemde Gobelinus 1/7 deel, dat aan voornoemde Henricus en 

zijn vrouw Aleijdis gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde 

Aleijdis, in alle erfgoederen, waarin voornoemde Gobelinus was overleden, 

gelegen onder Maren en Empel. 

 

Henricus de Maren maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Gobelini de Ghewanden (dg: s quinta) septimam partem sibi et 

dicte Aleijdi (dg: -s) sue uxori de morte quondam parentum dicte Aleijdis 

successione advolutam in omnibus hereditatibus in quibus dictus quondam 

Gobelinus decessit quocumque locorum infra parochiam de Maren et de Empel 

sitis ut dicebat hereditarie supportavit Bernardo filio dicti quondam 

Gobelini promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 08 do 12-06-1393. 

Henricus zvw Willelmus gnd Hoel verkocht aan Theodericus van Wulkenberch en 

zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes die Wever van Berze een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Lambertus in Den Bosch te leveren, gaande 

uit 1½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Wert, tussen 

Albertus Arts soen enerzijds en Mechtildis wv Rodolphus Roesmont 

anderzijds. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Henricus (dg: Hoel) filius quondam Willelmi dicti Hoel legitime vendidit 

Theoderico de Wulkenberch (dg: vitalem pensionem unius n) et Heijlwigi 

sue uxori filie quondam Johannis die Wever de Berze vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum emptorum et non ultra Lamberti et in Busco tradendam ex uno et 

dimidio iugeribus terre sitis in parochia de Maren in loco dicto die 

Maersche Wert inter hereditatem Alberti Arts soen ex uno et inter 
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hereditatem (dg: quondam R) Mechtildis relicte quondam Rodolphi Roesmont 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et alter diutius vivens 

integraliter possidebit scilicet cum ipsi ambo mortui fuerint etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 09 do 12-06-1393. 

Johannes gnd Aben soen droeg over aan zijn broer Henricus Aben soen 1 

morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Bruijstinus Palarts 

enerzijds en Johannes Kathelinen soen anderzijds, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd die Kwade Rijt en met het andere eind aan de gemene 

wetering, aan hem verkocht door voornoemde Johannes Kathelinen soen. 

 

Johannes dictus (dg: Ale) Aben soen unum iuger terre situm in parochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze inter hereditatem Bruijstini Palarts uno! et 

inter hereditatem Johannis Kathelinen soen ex alio tendens cum uno fine 

ad locum dictum die Quade Rijt et cum reliquo fine ad communem aqueductum 

dictum weteringe (dg: a) venditum sibi a dicto Johanne Kathelinen soen 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Aben soen suo fratri 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 10 do 12-06-1393. 

De broers Franco, Albertus en Willelmus, kvw Adam van de Kerkhof 

wagenmaker, en Godestodis dv voornoemde Willelmus deden tbv Adam zvw 

voornoemde Adam van de Kerkhof afstand van een hofstad, in Oss, in de 

Peperstraat, naast het kerkhof van de kerk van Oss, tussen een gemeen 

straatje enerzijds en Adam zvw voornoemde Adam van de Kerkhof anderzijds, 

welke hofstad wijlen voornoemde voornoemde Adam van de Kerkhof verworven 

had van Johannes van Gravia. 

 

Franco Albertus et Willelmus fratres liberi quondam Ade de Cijmiterio 

carrucarii et Godestodis filia dicti Willelmi cum tutore (dg: super .) 

super quodam domistadio sito in Os #in vico dicto Peperstraet# (dg: 

inter) juxta cijmiterium ecclesie de Os inter communem viculum ex uno et 

inter hereditatem Ade filii dicti quondam #Ade# de Cijmiterio ex alio et 

quod domistadium dictus quondam Adam de Cijmiterio erga Johannem de 

Gravia acquisiverat (dg: prout in litteris) ut dicebant et super jure ad 

opus dicti Ade filii dicti quondam Ade de Cijmiterio renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 696v 11 do 12-06-1393. 

Nijcholaus van Heze wollenklerenwever droeg over aan Gerardus van Gheffen 

molenaar een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 3 stukjes land van wijlen Johannes Keemmerlinc, welke 

pacht voornoemde wijlen Nijcholaus van Heze verworven28 had van de broers 

Lambertus, Johannes en Johannes!, kvw Theodericus zvw Nijcholaus van Heze, 

Gerardus gnd Machiels soen, Arnoldus Alarts soen, Herbertus van Essche, de 

broers Nijcholaus en Arnoldus, kvw Arnoldus Neijser, Arnoldus gnd Poeldonc, 

Walterus uijt Vinckel en Johannes zv Johannes gnd Danen soen. 

 

Nijcholaus de Heze textor laneorum hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex (dg: 

tribu) tribus particulis terre quondam Johannis (dg: Kemer) Keemmerlinc 

quam paccionem dictus Nijcholaus de Heze erga Lambertum Johannem et 

Johannem! fratres liberos quondam Theoderici filii (dg: q) quondam 

Nijcholai de Heze Gerardum dictum Machiels soen Arnoldum Alarts soen et 

Herbertum de (dg: He) Essche atque Nijcholaum et Arnoldum fratres liberos 

                         
28 Zie ← BP 1178 f 071v 07 do 14-01-1389, overdracht van de pacht. 
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quondam Arnoldi Neijser Arnoldum dictum Poeldonc Walterum [29uijt] 

Vinckel et Johannem filium Johannis dicti Danen soen acquisiverat prout 

in litteris hereditarie supportavit Gerardo de Gheffen multorem! cum 

litteris [et jure promitten]s #super habita et habenda# ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 A 08 p. 697. 

 in octavis sacramenti: donderdag 12-06-1393. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 13-06-1393. 

 

BP 1179 p 697r 01 do 12-06-1393. 

Walterus Coelborner en zijn dochter Gertrudis verkochten aan Ludekinus zvw 

Cristianus van Zeelst een stenen huis30 met ondergrond in Den Bosch, aan de 

Orthenstraat, in een erfgoed van wijlen Hermannus van Venne alias gnd 

Crulliart, achter het stenen huis van Johannes Zanders, tussen erfgoed van 

wijlen Willelmus Broeders enerzijds en een weg die daar loopt naast erfgoed 

van Johannes van Zidewijnden anderzijds, welk eerstgenoemde stenen huis met 

een eind reikt tot aan een stenen bouwwerk gnd gevel, gelegen tussen 

eerstgenoemd stenen huis en voornoemde stenen huis van voornoemde Johannes 

Zanders en met het andere eind tot aan de oude stadsmuur, tezamen met de 

helft van voornoemde gevel, en met de helft van voornoemde oude stadsmuur 

en de gevel op deze stadsmuur gebouwd, met het recht voornoemde weg te 

gebruiken zoals ook anderen dat doen die recht in die weg hebben, en met 

het recht het vuil van de latrines in eerstgenoemd huis af te voeren door 

een “conduct”, ondergronds gelegen in het huis van voornoemde Walterus 

Coelborner en zijn kinderen, aan de andere kant van voornoemde stadsmuur 

gelegen, welke “conduct” loopt van eerstgenoemd stenen huis tot aan de 

Haven. Het huis was belast met ½ oude groot hertogencijns en met een 

b-erfcijns van 50 schelling geld aan erfg vw Johannes van Zidewijnden. 

Verkopers zullen Walterus, Rodolphus en Johannes, minderjarige kv 

eerstgenoemde Walterus, afstand laten doen. 

Zou voornoemde “conduct” kapot gaan, breken of verstopt raken, dan mag de 

koper deze, voor eigen rekening, laten herstellen. 

 

Walterus Coelborner et Gertrudis eius filia cum tutore quandam domum 

lapideam cum suo fundo sitam in (dg: B) Busco ad vicum Orthensem (dg: 

ret) in (dg: hereditatem) hereditate quondam (dg: .) Hermanni de Venne 

alias dicti Crulliart retro domum lapideam Johannis Zanders inter 

hereditatem quondam Willelmi Broeders ex uno et inter quandam viam 

tendentem ibidem (dg: jux in dicta hereditate dicti quondam Hermanni de 

Venne) contigue iuxta hereditatem Johannis de Zidewijnden ex alio et que 

domus (dg: et area) lapidea et (dg: area) cum (dg: cum) suo fundo 

#primodicta# (dg: tendent) tendit cum uno fine ad (dg: hereditatem) 

edificium lapideum dictum ghevel consistens inter primodictam domum 

lapideam (dg: et are) et inter (dg: inter) dictam domum lapideam dicti 

Johannis Zanders et cum reliquo fine ad antiquum murum oppidi de Busco 

ibidem simul medietate! dicti edificii lapidei ghevel vocati consistentis 

inter primodictam domum lapideam et inter dictam (dg: lap) lapideam! 

dicti Johannis Zanders atque cum medietate dicti antiqui muri oppidi de 

Buscoducis et edificii lapidei dicti ghevel supra eundem antiquum murum 

constructi et edificati prout primodicta domus lapidea in dictis muris et 

edificiis lapideis ghevel vocatis (dg: con-) est constructa et prout jus 

edificandi in dictis edificiis lapideis communiter ghevel vocatis spectat 

ad domum lapideam supradictam simul cum jure utendi dicta (dg: vna) via 

                         
29 Aanvulling op basis van BP 1178 f 071v 07; daar staat dat de pacht 

verworven was van broers Lambertus, Johannes en Theodericus!, kvw 

Theodericus zvw Nijcholaus van Heze, etc. 
30 Zie → BP 1180 p 346v 09 vr 11-06-1395, overdracht van het huis met 

ondergrond. 
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similiter aliis hominibus #jus# in dicta via habentibus atque (dg: j) cum 

(dg: jure) pleno jure deducendi putredines et #stercora# (dg: q) quas 

latrine consistentes in primodicta domo (dg: et area) lapidea per (dg: 

transitum ?seu et) edificium lapideum dictum (dg: con) conduct consistens 

#sub terra# in (dg: hereditate) domo dicti Walteri (dg: Koe) Coelborner 

et eius liberorum ibidem (dg: sit) ab altera parte dicti antiqui muri 

dicti oppidi de Busco et quod (dg: transitus et) edificium lapideum 

dictum conduct tendit a primodicta domo lapidea (dg: sub terra) usque ad 

aquam dictam die Haven scilicet #sub# terra et in dicta domo dicti 

Walteri et eius liberorum #in quantum huiusmodi transitus et conductus 

consistit in domo dicti Walteri et eius liberorum sub terra# ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Ludekino filio quondam Cristiani de Zeelst 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: dno) dimidio grosso antiquo domino (dg: f) duci et 

hereditario censu (dg: censu) L solidorum monete (dg: Arnoldo de Z) 

heredibus quondam Johannis de Zidewijnden exinde solvendis et quod ipsi 

Walterum Rodolphum et Johannem liberos primodicti #Walteri# quamcito ad 

annos pubertatis pervenerint super premissis ad opus dicti emptoris 

facient renunciare hoc addito quod si contingat imposterum dictum 

transitum et edificium lapideum (dg: dictum) conduct vocatum (dg: p) 

destrui seu frangu! seu defectum pati quod extunc dictus emptor libere 

poterit sub suis laboribus et expensis huiusmodi transitum et edificium 

lapideum conduct vocatum facere reparari sub dicta terra (dg: et) in 

dicta domo dicti Walteri (dg: ..) Coelborner et eius liberorum. Testes 

Vere et Walterus datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1179 p 697r 02 do 12-06-1393. 

Ghibo van Gheijne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Gheijne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 697r 03 do 12-06-1393. 

De broers Willelmus en Johannes van Best, kvw Willelmus Brueder, beloofden 

aan Walterus Coelborner 17 Engelse nobel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Willelmus et Johannes de Best fratres liberi quondam Willelmi Brueder 

promiserunt Waltero Coelborner (dg: L Hollant g) decem et septem Enghels 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 697r 04 do 12-06-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Theodericus zvw Theodericus 

gnd van Megen” en Herbertus zv Rodolphus Hals beloofde de brief, zo nodig, 

ter hand te stellen aan Ghiselbertus van Maren. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Theodericus filius quondam 

Theoderici dicti de Megen et Herbertus filius Rodolphi Hals promisit 

tradere Ghiselberto de Maren ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 697r 05 do 12-06-1393. 

Gertrudis dv Walterus Coelborner verhuurde aan haar voornoemde vader 

Walterus alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

moeder Katherina, resp. die aan haar zullen komen na overlijden van haar 

voornoemde vader Walterus, voor de duur van het leven van voornoemde 

Walterus. 

 

Gertrudis filia Wralteri! Coelborner cum tutore omnia bona sibi de morte 

quondam Katherine sue matris successione advoluta et post mortem dicti 

Walteri sui patris successione advolvenda (dg: supportavit) #locavit# 

dicto Waltero suo patri ab eodem Waltero ad eius vitam et non ultra 



Bosch’ Protocol jaar 1393 06. 

 

99 

possidenda promittens (dg: ratam servare) cum tutore ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 697r 06 do 12-06-1393. 

Ghiselbertus van Maren droeg over aan de secretaris, tbv Henricus zvw 

Theodericus zvw Theodericus van Megen, alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van Ghiselbertus en Hilla, kvw Rodolphus Sorgen, of 

volgens hun testament, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

Rijcoldus Borchgreven. De brief overhandigen aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Ghiselbertus de Maren omnia bona sibi de morte quondam Ghiselberti et 

Hille liberorum quondam Rodolphi Sorgen #seu alterius eorum# successione 

advoluta #et competenda# et quovis modo vigore testamentorum eorundem 

competentia atque post mortem Rijcoldi Borchgreven successione advolvenda 

et competenda quorumcumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit mihi ad opus Henrici filii quondam Theoderici 

filii quondam Theoderici de Megen promittens ratam servare. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Ghisberto. 

 

BP 1179 p 697r 07 do 12-06-1393. 

Bruijstinus Jans soen, Johannes Laurens soen en Hessello gnd Snabben 

beloofden aan Egidius van Eten 69 Franse franken en 4 oude schilden of de 

waarde, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

Bruijstinus Jans soen (dg: de Andel) Johannes Laurens soen (dg: ..) #et# 

Hessello dictus Snabben promiserunt Egidio de Eten sexaginta novem 

francken monete regis Francie et quatuor aude scilde seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 697r 08 do 12-06-1393. 

En hetzelfde bedrag met Pinksteren over een jaar (zo 30-05-1395). Opstellen 

in 2 brieven. 

 

Et tantum a festo penthecostes proxime futuro (dg: persolvendos) ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. Et ponetur in duabus litteris. 

 

BP 1179 p 697r 09 vr 13-06-1393. 

Cristina dvw Jordanus van Herende wv Theodericus van den Broec droeg het 

vruchtgebruik in alle goederen die, na overlijden van voornoemde 

Theodericus van den Broec, gekomen waren aan hr Johannes priester, 

Jordanus, Rodolphus, Ghiselbertus, Henricus, Elizabeth en Katherine, kv 

voornoemde Cristina en wijlen Theodericus, resp. die hen aan zullen komen 

na overlijden van voornoemde Cristina, over aan voornoemde Jordanus, tbv 

hem en hr Johannes, Rodolphus, Ghisbertus, Elizabeth en Katherina. 

De brief overhandigen aan hr Heijmericus. 

 

Cristina (dg: re) filia quondam (dg: Theoderici) #Jordani# de Herende 

relicta quondam Theoderici van den Broec cum tutore suum usufructum euc 

sibi competentem in omnibus bonis que domino Johanni presbitro Jordano 

Rodolpho (dg: Godefrido) Ghiselberto (dg: .) Henrico Elizabeth et 

Katherine liberis dictorum Cristine et quondam Theoderici de morte dicti 

quondam Theoderici van den Broec eorum patris successione advolutis et 

competentibus atque post mortem dicte (dg: .) Cristine jure successionis 

hereditarie advolvendis quocumque locorum sitis ut dicebat legitime 

supportavit (dg: dicto domino Johanni) #dicto Jordano# ad opus sui et ad 

opus (dg: dic) dictorum (dg: Jod Jordani) #domini Johannis# Rodolphi 

Ghisberti (dg: Henrici) Elizabeth et Katherine promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Sijmon et Vere datum in crastino octavarum 

sa[cramenti]. Tradetur littera domino Heijmerico. 
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1179 mf11 A 09 p. 698. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 26-09-1393. 

 anno XCIII mensis septembris in profesto Cosme et Damiani: 

  vrijdag 26-09-1393. 

 

BP 1179 p 698v 01 vr 26-09-1393. 

Cristina dvw Jordanus van Herende wv Theodericus van den Broec, hr Johannes 

priester, Jordanus, Rodolphus, Ghisbertus en Elizabeth, kv voornoemde 

Cristina en wijlen Theodericus van den Broec, en Godefridus van Gheldorp 

zvw Philippus van Eijcke ev Katherina, dv voornoemde Cristina en wijlen 

Theodericus van den Broec, droegen over aan hr Heijmericus van den Velde, 

tbv de rector van het altaar in de parochiekerk van Sint-Oedenrode, gelegen 

ter plaatse gnd Eerschot, gesticht ter ere van de H.Maria Maagd, Sint-

Cornelius, Sint-Antonius, Sint-Hubertus, Sint-Leonardus en Sint-Agatha, 

voor het zieleheil van wijlen Heijmericus van den Velde, wegens de dood van 

wijlen voornoemde Heijmericus, die veroorzaakt was door voornoemde 

Theodericus van den Broec, een b-erfcijns van 32 pond geld, met Lichtmis in 

Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een hoeve van wijlen voornoemde 

Jordanus van Herende, nu aan voornoemde Cristina en haar kinderen behorend, 

in Beek bij Aarle, en uit alle andere erfgoederen van voornoemde Cristina 

en haar kinderen, gelegen onder Beek bij Aarle, uitgezonderd 9 bunder land, 

in Beek bij Aarle, naast de plaats gnd die Hoeldonkse Mere, die feodaal 

goed zijn, (2) een hoeve, die aan hen behoort, gnd Kwade Brede, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Kwade Brede, zoals voornoemde Cristina die hoeve 

thans bezit, reeds belast met (2a) grondcijnzen, (2b) een b-erfcijns van 7 

oude schilden, gaande uit een stuk land, gnd dat Nieuweland, en een 

aangelegen stuk beemd, gnd die Coppel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Pardelaer. Met deze cijns van 32 pond zullen hr Arnoldus en hr Henricus 

priesters, Ghisbertus en Robbertus, kvw Johannes van den Broec, Antonius 

van der Weteringen, Arnoldus van den Loe, Danijel van Vladeracken, Johannes 

van Casteren, Johannes Fraij van Erpe, Johannes Colman, Ghisbertus gnd 

Rovers soen van den Broecke, Henricus Knutsard en Reijnerus die Moelnere 
?van Rode en hun goederen en erfgenamen, ontlast zijn van de cijns van 32 

pond, die zij eertijds beloofd hadden aan hr Walterus van den Velde, doctor 

decretorum {kanoniek recht}, gaande uit al hun goederen. 

 

Cristina filia quondam Jordani de Herende relicta quondam Theoderici van 

den Broec dominus Johannes #presbiter# Jordanus Rodolphus Ghisbertus 

Elizabeth liberi dictorum Cristine et quondam Theoderici van den Broec 

cum tutore Godefridus de Gheldorp filius quondam Philippi de Eijcke 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris filie 

dictorum (dg: quondam) Cristine et #quondam# Theoderici van den Broec 

hereditarium censum XXXII librarum monete solvendum hereditarie (dg: 

nativitatis Domini de et ex et . ra) purificationis et in Busco tradendum 

de et ex quodam manso #dicti# quondam Jordani de Herende nunc ad dictos 

(dg: debitores) #Cristinam et eius liberos# spectante sito in parochia de 

Beke prope Arle et ex omnibus aliis hereditatibus dictorum (dg: de) 

Cristine et eius liberorum quocumque locorum infra dictam parochiam de 

Beke situatis exceptis tamen novem bonariis terre sitis in dicta parochia 

juxta locum dictum die Hoeldoncsche Mere que novem bonaria terre sunt 

bona feodalia atque ex quodam manso (dg: dictorum m) ad ipsos spectante 

dicto Quade Brede sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Quade Brede et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis prout 

dicta Cristina (dg: hmi) jamdictum mansum cum suis attinentiis ad presens 

possidet ut dicebant hereditarie supportaverunt domino Heijmerico van den 

Velde ad opus #rectoris qui fuerit pro tempore# altaris siti in (dg: 

parochiali ecc de Ro) parochiali ecclesia de Rode sancte (dg: sancti) Ode 

sita in loco dicto Eerscot fundati in honore beate Marie virginis sancti 

Cornelii sancti Antonii sancti Huberti sancti Leonardi et sancte Aghate 

fundati (dg: promittentes cum tutore warandiam et obligationem) scilicet 

pro salutem! anime quondam Heijmerici van den Velde et nomine #videlicet# 
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emende necis dicti quondam Heijmerici facte ut dicebant (dg: d..) per 

dictum Theodericum van den Broec (dg: -ke) in personam eiusdem quondam 

Heijmerici (dg: promittentes cum tutore super habita et habenda) {in 

margine sinistra:} #+# warandiam #et obligationem deponere# exceptis 

censibus dominorum fundi ex premissis et hereditario censu septem aude 

scilde ex pecia terre dicta dat Nuwelant et pecia prati dicta die (dg: 

Capel sibi) #Coppel sibi adiacente# sitis in parochia de Rode sancte (dg: 

di) Ode ad locum dictum Pardelaer #et sufficientem facere# tali 

condicione annexa quod (dg: mediantibus) mediante predicto hereditario 

censu XXXII librarum et (dg: mediantibus) #mediante# presenti 

supportacione et assignatione hereditarii census dominus Arnoldus dominus 

Henricus presbitri (dg: liberi) Ghisbertus et Robbertus liberi quondam 

Johannis van den Broec Antonius van der Weteringen Arnoldus van den Loe 

Danijel de Vladeracken Johannes de Casteren Johannes Fraij de Erpe 

Johannes Colman Ghisbertus dictus Rovers soen van den Broecke Henricus 

Knutsard et Reijnerus die Moelnere Rode! et eorum bona quecumque et eorum 

heredes quicumque erunt quiti et liberi ab huiusmodi censu XXXII librarum 

quem ipsi (dg: promiserant) dudum promiserant domino Waltero van den 

Velde doctori decretorum de et ex omnibus et singulis suis bonis 

quocumque sitis atque ab omnibus (dg: d..) obligationibus et 

promissionibus factis et promissis #exinde# dicto domino Waltero van den 

Velde a dictis domino (dg: -s) Arnoldo domino Henrico presbitris 

Ghisberto Robberto liberis quondam Johannis van den Broec Antonio Arnoldo 

van den Loe Danijele Johanne de Casteren Johanne Fraij Johanne Colman 

Ghiselberto Rovers soen Henrico Knutsard et Reijnero Moelnere #et a 

solucione eiusdem census# (dg: occacione jamdicti census XXXII librarum) 

ab eis dicto quondam domino Waltero van den Velde promissi (dg: ab 

omnibus dampnis eisdem evenientibus). Testes Aa et Rover datum sexta post 

Mathei. 

 

BP 1179 p 698v 02 vr 26-09-1393. 

Voornoemde Cristina, hr Johannes, Jordanus, Rodolphus, Ghisbertus en 

Elizabeth, kv voornoemde Cristina en wijlen Theodericus van den Broec, 

beloofden op verband van hun goederen, en voornoemde Godefridus van 

Gheldorp beloofde op verband van alle goederen die aan voornoemde 

Godefridus en zijn vrouw Katherina waren geschonken en die aan haar gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Theodericus van den Broec, resp. die aan 

haar zullen komen na overlijden van voornoemde Cristina. 

 

{in margine sinistra:} + promiserunt cum tutore indivisi ut debitores 

principales indivisi! scilicet dicti Cristina dominus Johannes Jordanus 

Rodolphus Ghisbertus Elizabeth liberi dictorum Cristine et quondam (dg: 

Ghisberti) Theoderici van den Broec cum tutore super habita et habenda et 

dictus Godefridus de Gheldorp sub obligatione omnium bonorum que dictus 

Godefridus cum Katherina sua [uxore] nomine dotis sumpserat et que eidem 

Katherine de morte dicti quondam Theoderici van den B[roec] s[uccessione 

sunt] advoluta et [post mortem] dicte Cristine advolventur. 

 

BP 1179 p 698v 03 vr 26-09-1393. 

Voornoemde Cristina, hr Johannes, Jordanus, Rodolphus, Ghisbertus en 

Elizabeth beloofden dat Henricus, zv voornoemde Cristina en wijlen 

Theodericus van den Broec, zodra hij naar het vaderland is teruggekeerd, 

hiermee zal instemmen. 

 

(dg: promiserunt) promiserunt insuper dicti Cristina dominus Johannes 

Jordanus Rodolphus Ghisbertus et Elizabeth cum tutore super habita et 

habenda quod ipsi Henricum filium dictorum Cristine et quondam Theoderici 

van den Broec quamcito ad patriam redierit huiusmodi promissionem facient 

consentire et (dg: dictum ..) de dicto censu facere promittere warandiam 

et dicta bona pro solucione dicti census XXXII (dg: cens) librarum 
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promittere sufficientia facere et satis secura super habita et habenda. 

 

BP 1179 p 698v 04 vr 26-09-1393. 

Indien iets van de rector van voornoemd altaar gevorderd wordt van 

voornoemde cijns van 32 pond, dat voornoemde hr Arnoldus, hr Henricus, 

Ghisbertus, Robbertus, Antonius, Arnoldus van Loe, Danijel, Johannes van 

Casteren, Johannes Fraij, Johannes Colman, Ghisbertus Rovers soen, Henricus 

Knutsard en Reijnerus eertijds beloofd hadden aan hr Walterus van den Velde 

doctor decretorum, dan wordt dat afgekort bij de betaling van voornoemde 

cijns van 32 pond. 

 

tali condicione si (dg: .) rector[i?] (dg: dicti) pro tempore dicti 

altaris in quocumque tempore futuro quecumque prosequentur de dicto censu 

XXXII librarum que dicti dominus Arnoldus dominus Henricus Ghisbertus 

Robbertus Antonius Arnoldus de Loe Danijel Johannes de Casteren Johannes 

Fraij Johannes Colman Ghisbertus Rovers soen Henricus (dg: Kni) Knutsard 

et Reijnerus promiserunt dudum domino (dg: Heijmerico) #Waltero# van den 

[Velde] doctori decretorum in judicio spirituali vel in judicio seculari 

aut alias quovis modo quod (dg: ..) hoc semper (dg: semper) abbreviabitur 

in solucione primodicti census XXXII librarum. 

 

BP 1179 p 698v 05 vr 26-09-1393. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Philippus van Gheldorp investiet van Gheffen, 

Johannes van der Scaut, Rutgherus van Gheldorp, Johannes van der Weteringen 

en Johannes van Vladeracken. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus #dictis scabinis# domino 

Philippo de Gheldorp (dg: presbitro) investito de Gheffen Johanne van der 

Scaut Rutghero de Gheldorp Johanne van der Weteringen Johanne de 

Vladeracken. Acta in camera anno XCIII mensis septembris in profesto 

Cosme et Damiani hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 698v 06 vr 26-09-1393. 

Alle voornoemden beloofden Godefridus van Gheldorp schadeloos te houden. 

 

Dicti omnes #cum tutore# promiserunt #super habita et habenda# Godefridum 

de Gheldorp indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 698v 07 vr 26-09-1393. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld voor het raadhuis in aanwezigheid 

van hr Philippus en Johannes van der Weteringen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: pre). Acta ante pretorium 

presentibus domino Philippo Johanne van der Weteringen testibus datum 

(dg: in crast) contract[u] predicto. 

 

1179 mf11 A 10 p. 699. 

 in crastino octavarum sacramenti: vrijdag 13-06-1393. 

 in vigilia Bartholomei: zaterdag 23-08-1393. 

 

BP 1179 p 699r 01 vr 13-06-1393. 

Henricus van Zulikem maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walterus van Audenhoven en zijn broer Willelmus 

met hun goederen, gnd te Pettelaer, en hun andere goederen. 

 

Henricus de Zulikem omnes vendiciones et (dg: ven) alienaciones factas 

per Walterum de Audenhoven Willelmum eius fratrem cum bonis suis (dg: 

quibuscumque) dictis te Pettelaer et cum bonis suis aliis quibuscumque ut 

dicebat calumpniavit. Testes Aa et Sijmon datum in crastino octavarum 



Bosch’ Protocol jaar 1393 06. 

 

103 

sa[cramenti]. 

 

BP 1179 p 699r 02 vr 13-06-1393. 

Nijcholaus zv Nijcholaus gnd Willems soen van Beke ev Elizabeth dvw 

Godefridus van den Kolke verkocht aan Gerardus Hals zvw voornoemde 

Godefridus van den Kolke (1) een stuk land, in Rosmalen, voorbij de plaats 

gnd die Kolke, tussen Theodericus van der Heiden enerzijds en Willelmus gnd 

Scilder anderzijds, welk stuk land wijlen voornoemde Godefridus van den 

Colke gekocht had van Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester, 

(2) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Huisberg, tussen Gerardus 

gnd Morre enerzijds en kv Kamerlinc anderzijds, welk stuk land wijlen 

voornoemde Godefridus van den Kolke verworven had van Johannes zvw Johannes 

gnd Lijnkens van Bruggen, (3) de helft, die aan hem en zijn vrouw Elizabeth 

behoort, in een stuk land, in Rosmalen, naast de plaats gnd Bruggense 

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

erfgoed van de kerk van Rosmalen anderzijds, welk stuk land wijlen 

voornoemde Godefridus van den Kolke gekocht had van Willelmus Hake, (4) de 

helft in 3½ morgen land, gnd die Zaren, in Rosmalen, tussen Willelmus zvw 

Johannes gnd Neve enerzijds en een steeg, gnd die Brugse Stege, anderzijds, 

strekkend vanaf de waterlaat tot aan de dijk gnd die zegedijk, welke 3½ 

morgen wijlen voornoemde Godefridus van den Kolc gekocht had van hr 

Reijnerus zvw Gerardus gnd Velkens priester en Jacobus gnd van den Wiel 

leerbewerker, (5) de helft in een stuk land, gnd die Stege, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Bruggen, tussen erfgoed van de kerk van Rosmalen enerzijds 

en erfgoed van Johannes van den Kolke anderzijds, welk stuk land jaarlijks 

wordt gedeeld tegen voornoemd erfgoed van Johannes van den Kolke, (6) een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Overkolke, tussen Willelmus Hels 

enerzijds en Ghibo die Snider anderzijds, (7) een stuk land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Heze, tussen Willelmus Truden soen enerzijds en Johannes zv 

Ghibo Kesselman anderzijds, welke erfgoederen aan voornoemde Elizabeth 

gekomen waren na erfdeling, belast met de onraad. 

 

Nijcholaus filius Nijcholai dicti Willems soen de Beke maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Elizabeth #sue uxoris# filie quondam Godefridi van 

den Kolke quandam peciam terre sitam #in parochia de Roesmalen# ultra 

locum die (dg: K) Colke inter hereditatem Theoderici van der Heiden ex 

uno et inter hereditatem Willelmi dicti Scilder ex alio quam peciam terre 

dictus quondam Godefridus van den Colke erga Arnoldum de Beke filium 

naturalem quondam domini Arnoldi de Beke presbitri emendo acquisiverat 

(dg: prout in litteris) atque quandam peciam terre sitam (dg: in) dicta 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Huijs-(dg: bergen)-berch inter 

hereditatem Gerardi dicti Morre ex uno et inter hereditatem liberorum 

dicti! Kamerlinc ex alio quam peciam terre dictus quondam Godefridus van 

den Kolke erga Johannem filium quondam Johannis dicti Lijnkens de Bruggen 

acquisiverat prout in litteris item medietatem ad se et dictam Elizabeth 

suam uxorem spectantem in pecia terre sita in parochia de Roesmalen juxta 

locum dictum Bruggenssche Steghe inter hereditatem conventus sancte Clare 

(dg: ..) in Busco ex uno latere et inter hereditatem spectantem ad 

ecclesiam de Roesmalen ex alio quam peciam terre jamdictam dictus quondam 

Godefridus van den Kolke erga Willelmum Hake emendo acquisiverat prout in 

litteris atque medietatem ad se spectantem in tribus (dg: et di) et 

dimidio iugeribus terre dictis communiter die Zaren sitis in parochia de 

Roesmalen inter hereditatem Willelmi filii quondam Johannis dicti Neve ex 

uno et inter quandam stegham dictam communiter die Brugsche Stege ex alio 

tendentia! ab aqueductu usque ad aggerem dictum die zeghedike in cum! ea 

quantitate qua huiusmodi tria et dimidium iugera terre sunt sita que tria 

et dimidium iugera terre dictus quondam Godefridus quondam van den Kolc 

erga dominum Reijnerum filium quondam Gerardi dicti Velkens presbitrum et 

Jacobum dictum van den Wiel frunitorem emendo acquisiverat prout in 

litteris (dg: dedit ad hereditariam paccionem Gerardo Hals filio dicti 

quondam Godefridi van den Kolke ab eo di) item (dg: peciam terre) 
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medietatem ad se spectantem in pecia terre dicta die Steghe sita in dicta 

(dg: in) parochia in loco dicto Bruggen inter hereditatem spectantem ad 

(dg: here) ecclesiam de Roesmalen ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Kolke ex alio et que pecia terre annuatim dividitur contra dictam 

hereditatem Johannis van den Kolke item peciam terre sitam in dicta 

parochia ad locum dictum Overkolke inter hereditatem Willelmi Hels ex uno 

et inter hereditatem Ghibonis die Snider ex alio item peciam terre sitam 

in dicta parochia in loco dicto Heze inter hereditatem Willelmi Truden 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii Ghibonis Kesselman ex 

alio #+ {BP 1179 p 699r 03 invoegen}# ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# Gerardo Hals filio dicti 

quondam Godefridi van den Kolke (dg: ab eodem hereditarie possidendas 

pro) simul cum dictis litteris et jure (dg: ab eodem hereditarie 

possidendas pro oneribus dictis onraet exinde solvendis dandis etc atque) 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Vere et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 699r 03 vr 13-06-1393. 

{Invoegen in BP 1179 p 699r 02}. 

+ et (dg: qu.. he) que hereditates (dg: sibi mediante) dicte Elizabeth 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsam et suos coheredes 

cesserunt in partem. 

 

BP 1179 p 699r 04 vr 13-06-1393. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Nijcholaus een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Nijcholao 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam [ex] premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 699r 05 vr 13-06-1393. 

Metta dvw Johannes Nasschart ontlastte Johannes Vleminc bontwerker van alle 

aanspraken die zij op voornoemde Johannes zou kunnen hebben, uitgezonderd 

de overdracht aan haar van vandaag. 

 

Metta filia quondam Johannis Nasschart #cum tutore# quitum clamavit 

Johannem Vleminc pellificem ab omnibus causis et impeticionibus quibus 

mediantibus ipsa dictum Johannem impetere posset a quocumque tempore 

evoluto usqie in diem presentem salva sibi supportacione hodierne die 

facta in suo vigore permansura. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 699r 06 vr 13-06-1393. 

Johannes Vleminc bontwerker droeg31 over aan Metta dvw Johannes Nasschart 7 

oude schilden, 44 Hollandse plakmeeuwen voor 1 oude schild gerekend, en 15 

Hollandse plakmeeuwen, aan hem beloofd door Elijas gnd van Zelem. 

 

Johannes Vleminc pellifex septem aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos (dg: scilde) scilicet quadraginta quatuor denarios 

communiter placmeuwen monete Hollandie pro quolibet dictorum aureorum 

denariorum antiquorum aude scilde (dg: ..) vocatorum computato atque 

quindecim denarios communiter placmeuwen vocatos monete Hollandie 

promissos sibi ab Elija dicto de Zelem prout in litteris legitime 

supportavit Mette filie quondam Johannis Nasschart cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

                         
31 Zie ← BP 1178 f 348r 11 ±ma 07-02-1390, aanzet tot een contract van 

overdracht van de schuldbekentenis. 
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BP 1179 p 699r 07 vr 13-06-1393. 

Gheerlacus zv Wellinus Roveri, zijn broer Arnoldus van Hackenem en 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren beloofden aan Henricus nzv 

Johannes van de Dijk 20 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1393) te leveren. 

 

Gheerlacus filius Wellini Roveri Arnoldus de Hackenem #eius frater# et 

(dg: Joh) Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren promiserunt 

indivisi super omnia Henrico filio naturali Johannis de Aggere XX modios 

siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra Ve) Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 699r 08 vr 13-06-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 699r 09 vr 13-06-1393. 

Johannes Reijmbrant ev Weijndelmoedis dvw Willelmus zvw Willelmus Osman de 

oudere verkocht aan Gerardus zvw Martinus Monic, tbv zijn moeder Aleijdis 

wv voornoemde Martinus Monics, de helft in een kamp, gnd die Drielse Kamp, 

5½ morgen groot, in Kessel, tussen hr Johannes gnd Nuver? priester 

enerzijds en een gemene sloot aldaar anderzijds, welk kamp wijlen 

voornoemde Willelmus Osman de oudere gekocht had van Rutgherus van Kessel, 

en welke helft aan voornoemde Johannes Reijmbrant en zijn vrouw 

Weijndelmoedis gekomen was na erfdeling na overlijden van voornoemde 

Weijndelmoedis. 

 

Johannes Reijmbrant maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis sue uxoris 

filie quondam Willelmi (dg: Osman) filii quondam Willelmi Osman senioris 

medietatem ad se spectantem in quodam campo (dg: s) dicto communiter die 

Drielsche Camp quinque et dimidium iugera terre continente sito in 

parochia de Kessel inter hereditatem domini Johannis dicti Nuver? 

presbitri ex uno et inter (dg: here) commune fossatum ibidem ex alio quem 

campum dictus quondam Willelmus Osman senior erga Rutgherum de Kessel 

emendo acquisiverat prout in litteris et que medietas dicto Johanni 

Reijmbrant et dicte Weijndelmoedi (dg: -s) sue uxori de morte quondam 

parentum dicte Weijndelmoedis (dg: cessa) successione est advoluta atque 

dicto Johanni Reijmbrant mediante hereditaria divisione prius habita 

inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat 

hereditarie vendidit Gerardo (dg: Mo) filio quondam Martini Monic ad opus 

Aleijdis sue matris relicte eiusdem quondam Martini Monics cum litteris 

et jure promittens ratam servare et obligationem #et impeticionem# ex 

parte sui et suorum coheredum deponere. Testes Aa et Emont datum supra. 

 

BP 1179 p 699r 10 vr 13-06-1393. 

(dg: Henricus van Meerlaer de oudere zv Rodolphus van Meerlaer). 

 

(dg: Henricus de Meerlaer senior filius Rodolphi de Meerlaer). 

 

BP 1179 p 699r 11 za 23-08-1393. 

Bertoldus gnd die Voegt en Willelmus gnd Sporken droegen over aan Herbertus 

gnd 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 richting erfgoed van voornoemde wijlen Hertgherus, welke 

helft voornoemde Bertoldus en Willelmus gekocht hadden van Willelmus zv 

Willelmus van der Horst schoenmaker. 
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Bertoldus dictus die Voegt et Willelmus dictus Sporken medietatem domus 

et aree site in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Jordani de 

Roesmalen ex uno et inter hereditatem quondam Hertgheri candelatoris ex 

alio tendentis a dicto vico Hijnthamensi retrorsum usque ad hereditatem 

dicti (dg: Joh) Jordani scilicet illam medietatem que sita est versus 

dictam (dg: hereditatem dicti quond) hereditatem dicti quondam 

Hertgher[i] quam medietatem dicti Bertoldi! et Willelmus erga Willelmum 

filium Willelmi van der (dg: Horst) Horst sutorem emendo acquisiverant 

prout in litteris hereditarie supportaverunt Herberto dicto Florijs soen 

den (dg: candelatori) #Cangieter# cum litteris et (dg: jure) aliis et 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Vere datum in 

vigilia (dg: Bartholomei) Bartholomei. 

 

1179 mf11 A 11 p. 700. 

 Quarta ante nativitatis Johannis: woensdag 18-06-1393. 

 

BP 1179 p 700v 01 wo 18-06-1393. 

Wijtmannus zv Reijnerus gnd Swaen verkocht aan Henricus van Goiderheijle 

verwer een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit ¼ deel in een hoeve in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Kerkhoven, beiderzijds tussen de gemeint, te weten uit het ¼ deel dat 

ligt tussen Elizabeth Langherbeens enerzijds en Arnoldus van Laervenne 

anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint, welk ¼ deel verkoper 

verworven had van zijn broer Petrus, reeds belast met de hertogencijns, een 

b-erfpacht van 11 lopen rogge, en een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Wijtmannus filius (dg: quondam) Reijneri dicti Swaen hereditarie vendidit 

Henrico de Goiderheijle tinctori hereditariam paccionem trium sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quarta parte ad se (dg: q) spectante in quodam manso 

sito in parochia de Oesterwijc in loco dicto Karrichoven inter 

communitatem ex utroque latere coadiacentem scilicet ex illa quarta parte 

que sita est inter hereditatem Elizabeth Langherbeens ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Laervenne ex alio tendente cum uno fine ad 

communitatem ibidem et quam quartam partem dictus venditor erga Petrum 

suum fratrem acquisiverat ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini (dg: 

fundi) #ducis# et hereditaria paccione XI lopinorum siliginis et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Aggere datum quarta ante 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 700v 02 wo 18-06-1393. 

Ludovicus zvw Ludovicus Eefsen soen ev Yda van der Hoeve dvw Godefridus 

Delijen soen droeg over aan Erxkina Bruijstens dochter een b-erfcijns van 2 

Vlaamse groten, die wijlen voornoemde Godefridus met Sint-Willibrordus 

beurde, gaande uit ½ morgen heide, in Oss, ter plaatse gnd aen die 

Heijtwijt, tussen Rutgherus Mersman enerzijds en voornoemde Erxkina 

Bruijstens dochter anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Solvit. 

Ludovicus filius quondam Ludovici Eefsen soen maritus et tutor legitimus 

Yde van der Hoeve sue uxoris filie quondam Godefridi Delijen soen 

hereditarium censum duorum grossorum Flandrensium quem dictus quondam 

Godefridus solvendum habuit hereditarie et annuatim in (dg: die) crastino 

beati Willibrordi ex (dg: pecia ter) dimidio iugero terre mericalis sito 

in parochia de Os (dg: in) ad locum dictum aen die Heijtwijt inter 

hereditatem Rutgheri Mersman ex uno et inter hereditatem (dg: Ercsk) 

Erxkine Bruijstens dochter ex alio ut dicebat et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie (dg: ve) supportavit dicte Erxkine 
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Bruijstens dochter promittens super omnia warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte (dg: dicti) sui et dicti quondam Godefridi et 

quorumcumque heredum dicti quondam Godefridi deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 700v 03 wo 18-06-1393. 

Erevardus zvw Henricus gnd Erenvarts soen droeg over aan Henricus zvw 

Johannes van den Scoet de helft, die aan Wellinus gnd Wellens soen van Acht 

behoorde, in 9½ bunder land, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, ter plaatse 

gnd Oetendonk, tussen erfgoed gnd Stadeakkers Erve enerzijds en Thomas gnd 

Boijdekens en een zekere vrouw gnd Fijssi anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint van Liemde en met het andere eind aan Arnoldus gnd 

van den Dijke en Johannes gnd Roetart, welke helft voornoemde Everardus in 

pacht verkregen had van voornoemde Wellinus Wellens soen, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Erevardus filius quondam Henrici dicti Erenvarts soen medietatem que ad 

Wellinum dictum Wellens soen de Acht spectabat in novem et dimidio 

bonariis terre sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Lijemde in 

loco dicto communiter Oetendonc inter hereditatem dictam communiter 

Stadeackers Erve ex uno et inter hereditatem Thome dicti Boijdekens et 

cuiusdam mulieris dicte Fijssi ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communitatem de Lijemde et cum reliquo fine ad hereditates Arnoldi dicti 

van den Dijke et Johannis dicti Roetart (dg: datam) [et quam] medietatem 

dictus Everardus erga (dg: di) dictum Wellinum Wellens soen ad pactum 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Johannis van den Scoet cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta! paccione in dictis 

litteris contentis!. [Testes] ?Emont et ?Aggere [datum supra]. 

 

BP 1179 p 700v 04 wo 18-06-1393. 

Willelmus van den Loe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Loe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 700v 05 wo 18-06-1393. 

Willelmus van den Loe verkocht aan Henricus zvw Henricus van Eijndoven een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 2 bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd des Heren 

Boenre, tussen Johannes Metten Man enerzijds en wijlen Henricus gnd die 

Bont anderzijds, belast met een cijns aan de heer van Boxtel. 

 

Willelmus van den Loe hereditarie vendidit Henrico filio quondam Henrici 

de Eijndoven hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco ex! duobus 

bonariis prati dicti venditoris sitis in parochia de Bucstel in loco 

dicto (dg: die) des Heren Boenre inter hereditatem Johannis Metten Man ex 

uno et inter hereditatem quondam Henrici dicti die Bont ex alio 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domino 

de Bucstel exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 700v 06 wo 18-06-1393. 

Hermannus nzvw Gerongius handschoenmaker droeg over aan Johannes van Aelst 

zvw Bernardus die Goide de helft van een huis en tuin, in Lithoijen, tussen 

Henricus gnd Bits soen enerzijds en Johannes gnd Lijsbetten soen 

anderzijds, welke helft voornoemde Hermannus verworven had van Johannes 

nzvw Hilla dvw Sophija gnd Stecken dochter. 

 

-. 

Hermannus filius naturalis quondam Gerongii cijrothecarii medietatem 

domus et orti sitorum in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Henrici 
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dicti Bits soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Lijsbetten 

soen ex alio (dg: sup que m) quam medietatem dictus Hermannus erga 

Johannem filium naturalem quondam Hille filie quondam Sophije dicte (dg: 

Steckem) Stecken dochter acquisiverat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Aelst filio quondam Bernardi die Goide cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1179 p 700v 07 wo 18-06-1393. 

Petrus zv Theodericus gnd Scout schoenmaker droeg over aan Agnes gnd 

Proevers ev Willelmus van den Arennest zadelmaker een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-

Apostel te leveren, gaande uit een hoeve die was van wijlen Nenna gnd van 

den Eijnde, in Enschot, welke pacht van 1 mud rogge voornoemde Petrus 

verworven had van zijn voornoemde vader Theodericus Scout. 

 

Petrus filius Theoderici dicti Scout sutoris hereditariam paccionem unius 

modii siliginis de hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvenda anno quolibet hereditarie in festo beati Andree 

apostoli ex quodam manso qui fuerat quondam Nenne dicte van den Eijnde 

sito in loco dicto Enscit quam paccionem unius modii siliginis dictus 

Petrus erga dictum Theodericum Scout suum patrem acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: ad) [A]gneti (dg: u) dicte Proevers 

(dg: f) uxori Willelmi van den Arennest sellipari cum litteris et aliis 

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

Testes Emondus et Aggere datum quarta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 700v 08 wo 18-06-1393. 

Willelmus gnd Keemerlinc beloofde aan Gerardus van Derenborch en diens 

vrouw Elizabeth dvw Johannes Keemerlinc een lijfpacht van 1 zester rogge, 

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

goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Willelmus dictus (dg: Kemerl) Keemerlinc promisit super omnia se daturum 

et soluturum Gerardo de Derenborch et Elizabeth (dg: dicte) sue uxori 

filie quondam Johannis Keemerlinc (dg: sue) vitalem pensionem unius (dg: 

sextarii) sextarii siliginis mensure de Busco anno quo[libet] ad vitam 

dictorum Gerardi et Elizabeth et non ultra (dg: pur) nativitatis Domini 

et (verbeterd uit: ex) in Busco tradendam ex omnibus suis bonis quocumque 

sitis et alter diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui 

fuerint etc. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 700v 09 wo 18-06-1393. 

Johannes van den Berghe beloofde aan Willelmus Osman 1 last haring, met het 

octaaf van Sint-Lambertus (wo 24-09-1393) in Sconen te leveren, of anders 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor risico van voornoemde Johannes 

en vrachtkosten voor voornoemde Willelmus. 

 

Johannes van den Berghe promisit Willelmo Osman unum last allecium 

plenorum dulcium et bene salsatorum et bene compactorum quod exponetur 

wael (dg: gepacht) gepact (dg: ad festum beati) ad octavas sancti 

Lamberti persolvendum et in Sconen deliberandum alioquin in oppido de 

Busco sub periculis dicti (dg: Willelmi et in expensis nauli dicti 

vracht) Johannis in #renuabilibus# expensis nauli quod exponetur gelijc 

vracht dicti Willelmi in festo nativitatis Domini in Busco tradendum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 700v 10 wo 18-06-1393. 

(dg: Lambertus). 
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BP 1179 p 700v 11 wo 18-06-1393. 

Heijlwigis wv Gerardus gnd Hessels soen en Lambertus zv Willelmus van den 

Arennest ev Elizabeth, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen Gerardus, gaf uit 

aan Lucas zvw Petrus van den Nuwenhuze (1) een akker, gnd dat Beirtveld en 

een aangelegen stuk heide, in Son, ter plaatse gnd Beirtvenne, ter plaatse 

gnd op Geen Hoeve, tussen kvw Petrus van den Audenhuse enerzijds en Agnes 

dvw Willelmus van den Hoeve anderzijds, (2) een stuk heide, in Son, ter 

plaatse gnd Heijtveld, tussen Johannes der Weduwen soen enerzijds en 

Arnoldus van Bernheze, Beltkinus gnd Diebant en Cristianus Baten soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns gaande uit het stuk 

heide ter plaatse gnd Heijtveld, en thans voor een n-erfpacht van 8 lopen 

rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son, ter plaatse gnd op Geen Hoeven, 

te leveren. 

 

Heijlwigis relicta quondam Gerardi dicti Hessels soen cum tutore et 

Lambertus filius (dg: quondam) Willelmi van den Arennest maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dictorum Heijlwigis et quondam 

Gerardi agrum terre dictum dat (dg: Bert) Beirtvelt et peciam terre 

mericalis sibi adiacentem sitos in parochia de Zonne ad locum dictum 

Beirtvenne in loco dicto op Gheen Hoeve inter hereditatem (dg: Petri) 

liberorum quondam Petri van den Audenhuse ex uno et inter hereditatem 

Agnetis filie quondam Willelmi van den Hoeve ex alio atque peciam terre 

mericalis si[tam] in dicta parochia (dg: ad lo in loco dicto) in loco 

dicto Heijtvelt inter hereditatem Johannis der Weduwen soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi de Bernheze Beltkini dicti Diebant (dg: et 

Arnoldi) et Cristiani Baten soen ex alio dedit ad hereditarium pactum 

Luce filio quondam Petri van den Nuwenhuze ab eodem hereditarie 

possidendam (dg: pro hereditaria p) pro censu domini fundi ex pecia terre 

mericalis sita in dicto loco Heijtvelt vocato annuatim de jure solvendo 

dando etc atque pro hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure 

de Zonne danda (dg: sibi) dicte Heilwigi ad eius vitam et post eius 

decessum dicto (dg: -s) Lamberto (dg: et Elizabeth ..) hereditarie 

purificationis et in parochia de Zonne ad locum dictum op Gheen Hoeven 

tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 A 12 p. 701. 

 Quinta ante nativitatis Johannis: donderdag 19-06-1393. 

 

BP 1179 p 701r 01 do 19-06-1393. 

Heijlwigis wv Gerardus Hessels soen en Lambertus zv Willelmus van den 

Arennest ev Elizabeth, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen Gerardus, gaven 

uit aan Johannes gnd der Weduwen soen (1) 1 zesterzaad roggeland, in Son, 

ter plaatse gnd op Geen Hoeve, tussen wijlen Willelmus gnd Boelken 

enerzijds en voornoemde Johannes der Weduwen soen anderzijds, (2) 1 lopen 

roggeland, in Son, ter plaatse gnd op Geen Hoeve, tussen Johannes van den 

Doerne en haar kinderen enerzijds en Agnes dvw Willelmus van den Hoeve 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son, ter 

plaatse gnd op Geen Hoeve, aan voornoemde Lambertus te leveren. 

 

Heijlwigis relicta quondam Gerardi Hessels soen cum tutore et Lambertus 

filius Willelmi van den Arennest maritus et tutor legitimus Elizabeth 

filie dictorum Heijlwigis et quondam Gerardi (dg: peciam terre sitam) 

unam sextariatam terre siliginee sitam in parochia de Zonne ad locum 

dictum op Gheen Hoeve inter hereditatem quondam Willelmi dicti Boelken ex 

uno et inter! Johannis dicti der (dg: Wede) Weduwen soen ex alio item 

unam lopinatam terre siliginee sitam in dictis parochia et loco inter 

hereditatem Johannis (dg: dicti) van den Doerne et eius liberorum ex uno 

et inter hereditatem Agnetis filie quondam Willelmi van den Hoeve ex alio 

ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem dicto Johanni der Weduwen 
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soen ab eodem hereditarie possidendas pro censu domini fundi exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis 

mensure de Zonne danda (dg: sibi ab alio L) dicto Lamberto integraliter 

ab alio hereditarie purificationis et in parochia de Zonne (dg: trade) ad 

locum dictum op Gheen Hoeve tradenda promittentes cum tutore warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Emont et Aggere datum quinta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 701r 02 do 19-06-1393. 

Bertha van den Spiker wv Johannes van der Straten droeg over aan Matheus 

zvw Henricus van den Loeken ev Luijtgardis dvw Arnoldus van der Straten 

haar vruchtgebruik in alle erfgoederen, die aan erfg vw voornoemde Johannes 

van der Starten gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes, resp. 

die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde Bertha. 

 

Bertha #van den Spiker# relicta quondam Johannis van der Straten cum 

tutore suum usufructum sibi competentem in omnibus hereditatibus (dg: in 

q) que heredibus dicti quondam Johannis van der Starten de morte eiusdem 

quondam Johannis successione sunt advolute et post mortem dicte Berthe 

successione advolventur quocumque locorum (dg: infra parochiam 

consistentibus) situatis ut dicebat supportavit Matheo filio (dg: H) 

quondam Henrici van den Loeken marito legitimo Luijtgardis sue uxoris 

filie quondam Arnoldi van der Straten promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte dicte Berthe in dicto usufructum existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 701r 03 do 19-06-1393. 

Voornoemde Matheus beloofde aan voornoemde Bertha een lijfpacht van 2 mud 

9½ lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Nederwetten te leveren, 

gaande uit voornoemde goederen en al zijn andere goederen. 

 

Dictus Matheus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

dicte Berthe vitalem pensionem (dg: trium) duorum modiorum et novem et 

dimidii lopinorum siliginis mensure de Zonne anno quolibet ad vitam dicte 

Berthe et non ultra purificationis et in Nederwetten tradendam ex 

premissis et ex omnibus aliis ?suis bonis habitis et habendis et cum 

mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 701r 04 do 19-06-1393. 

Jkvr Margareta wv Hubertus van Gouberdingen verklaarde ontvangen te hebben 

van Walterus zvw Henricus Belen soen 20 pond geld, van de termijn van 

afgelopen Lichtmis, van een b-erfcijns van 20 pond voornoemd geld, die 

wijlen Johannes Coman beurde, gaande uit goederen van Henricus Comans, 

gelegen in Klein Eindhoven, voor de plaats gnd die Ynden. 

 

Domicella Margareta relicta quondam Huberti de Gouberdingen palam 

recognovit se recepisse (dg: ar) ab! Waltero filio quondam Henrici Belen 

soen XX libras monete que provenerunt #in festo nat (dg: Dni) 

purificationis proxime preterito# de hereditario censu XX librarum dicte 

monete quem Johannes quondam Coman (dg: ex) solvendum habuit ex bonis 
!eiusdem quondam Henrici Comans sitis in Cleijn Eijndoven ante locum 

dictum conventualiter die Ynden (dg: cum) #et# ipsorum bonorum 

attinentiis singulis et universis quocumque locorum sitis (dg: et 

censibus exinde so) habuit solvendos ut dicebat et promisit super omnia 

dictum Walterum et eius coheredes indempnes servare. Testes Emont et 

Aggere supra. 

 

BP 1179 p 701r 05 do 19-06-1393. 

Gerardus Bauderics beloofde aan Godefridus van Zeelst 47 Engelse nobel of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 
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Gerardus Bauderics promisit Godefrido de Zeelst quadraginta septem 

Enghels nobel seu valorem ad carnisprivium proxime fu[turum] 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 701r 06 do 19-06-1393. 

Johannes die Vrieze bakker beloofde aan Godefridus van Zeelst 47 Engelse 

nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Johannes die V[ri]eze pistor promisit super omnia Godefrido de Zeelst 

quadraginta septem Engels nobel seu valorem ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 701r 07 do 19-06-1393. 

Arnoldus zvw Nollekinus van Berze beloofde aan Godefridus van Zeelst 47 

Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Nollekini de Berze promisit Godefrido de Zeelst 

quadraginta septem Engels (dg: nobels) nobel seu valorem ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 701r 08 do 19-06-1393. 

Henricus van Mameren zvw Berisius van Mameren verkocht aan Thomas zvw 

Arnoldus gnd Nouden soen een erfgoed gnd een gemeint, in Kessel, ter 

plaatse gnd die Kesselse Wert, zoals dit behoorde aan voornoemde Berisius. 

 

Henricus de Mameren filius quondam Berisii de Mameren hereditatem dictam 

een gemeijnt sitam in parochia de Kessel in loco dicto die Kesselsche 

Wert prout huiusmodi hereditas een ghemeijnt vocata ad dictum Berisium 

spectare consuevit ut dicebat hereditarie vendidit Thome filio quondam 

Arnoldi dicti (dg: Nouden) Nouden soen promittens warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omni aggere et censu et 

onere dicto commer libera. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 701r 09 do 19-06-1393. 

Tielmannus zvw Johannes gnd Stevens van Enghelen ev Aleijdis dvw Ambrosius 

gnd Broes zvw Johannes van den Hoernic verkocht aan Johannes Corstiaens 

soen van Merewijc een stuk land, in Empel, ter plaatse gnd in Geen Acht 

Mergen, tussen Jacobus Stevens soen enerzijds en Hermannus Broes soen 

anderzijds. 

 

Tielmannus filius quondam Johannis dicti Stevens de Enghelen maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Ambrosii dicti Broes 

filii quondam Johannis van den [H]oernic peciam terre sitam in 

jurisdictione de Empel in loco dicto in Gheen Acht Mergen inter 

hereditatem Jacobi Stevens soen ex uno et inter hereditatem Hermanni 

Broes soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Corstiaens 

soen de Merewijc promittens warandiam [et obligationem deponere] tamquam 

de hereditate ab omni aggere et censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 701r 10 do 19-06-1393. 

Matheus Otten soen beloofde aan Johannes van Best 20 goede Gelderse gulden 

of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Matheus Otten soen promisit Johanni de Best XX bonos Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 701r 11 ±do 19-06-1393. 

Johannes zvw Rutgherus zvw Johannes gnd Hermans soen maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 schelling 8 penning, die 
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Nijcholaus zv Boudewinus van den Water beloofd had aan voornoemde 

Rutgherus, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Nijcholaus. 

 

Johannes filius quondam Rutgheri filii quondam Johannis dicti Hermans 

soen hereditarium censum decem solidorum et octo denariorum quem 

Nijcholaus filius Boudewini van den Water promisit se daturum et 

soluturum dicto Rutghero hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus 

bonis dicti Nijcholai quocumque sitis prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes ..... ...... 

 

BP 1179 p 701r 12 ±do 19-06-1393. 

Ghibo gnd van den Gheijne beloofde aan Johannes van Swalmen, tbv broeder 

Johannes van Swalmen, orde van de Minderbroeders, zv voornoemde Johannes 

van Swalmen, een lijfrente32 van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Ghibo. De brief overhandigen aan 

voornoemde vader Johannes van Swalmen. 

 

Ghibo dictus van den Gheijne promisit super habita et habenda Johanni de 

Swalmen #se daturum et solturum# ad opus fratris Johannis de Swalmen (dg: 

filii) ordinis fratrum m[inorum] filii dicti Johannis de Swalmen #vitalem 

pensionem trium librarum monete# anno quolibet ad vitam dicti fratris 

Johannis et non ultra purificationis ex omnibus bonis dicti Ghibonis 

habitis et habendis quo....... et cum dictus fratrer Johannes mortuus 

fuerit etc. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Johanni de Swalmen 

patri. 

 

BP 1179 p 701r 13 ±do 19-06-1393. 

Johannes zvw Cristianus gnd Rogge van Empel, Willelmus Knijf ev Mechtildis, 

en Denkinus die ....... ev Gheerburgis, dvw voornoemde Cristianus, 

verkochten aan Johannes van Straten een erfgoed gnd een schaar, in 

Meerwijk, ter plaatse gnd Pulsbroek, in het achterste kamp aldaar. 

 

Johannes filius quondam Cristiani dicti Rogge de Empel Willelmus Knijf 

maritus et tutor legitimus (dg: Mer) Mechtildis sue uxoris et Denkinus 

die ....... maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris filiarum 

dicti quondam Cristiani quandam hereditatem dictam een schaer sitam in 

jurisdictione [de] Merewijc in loco dicto Pulsbroec in (dg: posteriori) 

posteriori campo ibidem ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de 

Straten promittentes indivisi super omnia obligationem deponere (dg: 

tamquam de hereditate ab omni ag) tamquam de vero allodio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 701r 14 ±do 19-06-1393. 

Reijnerus van Berze beloofde aan Godefridus van Zeelst 47 Engelse nobel of 

de waarde ....... ....... te betalen. 

 

Reijnerus de Berze promisit super omnia Godefrido de Zeelst quadraginta 

septem Enghels nobel seu valorem ad (dg: crasti) ....... ....... 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 A 13 p. 702. 

 Sexta ante nativitatis Johannis: vrijdag 20-06-1393. 

 

BP 1179 p 702v 01 ±do 19-06-1393. 

Johannes zvw Johannes van der Weteringen van Scijnle verkocht aan Petrus 

zvw Mathias gnd Noten Suager een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Einde, naast de gemene weg, ter plaatse gnd Scragen Land, tussen 

Petrus zvw voornoemde Mathias Noten Suager enerzijds en eerstgenoemde 

                         
32 Zie → BP 1182 p 124v 10 ma 28-06-1400, overdracht van de lijfrente. 
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Johannes anderzijds, hiervan uitgezonderd 1 lopen roggeland, behorend aan 

Gerardus zvw voornoemde Johannes van der Weteringen, belast met de 

grondcijns, een b-erfcijns van 40 schelling geld en een b-erfpacht van 4½ 

lopen rogge. 

 

Johannes filius quondam Johannis van der Weteringen (dg: pec) de Scijnle 

peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde 

iuxta communem plateam (dg: inter here) in loco dicto Scragen Lant inter 

hereditatem Petri (dg: dicti) #filii# quondam Mathie dicti Noten Suager 

ex uno et inter (dg: Jo) primodicti! Johannis ex alio minus tamen de 

dicta pecia terre una lopinata terre siliginee spectante ad Gerardum 

filii! dicti quondam Johannis van der Weteringen ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Petro filio quondam Mathie Noten Suager promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere (dg: hereditatem here re) 

exceptis censu domini fundi et hereditario censu XL solidorum monete et 

hereditaria paccione quatuor (dg: lopinorum) et dimidie lopinorum 

siliginis exinde solvendis. Testes Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 02 ±do 19-06-1393. 

Nijcholaus gnd Coel die Bresser en Danijel gnd Voegel beloofden aan 

Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen soen 50 goede Gelderse gulden of de 

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

 

Nijcholaus dictus Coel die Bresser et Danijel dictus Voegel promiserunt 

indivisi super omnia Godefrido de Oijen filio quondam Zeberti Belen soen 

L bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 03 ±do 19-06-1393. 

Johannes Smedeken van Bucstel beloofde aan Boudewinus gnd Beijs 19½ Engelse 

nobel of de waarde en 13½ gemene plak, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. 

 

Johannes Smedeken de Bucstel promisit super omnia Boudewino dicto Beijs 

decem et (dg: ..) novem et dimidium Engels nobel seu valorem et XIII et 

dimidium gemeijn placken ad nativitatis Domini (dg: proxime f) proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 04 ±do 19-06-1393. 

Franco zvw Johannes van Oijen en Johannes zvw Gerardus van Tede beloofden 

aan Henricus van de Kloot, tbv de abdis en het Sint-Clara-klooster in Den 

Bosch, 8 mud rogge, Bossche maat, en 7 goede Gelderse gulden of de waarde 

met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te leveren en te betalen. 

 

Franco filius quondam Johannis de Oijen et (dg: J) Johannes filius 

quondam Gerardi de Tede promiserunt Henrico de Globo ad opus abbatisse et 

conventus sancte Clare in Busco octo modios siliginis mensure de Busco et 

septem bonos Gelre gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Emont et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 05 ±do 19-06-1393. 

Rodolphus gnd Basijn beloofde aan Johannes van der Papendonc 16 Engelse 

nobel (dg: of de waarde) en 1 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Rodolphus dictus Basijn promisit Johanni van der Papendonc XVI Enghels 

nobel (dg: seu valorem) et I Hollant gulden seu valorem ad (dg: Mar) 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 06 ±do 19-06-1393. 

Willelmus van den Venne beloofde aan Johannes Coelborner kramer 75½ goede 
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Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1393) 

te betalen. 

 

Willelmus van den Venne promisit Johanni (dg: Coll) Coelborner institori 

septuaginta quinque et dimidium bonos Gelre gulden seu valorem ad omnium 

sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 07 ±do 19-06-1393. 

Johannes Reijmbrant beloofde aan Theodericus van den Beirgelen 28 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Reijmbrant promisit super omnia Theoderico van den Beirgelen 

(dg: XVII) viginti octo bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 08 vr 20-06-1393. 

David nzvw Ghisbertus Lijsscap droeg over aan Thomas Valant zvw Thomas 

Valant een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Johannes 

Coelborner nzvw Henricus gnd Coelborner beloofd had aan voornoemde David, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/6 deel, dat aan 

voornoemde David behoorde, in een hoeve van wijlen voornoemde Ghisbertus, 

in Rosmalen, die Johannes gnd Veerdonc als hoevenaar thans bezit, (2) 1/6 

deel, dat aan voornoemde David behoorde, in een b-erfcijns van 24 schelling 

geld, die Maria gnd Geroncs moet betalen, gaande uit een stuk land, dat 

eertijds bij voornoemde hoeve behoorde, in Rosmalen. 

 

David filius naturalis (dg: f) quondam Ghisberti Lijsscap hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Johannes Coelborner filius naturalis quondam Henrici dicti Coelborner 

promiserat se daturum et soluturum dicto (dg: Davo) Davidi hereditarie 

purificationis et in Busco tradere de et ex una sexta parte que ad dictum 

Davidem spectabat in quodam manso dicti quondam Ghisberti sito in 

parochia de Roesmalen et in attinentiis dicti mansi singulis et universis 

(dg: qu .. de) quem mansum cum suis attinentiis Johannes dictus Veerdonc 

tamquam colonus ad presens possidet atque de et ex sexta parte que ad 

Davidem spectabat in hereditario censu (dg: XXII) viginti quatuor 

solidorum monete quem censum Maria dicta Geroncs solvere tenetur annuatim 

et hereditarie de et ex quadam pecia terre que dudum ad dictum (dg: 

mansum) mansum spectare consueverat sita in dicta parochia prout in 

litteris hereditarie supportavit Thome Valant filio quondam Thome Valant 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dordrecht et Vere datum secta ante nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1179 p 702v 09 vr 20-06-1393. 

Johannes Lijsscap verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Lijsscap prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 10 vr 20-06-1393. 

Johannes zv Truda droeg over aan Johannes zv Arnoldus Ghenen soen van 

Gheffen een b-erfcijns van 9 Hollandse gulden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die voornoemde Johannes zv Arnoldus Ghenen soen van 

Gheffen beloofd had aan voornoemde Johannes zv Truda, met Sint-Martinus te 

leveren, gaande uit (1) 2 morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd die 

Vrede, tussen wijlen Egidius gnd Boijen enerzijds en Jutta gnd Ghenen 

anderzijds, (2) 1 morgen land, in Geffen, op de gemeint aldaar, tussen 

wijlen voornoemde Egidius Boijen enerzijds en wijlen Godestodis gnd 

Goedstoede anderzijds. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1393 06. 

 

115 

Johannes filius Trude hereditarium censum novem aureorum florenorum 

communiter gulden vocatorum monete Hollandie seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quos Johannes filius Arnoldi Ghenen soen de Gheffen 

promisit se daturum et soluturum (dg: J) dicto Johanni filio Trude 

hereditarie Martini hyemalis de et ex duobus iugeribus terre sitis in 

parochia de Gheffen in loco dicto die Vrede inter hereditatem quondam 

(dg: G) Egidii dicti Boijen ex uno et inter hereditatem Jutte dicte 

Ghenen ex alio atque de et ex uno iugero terre sito in dicta parochia 

supra communitatem ibidem inter hereditatem dicti quondam Egidii Boijen 

ex uno et inter hereditatem quondam Godestodis dicte Goedstoede ex alio 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni filio Arnoldi 

Ghenen soen de Gheffen cum litteris [et aliis] et jure promittens [ratam 

servare et] obligationem ex parte sui deponere. Testes Emont et Vere 

datum sexta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 702v 11 vr 20-06-1393. 

Paulus Henrics soen bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Paulus Henrics soen pistor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 12 vr 20-06-1393. 

Johannes zv Arnoldus Ghenen soen van Gheffen beloofde aan Jutta dvw 

Henricus gnd des Persoens soen van Eijndoven 36 Hollandse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

Johannes filius Arnoldi (dg: Trude) Ghenen soen de Gheffen promisit Jutte 

filie quondam Henrici dicti des Persoens soen de Eijndoven (dg: XXXV) 

XXXVI Hollant gulden seu valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 702v 13 vr 20-06-1393. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan zijn broer Henricus 

zvw voornoemde Lambertus van den Arennest een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Son, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Son, welke 

pacht van 1½ mud voornoemde Henricus beloofd had aan zijn voornoemde broer 

Willelmus, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 1/10 deel en 1/3 van 

1/10 deel, die aan voornoemde Willelmus behoorden, in goederen gnd het Goed 

ten Arennest, in Son. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Zonne de hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis Henricus filius dicti (dg: ...) quondam Lamberti (dg: 

promisit se) van den Arennest promisit se daturum et soluturum dicto 

Willelmo [suo fratri] hereditarie purificationis [et in] Zonne (dg: d) 

tradere de et ex una decima parte atque tercia parte unius decime partis 

que ad dictum Willelmum spectaba[nt] in bonis dictis tGoet ten [Are]nnest 

sitis in parochia de Zonne et in attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Henrico suo fratri cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Aggere et Vere datum sexta ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 702v 14 vr 20-06-1393. 

Gerardus die Wael, Johannes van der Molen, Arnoldus Arts soen en Conrardus 

zv Hermannus Coenen beloofden aan Arnoldus Hoernken, tbv hem en de 

ondermeester van het huis van Postel, 75 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jacobus (vr 25-07-1393) en 212 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) te betalen. 
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Gerardus die Wael Johannes van der Molen Arnoldus Arts soen et Conrardus 

filius Hermanni Coenen promiserunt Arnoldo Hoernken ad opus sui et ad 

opus inferioris magistri domus de Postula seu ad opus alterius eorundem 

(dg: CCC #XX# ducentos et octoginta septem) #LXXV# Hollant [gulden] seu 

valorem ad Jacobi et CC et (dg: LX) XII Hollant gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 A 14 p. 703. 

 Sabbato ante nativitatis Johannis: zaterdag 21-06-1393. 

 anno Domini Mo CCCmo nonagesimo tercio mensis junii 

  die Albani: zondag 22-06-1393. 

 in crastino nativitatis Johannis: woensdag 25-06-1393. 

 

BP 1179 p 703r 01 za 21-06-1393. 

Johannes zv Johannes van Audehoesden vernaderde (1) de goederen gnd te 

Pettellaer, aan Godefridus Hoijer verkocht door Walterus van Audenhoven en 

zijn kinderen, en Willelmus van Audehoven, (2) een b-erfpacht van 8 mud 

rogge, aan voornoemde Godefridus verkocht of overgedragen door Heijlwigis 

dv voornoemde Walterus. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Johannes filius Johannis de Audehoesden prebuit et exhibuit patentes 

denarios ad redimendum bona dicta te Pettellaer cum suis attinentiis 

vendita Godefrido Hoijer a Waltero de Audenhoven et eius liberis et a 

Willelmo de Audehoven (dg: ...) prout in litteris atque hereditariam 

paccionem octo modiorum siliginis venditam #seu supportatam# dicto 

Godefrido ab Heijlwige filia dicti Walteri prout in litteris et alter 

cessit et reportavit. Testes Sijmon et Emont datum sabbato ante 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 703r 02 za 21-06-1393. 

Ywanus Stierken maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Albertus Dircs soen. 

 

Ywanus Stierken omnes vendiciones et alienaciones factas per Albertum 

Dircs soen calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 703r 03 za 21-06-1393. 

Johannes Reijmbrant en Nijcholaus Reijmbrant beloofden aan Wellinus van Os 

118 goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. 

 

Johannes Reijmbrant et Nijcholaus Reijmbrant promiserunt Wellino de Os 

centum et XVIII bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 703r 04 za 21-06-1393. 

Godefridus van Rode zvw Johannes van Rode grutter gaf uit aan Ludovicus gnd 

Lodeken nzvw Johannes Alarts soen de helft in een hofstad, in Den Bosch, 

over de Korenbrug, bij de stadsmuur, tussen erfgoed van wijlen Godefridus 

gnd Hoenrecoper enerzijds en erfgoed van voornoemde wijlen Johannes van 

Rode, nu Hilla wv voornoemde Johannes Alarts soen, anderzijds, te weten de 

helft richting voornoemd erfgoed van wijlen Johannes van Rode, nu 

voornoemde Hilla, achterwaarts strekkend tot aan erfgoed van Elizabeth gnd 

Hoenrecopers; de uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor 

een n-erfcijns van 4 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). Ludovicus zal binnen een jaar op zijn helft een huis van 4 

gebinten laten bouwen. 

 

Godefridus de Rode filius quondam Johannis de Rode grumellatoris 

medietatem ad se spectantem in quodam domistadio (dg: sito in Busco 
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quondam Theoderici de Beest emptoris bladi) sito in Busco ultra pontem 

bladi prope murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam Godefridi 

dicti Hoenrecoper ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis) dicti 

quondam Johannis de Rode nunc ad Hillam relictam quondam Johannis Alarts 

soen spectantem ex alio scilicet illam medietatem que sita est (dg: ad) 

versus dictam hereditatem dicti quondam Johannis de Rode nunc ad dictam 

Hillam spectantem #tendente retrorsum ad hereditatem Elizabeth dicte 

Hoenrecopers# ut dicebat dedit ad (dg: hereditatem) hereditarium censum 

Ludovico dicto Lodeken filio naturali dicti quondam Johannis Alarts soen 

ab edoem hereditarie possidendam pro censu domini ducis exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditario censu quatuor (dg: censu q) librarum 

monete dando sibi ab alio hereditarie (dg: poss pro cen) mediatim Domini 

et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini proxime futuro 

ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit (dg: testes Sijmon et Walterus datum supra) 

tali condicione quod dictus Ludovicus supra dictam medietatem edificari 

faciet unam domum quatuor ligaturarum infra annum datam presentium sine 

medio sequentem #ut recognovit#. Testes Sijmon et Walterus datum supra. 

 

BP 1179 p 703r 05 ±za 21-06-1393. 

Voornoemde Ludovicus beloofde aan voornoemde Godefridus van Rode 16 

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

betalen. 

 

Dictus Ludovicus promisit super omnia dicto Godefrido de Rode (dg: ..) 

XVI Hollant gulden seu valorem a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 703r 06 zo 22-06-1393. 

En voornoemde Ludovicus mag de cijns van 4 pond, in eens of in delen, 

terugkopen, gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393), 

elk pond met 10 Hollandse gulden of de waarde, en met de cijns van het jaar 

van wederkoop. Per keer moeten teminste 20 schelling worden teruggekocht. 

Opgesteld in het wisselkantoor, in aanwezigheid van schepenen, Thomas van 

de Kelder, Johannes Mersman van Hedel en Jacobus van Oefel. 

 

A. 

Et dictus Ludovicus poterit redimere dictum censum quatuor librarum #in 

parte vel in toto# ad spacium quatuor annorum post festum nativitatis 

beati Johannis proxime futurum sine medio sequentium semper dictis 

quatuor annis durantibus scilicet quamlibet libram hereditarii census cum 

X Hollant gulden seu valorem et cum arrestadiis et cum censu anni 

redempcionis ... non redimet qualibet vice minus quam XX solidos annuatim 

(dg: act) ut in forma. Acta in cambio presentibus scabinis (dg: T) Thoma 

de Penu Johanne Mersman de Hedel Jacobo de Oefel datum anno Domini Mo 

CCCmo nonagesimo tercio mensis junii die Albani hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 703r 07 za 21-06-1393. 

Johannes van den Berghe van Dommellen verkocht aan Marcelius zv Johannes 

van Vessem (1) een huis en erf in Den Bosch, in een straatje dat loopt van 

de Schrijnmakersstraat naar de Korenbrug, tussen erfgoed van Nijcholaus gnd 

Coel van Maerheze smid enerzijds en erfgoed van Arnoldus Asinarus 

anderzijds, met de helft van een stenen muur tussen voornoemd huis en het 

huis van voornoemde Arnoldus Asinarus, met het recht in voornoemde muur te 

mogen bouwen, met de helft van de goot op voornoemde muur, en met het recht 

water af te mogen voeren vanaf eerstgenoemd huis naar voornoemde goot, (2) 

een stukje erfgoed in Den Bosch, in voornoemd straatje, achter erfgoed van 

wijlen Johannes gnd Cuper, tussen erfgoed van Hermannus Eijcman enerzijds 

en erfgoed van eerstgenoemde Johannes anderzijds, welk stukje land 

afgescheiden is van een erfgoed van wijlen Hubertus Sceelken, welk stukje 

erfgoed reikt met een eind aan erfgoed van voornoemde wijlen Johannes Cuper 
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en met het andere eind aan de rest van voornoemd erfgoed van wijlen 

Hubertus Sceelken, en welk stukje erfgoed 12½ voet lang is, te meten vanaf 

erfgoed van voornoemde Hermannus richting voornoemde rest van voornoemd 

erfgoed van voornoemde wijlen Hubertus. De goederen waren belast met (a) de 

hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 3 pond geld uit voornoemd huis en 

erf, (c) een b-erfcijns van 20 schelling geld uit voornoemd stukje erfgoed. 

Voornoemde Marcelius zal de goot voor eigen rekening onderhouden en het 

water daaruit in een loden pijp afvoeren. 

Voornoemde Marcelius en Arnoldus Asinarus zullen voornoemde muur voor 

gezamenlijke rekening onderhouden. 

Zou voornoemde Marcelius op voornoemd stukje erfgoed bouwen, dan zal dat 

bouwwerk, richting de rest van het erfgoed van voornoemde Hubertus, een 

gevel hebben; en dit bouwwerk zal niet afwateren naar het erfgoed van 

voornoemde Hubertus. 

 

Johannes van den Berghe de Dommellen domum et aream sitam in Busco in 

viculo tendente a vico scriniparorum versus pontem bladi inter 

hereditatem Nijcholai #dicti Coel# de Maerheze fabri ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Asinari ex alio simul cum medietate muri lapidei siti 

inter dictam domum et inter domum dicti Arnoldi Asinari ibidem 

consistentem #et# simul cum pleno jure edificandi in eodem muro et cum 

medietate guttarii supra dictum murum (dg: consistentis) situati et cum 

jure deducendi (dg: et) aquam (dg: primodicta) de primodicta domo 

descendentem pro tempore in dicto guttario (dg: ad) atque particulam (dg: 

terre) hereditatis sitam in Busco in viculo (dg: tendente a) predicto 

retro hereditatem (dg: dicti) #quondam# Johannis dicti Cuper inter 

hereditatem Hermanni Eijcman ex uno et inter hereditatem (dg: Joh) 

primodicti (dg: here) Johannis ad dictam aream spectantem ex alio et que 

particula hereditatis sumpta est de hereditate (dg: dudum) #quondam# 

Huberti Sceelken ibidem sita et que particula hereditatis tendit cum uno 

fine ad hereditatem dicti (dg: Joh) quondam Johannis Cuper et cum reliquo 

fine ad residuum dicte hereditatis (dg: dudum Huberti) quondam Huberti 

Sceelken et que particula hereditatis predicta continet in longitudine 

duodecim et dimidiam pedatas mensurando (dg: ad) ab hereditate dicti 

Hermanni versus dictum residuum dicte hereditatis dicti quondam Huberti 

ut dicebat hereditarie vendidit Marcelio filio Johannis de Vessem 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditario censu domini ducis et hereditario censu III 

librarum monete ex dicta domo et area et hereditario censu XX solidorum 

monete ex dicta particula hereditatis solvendis tali condicione quod 

dictus Marcelius emptor dictum guttarium perpetue sub suis propriis 

laboribus expensis! in bona disposicione (dg: tenere) observare tenebitur 

et aquas pro tempore in dicto guttario descendentes deducere a dicto (dg: 

guttario) guttario usque ad terram cum fistula plumbea et quod dictus 

(dg: Jo) Marcelius et Arnoldus Asinari (dg: di) predictus dictum murum 

lapideum sub eorum communibus expensis in bona disposicione #?perpetue# 

observabunt hoc eciam addito quod si contingat dictum Marcelium edificare 

supra dictam particulam terre (dg: .) extunc huiusmodi edificium supra 

huiusmodi particulam hereditatis edificandum versus dictum residuum 

hereditatis prefati Huberti habebit edificium dictum (dg: d) ghevel et 

non stillabit versus #dictam# hereditatem (dg: predictam) prefati Huberti 

ut dictus emptor recognovit. Testes (dg: s datum supra) testes Sijmon et 

Walterus datum sabbato ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 703r 08 za 21-06-1393. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Johannes een n-erfcijns van 10 

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), gaande uit 

voornoemde goederen. 
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Dictus Marcelius promisit se daturum et soluturum dicto Johanni (dg: d) 

hereditarium censum X librarum monete hereditarie mediatim nativitatis 

(dg: J) Domini et mediatim Johannis et primo termino nativitatis Domini 

proxime futurum ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 703r 09 zo 22-06-1393. 

En hij mag de cijns terugkopen binnen twee jaar na Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393), met 100 Hollandse gulden of de waarde en de cijns van het jaar 

van wederkoop. Per keer moeten minstens 5 pond worden teruggekocht. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, Gerardus Monic, 

Godefridus van Rode en Nijcholaus van Ghijessen. 

 

A. 

Et poterit redimere dictum censum ad spacium (dg: trium .) duorum annorum 

post nativitatis Johannis proxime futurum sine sequentium! semper dicto 

spacio pendente cum centum Hollant gulden seu valorem et cum censu anni 

redempcionis et non redimet qualibet vice minus quam quinque libras ut in 

forma. Acta in camera presentibus scabinis Gerardo Monic Godefrido de 

Rode Nijcholao de Ghijessen (dg: ?anno) datum anno Domini Mo CCCo 

nonagesimo [tercio mensis] junii die (dg: Ab) Albani hora vesperarum. 

 

BP 1179 p 703r 10 zo 22-06-1393. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Johannes van den Berghe 70 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Marcelius promisit dicto Johanni van den Berghe septuaginta 

Hollant gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 703r 11 wo 25-06-1393. 

Johannes zvw Johannes Mersman van Hedel verkocht aan Jacobus van Oefel een 

n-erfcijns33,34 van 4 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), gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Jutta van Orthen enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus Paesdach anderzijds, welk huis en erf verkoper gekocht had van 

Nijcholaus van Baerle zvw Mathijas van Baerle, reeds belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns35 van 13 pond voornoemd geld, en een 

b-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes filius (dg: quond) quondam Johannis Mersman de Hedel hereditarie 

vendidit Jacobo de Oefel hereditarium censum IIII librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et [mediatim] Johannis et pro primo 

termino nativitatis Domini proxime futuro de et ex domo et area cum suis 

attinentiis sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Jutte de 

[36Orthen] ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Paesdach ex alio 

quam domum et aream cum suis attinentiis dictus venditor erga Nijcholaum 

de [37Baerle filium quondam] Mathije de Baerle emendo acquisiverat prout 

in litteris quas vidimus promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis [censu domini ducis] et hereditario 

                         
33 Zie → BP 1182 p 151r 05 do 22-07-1400, vermelding van de erfcijns. 
34 Zie → VB 1799 f 230r 03 ma 24-01-1418, Goijart van Orthen was gericht … aen huijs ende erve 
mit heuren toebehoerten gelegen in sHertogenbosch in die Hijnthamerstraet tusgen den erve 

Jutten geheiten van Orthen ex uno ende tusgen den erve Arnts geheijten Paesdach ex alio 

overmits gebrec eens erfcijns van vier ponden monete welken tsijns Jan soen wilner Jans 

geheiten Mersman van Hedel erflic dair wt vercoft had Jacop geheiten van Oefel. 
35 Zie ← BP 1179 p 511r 01 ma 18-11-1392, verkoop van de cijns van 3 pond 10 schelling uit dit 
huis. 

36 Aanvulling op basis van BP 1179 p 511r 01. 
37 Aanvulling op basis van BP 1176 f 213v 22. 
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censu XIII librarum dicte monete et hereditario censu trium librarum et 

decem solidorum dicte monete exinde prius solvendis et sufficientem 

[facere. Testes] ....... .. ....... datum in crastino nativitatis 

Johannis. 

 

1179 mf11 B 01 p. 704. 

 in vigilia nativitatis Johannis: maandag 23-06-1393. 

 in crastino nativitatis Johannis: woensdag 25-06-1393. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 26-06-1393. 

 

BP 1179 p 704v 01 ma 23-06-1393. 

Hr Theodericus Buekentop enerzijds en Henricus Buekentop anderzijds legden 

de oplossing van hun geschillen in handen van hr Henricus van Best 

priester, Jacobus Loze, Paulus zvw Arnoldus Keijster en Johannes die Bije 

Louwers soen, die binnen 15 dagen een uitspraak zullen doen. 

 

Dominus Theodericus Buekentop ex una Henricus Buekentop ex altera parte 

super omnibus discensionibus querulis et (dg: ..) causis litigiosis 

habitis et motis inter dictas partes a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem compromiserunt super (dg: s) omnia in dominum Henricum de 

Best presbitrum Jacobum Loze Paulum (dg: Arts) filius! quondam Arnoldi 

Keijster et Johannem die (dg: Be) Bije Louwers soen tamquam in eorum 

arbitros etc se (dg: ..) rata servare quecumque dicti (dg: ard) arbitri 

concorditer dixerierunt infra quindenam sine medio sequentem super 

premissis. Testes Dordrecht et Vere datum in vigilia nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1179 p 704v 02 ma 23-06-1393. 

Johannes Moerwater beloofde aan Jacobus Kesselman 139 Gelderse gulden of de 

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

 

Johannes Moerwater promisit Jacobo Kesselman centum et XXXIX Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 704v 03 ma 23-06-1393. 

Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Henricus zvw 

Johannes gnd Custer van Nijsterle een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een streep land, 

in Nistelrode, ter plaatse gnd aen dien Raem, tussen kvw Arnoldus van den 

Laer enerzijds en Thomas van Luijsel anderzijds, reeds belast met 4 

penning. 

 

Nijcholaus filius naturalis (dg: Pauli) Rodolphi quondam Rover de 

Vladeracken hereditarie vendidit Henrico filio quondam Johannis #dicti# 

Custer de Nijstelre! hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et supra 

hereditatem infrascriptam tradendam (dg: sitam in parochia de Nijsterle) 

ex quadam (dg: strepa terre) strepa terre sitam! in parochia de Nijsterle 

(dg: inter) ad locum dictum (dg: d op die Rae) aen dien Raem inter 

hereditatem liberorum quondam Arnoldi (dg: ex) van den Laer ex uno et 

inter hereditatem Thome de Luijsel ex alio promittens super omnia (dg: s) 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: de) quatuor denariis 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 704v 04 ±ma 23-06-1393. 

Gerardus zv Johannes zvw Johannes Bathen soen droeg over aan de secretaris, 

tbv hr Ghisbertus priester zv voornoemde Johannes zvw Johannes Bathen soen 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, aan hem verkocht door Lambertus zvw voornoemde Johannes Bathen 
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soen. 

 

Gerardus filius Johannis filii quondam Johannis Bathen soen hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie in festo nativitatis Domini et in Busco venditam! sibi a 

Lamberto filio !quondam dicti quondam Johannis Bathen soen prout in 

litteris hereditarie supportavit mihi ad opus domini Ghisberti filii 

#presbitri# (dg: d ...) dicti Johannis filii quondam Johannis Bathen soen 

cum litteris (dg: et aliis) et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1179 p 704v 05 ±ma 23-06-1393. 

Gerardus zv Johannes zvw voornoemde Johannes gnd Bathen soen droeg over aan 

{ruimte opengelaten}, tbv hr Ghisbertus priester zv voornoemde Johannes zvw 

Johannes Bathen soen, een b-erfcijns van 20 pond geld, met Sint-Jan-Baptist 

te leveren, gaande uit (1) 5 morgen land, in het gebied van Herpen, in de 

parochie van Hueselingen, reikend tot voor de plaats gnd Ossendonk, (2) 1 

morgen land, in Herpen, tussen Arnoldus van Haren enerzijds en Arnoldus van 

Oerscot anderzijds, (3) ½ morgen land, in Deurne, ter plaatse gnd dat 

Doernsse Broek, tussen Heijmericus van der Aelsvoert enerzijds en Marcelius 

gnd Vinc anderzijds, welke cijns aan hem was overgedragen door Theodericus 

zvw Johannes gnd Bathen soen. 

 

Gerardus filius Johannis filii (dg: dicti dicti) #quondam# Johannis (dg: 

f) dicti Bathen soen hereditarium censum viginti librarum monete 

solvendum hereditarie in festo nativitatis Johannis baptiste ex quinque 

iugeribus terre sitis in territorio Herpen! in parochia de Hueselingen 

tendentia! ?ante locum dictum Ossen-(dg: donc)-donc atque ex uno iugero 

terre sito in (dg: terro) territorio de (dg: p) Herpen inter hereditatem 

Arnoldi de Haren ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Oerscot ex alio 

insuper ex dimidio iugero sito in parochia de Doerne in loco dicto dat 

Doernssche Broec inter hereditatem Heijmerici van der Aelsvoert ex uno et 

inter hereditatem Marcelii dicti Vinc ex alio supportatum sibi a 

Theoderico filio quondam Johannis dicti Bathen soen prout in litteris 

supportavit {ruimte opengelaten} ad opus domini Ghisberti presbitri filii 

dicti Johannis filii quondam Johannis Bathen soen cum litteris et aliis 

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

 

BP 1179 p 704v 06 ma 23-06-1393. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Goeswinus zv Willelmus Wegen 186 goede 

Gelderse gulden38 of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Nijcholaus Louwer promisit Goeswino filio Willelmi Wegen centum et 

octoginta sex (dg: Gelre) bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere datum in 

vigilia nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 704v 07 wo 25-06-1393. 

Aleijdis gnd van Boemel dvw Adulphus droeg over aan Johannes Becker zvw 

Johannes die Heirde bakker een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, op 

het leven van voornoemde Aleijdis met Allerheiligen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) 3½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Scouwe 

Beemden, tussen Nijcholaus gnd Reijnkens soen enerzijds en Henricus gnd 

Weijlen soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Oss, ter plaatse 

gnd in die Roden van Os, tussen Walterus Delijen soen enerzijds en 

Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Aleijdis gekocht had van Andreas zvw Theodericus Mersman van Os. 

                         
38 Zie → VB 1799 f 090r 10, ma 11-01-1395, Goeswijn soen Willems Wegen was 

gericht aen alle goide Claes Louwers met scepenen scoude brieven. 
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Met achterstallige termijnen. 

 

Aleijdis dicta de Boemel (dg: filius q) filia quondam Adulphi #cum 

tutore# vitalem pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non ultra in festo 

omnium sanctorum et in Busco tradendam ex tribus et dimidio hont terre 

sitis in parochia de Os in loco dicto die Scouwe Beemden inter 

hereditatem Nijcholai dicti Reijnkens soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Weijlen soen ex alio atque ex una sextariata terre 

siliginee sita in dicta parochia in loco dicto in die Roden van Os inter 

hereditatem Walteri Delijen soen ex uno et inter hereditatem Hermanni 

filii quondam domini Godefridi de Os militis ex alio quam peciam dicta 

Aleijdis erga Andream filium quondam Theoderici Mersman de Os emendo 

acquisiverat legitime supportavit Johanni Becker quondam! Johannis die 

Heirde pistoris cum litteris et (dg: ..) jure et cum omnibus arrestadiis 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Dordrecht et Vere datum in 

crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 704v 08 wo 25-06-1393. 

Aleijdis dvw Adulphus zv Walterus droeg over aan Johannes Becker zvw 

Johannes die Heirde bakker een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, op 

het leven van voornoemde Aleijdis, met Allerheiligen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit de helft, behorend aan Andreas zv Theodericus gnd 

Mersman, van een huis en tuin, in Oss, tussen Zeelkinus gnd Delijen soen 

enerzijds en Goessuinus zvw Gheerlacus Cnode anderzijds, welke pacht 

voornoemde Aleijdis gekocht had van voornoemde Andreas. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Aleijdis filia quondam Adulphi filii Walteri #cum tutore# vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dicte Aleijdis et non ultra in festo omnium sanctorum et in 

Busco tradendam ex medietate ad Andream filium Theoderici dicti Mersman 

spectante domus et orti sitorum in Os inter hereditatem Zeelkini dicti 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Goessuini filii quondam 

Gheerlaci Cnode ex alio quam pensionem (dg: dictus) dicta Aleijdis erga 

(dg: Ad) dictum Andream emendo acquisiverat prout in litteris legitime 

supportavit Johanni Becker filio quondam Johannis die Heirde (dg: pistor) 

pistoris cum litteris et jure et cum arrestadiis promittens cum tutore 

ratam servare. Testes Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 704v 09 wo 25-06-1393. 

Voornoemde Johannes Becker beloofde aan Aleijdis gnd van Boemel dvw 

Adulphus begijn een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes Becker promisit super habita et habenda se daturum 

Aleijdi dicte de (dg: Bomel) Boemel filie quondam Adulphi beghine vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dicte Aleijdis omnium sanctorum de et ex omnibus et singulis bonis 

primodicti Johannis habitis et (dg: habendis) habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 704v 10 do 26-06-1393. 

Arnoldus die Lange zvw Henricus Colen verkocht aan Henricus Ghecke een 

stukje erfgoed, 2½ voet breed, in Den Bosch, over de brug van hr 

Gheerlacus, achter het woonhuis van voornoemde wijlen Henricus Colen, in 

een straatje, dat afgescheiden is uit het erfgoed van voornoemde wijlen 

Henricus, tussen erfgoed van Arnoldus enerzijds en erfgoed van voornoemde 

Henricus Ghecke anderzijds, strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts 

tot aan een sloot, met een deel van die sloot welk deel op het eind van de 
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sloot ligt. 

 

Arnoldus die Lange filius quondam Henrici Colen quandam particulam 

hereditatis #duas et dimidiam pedatas ubique in latitudine continentem# 

sitam in Buscoducis ultra pontem domini Gheerlaci retro domum 

habitationis dicti quondam Henrici Colen in (dg: qua platea ibid) quodam 

viculo sumpto et ordinato ibidem in hereditate dicti quondam Henrici 

inter hereditatem Arnoldi ex uno et inter hereditatem Henrici Ghecke ex 

alio (dg: ut et qu) tendentem a dicto viculo retrorsum usque ad (dg: h) 

quoddam (dg: commune) fossatum ibidem et cum parte eiusdem fossati que 

pars sita est ad finem dicti fossati prout et (dg: q) in quantum 

huiusmodi pars dicti fossati ad dictum Arnoldum de jure pertinet ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico Ghecke promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Vere et Walterus datum quinta post 

nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 704v 11 do 26-06-1393. 

Hermannus, Walterus en Elizabeth, kvw Johannes gnd Oem zvw Hermannus zvw 

Johannes gnd Oems sone, verkochten aan Rodolphus zv Johannes Gerijs een 

huis39,40,41 en erf van wijlen Elizabeth gnd Ghierincs, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Os enerzijds en erfgoed van 

Willelmus Herder anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Hermannus 

zvw Johannes Oems in cijns gekregen had van Elizabeth dvw Henricus ....... 

en Margareta van Boemel, namens de infirmerie van het Groot Begijnhof in 

Den Bosch, voor .. ..... 10 schelling geld b-erfcijns, van welk huis en erf 

eerstgenoemde Johannes Oem 1/5 deel {705} verworven had van Reijnerus 

Scaden, 2/5 deel van Ghibo zv Hermannus Bac en Arnoldus Avemari, en 1/5 

deel van Willelmus van de Kelder, Hermannus gnd Oems en diens zuster 

Elizabeth, kv Egidius van Andwerpia, terwijl het resterende 1/5 deel aan 

eerstgenoemde wijlen Johannes Oem gekomen was na overlijden van zijn 

ouders, welk huis en erf nu aan verkopers en aan hun broer Johannes 

behoort. Verkopers en hun moeder Goedeldis beloofden dat voornoemde 

Johannes, minderjarige zvw voornoemde Johannes Oem, zodra hij meerderjarig 

is, afstand zal doen, uitgezonderd voor hem een cijns van 4 pond. 

 

Hermannus Walterus et Elizabeth liberi quondam Johannis dicti Oem filii 

quondam Hermanni filii quondam Johannis dicti Oems sone cum tutore domum 

et aream quondam Elizabeth dicte Ghierincs sitam in Busco in vico dicto 

Colperstrate inter hereditatem Arnoldi de Os et inter hereditatem 

Willelmi pastoris quam domum et aream (dg: he) dictus quondam Hermannus 

filius quondam Johannis Oems soen erga Elizabeth filiam quondam Henrici 

....... [et] Margaretam de Boemel ex parte et nomine infirmarie maioris 

curie beghinarum in Busco ad censum acquisiverat scilicet pro (dg: h) 

....... et decem (dg: s) solidis hereditarii census monete prout in 

litteris et de qua domo et area (dg: d) primodictus quondam Johannes Oem 

unam quintam partem 

 

1179 mf11 B 02 p. 705. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 26-06-1393. 

 anno Domini Mo CCC et XCIII mensis junii in festo Johannis et Pauli 

  pontificis Bonifacii IX anno quarto: donderdag 26-06-1393. 

 

BP 1179 p 705r 01 do 26-06-1393. 

erga Reijnerum Scaden et duas quintas partes erga Ghibonem filium (dg: 

quondam) Hermanni Bac et Arnoldum Avemari et unam quintam partem erga 

Willelmum de (dg: Penu) Penu et Hermannum dictum Oems et Elizabeth eius 

sororem liberos Egidii de Andwerpia acquisiverat prout in litteris etc et 

                         
39 Zie → BP 1184 f 235v 03 do 10-12-1405, overdracht van het huis na gerechtelijke verkoop. 
40 Zie → BP 1184 f 235v 05 do 10-12-1405 (2), overdracht van de helft in het huis. 
41 Zie → BP 1184 f 235v 06 do 10-12-1405, overdracht van de andere helft in het huis. 
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de qua domo et area reliqua quinta pars primodicto quondam Johanni Oem de 

morte quondam suorum parentum successione fuerat advoluta ut dicebant et 

quam domum et aream nunc ad se et ad Johannem eorum fratrem spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Rodolpho filio Johannis Gerijs 

supportaverunt cum litteris et aliis (dg: promitten) et jure promittentes 

cum tutore super habita et habenda (dg: ratam) ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper dicti venditores 

cum tutore et cum eis Goedeldis eorum mater cum tutore super habita et 

habenda quod (dg: quod) ipsi dictum Johannem filium dicti quondam 

Johannis Oem dum ad annos pubertatis pervenerit super dicta domo et area 

facient renunciare salvo sibi suo censu IIII librarum (dg: sibi) eidem 

Johanni a dicto emptore (dg: per) promisso ut in litteris. Testes Vere et 

Walterus datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 705r 02 do 26-06-1393. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Hermannus verkoper 135 

Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit (dg: se daturum et soluturum) dicto Hermanno 

(dg: venditori) venditori centum et XXXV Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 705r 03 do 26-06-1393. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Walterus verkoper 4 pond geld 

n-erfcijns met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 705r 07}. 

Dictus Rodolphus promisit se daturum dicto Waltero venditori IIII libras 

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

Johannis (dg: et primo termino) ex dictis domo et area. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 705r 04 do 26-06-1393. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan Elizabeth verkoopster een n-erfcijns42,43 

van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

{Met haal verbonden met BP 1179 p 705r 07}. 

Dictus Rodolphus promisit se daturum et soluturum Elizabeth (dg: sue 

uxori) venditrici hereditarium censum IIII librarum monete hereditarie 

nativitatis Johannis ex (dg: premissis) predicta domo et area. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 705r 05 do 26-06-1393. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan Johannes zvw Johannes Oems zvw Hermannus 

zvw Johannes Oems soen een n-erfcijns44,45 van 4 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit voornoemd huis en erf. 

 

Dictus Rodolphus promisit se daturum et soluturum (dg: H) Johanni filio 

quondam Johannis Oems filii quondam Hermanni [filii] quondam Johannis 

Oems soen hereditarium censum IIII librarum monete hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 705r 06 do 26-06-1393. 

Guedeldis, mv voornoemde Johannes, machtigde voornoemde Rodolphus 

laatstgenoemde cijns van 4 pond te mogen terugkopen met 40 Hollandse gulden 

                         
42 Zie → BP 1184 f 217r 01 za 31-10-1405, niet afgewerkt contract mbt de verkoop van de cijns. 
43 Zie → BP 1184 f 235v 01 do 10-12-1405, overdracht van de cijns. 
44 Zie → BP 1184 f 235v 05 do 10-12-1405 (1), overdracht van de helft in de cijns. 
45 Zie → BP 1184 f 235v 06 do 10-12-1405, overdracht van de andere helft in de cijns. 
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of de waarde en met de cijns van het jaar van wederkoop, gedurende 5 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Jan (di 24-06-1393). Opgesteld zoals in het 

volgende contract. 

 

A. 

Et (dg: promisit) Guedeldis mater dicti Johannis dedit potestatem dicto 

Rodolpho redimendi jamdictum censum quatuor librarum cum XL Hollant 

gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis ad spacium quinque 

annorum post nativitatis Johannis proxime preteritum sine medio 

sequentium ut in forma. Datum testes ut in contractu sequente. 

 

BP 1179 p 705r 07 do 26-06-1393. 

En hij mag voornoemde cijnzen terugkopen, elk pond met 10 Hollandse gulden 

of de waarde, en met de cijns van het jaar van wederkoop, gedurende 5 jaar, 

ingegaan afgelopen Sint-Jan (di 24-06-1393). Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes Vake, Theodericus Floren soen en Henricus van den 

Stake. 

 

{Met twee halen verbonden met BP 1179 p 705r 03+04}. 

A. 

Et poterit (dg: q) redimere quamlibet libram dictorum censuum cum (dg: 

cum) decem Hollant gulden seu valorem et cum censu anni redempcionis 

scilicet ad spacium quinque annorum a festo nativitatis Johannis proxime 

preterito sine medio sequentium. Acta in camera presentibus Johanne Vake 

Theoderico Floren soen Henrico van den Stake (dg: ..) datum anno Domini 

Mo CCC et (dg: ?octavo) XCIII mensis junii in festo Johannis et Pauli 

hora none pontificis Bonifacii IX anno quarto. 

 

BP 1179 p 705r 08 do 26-06-1393. 

Lambertus zvw Johannes gnd Bordeijns droeg over aan Robbertus zv Robbertus 

gnd Hennen soen 1/3 deel, dat aan Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de 

oudere behoorde, in een hofstad van wijlen voornoemde Arnoldus Mersman de 

oudere, in Oss, tussen Johannes gnd Pelgeren enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, te weten het 1/3 deel dat in het midden ligt, zoals afgepaald, 

welk 1/3 deel aan voornoemde Lambertus en Arnoldus Mersman zvw Arnoldus 

Mersman de oudere in cijns was uitgegeven, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Lambertus filius quondam Johannis dicti Bordeijns unam terciam partem 

(dg: cuiusdam) que ad Arnoldum Mersman filium quondam Arnoldi Mersman 

senioris spectabat in quodam domistadio dicti quondam Arnoldi Mersman 

senioris sito in Osse inter hereditatem Johannis dicti Pelgeren ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio scilicet illam terciam 

(dg: tercia) partem que sita est in medio dicti domistadii prout dicta 

tercia pars ibidem sita est et limitata (dg: data et q) datam ad censum 

dicto Lamberto et! dicto (dg: Jo) Arnoldo Mersman filio quondam quondam! 

Arnoldi Mersman senioris prout in litteris hereditarie supportavit 

Robberto filio Robberti dicti Hennen soen cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 705r 09 do 26-06-1393. 

Henricus Venbossche verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Venbossche prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 705r 10 do 26-06-1393. 

Jacobus van Kessel zvw Johannes beloofde aan Johannes zvw Gerardus van 

Vladeracken 47 Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

03-03-1394) te betalen. 
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Jacobus de Kessel (dg: Jo) filius quondam Johannis promisit super omnia 

Johanni filio quondam Gerardi de Vladeracken XLVII Enghels nobel seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 705r 11 do 26-06-1393. 

Gerardus zvw Johannes gnd Dircs soen droeg over aan Heijmericus van Alphen 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Heijlwigis dvw 

Theodericus zvw Theodericus Aelbrechts soen aan voornoemde Gerardus beloofd 

had, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 roeden, gnd gerden, 

land, in Druenen, tussen Johannes de Loen zv Ghibo gnd Teijen enerzijds en 

voornoemde Heijlwigis en Hermannus gnd die Haen anderzijds, strekkend van 

de gemene weg naar de plaats gnd te Woude toe. 

 

(dg: Godefridus #Gerardus) Gerardus# filius quondam Johannis dicti Dircs 

soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Heijlwigis filia quondam Theoderici filii quondam Theoderici Aelbrechts 

soen promisit se daturum et soluturum dicto (dg: Godefrido) #Gerardo# 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex tribus virgatis 

(dg: terre) dictis (dg: .) gherden terre sitis in parochia de Druenen 

inter hereditatem Johannis Johannis! de Loen filii Ghibonis dicti Teijen 

ex uno et inter hereditatem dicte Heijlwigis et Hermanni dicti (dg: de 

Loen) die Haen ex alio (dg: prout) tendentibus a communi platea usque ad 

locum dictum te Waude toe prout in litteris hereditarie supportavit 

Heijmerico de Alphen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 705r 12 do 26-06-1393. 

Maria dvw Reijnerus Weijndelmoeden soen verkocht aan Johannes die Goide zv 

Johannes die Goide (1) de helft, die aan haar gekomen was na overlijden van 

haar moeder Aleijdis, in 4½ hont land, in Maren, ter plaatse gnd die 

Koeleide, tussen Edewardus Lubbrechts soen enerzijds en kvw Johannes gnd 

Faes soen anderzijds, (2) 1/5 deel, dat aan voornoemde Maria gekomen was na 

overlijden van haar voornoemde moeder Aleijdis, in een erfgoed, overal 7 

voet breed, in Maren, ter plaatse gnd die Kerkheuvel, tussen Johannes die 

Groet enerzijds en Ghibo van Haren en Reijmboldus Aben soen anderzijds. 

 

Solvit III grossos et Oijens placke. 

Maria filia quondam Reijneri Weijndelmoeden soen cum tutore medietatem 

sibi de morte quondam Aleijdis sue matris successione advolutam in (dg: 

quinque hont terre sitis) quatuor et dimidio hont terre sitis in parochia 

de Maren in loco dicto die Koeleijde inter hereditatem Edewardi 

Lubbrechts soen ex uno et inter hereditatem (dg: Jo) liberorum quondam 

Johannis dicti Faes soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

insuper quintam [partem] dicte (dg: Mar) Marie de morte dicte quondam 

Aleijdis sue matris successione advolutam in quadam (dg: hereditate) 

hereditate #septem pedatas ubique in latitudine continente# sita in dicta 

parochia (dg: in) ad locum dictum die Kerchoevel inter hereditatem 

Johannis die Groet ex uno et inter hereditatem Ghibonis de Haren et 

Reijmboldi Aben soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni die 

Goide filio (dg: quo) Johannis die Goide promittens cum tutore warandiam 

et obligationem ex parte sui!. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 B 03 p. 706. 

 Quarta post nativitatis Johannis: woensdag 25-06-1393. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 26-06-1393. 

 

BP 1179 p 706v 01 wo 25-06-1393. 

Johannes Corf beloofde aan Johannes zvw Gerardus van Vladeracken 47 Engelse 

nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 
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Johannes Corf promisit Johanni filio quondam Gerardi de Vladeracken XLVII 

Engels (dg: s) nobel seu valorem ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Walterus datum quarta post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1179 p 706v 02 wo 25-06-1393. 

Theodericus Floren soen kramer verkocht aan Godescalcus zv Willelmus van 

den Stake, tbv hem en zijn broer Walterus zv voornoemde Willelmus, een 

huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonk, 

tussen Mijchael van den Veken enerzijds en Cristina dvw Nijcholaus Nodekens 

anderzijds, achterwaarts reikend tot aan Adam van Mierde, in welk erfgoed 

voornoemde Cristina een stukje land heeft liggen, belast met 1½ oude groot 

aan de hertog, 2 mud 3 lopen rogge erfpacht, Bossche maat, aan een altaar 

in de kerk van de begijnen in Den Bosch, en voor voornoemde Cristina 

voornoemd stukje gereserveerd. 

 

Theodericus Floren soen institor domum et ortum et hereditatem sibi 

adiacentem sitam! in parochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc inter 

hereditatem Mijchaelis van den Veken ex uno et inter (dg: hereditatem) 

hereditatem Cristine (dg: dicte) filie quondam Nijcholai Nodekens ex alio 

(dg: et quam hereditatem dicta Cristina unam particulam terre habet 

situatam et qu.. domist) tendentes retrorsum ad hereditatem Ade de Mierde 

et (dg: de) in qua hereditate dicta Cristina unam particulam #(dg: 

terre)# terre (dg: habent) habet sitam ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditariam paccionem Godefrido) #hereditarie vendidit# Godescalco et 

(dg: Willelmo #Waltero ad opus sui et ad opus#) fratribus liberis 

Willelmi van den Stake #+# {in margine sinistra:} #ad opus sui et ad opus 

Walteri sui fratris filii dicti Willelmi# (dg: ab eodem hereditarie 

possidendos pro censu domini XVIII denariis) #promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis# uno et dimidio grossis antiquis domino 

duci (dg: et p) #et# duobus modiis et tribus lopinis siliginis 

#hereditarie paccionis# mensure de Busco cuidam altari sito in Busco in 

ecclesia beginarum in Busco exinde solvendis (dg: datis dandis et 

solvendis etc atque pro hereditaria paccione) #salva tamen dicte Cristine 

dicta sua particula terre prout dicta particula#. Testes Vere et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 706v 03 ±wo 25-06-1393. 

De broers Eelkinus, Johannes en Walterus, kvw Walterus gnd Bulle, 

verkochten aan Henricus die Rode zvw Henricus die Rode van Hal een stukje 

beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in het Halbroek, tussen 

Albertus gnd Heijnmans soen enerzijds en Johannes van Dijnter szv Johannes 

van Stripe anderzijds, belast met 5 schelling gemeen paijment. 

 

-. 

Eelkinus Johannes et Walterus fratres liberi quondam Walteri dicti Bulle 

(dg: peciam) particulam prati sitam in parochia de Vucht sancti Petri in 

loco dicto int (dg: Habre) Halbroec inter hereditatem Alberti dicti 

Heijnmans soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Dijnter #generi 

Johannis de Stripe# ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

die Rode filio quondam Henrici die Rode de Hal promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: quinq) quinque solidis communis 

pagamenti (dg: ex) exinde solvendis. Testes (dg: Vere et Walterus datum 

quinta post nativitatis Domini). 

 

BP 1179 p 706v 04 do 26-06-1393. 

Thomas zvw Gerongius zvw Gerardus van Vucht verkocht aan Arnoldus gnd 

Ghenen soen van Orthen 1/3 deel, dat aan voornoemde Thomas en zijn broer 

Gerardus gekomen was na overlijden van hun voornoemde vader Gerongius, in 

de helft van een kamp, gnd Bredelaer, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eirde, tussen Rodolphus gnd Ronc enerzijds en de gemeint van Veghel 
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anderzijds, belast met de lasten die wijlen voornoemde Gerardus van Vucht 

uit dit 1/3 deel had. 

 

Thomas filius quondam Gerongii filii quondam Gerardi de Vucht terciam 

partem (dg: sibi et Gerardo suo fratri) dicto Thome et Gerardo suo fratri 

de morte quondam dicti (dg: -orum) Gerongii sui patris successione 

advolutam in medietate (dg: ca) cuiusdam campi (dg: siti) dicti Bredelaer 

siti in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto Eirde inter hereditatem 

Rodolphi dicti Ronc ex uno et inter communitatem de Vechel ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit (dg: K) Arnoldo dicto Ghenen soen de Orthen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus que dictus quondam Gerardus de Vucht annuatim ex dicta (dg: s) 

tercia parte dicte medietatis solvere consuevit et tenebatur. Testes 

Dijmon et Walterus datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 706v 05 do 26-06-1393. 

Johannes en Yda, kvw Johannes Carper van Hezewijc, en Rodolphus zvw 

Ludovicus van der Sporct ev Weijndelmoedis dvw voornoemde Johannes Carper 

deden tbv Jacobus van den Eijnde en zijn zuster Elizabeth van den Eijnde 

afstand van (1) een stuk land, gnd dat Nieuweland, in Heeswijk, tussen 

Johannes van den Slijc enerzijds en Johannes gnd Belen Neve anderzijds, (2) 

een stuk land, in Heeswijk, tussen Jacobus Funssels enerzijds en kvw 

Willelmus Buijc anderzijds, (3) een stuk land, gnd Uijtvank, gelegen aan 

het eind van het laatstgenoemd stuk land, reikend vanaf dit stuk land tot 

aan de gemeint van Heeswijk, (4) een stuk beemd, in Heeswijk, ter plaatse 

gnd in die Korhage, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen een erfgoed van 

voornoemde Jacobus Funssel, (5) een stuk beemd, in Heeswijk, ter plaatse 

gnd die Korhage, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van wijlen Ghibo 

Herinc, in Heeswijk, ter plaatse gnd die Zoemerhage. 

 

Johannes Yda liberi (dg: -s) quondam Johannis Carper de Hezewijc cum 

tutore Rodolphus filius quondam Ludovici van der Sporct maritus et tutor 

legitimus Weijndelmoedis sue uxoris filie dicti quondam Johannis Carper 

(dg: quatuor) #super# pecia (dg: -is terre) sitam (dg: -s in parochia de 

Hezewijc quarum una) dictam dat Nuwelant (dg: sita) #sitam in parochia de 

Hezewijc# inter hereditatem Johannis van den Slijc ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Belen Neve ex alio (dg: secunda inter) #et 

super pecia terre sita in dicta parochia# inter hereditatem Jacobi 

Funssels ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi Buijc ex 

alio (dg: a.. tendente cum uno fine ad communitatem de Hezewijc) atque 

#super# pecia terre dictam Uijtvanc sitam ad fine! (dg: dicte) jamdicte 

pecie tendente a jamdicta (dg: -m) pecia terre usque ad communitatem de 

Hezewijc item #super# pecia prati sitam in dicta parochia in loco dicto 

in die Korhage et que pecia prati annuatim contra! hereditatem dicti 

Jacobi Funssel (dg: item) atque #super# pecia prati sitam in #dicta# 

parochia in dicto loco die Korhage vocato et que annuatim dividitur 

contra hereditatem quondam Ghibonis Herinc (dg: spectantem) sitam in 

dicta parochia in loco dicto die Zoemerhage ut dicebat (dg: hereditarie 

vendidit Jacobo van den Eijnde et Elizabeth eius sorori promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere) et super toto jure ad (dg: 

opus) opus Jacobi van den Eijnde et Elizabeth van den Eijnde sue sororis 

(dg: s) renunciaverunt promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Vere et Dordrecht datum 

quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 706v 06 do 26-06-1393. 

Walterus Delijen soen droeg over aan Godefridus zvw Theodericus gnd van den 

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

leveren, gaande uit goederen van Petrus gnd van Hommelrike, gelegen in 

Sittert, in Oerle, welke pacht aan hem was overgedragen door Petrus van 

Vucht zvw Petrus van Sint-Adamarus. De brief overhandigen aan Henricus van 
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den Broec of aan hem. 

 

Walterus Delijen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis de bonis Petri 

dicti de Hommelrike sitis in Sittert in parochia de Oerle supportatam 

sibi a Petro de Vucht filio quondam Petri de sancto Adamaro prout in 

litteris hereditarie supportavit Godefrido filio quondam Theoderici dicti 

van den Berne cum litteris (dg: jure) aliis et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Sijmon et Walterus 

datum supra. Tradetur littera Henrico van den Broec vel sibi. 

 

BP 1179 p 706v 07 do 26-06-1393. 

Johannes van den Eijnde ev Maria svw hr Walterus gnd Boem priester verkocht 

aan Petrus zvw Heijmericus gnd Porters een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Boxtel, uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Boxtel, met 

Lichtmis op de navolgende goederen te leveren, gaande uit (1) de helft, die 

behoorde aan wijlen voornoemde hr Walterus Boem, in goederen gnd dat Goit 

ten Rijm, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennensheuvel, die waren van wijlen 

Godefridus gnd Yudaes, welke helft wijlen voornoemde hr Walterus uitgegeven 

had aan voornoemde Petrus zvw Heijmericus gnd Porters en Egidius zv Egidius 

gnd Zeghers soen, voor de grondcijnzen en voor voornoemde pacht van 4 mud 

rogge, (2) 2 bunder beemd, gelegen achter de plaats gnd Oetendonk, tussen 

de gemeint enerzijds en Johannes die Gortelmeeker anderzijds, die 

voornoemde Petrus en Egidius mede tot onderpand hadden gesteld. 

 

Johannes van den Eijnde maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris 

sororis olim domini #quondam# Walteri dicti Boem presbitri hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Bucstel de hereditaria 

paccione quatuor modiorum (dg: solven) siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis et supra bona infrascripta tradenda ex 

medietate que spectabat ad dictum quondam dominum Walterum Boem in bonis 

dictis dat Goit ten Rijm sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lennenshoevel atque (dg: in) in attinentiis eorundem bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis et que bona cum 

suis attinentiis fuerant quondam Godefridi dicti Yudaes et quam 

medietatem dictus dominus #quondam# Walterus dederat ad pactum Petro 

filio quondam Heijmerici dicti Porters et Egidio filio Egidii dicti 

Zeghers soen scilicet pro censibus domini fundi annuatim exinde prius de 

jure solvendis atque pro dicta paccione quatuor modiorum siliginis et ex 

duobus bonariis prati sitis retro locum dictum Oetendonc inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem Johannis die Gortel-(dg: maker 

.)-meeker ex alio que duo bonaria prati dicti Petrus et Egidius pro 

solucione dicte paccionis quatuor modiorum siliginis dicto domino (dg: 

Johanni imp) Waltero Boem imposuerant ad pignus prout in litteris 

hereditarie vendidit dicto Petro filio quondam Heijmerici dicti Porters 

promittens warandiam et obligationem #et impeticionem# ex parte #sui# et 

dicti domini Walteri et quorumcumque heredum dicti (dg: W) domini Walteri 

in dicta paccione unius modii siliginis deponere. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 B 04 p. 707. 

 Quinta post nativitatis Johannis: donderdag 26-06-1393. 

 Sexta post nativitatis Johannis: vrijdag 27-06-1393. 

 

BP 1179 p 707r 01 do 26-06-1393. 

Petrus van Vucht zvw Petrus gnd van Sente Thomaers verkocht aan Egidius gnd 

Zecker (1) een b-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche maat, die Petrus zvw 

Goeswinus gnd Heijnkens soen beloofd had aan eerstgenoemde Petrus, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Kranenbrake, tussen Petrus van Os enerzijds en Jutta gnd 

Sceenkens anderzijds, alsmede uit wegen die hierbij horen, (2) een 

b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, die Danijel gnd Neelken Zeelen 
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soen beloofd had aan eerstgenoemde Petrus, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Groendonk, 

tussen kvw Theodericus Tijmmerman enerzijds en de gemene waterlaat 

anderzijds, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 mud rogge en 2 mud gerst pacht 

die hr Willelmus van de Kelder priester beurt uit goederen gnd te Houtem, 

in Olland, in Sint-Oedenrode, welke pacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst 

Willelmus gnd Pape geschonken had aan Johannes gnd Metten soen, en welk 

pacht nu aan hem behoort, (4) een huis46 en erf in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt, tegenover de huizinge van 

Willelmus gnd Noden, tussen het Klein Begijnhof enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus van Erpe anderzijds, (5) een deel van een tuin aldaar, aan 

voornoemde wijlen Petrus van Sint-Thomarus alias gnd van Vucht in cijns 

uitgegeven door Gerardus gnd Enode vleeshouwer, en dat nu aan hem behoort. 

Lasten van zijn kant, zijn erfgenamen en Johannes Metten soen en diens 

erfgenamen worden afgehandeld. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri dicti van sente Thomaers 

hereditariam paccionem novem sextariorum siliginis mensure de Busco (dg: 

solvendam hereditarie purificationis ex pecia) quam Petrus filius quondam 

Goeswini dicti Heijnkens soen promisit se daturum et soluturum primodicto 

Petro hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sita in parochia 

de Vucht sancti Petri ad locum dictum Cranenbrake inter hereditatem Petri 

de Os ex uno et inter hereditatem Jutte dicte Sceenkens ex alio #et ex 

viis ad ?hac spectantibus# prout in (dg: litteris) litteris atque 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

Danijel dictus Neelken (dg: Zelen) Zeelen soen promiserat se daturum et 

soluturum primodicto Petro hereditarie purificationis ex pecia terre sita 

in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto op Gruendonc inter 

hereditatem liberorum quondam Theoderici Tijmmerman ex uno et inter 

communem aqueductum dictum waterlaet ex alio prout in litteris item 

hereditariam paccionem unius modii siliginis et unius modii ordei mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis de duobus modiis siliginis 

ac de duobus ordei paccionis ?huiusmodi quam dominus Willelmus de Penu 

presbiter annuatim et hereditarie habebat in bonis dictis te Houtem sitis 

in Onlant in parochia de Rode quam paccionem unius modii siliginis et 

unius modii ordei Willelmus dictus (dg: Pape) Pape Johanni dicto Metten 

soen (dg: sup) donavit et supportavit prout in litteris et quam paccionem 

nunc ad se spectare dicebat insuper domum et aream sitam in Busco in vico 

tendente a vico (dg: Vuch) Vuchtensi versus forum piscium in opposito 

mansionis Willelmi dicti Noden inter (dg: hereditatem) parvam (dg: 

curiam) curiam beghinarum ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Erpe ex 

alio atque quandam partem orti sitam ibidem (dg: pro) datam ad censum 

dicto quondam Petro de sancto Thomaro alias dicto de Vucht a Gerardo 

dicto Enode carnifice prout in litteris et quam nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Egidio dicto Zecker cum 

litteris et jure promittens super omnia warandiam et obligationem et 

impeticionem ex parte sui et suorum (dg: et) heredum #et Johannis Metten 

soen et ... heredum# deponere. Testes Sijmon et Walterus datum quinta 

post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 707r 02 do 26-06-1393. 

Voornoemde Petrus van Vucht beloofde aan Egidius gnd Zecker 241 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Dictus Petrus de Vucht promisit super omnia Egidio dicto (dg: Ze) Zecker 

CC et quadraginta unum bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

                         
46 Zie ← BP 1176 f 068v 11 ±wo 23-06-1378, overdracht vruchtgebruik in dit 

huis en erf en deel van de tuin. 
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Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 707r 03 do 26-06-1393. 

Vervolgens beloofde voornoemde Egidius aan voornoemde Petrus dat, indien 

voornoemde 241 gulden met Kerstmis aan hem betaald zijn, of binnen ½ jaar 

daarna, dat dan voornoemde Egidius voornoemde pachten, huis, erf en deel 

van de tuin zal afstaan. 

 

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

dictus igitur Egidius repromisit dicto Petro super habita et habenda 

(?dg: su) quod si dicta (dg:pecunia s) CC et quadraginta unum gulden 

persolverentur dicto Egidio in (dg: dicto) festo nativitatis Domini seu 

infra dimidium annum sine medio sequentem quod extunc dictus Egidius 

supradictas pacciones et domum aream et partem orti simul dictis litteris 

resignabit. 

 

BP 1179 p 707r 04 do 26-06-1393. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Egidius Zecker 51 goede Gelderse gulden 

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

 

Robbertus de Neijnsel promisit Egidio Zecker quinquaginta unum bonos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 707r 05 do 26-06-1393. 

Johannes Mersman zvw Johannes Mersman van Hedel beloofde aan Johannes zvw 

Gerardus van Vladeracken 23½ Engelse nobel of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Johannes Mersman (dg: de Hedel) filius quondam Johannis Mersman de Hedel 

promisit Johanni filio quondam Gerardi de Vladeracken XXIII et dimidium 

Enghels nobel seu valorem ad (dg: nativitatis D) carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 707r 06 do 26-06-1393. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Johannes zvw Gerardus van 

Vladeracken 23½ Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

03-03-1394) te betalen. 

 

Hermannus (dg: de Baerle) filius Nijcholai de Baerle promisit super omnia 

Johanni filio quondam Gerardi de Vladeracken XXIII et dimidium Engels 

nobel seu valorem ad (dg: carnisivi) carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 707r 07 do 26-06-1393. 

Henricus Zelen soen molenaar, zijn zoon Jacobus en schoonzoon Johannes 

Nasschart verkochten aan Henricus Lanternemaker een erfcijns van 30 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Metta van Gherwen 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus zv Johannes van Crumvoert anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld. 

 

Henricus Zelen soen (dg: ..) multor #Jacobus eius filius et Johannes 

Nasschart gener dicti Henrici# hereditarie vendiderunt Henrico 

Lanternemaker hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area et orto sitis in Busco ad 

aggerem Vuchtensem inter hereditatem Mette de Gherwen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii Johannis de Crumvoert ex alio ut dicebat (dg: 

.) promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu sex librarum dicte monete exinde prius solvendo et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 707r 08 vr 27-06-1393. 

Alardus gnd Wisscart verkocht aan Jacobus nzvw Egidius van Gheele een huis 

en erf in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Rijxkinus gnd Bijnhuijs enerzijds en een gemeen straatje, lopend vanaf de 

Hinthamerstraat naar de straat gnd Papenhuls, anderzijds, 54 voet breed, af 

te meten vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts, met de helft van de 

tussenwand tussen voornoemd huis en erf en voornoemd erfgoed van Johannes 

gnd van Ollant zvw Johannes van Ollant, achter voornoemd huis en erf 

gelegen, welk huis en erf aan voornoemde Alardus was verkocht door 

voornoemde Johannes van Ollant zvw Johannes van Ollant, belast met een 

b-erfcijns van 9 {geen muntsoort vermeld} geld, die voornoemde Alardus 

beloofd had aan voornoemde Johannes van Ollant, en met voorwaarden in de 

brief vermeld. 

 

Alardus dictus Wisscart domum et aream sitam in Busco in vico 

Hijnthamensi (dg: q) inter hereditatem (dg: quondam) quondam Rijxkini 

dicti Bijnhuij[s] ex uno et inter communem viculum tendentem a (dg: 

dicto) #vico# Hijnthamensi predicto versus vicum dictum Papenhuls ex alio 

et que domus et area predicta continet quinquaginta quatuor pedatas in 

latitudine mensurando a dicto vico Hijnthamensi retrorsum simul cum 

medietate parietatis! interstitialis consistentis inter dictam domum et 

aream et inter dictam hereditatem Johannis dicti de Ollant filii quondam 

Johannis de Ollant retro eandem domum et [aream] sitam venditam dicto 

Alardo a dicto Johanne de Allant! filio quondam Johannis de Ollant prout 

in litteris hereditarie vendidit Jacobo filio naturali quo[ndam] Egidii 

de Gheele supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem excepto! hereditario censu novem (dg: quem .) monete quem 

dictus Alardus promisit d[icto] Johanni de Ollant ex (dg: p) domo et area 

predicta et exceptis condicionibus in dictis litteris contentis. Testes 

Vere et Walterus datum sexta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1179 p 707r 09 vr 27-06-1393. 

Yvels van Berlikem verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yvels de Berlikem prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 707r 10 vr 27-06-1393. 

Petrus Vuchts en Robbertus van Neijnsel beloofden aan Andreas zvw Arnoldus 

Lemkens 30 goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393) te betalen. 

 

Petrus Vuchts et Robbertus de Neijnsel promiserunt Andree filio quondam 

Arnoldi (dg: Le Len) Lemk[en]s XXX bonos Ge[lre] gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 707r 11 ±vr 27-06-1393. 

Johannes Odeveer spoormaker beloofde aan de secretaris, tbv Willelmus gnd 

Zeelmaker {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Odeveer calcariator promisit super omnia mihi ad opus Willelmi 

dicti Zeelmaker. 

 

1179 mf11 B 05 p. 708. 

 Sabbato post Johannis: zaterdag 28-06-1393. 

 in crastino Petri et Pauli: maandag 30-06-1393. 

 

BP 1179 p 708v 01 ±vr 27-06-1393. 

Petrus zvw Goessuinus Model van de Steenweg: een b-erfcijns van 20 

schelling geld, die Johannes Belen soen beloofd had aan wijlen voornoemde 
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Goessuinus Model, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en hofstad, 

in Maren, ter plaatse gnd Gewanden, tussen Hilla dv Lambertus gnd Quant 

enerzijds en kinderen gnd Louwers Kijnder {niet afgewerkt contract}. 

 

Petrus filius quondam Goessuini Model de Lapidea Via hereditarium censum 

XX solidorum monete quem Johannes Belen soen promiserat se daturum et 

soluturum dicto quondam Goessuino Model hereditarie in festo nativitatis 

Domini ex domo et domistadio sitis in parochia de Maren ad locum dictum 

communiter Gewanden inter hereditatem Hille filie Lamberti dicti Quant ex 

uno et inter hereditatem liberorum dictorum Louwers Kijnder. 

 

BP 1179 p 708v 02 za 28-06-1393. 

Petrus van de Steenweg verkocht aan Thomas zvw Thomas Valant een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit zijn deel in een huis 

en erf van wijlen Johannes gnd Veenken, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Beke enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes van Eirde anderzijds, en in erfgoederen, achter voornoemd huis 

gelegen, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Petrus (dg: filius quondam) de Lapidea Via hereditarie vendidit Thome 

filio quondam Thome Valant hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie Domini ex tota parte et omni jure sibi 

competentibus in domo et area quondam Johannis (dg: Vee) dicti Veenken 

sitis in Busco in vico Orthensi inter hereditatem Johannis de Beke ex uno 

et inter hereditatem quondam Johannis de Eirde ex alio atque (dg: ex) in 

hereditatibus retro dictam domum sitis et ad dictam domum spectantibus ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis inde solvendo et sufficientem 

facere. Testes Sijmon et Veer datum sabbato post Johannis. 

 

BP 1179 p 708v 03 ma 30-06-1393. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, Henricus Dicbier zv Godefridus en 

Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus Jozollo etc 400 Rijnse gulden 

met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 31+31+30+1=93 dgn) te betalen, 

op straffe van 10. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle Henricus Dicbier filius Godefridi et 

Gerardus de Berkel promiserunt (dg: Henrico) #Philippo# Jozollo etc CCCC 

Rijnssche gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena X. 

Testes Aa et Vere datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 708v 04 ma 30-06-1393. 

Johannes Keijser, Johannes Gerijs, zijn zoon Rodolphus en Gerardus Mas soen 

beloofden aan Jacobus gnd Borijsken van Dordrecht 549 Franse franken of de 

waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Nota. 

Johannes Keijser (dg: Jho) Johannes Gerijs Rodolphus eius filius et 

Gerardus Mas! soen promiserunt indivisi (dg: super) super omnia (dg: Ja) 

Jacobo dicto Borijsken de Dordrecht quingentos et XLIX francken monete 

regis Francie seu valorem in auro ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1179 p 708v 05 ma 30-06-1393. 

Henricus Foepken die Zeelmaker beloofde aan Arnoldus van den Venne van 

Stripe 40 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. 

 

Henricus Foepken die Zeelmaker (dg: -n) promisit Arnoldo van den Venne de 

Stripe XL Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 
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futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 708v 06 ma 30-06-1393. 

Hr Theodericus Loef van Hoerne ridder en zijn zoon Arnoldus beloofden aan 

Henricus Dicbier heer van Mierlo, tbv hem en hr Willelmus van Aa ridder, 50 

oude schilden of de wa {niet afgewerkt contract}. 

 

Dominus Theodericus Loef de Hoerne miles et Arnoldus eius filius 

promiserunt (dg: dn Henrico domino Willelmo de Aa #militi# et) Henrico 

Dicbier domino de Mierle (dg: seu eorum alteri) ad opus sui et ad opus 

domini Willelmi de Aa militis (dg: sc) L aude scilde (dg: seu valo). 

 

BP 1179 p 708v 07 ma 30-06-1393. 

De broers Johannes en Jacobus, kvw Rutgherus van den Stadeacker, Willelmus 

zvw Arnoldus gnd Udemans van Bruheze ev Margareta, en Marcelius Vos ev 

Hildwaren, dvw voornoemde Rutgherus, verkochten aan Willelmus zvw Willelmus 

Bastart van Bucstel, tbv zijn moeder vrouwe Henrica wv voornoemde Willelmus 

Bastart, een b-erfcijns van 3 pond geld, die Eligius zvw een zekere 

....tens van den Berghe beloofd had aan wijlen voornoemde Rutgherus en 

diens broer Willelmus, gnd van den Stadeacker, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit ongeveer 3 bunder beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Liemde, tussen Theodericus zvw Bartholomeus enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, zoals deze 3 bunder binnen de sloten gelegen zijn, van welke 

cijns van 3 pond wijlen voornoemde Rutgherus de helft, die aan voornoemde 

Willelmus van den Stadeacker behoorde, verworven had van voornoemde 

Willelmus, en welke cijns nu aan hen behoort. Barbara wv voornoemde 

Rutgherus en Walterus, Rutgherus, Barbara en Luijtgardis, kvw voornoemde 

Rutgherus van den Stadeacker, zullen nimmer hierop rechten doen gelden. De 

brief overhandigen aan hem of aan voornoemde Willelmus. 

 

Johannes (dg: Jac Walti) Jacobus fratres liberi quondam Rutgheri van den 

Stadeacker Willelmus filius quondam Arnoldi dicti Udemans de Bruheze 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris et (dg: 

Willelmus Vos maritus et tutor et) Marcelius Vos maritus et tutor 

legitimus Hildwaren sue uxoris filiarum dicti quondam Rutgheri 

hereditarium censum trium librarum monete quem Eligius filius quondam 

dicti ....tens van den Berghe promisit se daturum et soluturum (dg: R) 

dicto quondam Rutgherus! (dg: van den Sta) et Willelmo suo fratri dictis 

van den Stadeacker hereditarie in festo beati Martini hyemalis ex tribus 

bonariis prati vel circiter sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lijemde inter hereditatem Theoderici filii quondam Bartholomei ex uno et 

inter communitatem ibidem ex alio prout dicta tria bonaria prati ibidem 

infra sua fossata sunt situata prout in litteris et de quo censu trium 

librarum dictus quondam Rutgherus unam medietatem #que# ad dictum 

Willelmum van den Stadeacker spectabat in dicto (dg: dicto) censu trium 

librarum erga eundem Willelmum acquisiverat prout in litteris (dg: here) 

et quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Willelmo filio quondam Willelmi Bastart de Bucstel ad opus domine (dg: 

Margarete) Henrice sue matris relicte dicti quondam Willelmi (dg: 

.......) #Bastart supportaverunt cum litteris et jure# promittentes 

indivisi super omnia (dg: wa) ratam servare et obligationem ex parte 

eorum et dicti quondam Rutgheri deponere et quod ipsi Barbaram (dg: 

uxorem d) relictam dicti quondam Rutgheri #et# (dg: Jo) Walterum 

Rutgherum Barbaram et Luijtgardem liberos dicti quondam Rutgheri van den 

Stadeacker perpetue tales habebunt quod nunquam presument se jus in dicto 

censu trium librarum habere quovis modo. Testes Sijmon et Vere datum 

supra. Tradetur littera (dg: di) sibi vel dicto Willelmo. 

 

BP 1179 p 708v 08 ma 30-06-1393. 

Hermannus zvw Gerardus gnd Witmeri beloofde aan Johannes van der Stegen 29 

goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) 
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te betalen. 

 

Hermannus filius quondam Gerardi dicti Witmeri promisit Johanni van der 

(dg: Schegen) Stegen XXIX bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 708v 09 ma 30-06-1393. 

Hr Goeswinus van Aa ridder zvw Gerardus van der Aa, Gerardus zvw hr 

Gerardus van Aa ridder zvw voornoemde Gerardus van der Aa, jkvr Margareta 

dvw voornoemde Gerardus van der Aa kloosterlinge in Hodonk en vrouwe 

Katherina dvw voornoemde Gerardus van der Aa droegen over aan hr Willelmus 

van Aa ridder hun deel in een b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of 

ander paijment van dezelfde waarde, die Willelmus van Nuwelant zvw hr 

Henricus van Nuwelant ridder verklaard had verschuldigd te zijn aan 

voornoemde wijlen Gerardus van der Aa, met Sint-Petrus-Stoel te betalen, 

gaande uit goederen in Gewande, gnd Kijthoven, waarin Gerardus gnd Boet 

woonde, en uit het huis, tuin en schuren van die goederen, 9 morgen land 

gelegen achter voornoemd huis en tuin, 16 morgen land gelegen ter plaatse 

gnd in den Ham in twee kampen, 12 morgen gelegen {geen voorzetsel 

genoteerd: tussen ?} twee sluizen, te weten van Kessel en van Maren, in een 

kamp gelegen ter plaatse gnd op die Mere, en 4 morgen tussen wijlen 

Johannes gnd Bie van Kessel enerzijds en wijlen Albertus gnd van Kessel 

anderzijds, gelegen op de plaats gnd Paddelaar. 

 

(dg: d) Dominus Goeswinus de Aa miles filius quondam (dg: Ge) Gerardi van 

der Aa Gerardus filius quondam domini Gerardi de Aa militis filii dicti 

quondam Gerardi van der Aa (dg: domina Katherina et domina Elizabeth) 

domina #domicella# Margareta filia dicti quondam Gerardi van der Aa (dg: 

abbatissa conventus de Bijnderen) #monialis in Hodonc# et domina 

Katherina filia dicti quondam Gerardi van der Aa cum tutore totam partem 

et omne jus eis competentes in hereditario censu decem librarum grosso 

(dg: Turonensi) Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in ipso censu computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: s) quem Willelmus de Nuwelant filius quondam domini (dg: 

Willelmi d) Henrici de Nuwelant militis recognovit (verbeterd uit: 

regognovit) se legitime (dg: d) ac hereditarie debere dicto quondam 

Gerardo van der Aa solvendo anno quolibet (dg: here) in festo beati Petri 

ad cathedram de bonis sitis in Ghewanden dictis Kijthoven in quibus 

Gerardus dictus Boet commorari solebat et de domo et orto et granariis ad 

dicta bona spectantibus de novem jugeribus terre sitis retro domum et 

ortum predictos de sedecim iugeribus terre sitis in loco dicto in den Ham 

in duobus campis de duodecim jugeribis sitis !duas slusas videlicet de 

Kessel et de Maren in quodam campo sito in loco dicto op die (dg: Mere) 

Mere de quatuor iugeribus (dg: terre) inter hereditatem quondam Johannis 

dicti (dg: d) Bie de Kessel ex uno et inter hereditatem quondam Alberti 

dicti de Kessel ex alio adiacentem sitis super locum dictum Paddelaer 

prout in litteris hereditarie supportaverunt domino Willelmo de Aa militi 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 708v 10 ma 30-06-1393. 

Jkvr Margareta dvw Gerardus van der Aa kloosterlinge in Hodonk droeg over 

aan haar broers hr Willelmus van Aa en hr Goeswinus van Aa ridder, haar 

zuster vrouwe Katherina en Gerardus van Aa zvw hr Gerardus van Aa ridder de 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

(dg: Domina) Domicella Margareta filia quondam Gerardi van der Aa (dg: 

militis) monialis in Hodonc cum tutore omnia bona sibi de (dg: bo) morte 

quondam suorum parentum successione advoluta quocumque sita ut dicebat 

supportavit domino Willelmo de Aa domino Goeswino de Aa militi suis 
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fratribus domine Katherine sue sorori et Gerardo de Aa filio quondam 

domini Gerardi de Aa militis promittens cum tutore ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

1179 mf11 B 06 p. 709. 

 in crastino Petri et Pauli: maandag 30-06-1393. 

 in octavis nativitatis Johannis: dinsdag 01-07-1393. 

 

BP 1179 p 709r 01 ma 30-06-1393. 

Hr Willelmus van Aa ridder beloofde aan zijn zuster jkvr Margareta 

kloosterlinge in Hoedonk een lijfrente van 17 oude schilden of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles promisit super habita et habenda se daturum 

et soluturum domicelle Margarete sue sorori moniali in (dg: Bijnderen) 

Hoedonc vitalem pensionem (dg: decem se) decem et septem aude scilde seu 

valorem anno quolibet ad vitam dicte (dg: M) domicelle Margarete et non 

ultra (dg: mediatim) mediatim Petri ad cathedram et mediatim Johannis de 

et ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit. Testes Sijmon et Vere 

datum in crastino Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 709r 02 ma 30-06-1393. 

Petrus zv Petrus gnd uten Cameren verkocht aan Johannes zvw Willelmus 

Sticker 2 stukken land, in Vught Sint-Lambertus, (1) tussen een gemene weg 

enerzijds en Theodericus gnd Bolant anderzijds, (2) tegenover voornoemd 

stuk land, over de gemene weg, tussen Mathias gnd Spoermaker enerzijds en 

de gemene weg naar Oisterwijk anderzijds, aan eerstgenoemde Petrus 

uitgegeven door de gezusters Elizabeth en Gertrudis dvw Johannes gnd Coman, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Petrus filius Petri dicti (dg: d) uten Cameren duas pecias terre sitas in 

parochia (dg: de) sancti Lamberti de Vucht quarum una inter communem 

plateam ex uno latere et inter hereditatem Theoderici dicti Bolant ex 

alio et altera in opposito dicte pecie (dg: p-) terre (dg: s) ultra 

communem plateam (dg: ex) inter hereditatem Mathie dicti Spoermaker ex 

uno et inter (dg: he) communem plateam (dg: ex alio) tendentem versus 

Oesterwijc ex alio sunt site datas ad (dg: hereditarium censum) #pactum# 

primodicto Petro ab Elizabeth et Gertrude sororibus filiabus quondam 

Johannis dicti Coman prout in litteris hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Willelmi Sticker supportavit cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in 

dictis litteris contenta. Testes Aa et Sijmon datum supra. 

 

BP 1179 p 709r 03 ma 30-06-1393. 

Henricus zv Petrus uten Cameren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius Petri uten Cameren prebuit et reportavit. 

 

BP 1179 p 709r 04 ma 30-06-1393. 

Zebertus zv Henricus zvw Johannes van Derenborch verkocht aan Johannes gnd 

Zeghers soen van den Bolke (1) de helft in een stuk land, 1½ roede breed, 

in Lithoijen, buiten de Maasdijk, tussen Reijnerus Loesken zvw Henricus 

Mudeken enerzijds en erfg vw Otto van der Graft anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde dijk tot aan de Maas, (2) ¼ deel in een hofstad in Lithoijen, 

tussen Katherina gnd Goedelden dochter enerzijds en Walterus Volpkens soen 

anderzijds, (3) de helft in 3½ hont land in Lithoijen, ter plaatse gnd op 

Boterweide, tussen Boudekinus Daems soen enerzijds en Ego zvw Johannes van 

Hoemen anderzijds, (4) de helft in 2 hont land in Tefelen, ter plaatse gnd 

op den Waterden, tussen Ghibo die Greve enerzijds en Hermannus zvw hr 
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Godefridus van Os ridder anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint 

van Lithoijen gnd die Botersteeg, (5) zijn deel in 3½ hont land in Oijen, 

tussen voornoemde Baudekinus Daems soen enerzijds en Theodericus die Coninc 

anderzijds, (6) de helft in 4½ hont land in Oijen, ter plaatse gnd die 

Maden, tussen Henricus van Hoemen enerzijds en voornoemde Baudekinus Daems 

soen anderzijds, belast met onraad. 

 

Zebertus filius (dg: quondam Jo) Henrici (dg: dicti Jans soen) #filii 

quondam Johannis# de Derenborch (dg: terciam partem ad s) medietatem ad 

se spectantem in pecia terre unam et dimidiam virgatas dictas roeden in 

latitudine ubique (dg: in la) continente sita in parochia de Lijttoijen 

extra aggerem (dg: Maren) Mose inter hereditatem Reijneri Loesken filii 

quondam Henrici (dg: N) Mudeken ex uno et inter hereditatem (dg: heredum 

liberorum) heredum quondam (dg: Otte van der Gra) Ottonis van der Graft 

ex alio item! #tendente a dicto aggere usque ad Mosam# item quartam 

partem ad se spectantem in quodam domistadio sito in dicta parochia inter 

hereditatem Katherine dicte Goedelden dochter ex uno et inter hereditatem 

Walteri Volpkens soen ex alio item medietatem ad se spectantem in tribus 

et dimidio hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto op Boeter 

Weijden inter hereditatem Boudekini Daems soen ex uno et inter 

hereditatem Egonis filii quondam Johannis de Hoemen ex alio item 

medietatem ad se spectantem in duobus hont terre sitis in parochia de 

Tefelen ad locum dictum op den Waterden inter hereditatem (dg: Joh) 

Ghibonis die Greve ex uno et inter hereditatem Hermanni filii quondam 

domini Godefridi de Os militis tendentibus cum uno fine ad (dg: locum d) 

communitatem (dg: dictam) de Lijttoijen dictam die Boeter Steghe item 

totam partem sibi competentem in tribus et dimidio hont terre sitis in 

parochia de Oijen inter hereditatem #dicti# Baudekini Daems soen ex uno 

et inter hereditatem Theoderici die Coninc ex alio item medietatem ad 

spectantem! in quatuor et dimidio hont terre sitis in parochia de Oijen 

in loco dicto die Maden inter hereditatem, Henrici de Hoemen ex uno et 

inter hereditatem dicti (dg: q) Baudekini Daems soen ex alio prout ibidem 

site sunt hereditarie vendidit Johanni (dg: de #dicto# Zeg) dicto Zeghers 

soen van den Bolke promittens (dg: warandiam et obligationem) super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet ad premissa de jure spectantibus et ex premissis de jure 

solvendis. Testes Aa et Sijmon datum supra. 

 

BP 1179 p 709r 05 ma 30-06-1393. 

Johannes Moerwater beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 113 goede 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393) te 

betalen. 

 

Johannes Moerwater promisit Ghiboni Kesselman juniori centum et XIII 

bonos Gelre (dg: se) gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 709r 06 ma 30-06-1393. 

Petrus zvw Lambertus gnd Smijt van Middelrode beloofde aan Hermannus zvw 

Gerardus gnd Witmeri 50 goede Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Lamberti dicti Smijt de Middelrode promisit 

Hermanno filio quondam Gerardi dicti Witmeri (dg: quadraginta quinque) 

quinquaginta bonos Gelre gulden seu valorem (dg: ad f) ad festum pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 709r 07 di 01-07-1393. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan de secretaris, 

tbv Johannes zvw Godefridus van Erpe, al zijn beesten, varend goed, 
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roerende en gerede goederen. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke omnes suas bestias et 

bona sua pecoralia quecumque atque omnia sua bona mobilia et parata (dg: 

quocumque) ab eo ad presens habita et imposterum ab eo habenda quocumque 

locorum consistentia (dg: si) ut dicebat supportavit mihi ad opus 

Johannis (dg: de) filii quondam Godefridi de Erpe promittens ratam 

servare. Testes Aa et Vere datum in octavis nativitatis Johannis. 

Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1179 p 709r 08 di 01-07-1393. 

Voornoemde Gerardus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan de 

secretaris, tbv Johannes zvw Godefridus van Erpe, een n-erfcijns van 100 

oude schilden, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus. 

 

Dictus Gerardus promisit super habita et habenda (dg: se da) mihi ad opus 

Johannis filii quondam Godefridi de Erpe quod ipse Gerardus dabit et 

exsolvet dicto Johanni hereditarium censum centum aude scilde (dg: se) 

hereditarie Remigii ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

consistentibus sive sitis (dg: promittens super habita et habenda 

warandiam). Testes datum supra. Tradetur littera dicto Gerardo. 

 

BP 1179 p 709r 09 di 01-07-1393. 

Elizabeth dvw Godefridus van Dommellen maakte bezwaar47 tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen gedaan door Ghisbertus die Vere van Empel met 

zijn goederen. 

 

Solvit XVIII solidos. {Verbonden met de beide volgende contracten}. 

Elizabeth (dg: relicta) filia quondam Godefridi de Dommellen omnes 

vendiciones et alienaciones et obligationes factas per Ghisbertum die 

Vere de Empel (dg: calu) cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 709r 10 di 01-07-1393. 

Voornoemde Elizabeth dvw Godefridus van Dommellen machtigde48 Margareta dvw 

Rutgherus die Vere haar cijnden, renten en lijfrenten49 te manen en 

bezwaar50 te maken tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan en nog 

te doen door Ghisbertus die Vere. 

 

Dicta Elizabeth dedit potestatem Margarete filie quondam Rutgheri die 

Vere (dg: pt) monendi suos census redditus et vitales pensiones et (dg: 

calump) vendiciones et alienaciones factas et faciendas per Ghisbertum 

die (dg: Vere) Vere calumpniandi usque ad revocacionem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 709r 11 di 01-07-1393. 

Arnoldus van der Hazeldonc beloofde aan Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van 

Vucht 27 goede Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Arnoldus van der Hazeldonc promisit Nijcholao dicto Coel (dg: Co) Cnoden 

soen van Vucht (dg: pro XXVII) #XXVII# bonos Gelre gulden seu valorem ad 

                         
47 Zie → BP 1179 p 726v 07 do 25-06-1394, zelfde bezwaar gemaakt door haar 

gemachtigde. 
48 Zie → BP 1181 p 031r 09 do 12-07-1397, Walterus van Goerle zvw Walterus 

van Goerle werd gemachtigd. 
49 Zie ← BP 1177 f 376r 12 do 29-08-1387, verkoop van een lijfrente van 5 

oude schilden. 
50 Zie → BP 1179 p 726v 07 do 25-06-1394, bezwaar gemaakt door deze 

gemachtigde. 
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monitionem persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 709r 12 di 01-07-1393. 

Willelmus, zv Willelmus Arnoldi Tielkens soen verwekt bij Elizabeth dvw 

Johannes Stierken, droeg al zijn goederen over aan Jordanus zvw Arnoldus 

Tielkini. 

 

Willelmus filius #(dg: seni)# Willelmi Arnoldi Tielkens soen ab eodem 

Willelmo filio Arnoldi Tielkini et Elizabeth filia quondam (dg: Arnoldi 

Tielkini) Johannis Stier[ken] pariter genitus omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia 

sive sita supportavit Jor[d]ano filio quondam Arnoldi Tielkini promittens 

super omnia (dg: wa) warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 709r 13 di 01-07-1393. 

Godescalcus van Meghen beloofde aan zijn schoonzoon Baudewinus zvw Henricus 

die Rode een n-erfcijns van ... oude schilden, met Sint-Remigius te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Godescalcus. De brief 

overhandigen aan voornoemde Godescalcus. 

 

Godescalcus de Meghen promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum Baudewino filio quondam Henrici die Rode suo genero 

hereditarium censum ... aude scilde hereditarie Remigii ex omnibus bonis 

dicti (dg: Goed) Godescalci habitis et habendis quocumque sitis sive 

sitis! promittens super habita et habenda w[arandiam]. Testes datum 

supra. (dg: ..) Tradetur littera dicto Godescalco. 

 

1179 mf11 B 07 p. 710. 

 Tercia post Petri et Pauli: dinsdag 01-07-1393. 

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

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 02-07-1393. 

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

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

 

BP 1179 p 710v 01 di 01-07-1393. 

Henricus van den Putte verkocht aan Arnoldus Stamelart van Spanct al zijn 

goederen en erfgoederen, gelegen onder de parochies van Den Bosch en Gestel 

bij Herlaar. 

 

Henricus (dg: de) van den Putte omnia (dg: et here) sua bona et 

hereditates (dg: quascum) suas quascumque quocumque locorum infra 

parochiam de Buscoducis et infra parochiam de Ghestel prope Herlaer 

consistent[es] sive sita! ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo (dg: 

Sta de Pe) Stamelart de Spanct promittens warandiam. Testes (dg: Vere) 

Aggere et Vere datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 710v 02 di 01-07-1393. 

Voornoemde Arnoldus Stamelart verhuurde voornoemde goederen aan Henricus 

van de Put, voor een periode van 8 jaar, ingaande heden, voor de lasten die 

eruit gaan. 

 

Dictus Arnoldus Sta dicta locavit! Henrico de (dg: Put) Puteo ab eodem ad 

spacium octo annorum datam presentium sine medio sequentium etc 

possidenda pro oneribus exinde solvendis promittens ratam servare. Testes 

Sijmon et Vere datum tercia octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 710v 03 di 01-07-1393. 

Elizabeth dvw Johannes gnd Coman van Vucht droeg over aan Heijlwigis dv 

Johannes gnd Willems soen, tbv haar en Margareta sv voornoemde Heijlwigis, 

de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Petrus zv 

Petrus uten Cameren beloofd had aan de gezusters voornoemde Elizabeth en 
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Gertrudis, dvw voornoemde Johannes Coman, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit 2 stukken land, in Vught Sint-Lambertus, (1) tussen de gemene weg 

enerzijds en Theodericus gnd Bolant anderzijds, (2) tegenover voornoemd 

stuk land, over de gemene weg, tussen Mathijas Spoermaker enerzijds en de 

gemene weg naar Oisterwijk anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis dicti Coman de Vucht (dg: me) cum tutore 

medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco quam Petrus filius Petri (dg: ..) uten Cameren promisit 

se daturum et soluturum dicte Elizabeth et Gertrudi sorori sue filiabus 

dicti quondam Johannis Coman hereditarie purificationis ex duabus peciis 

terre sitis in parochia (dg: de) sancti Lamberti de Vucht quarum una 

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

Theoderici dicti Bolant ex alio et altera in opposito dicte pecie terre 

ultra communem plateam inter hereditatem Mathije Spoermaker ex uno et 

inter (dg: hereditatem) communem plateam tendentem versus Oesterwijc ex 

alio latere sunt site prout in litteris supportavit Heijlwigi filie 

Johannis dicti Willems soen ad opus sui et ad opus Margarete sororis 

dicte Heijlwigis cum litteris et jure promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aggere et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1179 p 710v 04 wo 02-07-1393. 

Petrus gnd van Langvelt zvw Godefridus van Langvelt verkocht aan hr 

Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch, een n-erfpacht van 2 mud 

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

een huis en schuur, met ondergronden, en tuin, in Mierlo, tussen voornoemde 

verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een kamp, 7 lopen 

rogge groot, gelegen voor voornoemd huis, tussen Elizabeth van Achel 

enerzijds en Bonifacius gnd Faes zv Martinus van Haelsvoert anderzijds, (3) 

3 lopen roggeland, aldaar, voor de deur van voornoemd huis, tussen Egidius 

van Bekelaer enerzijds en voornoemde Petrus verkoper anderzijds, (4) 1 

zesterzaad roggeland, aldaar, tussen Henricus Gheenkens enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (5) 3 lopen roggeland, in Mierlo, ter plaatse gnd op 

Zandheuvel, tussen de jonker van Mierlo enerzijds en kinderen gnd van 

Scorric anderzijds, (6) 1 zesterzaad roggeland, in Mierlo, ter plaatse gnd 

op Brexken, tussen Wijnkinus van den Hoevel enerzijds en Petrus van 

Veltwijc anderzijds, (7) 2 bunder beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd die 

Kolk, tussen Henricus Jans soen van Laervenne enerzijds en de jonker van 

Mierlo anderzijds, (8) 1 bunder beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd in die 

Saerdonk, tussen wijlen Arnoldus van Bruheze enerzijds en Henricus snijder 

anderzijds, (9) 1 bunder beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd in Smaellaer, 

tussen hr Johannes Mersman priester enerzijds en kinderen gnd Zeghewijten 

Kijnderen anderzijds, (10) 1 bunder beemd, gnd die Gemein Beemd, in Mierlo, 

tussen voornoemde Petrus verkoper enerzijds en de jonker van Mierlo en 

andere naburen anderzijds, (11) 2 vrachten hooiland, in Mierlo, ter plaatse 

gnd in Eghelrem?, tussen kvw Gerardus gnd Rijthoven enerzijds en voornoemde 

kinderen Zeghewijten Kijnderen anderzijds, welke erfgoederen cijnsgoederen 

zijn, belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat. 

 

Petrus dictus de (dg: Laer Lae Laer) Langvelt filius quondam (dg: Gode) 

Godefridi de Langvelt hereditarie vendidit domino Henrico Buc canonico 

ecclesie de Busco hereditariam paccionem (dg: unius modii) #duorum 

modiorum# siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex domo et horreo cum suis fundis et orto cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Mierle inter hereditatem (dg: -s) dicti 

venditoris ex uno et inter communem plateam ex alio item ex quodam campo 

septem lopinos siliginis in semine capiente sito ante dictam domum inter 

hereditatem Elizabeth de Achel ex uno et inter hereditatem Bonifacii 

dicti Faes filii Martini de Haelsvoert ex alio item ex tribus lopinis 
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terre siliginee sitis ibidem ante januam dicte domus inter hereditatem 

Egidii van Bekelaer ex alio! et inter hereditatem dicti Petri venditoris 

(dg: item) ex alio item ex una sextariata terre siliginee sita ibidem 

inter hereditatem Henrici Gheenkens ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio item ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in dicta 

parochia in loco dicto op Zanthoevel inter hereditatem domicelli de 

Mierle ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum de Scorric ex alio 

item ex una sextariata terre siliginee sita in dicta (dg: loco di) 

parochia in loco dicto op (dg: Breec) Brexken inter hereditatem Wijnkini 

van den Hoevel ex uno et inter hereditatem Petri de Veltwijc ex alio item 

ex duobus bonariis prati sitis in dicta parochia in loco dicto die Kolc 

inter hereditatem Henrici Jans soen de Laervenne ex uno et inter 

hereditatem domicelli de Mierle ex alio item ex uno bonario prati sito in 

dicta parochia in loco dicto in die Saerdonc inter hereditatem Arnoldi 

quondam de Bruheze ex uno et inter hereditatem Henrici sartoris ex alio 

item ex uno bonario prati sito in dicta parochia in loco dicto in 

Smaellaer inter hereditatem (dg: do) domini Johannis Mersman #presbitri# 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Zeghewijten kijnderen ex 

alio item ex uno bonario prati dicto die Gemeijn (dg: -m) Beemt sito in 

dicta parochia inter hereditatem dicti (dg: Peri) #Petri# venditoris ex 

uno et inter hereditatem domicelli de Mierle et aliorum vicinorum ibidem 

ex alio item duabus plaustratis feni sitis in dicta parochia in loco 

dicto in Eghel[?r]em inter hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti 

Rijthoven ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum Zeghewijten 

Kijnderen vocatorum ex alio et quas hereditates dictus venditor bona 

censualia esse dicebat (dg: here) promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptibus censu domini fundi et hereditaria 

paccione duorum modiorum dicte mensure exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Emont datum quarta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 710v 05 wo 02-07-1393. 

Clemencia dvw Willelmus van Beke wv Gerardus Brugman en haar kinderen 

Gerardus en Aleijdis gaven uit aan Goeswinus van Beke zvw voornoemde 

Willelmus van Beke (1) de helft in een huis, erf, tuin en aangelegen stuk 

heideland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen een gemene 

weg enerzijds en wijlen Arnoldus van de Kloot anderzijds, waarvan de andere 

helft behoort aan voornoemde Goeswinus van Beke; de uitgifte geschiedde 

voor (a) de grondcijns, en thans voor (b) een n-erfpacht van 12 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Goeswinus tot onderpand (2) 4 lopen 

land in Gestel bij Herlaer, naast een steeg aldaar, tussen Johannes van de 

Dijk enerzijds en hr Willelmus van Aa ridder anderzijds. 

 

Clemencia filia quondam Willelmi de Beke (dg: cum tutore Gerardus) 

relicta quondam Gerardi Brugman (dg: cum tutore) et Gerardus (dg: eius 

filius) #et Aleijdis eius liberi cum tutore# medietatem ad ipsos 

spectantem in domo #area# et orto (dg: sitis) et pecia terre mericalis 

#sibi adiacente# sitis in parochia de Ghestel prope Herlaer in loco dicto 

Thede inter communem plateam ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

de Globo ex alio et de quibus domo area et orto et pecia terre mericalis 

reliqua (dg: .) medietas spectat ad Goeswinum #de Beke# filium dicti 

quondam Willelmi de Beke ut dicebant dederunt ad (dg: pen) hereditariam 

paccionem dicto Goeswino de Beke ab eodem hereditarie possidendam pro 

censu domini fundi exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria 

paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda (dg: di) 

integraliter dicte Clemencie ad eius vitam et post eius decessum dictis 

Gerardo et Aleijdi (dg: -s) eius liberis hereditarie purificationis et 

(dg: su) in (dg: dicta domo tradi) dicta domo tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit #et ad maiorem securitatem# dictus Goeswinus 

quatuor lopinatas terre sitas in dicta parochia (dg: ad lo) #in loco# 
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iuxta quandam stegam ibidem inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno 

et inter hereditatem domini Willelmi de Aa (dg: ex) militis ex alio ut 

dicebat ad pignus imposuit. Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 710v 06 vr 04-07-1393. 

Willelmus Pigghe, zijn broer Ghisbertus Pigge en Petrus Leijten soen 

broekenmaker beloofden aan Willelmus zvw Philippus van Beke 32 Engelse 

nobel51 of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (do 25-12-1393) en 

de andere helft met Sint-Jan (wo 24-06-1394) aanstaande. 

 

Willelmus Pigghe Ghisbertus Pigge eius frater et Petrus Leijten soen 

caligator promiserunt indivisi super omnia Willelmo filio quondam 

Philippi de Beke XXXII Engels nobel seu valorem (dg: ad) mediatim Domini 

et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et Vere 

datum sexta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 710v 07 ma 07-07-1393. 

Henricus gnd Buekentop droeg over aan zijn broer hr Theodericus Buekentop 

priester, tbv hem en zijn natuurlijke dochter Gertrudis, 1 bunder 

broekland, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroek, ter plaatse gnd Noten 

Hoeve, tussen Jacobus gnd van den Noddenvelt enerzijds en Johannes van 

Berlikem van Middelrode anderzijds, met een eind reikend aan de gemeint en 

met het andere eind aan de plaats gnd die Brantse Boenre, aan hem verkocht 

door Nijcholaus zvw Hermannus Scuijwinc. Zou voornoemde Gertrudis 

overlijden zonder wettig nageslacht, en zou voornoemde bunder dan niet door 

haar zijn verkocht of vervreemd, dan gaat die naar de andere natuurlijke 

kinderen. 

 

Henricus dictus Buekentop unum (dg: b) bonarium paludis situm in parochia 

de Berlikem in loco dicto Lengsbroec ad locum dictum (dg: Lengsbroec ad) 

Noten Hoeve inter hereditatem Jacobi dicti van den Noddenvelt ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Berlikem de Middelrode ex alio tendens cum 

uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad locum dictum die 

Brantssche Boenre venditum sibi a Nijcholao filio quondam Hermanni 

Scuijwinc prout in litteris hereditarie supportavit (dg: su) domino 

Theoderico (?dg: suos) Buekentop presbitro suo fratri ad opus sui et ad 

opus Gertrudis sue filie naturalis cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali condicione quod dictus 

dominus Theodericus dictum bonarium possidet ad suum usufructum (dg: p) 

integraliter et post eius decessum ad dictam Gertrudem devolvendum et si 

dicta Gertrudis decesserit sine prole legitima et antequam ipsa Gertrudis 

dictum bonarium vendiderit et alienaverit extunc dictum bonarium ad alios 

pueros naturales protunc super vivos existentes post decessum dictorum 

domini Theoderici et Gertrudis a[mborum] devolvetur. Testes Sijmon et 

Walterus datum secunda post octavas Pe Pau. 

 

1179 mf11 B 08 p. 711. 

 Quarta post Petri et Pauli: woensdag 02-07-1393. 

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

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

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

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 10-07-1393. 

 

BP 1179 p 711r 01 wo 02-07-1393. 

Arnoldus van Duffel Rijcouts soen beloofde aan Willelmus van Ghiessen 100 

oude schilden, na maning te betalen. 

 

                         
51 Zie → BP 1180 p 166v 02 do 02-04-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Arnoldus de Duffel (dg: de Hoesden) Rijcouts soen promisit super omnia 

Willelmo de Ghiessen (dg: censum) centum aude scilde ad (dg: nativitatis 

D) monitionem persolvendos. Testes Sijmon et Aggere datum (dg: terci) 

quarta post Pe Pau. 

 

BP 1179 p 711r 02 ma 07-07-1393. 

Henricus Buekentop droeg over aan hr Theodericus Buekentop, tbv hem en zijn 

natuurlijke kinderen Johannes en Henricus, de helft van een kamp, 11 morgen 

groot, op de plaats gnd die Loefoert, in Berlicum, tussen Martinus gnd 

Helle enerzijds en de gemene weg naar Berlicum anderzijds, aan hem 

uitgegeven door Adam van Neijnsel en Theodericus zvw Ywanus van Gravia, 

belast met de cijns in de brief vermeld. Zou een van voornoemde kinderen 

overlijden zonder wettig nageslacht, voordat voornoemde helft is verkocht 

of vervreemd, dan gaat diens helft naar de andere natuurlijke kinderen van 

voornoemde hr Theodericus. 

 

Henricus Buekentop (dg: undecim iugera terre quendam campum) #medietatem 

(dg: cuiusdam) cuiusdam campi# undecim iugera (dg: terre) continentem! 

situm supra locum dictum die Loefoert in parochia de Berlikem inter 

hereditatem Martini dicti Helle ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam tendentem de Berlikem ex alio datum! sibi ad censum ab Adam de 

Neijnsel et Theoderico filio quondam Ywani de Gravia prout in litteris 

supportavit domino Theoderico Buekentop ad opus sui et ad opus Johannis 

et Henrici suorum puerorum naturalium cum litteris et jure #occacione# 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu in dictis litteris contento tali condicione quod dictus dominus 

Theodericus dictum censum ad eius vitam possidebit post eius decessum ad 

dictos Johannem et Henricum suos pueros naturales successione devolvendum 

hoc eciam addito si contingat aliquem dictorum Johannis et Henrici 

puerorum naturalium decesserit sine prole legitima superstite remanente 

#antequam vendiderit et alienaverit# quod extunc medietas (dg: dicti c) 

huiusmodi decedenti competens in campo predicto ad alios pueros naturales 

dicti domini (dg: Go) Theoderici protunc supervivos existentes 

hereditarie devolvetur. Testes Sijmon et Walterus datum secunda post 

octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 711r 03 ma 07-07-1393. 

Henricus Buekentop droeg over aan zijn broer hr Theodericus Snoec, tbv hem 

en zijn natuurlijke zoon Petrus, de helft van 4 morgen land, in Kessel, op 

de plaats gnd Tecpoelen, tussen Johannes van Kuijc enerzijds en Matheus zv 

Nella anderzijds, welke 4 morgen voornoemde Henricus verworven had van 

Albertus Wael en Johannes Becker. Zou voornoemde Petrus overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat voornoemde helft, als die tevoren niet verkocht 

zou zijn, naar andere natuurlijke kinderen van voornoemde hr Theodericus. 

 

Henricus Buekentop medietatem quatuor iugerum terre sitorum in parochia 

de Kessel supra (dg: locum) locum dictum (dg: Tep) Tecpoelen inter 

hereditatem (dg: liberorum) Johannis de Kuijc ex uno et inter hereditatem 

(dg: Mah) Mathei filii (dg: -e) Nelle ex alio (dg: ve) que (dg: iug) 

quatuor iugera terre dictus Henricus erga Albertum Wael et Johannem 

Becker acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

supportavit (dg: Petri) domino Theoderico Snoec suo fratri ad opus sui et 

ad opus Petri sui filii naturalis cum litteris #(?dg: ....)# et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

tali condicione quod dictus dominus Theodericus dictus! dictam medietatem 

ad eius vitam integraliter possidebit post eius decessum ad dictum Petrum 

devolvendum et si contingat dictum Petrum decedere sine prole legitima 

(?dg: super) genita vel generanda superviva remanente et antequam dictam 

medietatem vendiderit et alienaverit extunc dicta medietas ad alios 

pueros naturales dicti domini Theoderici devolvetur salva tamen dicto 

Petro potestate dictam medietatem vendendi et alienandi. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1179 p 711r 04 ma 07-07-1393. 

Voornoemde Henricus Buekentop schonk de andere helft van voornoemde 4 

morgen land over aan Johannes die Bije zvw Johannes gnd Louwer van Kessel 

en diens vrouw Hilla ndv voornoemde hr Theodericus Snoec priester. 

 

Dictus Henricus Buekentop reliquam medietatem dictorum quatuor iugerum 

terre supportavit Johanni die Bije filio quondam Johannis dicti Louwer de 

Kessel cum Hilla sua uxore filia naturali domini Theoderici Snoec 

presbitri cum litteris et jure occacione nomine dotis ad jus oppidi 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 711r 05 ma 07-07-1393. 

Hr Theodericus Buekentop priester deed tbv zijn broer Henricus Buekentop 

afstand van een b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois etc 

voor 16 penningen gerekend, met het vigilie van Kerstmis bij Den Bosch te 

betalen, gaande uit (1) een huis en hofstad in Loet, waarin Metta evw 

Paulus van Loet woonde, (2) halve gemeint land aan voornoemde Metta 

behorend, welke cijns Henricus bakker van het Hinthamereinde verworven had 

van Metta evw Paulus van Loet. 

 

Dominus Theodericus Buekentop #presbiter# super (dg: toto) hereditario 

censu quadraginta solidorum grosso Turonensi denario etc pro XVI denariis 

computato solvendo hereditarie in vigilia nativitatis Domini et apud 

Buscumducis tradendo ex domo et domistadio sito in Loet in quibus Metta 

(dg: uxor) uxor quondam Pauli de Loet consuevit commorari ac de dimidia 

communitate terre ad (dg: .) dictam Mettam spectante quem censum Henricus 

pistor de Fine Hijnthamensi erga Mettam uxorem quondam Pauli de Loet 

acquisiverat ut in litteris (dg: dicebat) continetur et ad opus Henrici 

Buekentop (dg: renu) sui fratris renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 711r 06 wo 09-07-1393. 

Ywanus van Vauderic droeg over aan Adam van Mierde, tbv Goeswinus zv 

voornoemde Ywanus, zijn vruchtgebruik in alle goederen, die aan zijn 

voornoemde zoon Goeswinus gekomen waren na overlijden van zijn moeder Oda, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van voornoemde Ywanus. De 

brief overhandigen aan Arnoldus Nolleken Geronc. 

 

Ywanus de Vauderic suum usufructum sibi competentem in omnibus bonis que 

Goeswino suo filio de morte quondam Ode sue matris successione advolutis 

atque post mortem dicti Ywani successione advolvendis quocumque locorum 

sitis supportavit Ade de Mierde (dg: de) ad opus dicti Goeswini 

promittens ratam servare. Testes Sijmon et Vere datum quarta post octavas 

Petri et Pauli. Tradetur littera Arnoldo Nolleken Geronc. 

 

BP 1179 p 711r 07 vr 11-07-1393. 

Voornoemde Hermannus verhuurde voornoemde goederen aan zijn voornoemde 

vader Ywanus, voor de duur van het leven van voornoemde Ywanus. De huur is 

voldaan. 

 

Dictus Hermannus dicta bona locavit dicto Ywano suo patri (dg: 

promittens) ad (dg: eius) vitam dicti Ywani promittens ratam servare et 

recognovit sibi de pecunia huiusmodi locacionis fore satisfactum. Testes 

Sijmon et Emont datum sexta post octavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 711r 08 do 10-07-1393. 

Aleijdis wv Nijcholaus zvw Hennekinus zvw Thomas van Hijnen droeg over aan 

Hubertus zv Johannes van Ghemert een b-erfcijns van 34 schelling, die 
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voornoemde wijlen Hennekinus beurt, een helft met Kerstmis en de andere 

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

Orthenstraat, tussen huis en erf van Johannes gnd Moelner enerzijds en huis 

en erf van een zekere Cranke Hulpe anderzijds, welk eerstgenoemd huis en 

erf Berchramus gnd van Helvoert schoenmaker verklaard heeft in erfcijns te 

hebben van voornoemde wijlen Hennekinus, voor voornoemde cijns van 34 

schelling. 

 

Aleijdis relicta quondam (dg: Johannis) Nijcholai filii quondam Hennekini 

filii quondam Thome de Hijnen #cum tutore# hereditarium censum triginta 

quatuor solidorum quem (dg: dictus quondam Hennekinus solvendum habuit 

hereditarie Borchramus dictus de Helmont Helvoert sutor recognovit quem 

Henne) #dictus quondam# Hennekinus (dg: dictus) solvendum habuit 

hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: Domini) Johannis ex domo et 

area sita in Busco in vico Orthensi inter domum et aream Johannis dicti 

Moelner ex uno (dg: et inter) et domum et aream dicti (dg: Me) Cranke 

Hulpe ex alio et quam domum et aream primodictam Berchramus dictus de 

(dg: Helmont) Helvoert sutor (dg: recogni) recognovit se tenere et habere 

in annuum et hereditarium censum a dicto quondam Hennekino (dg: pro) 

scilicet pro dicto censu XXXIIII solidorum prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit (dg: sup) 

Huberto filio Johannis de Ghemert (dg: ad opus) #cum! tutore# promittens 

cum tutore ratam servare et obligationem et (dg: obligationem) 

impeticionem ex parte sui #et suorum liberorum# (dg: ..) quorumcumque 

heredum dicti quondam Hennekini deponere. Testes Rover et Wouter datum 

quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 711r 09 do 10-07-1393. 

{invoegen in BP 1179 p 711r 10}. 

+ex hereditate spectante ad (dg: Aleijden fi relictam quondam Johannis 

Nijcholai filii Johannis Maes soen de Hijnen) #liberos quondam Johannis 

Corf# et ex hereditate spectante ad liberos (dg: quo) Rijnkini Kuls et 

que hereditates sunt. 

 

BP 1179 p 711r 10 do 10-07-1393. 

De broers Johannes, mr Gheerlacus en Hubertus, kvw Johannes van Ghemert, en 

Willelmus Zoetart ev Bela dvw voornoemde Johannes van Ghemert droegen over 

aan Aleijdis wv Nijcholaus zvw Johannes Maes soen van Hijnen de helft van 

een b-erfcijns van 40 schelling, die wijlen Gerardus Vos, grootvader van 

voornoemde kinderen, met Kerstmis beurde, gaande uit een erfgoed behorend 

aan kvw Johannes Corf en uit een erfgoed behorend aan kv Rijnkinus Kuls, 

welke erfgoederen gelegen zijn in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen 

erfgoed van Willelmus zvw Johannes Stercken enerzijds en erfgoed van 

Heijlwigis dvw Henricus Becker des Heirde anderzijds, te weten de helft die 

gaat uit het erfgoed behorend aan kvw Johannes Corf. De brief overhandigen 

aan Johannes Coninc. 

 

Johannes magister Gheerlacus et Hubertus fratres liberi quondam Johannis 

de Ghemert Willelmus Zoetart maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis de Ghemert medietatem hereditarii census 

(dg: XX solidorum) XL solidorum quem Gerardus quondam Vos avus olim 

dictorum liberorum solvendum habuit (dg: hereditarie) hereditarie 

na[tivitatis] D[omini] (dg: ex hereditate) #+{BP 1179 p 711r 09 

invoegen}# site in Busco in vico Ortensi inter hereditatem (dg: Wat) 

Willelmi filii quondam Johannis Stercken ex uno et inter hereditatem (dg: 

quondam) He[ijl]wigis filie quondam Henrici Becker des Heirde ex alio 

scilicet illam medietatem dicti census que (dg: solvi) #medietas# 

solvenda est ex dicta hereditate spectante ad ad! (dg: dictam Aleijdem) 

#dictos liberos quondam Johannis Corf# ut dicebant hereditarie 

supportaverunt (dg: dicte) Aleijdi (dg: promittens warandiam et 

obligationem deponere) relicte quondam (dg: J) Nijcholai filii quondam 
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Johannis Maes soen de (dg: H) Hijnen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni Coninc. 

 

BP 1179 p 711r 11 do 10-07-1393. 

Arnoldus Bernts soen, Nijcholaus Grieten soen en Henricus Stevens soen 

beloofden aan Gerardus van Uden 21 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393) in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus Bernts soen Nijcholaus Grieten soen et Henricus Stevens soen 

promiserunt Gerardo de Uden XXI modios siliginis mensure de Busco ad 

nativitatis Domini proxime futurum et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 711r 12 do 10-07-1393. 

Jordanus Brant zvw Henricus Brant beloofde aan hr Johannes Bac kanunnik van 

Den Bosch 43 mud koren, voor 2/3 rogge en voor 1/3 gerst, maat van 

Oirschot, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) in Oirschot te leveren. 

 

Jordanus Brant filius quondam Henrici Brant promisit domino Johanni Bac 

canonico Buscoducensi XLIII modios bladi pro duabus terciis partibus 

siliginis et pro una tercia parte ordei mensure de Oerscot ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Oerscot tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 711r 13 do 10-07-1393. 

Wellinus zvw Johannes van den Straten schoenmaker verkocht aan Johannes 

Roest de helft in 3 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in die Groet 

Hengemenge, tussen Denkinus Deenen soen enerzijds en Arnoldus van Ghewanden 

anderzijds, van welke 3 hont de andere helft behoort aan voornoemde 

Arnoldus van Ghewanden, belast met 5 voet maasdijk, naast de plaats gnd die 

Vornsse Sluis, en sloten. 

 

Wellinus filius quondam Johannis van den Straten sutoris (dg: unum et 

dimidium .) medietatem ad se spectantem in (dg: u) tribus hont terre 

sitis in jurisdictione de Merewijc in loco dicto in die Groet 

Henghemenghe inter hereditatem Denkini Deenen soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Ghewanden ex alio #+ {BP 1179 p 711r 14 invoegen}# 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Roest promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis (dg: aggerib oneribus ad dictam medietatem 

de jure spectantibus #tribus) quinque pedatis aggeris Mose ?sitis (dg: 

ad) iuxta (dg: ..) locum dictum die Vornssche Sluse# et fossatis. 

 

BP 1179 p 711r 14 do 10-07-1393. 

{Invoegen in BP 1179 p 711r 13}. 

+ et de quibus tribus hont terre reliqua medietas spectat ad dictum 

Arnoldum de Ghewanden. 

 

BP 1179 p 711r 15 do 10-07-1393. 

Johannes Hacken zvw Johannes Hacken en zijn vrouw Mechtildis dvw Laurencius 

gnd Lepelleer verkocht aan Ludekinus zvw ....... ....... soen (1) een huis, 

erf en tuin, in Breugel, tussen Henricus Heijnen soen enerzijds en 

Mechtildis van Gheswinckel en haar kinderen anderzijds, (2) het deel, dat 

aan eerstgenoemde Mechtildis gekomen was na overlijden van voornoemde 

Laurencius, in (2a) een stuk beemd, gnd die Eelbeemd, (2b) een stuk beemd 

gnd die Heuvel, (2c) een stukje ......., gnd dat Rutken, (2d) een stuk 

beemd, gnd dat Laar, in Breugel, belast met de onraad. 

 

Johannes #Hacken# filius (dg: Jo) quondam Johannis Hacken maritus 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Laurencii dicti Lepelleer 

et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore domum aream et ortum 

sitos in parochia de Broegel inter hereditatem Henrici Heijnen soen ex 
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uno et inter hereditatem Mechtildis de Gheswinckel et eius [liberorum] ex 

alio atque totam partem et omne jus primodicte Mechtildi (dg: 

competentes) #de morte dicti quondam Laurencii successione advolutas# in 

(dg: prat) pecia prati dicta die Eelbeemt et #in# pecia prati [dicta] die 

Hoevel et in particula ....... ....... ....... (dg: dicta pecia m) dicta 

dat Rutken et in pecia prati dicta dat Laer sitis in dicta parochia de 

Broegel ut !hereditarie ve[ndidit] Ludekino filio quondam ....... ....... 

soen promittens warandiam et obligationem deponere exceptis [oneribus] 

dictis onraet ex [premissis] de jure solvendis. Testes Sijmon et Vere 

datum supra. 

 

1179 mf11 B 09 p. 712. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 10-07-1393. 

 in festo sanctorum septem fratrum anno XCIII index prima 

  pontificis Bonifacii nono anno quarto: donderdag 10-07-1393. 

 anno XCIII in die Barbare virginis: donderdag 04-12-1393. 

 anno XCV mensis aprilis: ..-04-1395. 

 in die septem fratrum anno Domini M CCC nonagesimo tercio 

  pontificis Bonifacii IX anno quarto: donderdag 10-07-1393. 

 

BP 1179 p 712v 01 do 10-07-1393. 

Andreas en Elizabeth, kvw Theodericus gnd Mersman, verkochten aan Johannes 

Becker zvw Johannes die Heirde bakker een n-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) 3½ hont land, in Oss, 

ter plaatse gnd die Scouwe Beemden, tussen Nijcholaus gnd Reijnkens 

enerzijds en Henricus Weijlen soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, 

in Oss, ter plaatse gnd in die Roden, tussen Walterus Delijen soen 

enerzijds en Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder anderzijds, (2) een 

huis en tuin, in Oss, tussen Zeelkinus Delien soen enerzijds en Goeswinus 

zvw Gheerlacus Cnode anderzijds, (3) 1 morgen land, in Oss, achter het kamp 

gnd de Korte Kamp, tussen kvw Arnoldus die Gruijter enerzijds en voornoemde 

Andreas verkoper anderzijds, (4) 5 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd 

Westerveld, tussen Johannes van der Heijden enerzijds en Johannes zvw 

voornoemde Theodericus Mersman anderzijds. 

 

Andreas (dg:filius) #et Elizabeth liberi# quondam Theoderici dicti 

Mersman cum tutore hereditarie vendiderunt Johanni Becker filio quondam 

Johannis die Heirde pistoris hereditariam paccionem unius (dg: modii 

siliginis) et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini ex tribus et dimidio hont terre sitis in 

parochia de Os in loco dicto die Scouwe Beemden inter hereditatem 

Nijcholai (dg: dicti) dicti Reijnkens (dg: ex uno soen) ex uno et inter 

hereditatem Henrici Weijlen soen ex alio atque ex una sextariata terre 

siliginee sita in dicta parochia in loco dicto in die Roden inter 

hereditatem Walteri Delijen soen ex uno et inter hereditatem Hermanni 

filii quondam domini Godefridi de Os (dg: d) militis ex alio atque ex 

domo et orto sitis in (dg: .) Os inter hereditatem Zeelkini Delien soen 

ex uno et inter hereditatem Goeswini filii quondam Gheerlaci Cnode ex 

alio item ex uno iugero sito in parochia de Os retro campum dictum den 

Corten Camp inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi die Gruijter ex 

uno et inter hereditatem dicti Andree venditoris ex alio item (dg: .) ex 

(dg: pecia terre s) quinque lopinatis terre siliginee sitis in dicta 

parochia ad locum dictum Westervelt inter hereditatem Johannis van der 

Heijden ex alio! et inter hereditatem Johannis filii (dg: prim) quondam 

Theoderici Mersman predicti ex alio ut dicebant promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Sijmon et Vere datum quinta post octavas Pe 

Pau. 

 

BP 1179 p 712v 02 do 10-07-1393. 

En voornoemde Johannes verklaarde dat voornoemde pacht, direct na zijn 
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overlijden, teruggaat naar voornoemde verkopers. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Antonius van de Doorn en Cristianus 

van Zonne. 

 

A. 

Et dictus Johannes recognovit (dg: quod dictus) quod dicta paccio statim 

post eius decessum (dg: dicti) ad dictos venditores revertetur (dg: ex 

quo sic) et ad neminem alium et promisit pro se et suis heredibus ut (dg: 

supra) in forma. Acta in camera presentibus Johanne de Globo Antonio de 

Spina Cristiano de Zonne datum in festo sanctorum septem fratrum hora 

vesperarum anno (dg: IX) XCIII (dg: mensis) index prima (dg: mensis) 

pontificis Bonifacii nono anno quarto. 

 

BP 1179 p 712v 03 do 04-12-1393. 

Voornoemde Andreas ontlastte Johannes Becker van het voornoemde. Opgesteld 

in de Hinthamerstraat, in aanwezigheid van Hubertus van Ghemert en Johannes 

Vijnninc. 

 

A. 

Dictus Arnoldus! dictum (dg: jus redem revolutionis) Johannem Becker a 

premissis quitavit. Acta in vico Hijnthamensi presentibus Huberto de 

Ghemert et Johanne Vijnninc datum anno XCIII (dg: in) in die Barbare 

virginis hora none. 

 

**BP 1179 p 712v 04 ±.. ..-04-1395. 

Voornoemde Elizabeth droeg haar recht over aan voornoemde Johannes Becker. 

Opgesteld in de kerk van Sint-Jan in Den Bosch, in aanwezigheid van 

Arnoldus van de Kloot en Jacobus van Wiel. 

 

A. 

Dicta Elizabeth suum jus competiturum supportavit dicto Johanni Becker. 

Acta in ecclesia beati Johannis in Busco presentibus Arnoldo de Globo et 

Jacobo de Wiel datum anno XCV mensis aprilis ....... ........ 

 

BP 1179 p 712v 05 do 10-07-1393. 

Johannes zv Reijmboldus van Ussen beloofde aan Gerisius van Os 40 Hollandse 

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

 

-. 

Johannes (dg: Reijmbouts soen de Os promisit G) filius Reijmboldi de 

Ussen promisit Gerisii! de Os XL Hollant gulden seu valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et (dg: .) 

Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 712v 06 do 10-07-1393. 

Hilla wv Boudewinus Kist van Eijndoven droeg over aan haar kinderen 

Johannes en Luijtgardis en Henricus van der Hagen ev Margareta, dv 

voornoemde Hilla en wijlen Boudewinus, haar vruchtgebruik in alle 

erfgoederen en erfelijke goederen van wijlen voornoemde Boudewinus, waarin 

voornoemde Boudewinus was overleden. 

 

-. 

Hilla relicta quondam Boudewini Kist de Eijndoven cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in omnibus hereditatibus et hereditariis 

bonis (dg: q) dicti quondam Boudewini et in quibus dictus quondam 

Boudewinus decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportavit Johanni Luijtgardi (dg: -s) suis liberis et Henrico van der 

Hagen marito legitimo Margarete sue uxoris filie dictorum Hille et 

quondam (dg: Bo) Boudewini promittens cum tutore ratam servare. Testes 

Aggere et Vere datum quinta post octavas Pe Pauli. 
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BP 1179 p 712v 07 do 10-07-1393. 

Luijtgardis dvw Boudewinus Kist van Eijndoven verkocht aan haar broer 

Johannes van Dommellen alle goederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar voornoemde vader Boudewinus, resp, die aan haar zullen 

komen na overlijden van haar moeder Hilla, belast met cijnzen en pachten. 

 

-. 

(dg: Luijt) Luijtgardis filia quondam Boudewini Kist de Eijndoven cum 

tutore omnia et singula bona (dg: sibi de mobilia et) hereditaria et 

hereditates #quascumque# sibi de morte dicti quondam Boudewini sui patris 

successione advoluta et post mortem (dg: dicti) Hille sue matris 

successione advolvenda quocumque loocorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni de Dommellen suo fratri promittens 

cum tutore warandiam et obligationem exceptis! censibus et paccionibus ex 

(dg: -inde) de jure solvendis (dg: testes datum supra) #Testes Sijmon et 

Dordrecht datum supra#. 

 

BP 1179 p 712v 08 do 10-07-1393. 

Voornoemde Luijtgardis beloofde de navolgende lijfpacht niet te verkopen 

noch te vervreemden. 

 

-. 

Dicta Luijtgardis promisit super omnia quod ipsa dictam #infrascriptam# 

pensionem nunquam vendet nec alienabit. Testes datum supra. 

{Met haal verbonden met laatste zin van BP 1179 p 712v 09}. 

 

BP 1179 p 712v 09 do 10-07-1393. 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kist beloofde aan zijn zuster 

Luijtgardis een lijfpacht van 20 mud rogge, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit al zijn goederen. Luijtgardis 

of de oudste schepen in Den Bosch mag deze lijfpacht manen. De brief 

overhandigen aan de schepen. 

 

-. 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini Kist promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Luijtgardi sue sorori vitalem 

pensionem XX modiorum siliginis mensure de Eijndoven anno quolibet ad 

vitam dicte Luijtgardis et non ultra purificationis et in (dg: Oes) 

Eijndoven tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis et cum mortua fuerit (dg: testes datum 

supra tradetur littera Andree Willems soen vel sibi) tali condicione quod 

dicta Luijtgardis aut senior (dg: -es) scabinus qui fuerit pro tempore in 

Busco poterit dictam pensionem vitalem monere. Testes datum supra. 

Tradetur littera scabino pro tempore. 

 

BP 1179 p 712v 10 do 10-07-1393. 

Baudewinus zvw Ghevardus van Casteren verkocht aan Henricus zvw Henricus 

gnd Kemerlinc zvw Johannes Jordens soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1½ lopen 

roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Liemde, tussen kinderen gnd van der 

Made enerzijds en Aleijdis gnd Joseph anderzijds, (2) ½ bunder erfgoed, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Kasteren, ter plaatse gnd die Wedehage, in 

erfgoederen van voornoemde kinderen van der Made, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Baudewinus filius quondam Ghevardi de Casteren hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Henrici dicti Kemerlinc (dg: de) filii quondam 

Johannis Jordens soen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex una et dimidia lopinata terre siliginee sitis in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem liberorum dictorum van 
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der Made ex uno et inter hereditatem Aleijdis dicte Joseph ex alio item 

ex (dg: pecia here) dimidio bonario hereditatis sito in dicta parochia in 

loco dicto Casteren in loco dicto die Wedehage (dg: inter hereditatem) in 

hereditatibus dictorum liberorum van der Made vocatorum ut dicebat 

promittens super omnia (dg: warandiam et o) habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo 

et sufficientem facere. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 712v 11 do 10-07-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1394), met 19 goede Gelderse gulden of de waarde, de pacht van het 

jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Johannes zv Ghevardus van Casteren, Johannes zvw 

Henricus Alarts soen, Godescalcus Arts soen, Johannes van de Kloot, 

Theodericus van der Poerten en voornoemde schepenen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum post purificationis proxime 

futurum sine (dg: s) medio sequentium (dg: p..) semper dictis tribus 

annis durantibus cum XIX bonis Gelre gulden seu valorem et cum paccione 

anni redempcionis et cum arrestadiis si que defecerint ut in forma. Acta 

in camera presentibus (dg: p) Johanne filio (dg: G) Ghevardi de Casteren 

et Johanne filio quondam Henrici Alarts soen Godescalco Arts soen Johanne 

de Globo Theoderico van der Poerten scabinis predictis datum in die 

septem fratrum anno Domini M CCC nonagesimo tercio hora none pontificis 

Bonifacii IX anno quarto. 

 

BP 1179 p 712v 12 do 10-07-1393. 

Nijcholaus zv Hubertus van Ghemert Swenelden soen beloofde aan Willelmus 

van Houbraken 200 goede Gelderse gulden52 of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Nijcholaus filius (dg: quond) Huberti de Ghemert #Swenelden soen# 

promisit Willelmo de Houbraken (dg: du) ducentos bonos Gelre gulden seu 

valorem ad (dg: penth) nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes supra!. 

 

BP 1179 p 712v 13 do 10-07-1393. 

Henricus zvw Willelmus Stevens soen verkocht aan Stephanus Claes soen van 

den Scoer 4 hont land, in Meerwijk, ter plaatse gnd in den Nieuwe Kamp, 

tussen Willelmus gnd Daem enerzijds en Brijeno van Enghelen anderzijds, 

belast met 28 voet maasdijk, in Meerwijk, ter plaatse gnd Scrivers Wert. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Stevens soen quatuor hont terre sita in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto in den Nuwen Camp inter 

hereditatem (dg: Willem) Willelmi dicti Daem ex uno et inter hereditatem 

Brijenonis de Enghelen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Stephano 

Claes soen van den Scoer promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis XXVIII pedatis aggeris Mose sitis in dicta 

jurisdictione in loco dicto Scrivers Wert ad premissa spectantibus. 

Testes Aggere et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 712v 14 do 10-07-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 40 Hollandse gulden of de 

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

 

                         
52 Zie → BP 1175 f 142v 02 di 04-01-1396, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Dictus emptor promisit dicto venditori XL Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 712v 15 do 10-07-1393. 

Nijcholaus Louwer beloofde aan Cristianus van Zonne 51½ goede Gelderse 

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

 

Nijcholaus Louwer promisit Cristiano de Zonne LI et dimidium bonos Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf11 B 10 p. 713. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 10-07-1393. 

 

BP 1179 p 713r 01 do 10-07-1393. 

Antonius van de Doorn gaf uit aan Henricus zv Henricus Mathijs soen een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, tussen wijlen 

Theodericus van Steenre zvw hr Godefridus van Os ridder enerzijds en 

Willelmus van Houthem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Antonius de Spina peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Luttel Eijnde inter (dg: ?domicelle) quondam Theoderici de Steenre 

filii quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Houthem ex alio ut dicebat (dg: ..) dedit ad hereditarium 

pactum Henrico filio Henrici Mathij[s] soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione sex (dg: m) lopinorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Dordrecht et Vere datum 

quinta post ocatavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 713r 02 do 10-07-1393. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Antonius 4½ Hollandse gulden of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit #super habita et habenda# dicto Antonio quatuor 

et dimidium Hollant gulden seu valorem ad festum pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 03 do 10-07-1393. 

(dg: Voornoemde Antonius: een stuk land, gnd den Varen Streep). 

 

(dg: Dictus Antonius peciam terre dictam den Varen Streepe). 

 

BP 1179 p 713r 04 do 10-07-1393. 

Lambertus Keelbreker en zijn broer Jacobus beloofden aan de secretaris, tbv 

hr Johannes van Dungen propositus van Mechelen, 120 Hollandse gulden of de 

waarde in goud met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (vr 01-05-1394) te 

betalen. 

 

Nota. 

(dg: Nij) Lambertus Keelbreker et Jacobus eius (dg: fratre) frater 

promiserunt mihi ad opus domini Johannis de Dungen propositi 

Mechliniensis centum et XX Hollant gulden seu valorem #in auro# ad festum 

beatorum Philippi et Jacobi apostolorum proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 05 do 10-07-1393. 

Oda wv Johannes gnd Zelen soen van Os en haar kinderen Marcelius, Aleijdis 
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en Eefsa verkochten aan Arnoldus Stegeman zvw Johannes Stegheman de helft 

van een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in den Geffense Vrede, tussen 

Batha Loden enerzijds en eertijds Arnoldus Ghenen soen anderzijds. Henricus 

en Gerardus, kv voornoemde Oda en wijlen Johannes Zelen soen, zullen, zodra 

ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Oda relicta quondam Johannis dicti Zelen soen de Os (dg: cum tutore) 

Marcelius Aleijdis et Eefsa eius liberi cum tutore (dg: peciam) 

#medietatem ad se spectantem pecie# terre sitam! in parochia de Geffen in 

loco dicto in den Geffensschen Vrede inter hereditatem Bathe Loden ex uno 

et inter hereditatem (dg: quondam) #dudum# Arnoldi Ghenen soen ex alio 

prout ibidem sita est ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo (dg: 

Stegen) #Stegeman# filio quondam Johannis Stegheman promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere et quod ipsi (dg: .) Henricum 

et Gerardum liberos dictorum Ode et quondam Johannis Zelen soen quamcito 

ad annos pubertatis pervenerint ad opus dicti emptoris facient 

renunciare. Datum! supra. 

 

BP 1179 p 713r 06 do 10-07-1393. 

Andreas Reijnkens soen die Hoppenbrouwer van Kessel en zijn zoon Reijnerus 

verkochten aan Thomas Erenbrechts soen van Kessel een stuk land, 8 vadem 

groot, in Kessel, ter plaatse gnd Wijken, tussen Walterus zv Wellinus 

enerzijds en wijlen Johannes Bovaert anderzijds, aan voornoemde Andreas 

overgedragen door Henricus van Loen. 

 

Solvit II ...nos et unum ?scutum grossum Flandriense. 

Andreas (dg: Reijnbouts) #Reijnkens# soen die Hoppenbrouwer de Kessel 

(dg: et) et Reijnerus eius filius peciam terre octo mensuras terre dictas 

vadem continentem sitam in parochia de Kessel ad locum dictum communiter 

Wijken inter hereditatem Walteri (dg: d) filii Wellini ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Bovaert ex alio supportatam dicto Andree 

(dg: ad) ab Henrico de Loen prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Thome (dg: -s) Erenbrechts soen de Kessel supportaverunt cum litteris et 

(dg: ju) et aliis et jure promittentes super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 07 do 10-07-1393. 

Nijcholaus Hermans soen van Lijeshout ev Agnes dvw Henricus van den Mortel 

droeg over aan Hubertus zvw Henricus die Louwer alle erfgoederen en 

erfelijke goederen, die aan voornoemde Agnes en haar zuster Ermgardis, dvw 

voornoemde Henricus, gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Agnes en Ermgaris, gelegen onder Schijndel. 

 

Nijcholaus Hermans soen de Lijeshout maritus et tutor legitimus Agnetis 

sue uxoris filie quondam Henrici van den Mortel omnes hereditates et 

omnia bona hereditaria dicte Agneti et (dg: et) Ermgardi sue sorori 

filiabus dicti quondam Henrici de morte quondam parentum dictarum Agnetis 

et Ermgaris sororum successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de (dg: Scil Scijnl) Scijnle consistentes sive sitas ut dicebat 

hereditarie supportavit Huberto filio quondam Henrici die Louwer 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: testes datum supra). 

 

BP 1179 p 713r 08 do 10-07-1393. 

Pijramus zvw Robbertus van Doerne en Nijcholaus gnd Coel Roelen soen 

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

Mechelen, 20 Hollandse gulden of de waarde in goud met Sint-Philippus-en-

Jacobus aanstaande (vr 01-05-1394) te betalen. 

 

Pijramus filius quondam Robberti de Doerne et Nijcholaus dictus Coel 

Roelen soen promiserunt mihi ad opus domini Johannis de Donghen propositi 
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Mechliniensis XX Hollant !seu valorem in auro ad festum Philippi et 

Jacobi apostolorum proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) 

Dordrecht et Vere datum quinta post ocatavas Pe Pauli. 

 

BP 1179 p 713r 09 do 10-07-1393. 

(dg: Emondus). 

 

BP 1179 p 713r 10 do 10-07-1393. 

Emmekinus van Crumvoert verklaarde dat Jacobus Loze aan hem voldaan heeft 

16 gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, in afkorting van 74 gulden, 

beloofd wegens zoenakkoord mbt de moord gepleegd door Johannes Bruezelman. 

 

Emmekinus de Crumvoert palam recognovit sibi per Jacobum Loze fore 

satisfactum de XVI florenis dictis gulden #scilicet XXXVI placken pro 

quolibet gulden computato# in abbreviationem LXXIIII florenorum 

promissorum de reconciliacione (dg: necis homi) homicidii facti per 

Johannem Bruezelman ut dicebat. Testes (dg: Aga) Dordrecht et Aggere 

datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 11 do 10-07-1393. 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns53,54 van 5 pond en 14 groten (dg: geld), gaande uit een hofstad, 

60 voet lang, in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf het woonhuis 

van wijlen Engbertus gnd Ludinc van de Dijk naar het woonhuis van de vrouwe 

van Lake, en uit een deel van een erfgoed aldaar. 

 

Nijcholaus der Kijnder die Plaetmaker hereditarium censum quinque 

librarum et quatuordecim grossorum (dg: monete so) quem solvendum habet 

ex quodam domistadio sexaginta pedatas in longitudine continente sito in 

Busco in viculo tendente a domo habitationis quondam Engberti dicti 

Ludinc (dg: ad) de Aggere versus domum habitationis domine de Lake atque 

ex quadam parte cuiusdam hereditatis site ibidem prout in litteris 

dicebat contineri monuit de 3 annis. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 12 do 10-07-1393. 

Johannes van den Broecke beloofde aan Philippus Jozollo etc 10 goede 

Gelderse gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 21+31+30+1=83 

dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes van den Broecke promisit Philippo Jozollo etc X bonos Gelre 

gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Sijmon 

et Vere datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 13 ±do 10-07-1393. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel beloofde aan Philippus Jozollo 

etc 10 goede Gelderse gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 

21+31+30+1=83 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de (dg: Ag) Achel filius quondam Johannis de Achel promisit 

Philippo Jozollo etc X bonos Gelre gulden ad Remigii proxime futurum 

#persolvendos# sub pena I. Testes da[tum supra]. 

 

                         
53 Zie ← BP 1179 p 522v 01 do 12-12-1392, de cijns was in bezit van Rutgherus van Boemel zvw 
Gobelinus Sasman en Nijcholaus gnd Plaetmaker zv Henricus gnd der Kijnder; Rutgherus droeg 

zijn helft over aan Nijcholaus. 
54 Zie → VB 1799 f 165v 03 ma 10-01-1401, Claes Plaetmaker soen wilner Henrics der Kijnder was 
gericht … aen een hostat tsestich voet in lengden begripende gelegen in tsHertogennbosch in 

een streetken streckende van den huijse der woningen wilner Egbrecht Ludincs van den Dijc ten 

huijse der woningen wart der vrouwen van den Lake ende aen een gedeelt eenre erffenissen 

gelegen aldair enentwintich voet ende tfierdel van enen voet in breijdden ende twentich voet 

in lengden begripende overmids gebrec van erfcijns dien hi daer aen hadde. 
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BP 1179 p 713r 14 ±do 10-07-1393. 

Leonius zvw Johannes van der Horst beloofde aan Philippus Jozollo etc 10 

goede Gelderse gulden met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 

21+31+30+1=83 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Leonius filius quondam Johannis van der Horst promisit Philippo Jozollo 

etc X bonos Gelre gulden ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

I. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 15 ±do 10-07-1393. 

Ogier Vinsot beloofde aan Philippus Jozollo etc 10 goede Gelderse gulden 

met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393; 21+31+30+1=83 dgn) te betalen, 

op straffe van 1. 

 

Ogier Vinsot promisit Philippo Jozollo etc X bonos Gelre gulden ad (dg: 

.) Remigii proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 16 ±do 10-07-1393. 

Henricus Weijer beloofde aan Godefridus van Alphen 22¼ Gelderse gulden of 

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

 

Henricus Weijer promisit Godefrido de Alphen XXII (dg: et dimidium Ge) 

Gelre gulden et quartam partem unius Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Sijmon et 

Dordrecht datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 17 ±do 10-07-1393. 

Gerardus Kolne, Erenbertus zv Johannes Erenbrechts soen en Ludovicus zvw 

Goeswinus Lodewijchs soen beloofden aan hr Henricus ......., tbv hem en hr 

Johannes van Mierde, 82 oude schilden, 5 Hollandse gulden of de waarde voor 

3 oude schilden gerekend, en 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden 

gerekend, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-1394) en de 

andere helft met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394). 

 

(dg: Ad..) Gerardus Kolne (dg: Joh) Erenbertus filius Johannis 

Erenbrechts soen et Ludovicus filius quondam Goeswini Lodewijchs soen 

promiserunt domino Henrico [.......] ad opus sui et ad opus domini 

Johannis de Mierde seu ad opus alterius eorum LXXXII aude scilde scilicet 

quinque Hollant gulden #seu valorem# pro (dg: quinque) tribus aude scilt 

computato et uno Enghels nobel pro tribus Hollant computato! (dg: ?ca) 

mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 18 ±do 10-07-1393. 

Philippus Jozollus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes Spikerman van Berze en diens zoon Johannes met hun 

goederen. 

 

[P]hilippus Jozollus omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Spikerman de Berze et per Johannem eius filium seu per eorum 

alterum cum suis [b]onis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 713r 19 ±do 10-07-1393. 
?Johannes Cnode zvw Arnoldus Cnode verklaarde dat Adam van Orthen betaald 

heeft 45 Gelderse gulden in afkorting van 70? Gelderse gulden, in een 

schepenbrief aan voornoemde Johannes beloofd door voornoemde Adam. 

 

[?Johann]es Cnode filius quondam (dg: Gh) Arnoldi (dg: Cnode) Cnode palam 

recognovit per Adam de Orthen fore satisfactum de XLV Gelre gulden in 

abbreviationem ....... [quinq/sept]uaginta Gelre gulden promissorum dicto 

Johanni ab Adam predicto in litteris scabinorum ut dicebat. Testes datum 
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supra. 

 

1179 mf11 B 11 p. 714. 

 Quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 10-07-1393. 

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

 

BP 1179 p 714v 01 do 10-07-1393. 

Johannes de Dommellen zvw Boudewinus gnd Kist van Eijndoven en Henricus van 

der Hagen ev Margareta dvw voornoemde Boudewinus maakten een erfdeling van 

de goederen die voornoemde wijlen Boudewinus Kist had nagelaten. 

Henricus van der Hagen kreeg (1) een hoeve gnd het Goed ten Einde, in 

Woensel, ter plaatse gnd Stratem, (2) de helft van een hoeve gnd te Loeven, 

in Westerhoven, met de helft van het toebehoren en van de cijnzen en 

pachten die op deze hoeve betaald moeten worden, (3) een b-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Eindhoven, die voornoemde Boudewinus Kist beurde uit 

een erfgoed in Tongeren, ter plaatse gnd Oedrichoeven, (4) een huis, erf en 

tuin in Eindhoven, tussen Godefridus gnd Ach Scillingen enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, (5) de helft van een hofstad in Eindhoven, tussen 

Johannes Scoen Knape enerzijds en wijlen hr Henricus Koc priester 

anderzijds, (6) een kamp gnd die Brandenborch, in Blaerthem Sint-Lambertus, 

met de lasten die hieruit gaan, (7) alle cijnzen die voornoemde wijlen 

Boudewinus in Eindhoven en in Stratem bij Eindhoven beurde. 

 

Johannes de Dommellen filius quondam Boudewini dicti Kist de Eijndoven et 

Henricus van der Hagen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie dicti quondam Boudewini palam recognoverunt se divisionem 

hereidtariam mutuo fecisse de omnibus bonis #hereditariis# que dictus 

quondam Boudewinus Kist in sua morte post se reliquit quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebant (dg: et) mediante qua divisione 

quidam mansus dictus tGoet ten #Eijnde# dicti quondam Boudewini situs in 

parochia de Woensel in loco dicto Stratem cum (dg: sui) attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque sitis item medietas cuiusdam mansi 

dicti te Loeven prefati quondam Boudewini siti in parochia de Westerhoven 

et (dg: att) medietas attinentiorum (dg: .) eiusdem mansi omnium et 

singulorum quocumque locorum (dg: siv) sitorum et medietas omnium censuum 

et paccionum supra primodictum mansum te Loeven vocatum annuatim de jure 

solvendorum item hereditaria paccio duorum modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven quam dictus Boudewinus Kist solvendam habuit annuatim ex 

hereditate sita in parochia de Tongeren (dg: sit) in loco dicto 

Oedrichoeven item domus et area ortus siti in Eijndoven inter hereditatem 

Godefridi dicti (dg: Ass.) Ach! Scillingen ex uno et inter communem 

plateam ex alio item medietas domistadii siti in Eijndoven inter 

hereditatem Johannis Scoen Knape ex uno et inter hereditatem quondam 

domini Henrici (dg: Koc) Koc presbitri ex alio item quidam campus dictus 

die Brandenborch situs (dg: situs) in parochia de Blaerthem sancti 

Lamberti cum oneribus ex premissis de jure solvendis ut dicebant (dg: 

dic) atque omnes census annuos! quos dictus quondam Boudewinus in 

Eijndoven et in Stratem prope Eijndoven habuit solvendos ut dicebat dicto 

Henrico (dg: H) van der Hagen cesserunt in partem ut (dg: al) Johannes 

recognovit super quibus etc promittens ratam servare et dampna equaliter 

portabunt. Testes Vere et Walterus datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 714v 02 do 10-07-1393. 

Johannes van Dommellen kreeg (155) de goederen van voornoemde wijlen 

Boudewinus gnd Kist van Eijndoven, in Oirschot gelegen, ter plaatse gnd 

Herzel, (2) alle cijnzen die voornoemde wijlen Boudewinus uit erfgoederen 

onder Oirschot beurt, (3) goederen gnd het Goed ten Nieuwenhuize, in 

Woensel, ter plaatse gnd Stratem, (4) de helft van een hoeve gnd te Loeven, 

                         
55 Zie ← BP 1177 f 125r 05 ±di 07-06-1384, overdracht vruchtgebruik in 

goederen van wijlen Boudewinus. 
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in Westerhoven, met de helft van het toebehoren en van de cijnzen en 

pachten die op deze hoeve betaald moeten worden. 

 

Et mediante qua divisione bona (dg: quondam) dicti quondam Boudewini sita 

in parochia de Oerscot in loco dicto Herzel cum suis attinentiis 

universis (dg: cum) #quocumque sitis# atque omnes census #annuos# quos 

dictus quondam Boudewinus ex hereditatibus quibuscumque infra parochiam 

de Oerscot sitis habuit solvendos item bona dicta tGoet ten Nuwen Huze 

#dicti quondam Boudewini# sita in parochia de Woensel in loco dicto 

Stratem cum suis attinentiis universis (dg: it) atque medietas (dg: bo) 

cuiusdam mansi dicti te Loeven prefati quondam Baudewini siti in parochia 

de Westerhoven et medietas attinentiorum eiusdem mansi (dg: mansi) Loeven 

vocati omnium (dg: s) et singulorum quocumque locorum (dg: s 

consistentium sive) sitorum et medietas omnium censuum et paccionum supra 

jamdictum (dg: mansum) mansum te Loeven vocatum annuatim de jure 

solvendorum #cum suis attinentiis# ut dicebant dicto Johanni #.......# de 

Dommellen cesserunt in partem ut alter (dg: repromisit) recognovit super 

quibus etc promittens ratam servare et (dg: ob) dampna equaliter 

portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 714v 03 do 10-07-1393. 

Lambertus gnd Cannart molenaar beloofde aan Johannes van Uden zvw Lambertus 

gnd Riken en diens vrouw Elizabeth dvw Gerardus Ghiben soen een lijfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft in de windmolen die was van 

het klooster Porta Celi, gelegen tussen voornoemd klooster Porta Celi en 

Hintham. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Lambertus dictus Cannart multor promisit (dg: super omnia habita et ha) 

se daturum et soluturum Johanni de Uden filio quondam Lamberti dicti 

Riken et Elizabeth sue uxori filie quondam Gerardi Ghiben soen (dg: u 

s..) vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Bus) 

Busco anno quolibet ad vitam dictorum Johannis et Elizabeth seu alterius 

eorum et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis (dg: d) ex 

medietate ad dictum Lambertum spectante in molendino venti qui fuerat 

quondam conventus de Porta (dg: cens) Celi sito inter (dg: con) inter 

dictum conventum de (dg: Porta) Porta Celi et inter (dg: here) Hijntam et 

(dg: in) ex attinentiis dicte medietatis molendini predicti et alter 

diutius vivens intergaliter possidebit et cum ambo mortui fuerint etc. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 714v 04 do 10-07-1393. 

Nijcholaus zvw Johannes Gheenkens soen vernaderde erfgoederen gelegen in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, die Theodericus zv Mijchael van Hal 

verworven had van Jacobus die Vrieze. De ander week. En hij droeg weer 

over. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis Gheenkens soen prebuit et reportavit! 

patentes denarios ad redimendum hereditates sitas (dg: in) in parochia de 

Haren in loco dicto (dg: Le) Beilver (dg: vendita) quas Theodericus 

filius Mijchaelis de Hal erga Jacobum die Vrieze acquisiverat prout in 

litteris dicebat contineri et alter cessit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 714v 05 vr 11-07-1393. 

Ywanus van Vauderic, zijn zoon hr Arnoldus kloosterling van Berne, en 

Egidius en Goeswinus, kv voornoemde Ywanus, verkochten aan Arnoldus 

Nolleken Geroncs een b-erfcijns56 van 4 pond, een oude groot Tournoois geld 

                         
56 Mogelijk verband met VB 1799 f 185r 07 ma 09-01-1402, Jan den Kelre was gericht … aen huijs 
ende erve Jans Goutsmeeds zwager meester Daneels des Goutsmeeds gelegen in tsHertogenbosch ter 
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van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment 

even goed in waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van Johannes Goudsmid, szv mr 

Daniel Goudsmid, in Den Bosch, aan de Markt, naast het huis van Waltgherus 

hoefslager, in welk eerstgenoemd huis en erf voornoemde Johannes Goudsmid 

woont, welke cijns Johannes Dicbier de kleine kocht van voornoemde Johannes 

goudsmid, en welke cijns Albertus Loze samen met andere cijnzen tbv zijn 

neef Hermannus van Osse gekocht had van Enghelbertus Ludinc, diens broer 

Walterus gnd Bexken, en Johannes gnd Florens, en welke cijns van 4 pond nu 

aan verkopers behoort. Arnoldus van de Kloot zvw Egidius van Ghele deed 

afstand. 

 

Ywanus de Vauderic dominus Arnoldus (dg: conven) eius filius conventualis 

(dg: de Ber) monasterii de Berna Egidius et Goeswinus liberi dicti Ywani 

hereditarium censum quatuor librarum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in ipso censu computato vel 

alterius pagamenti eque boni in valore solvendum (dg: here) anno quolibet 

pro una medietate in festo nativitatis Domini et pro reliqua medietate in 

festo nativitatis beati Johannis de domo et area Johannis aurifabri 

generi (dg: quo) magistri Danielis aurifabri sita in Busco ad forum iuxta 

domum Waltgheri calciferratoris in qua domo et area primodicta dictus 

Johannes aurifaber moratur quem censum Johannes Dicbier minor erga dictum 

Johannem aurifabrum emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum 

simul cum quibusdam aliis censibus Albertus Loze ad opus Hermanni de Osse 

eius consanguinei erga Enghelbertum Ludinc Walterum dictum Bexken eius 

fratrem necnon Johannem dictum Florens emendo acquisiverat prout in 

litteris quas vidimus et quem censum IIIIor librarum dicte monete nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Nolleken Geroncs 

supportaverunt cum primodictis litteris et jure promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere. Quo facto Arnoldus de Globo filius quondam Egidii de 

Ghele super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Sijmon et Emont datum (dg: secunda) sexta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1179 p 714v 06 vr 11-07-1393. 

Arnoldus Ysebout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Ysebout prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 714v 07 vr 11-07-1393. 

Willelmus zvw Willelmus van Stakenborch beloofde aan Nijcholaus Spijerinc 

Meus soen en Johannes zv Gerardus van Vladeracken, tbv hen en de executores 

van wijlen hr Ghisbertus van de Broek priester, dat hij voornoemde 

executores en goederen van voornoemde wijlen hr Ghisbertus schadeloos zal 

houden van elke aanspraak van het feit dat voornoemde wijlen Ghisbertus 

vroeger bezeten had een huizinge in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, ?over 

het water, van de kant van erfg vw voornoemde Willelmus van Stakenborch. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi de Stakenborch promisit super omnia 

Nijcholao Spijerinc Meus soen Johanni (dg: de) filio Gerardi de 

Vladeracken (dg: et) ad opus eorum et ad opus a..orum executorum quondam 

domini Ghisberti de Palude presbitri quod ipse eosdem executores et 

quecumque bona dicti quondam domini Ghisberti indempnes servabit ab omni 

impeticione eveniente ac eventura et fienda dictis executoribus et supra 

dicta bona dicti quondam Ghisberti super eo quod dictus quondam 

Ghisbertus (dg: ..) in quocumque tempore preterito possedit quandam 

habitationem cum suis attinentiis sitam in Busco in vico Hijnthamensi 

[?ultra] #aquam# prout dictus domnius Ghisbertus in huiusmodi habitatione 

                         
Merct bij den huse Wautghers Hoefslegers in welken huijse ende erve ijerstgeseet die selve Jan 

Goutsmit te wonen plach overmids gebrec van erfcijns dien Jan van Kelre voirs daer aen had. 
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cum suis attinentiis decessit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 714v 08 vr 11-07-1393. 
?ab omnibus heredibus dicti quondam Willelmi de Stakenborch. 

 


