
Bosch’ Protocol jaar 1393 07. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

NL-HtSA Archiefnummer 1100 Collectie 

transcripties en regesten 
 

 

1.1 Bossche Protocollen 
 

 

 

 

Inventarisnummer 1179 

 

Jaar 1393 

 

 

Transcripties 

Regesten 

 

 

 

 

S.J.M.M. Ketelaars 

Rosmalen 

2022 

 

 
  



Bosch’ Protocol jaar 1393 07. 

 

2 

 

1179 mf11 F 12 p. 771. 

 in crastino Agathe: donderdag 06-02-1393. 

 

BP 1179 p 771r 01 do 06-02-1393. 

Arnoldus Backe ev Margareta dvw hr Rutgherus van Ouden ridder droeg over 

aan Willelmus van Ouden 1/3 deel, in alle cijnzen, renten en 

cijnshoenderen, die wijlen voornoemde hr Rutgherus met ....... beurt, 

gaande uit erfgoederen onder Nuenen en Gherwen. 

 

Arnoldus Backe maritus et tutor Margarete sue uxoris filie quondam domini 

Rutgheri de Ouden militis terciam p[artem] ad [se spectantem in] omnibus 

ce[nsibus] et (dg: pullis censualibus) et redditibus pecuniarum et pullis 

(dg: censualibus) #censualibus# quos dictus quondam dominus Rutgherus 

solvendos habet ....... sa..... ex hereditatibus quib[usdam] sitis infra 

parochias de Nuenen et de Gherwen ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo de Ouden (dg: suo fratri) promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui [deponere]. Testes Emont et Aggere datum in 

crastino (dg: Agg) Agathe. 

 

BP 1179 p 771r 02 do 06-02-1393. 

Willelmus van Ouden verhuurde aan Arnoldus Hacke een tiende, in Nuenen, ter 

plaatse gnd op ?Vel, voor een periode van 3 jaar. 

 

Willelmus de Ouden quandam decimam (dg: ..) sitam in parochia de Nuenen 

ad locum dictum op ?Vel ut dicebat locavit recto locacionis modo Arnoldo 

Hacke ab eodem ad spacium trium annorum proxime futurorum libere 

possidendam promittens warandiam dictis 3 annis durantibus et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 03 do 06-02-1393. 

Arnoldus zvw Arnoldus zvw Willelmus van Hamvelt droeg over aan Willelmus 

van Hamvelt spoormaker bvw voornoemde Willelmus van Hamvelt ¼ deel in een 

b-erfcijns van 20 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve 

gnd des Zegers Goed, in Veghel. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi filii quondam Willelmi de Hamvelt quartam 

partem ad se spectantem in hereditario censu XX solidorum (dg: quem) 

solvendo hereditarie purificationis ex manso dicto des Zeghers (dg: Goet) 

Goet sito in parochia de Vechel ut dicebat supportavit Willelmo (dg: 

filio d) de Hamvelt calcariatori fratri dicti quondam Willelmi de Hamvelt 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 04 do 06-02-1393. 

Voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus zvw Willelmus van Hamvelt deed afstand van 

alle geschillen met Willelmus van Hamvelt spoormaker. 

 

Dictus (dg: Ard) Arnoldus super omnibus impeticionibus et actionibus (dg: 

et ..) #et causis# quibus mediantibus ipse Willelmum de Hamvelt 

calcariatorem impetere posset a quocumque tempore usque in diem presentem 

quacumque occacione ut dicebat ad opus dicti Willelmi (dg: renunciavit) 

de Hamvelt calcariatoris renunciavit promittens ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 05 do 06-02-1393. 

Elizabeth wv Gerardus zvw Gerardus gnd Heijlen soen en Gerardus Cloet, zv 

voornoemde Elizabeth en wijlen eerstgenoemde Gerardus, verkochten aan 

Willelmus nzvw Willelmus Maes soen een huis en tuin, in Geffen, ter plaatse 

gnd den Ham, tussen wijlen hr Rijcoldus Koc enerzijds en wijlen Henricus 
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Truden soen anderzijds. 

 

Elizabeth relicta quondam Gerardi (dg: dicti Heijlen) filii quondam 

Gerardi dicti Heijlen soen cum tutore Gerardus Cloet (dg: eius) filius 

eorum Elizabeth et quondam Gerardi primodicti domum et ortum sitos in 

parochia de Geffen ad locum dictum den Ham inter hereditatem quondam 

domini Rijcoldi Koc ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Truden 

soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo filio naturali 

quondam Willelmi Maes soen promittentes cum tutore warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 06 do 06-02-1393. 

Johannes Lebben en Johannes van Weert die Rademaker beloofden aan Henricus 

van Arkel 32 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1393) te betalen. 

 

Johannes (dg: Leb) Lebben et Johannes de Weert (dg: pro d re) die 

Rademaker promiserunt Henrico de Arkel XXXII Hollant gulden seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum (dg: futurum) persolvendos. Testes 

(dg: datum supra) Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 07 do 06-02-1393. 

Henricus van Werthusen en Henricus zvw Henricus Sceelwart beloofden aan 

Theodericus die Writer 50 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

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

 

Henricus de Werthusen et Henricus filius quondam Henrici Sceelwart 

promiserunt Theoderico die Writer L Gelre gulden seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Aggere datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 08 do 06-02-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 09 do 06-02-1393. 

Johannes van Dijest schoenmaker en Albertus van den Grave beloofden aan 

Johannes van Middegael 23½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

(dg: ?Jo) Johannes de Dijest sutor et Albertus van den Grave promiserunt 

Johanni de Middegael XXIII et dimidium Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 10 do 06-02-1393. 

Ghisbertus van de Doorn droeg over aan Henricus van Erpe alle goederen van 

Leonius van Erpe en zijn broer Walterus van Erpe, aan hem gerechtelijk 

verkocht door Johannes van Erpe. 

 

Ghisbertus de Spina omnia et singula bona Leonii de Erpe et Walteri (dg: 

..) de Erpe sui fratris vendita sibi a Johanne de Erpe per judicem etc 

(dg: sup) prout in litteris supportavit Henrico de Erpe cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 11 do 06-02-1393. 

Willelmus zvw Willelmus Osman verkocht aan Gerardus zvw Martinus Monics de 

helft in 6 morgen land van wijlen voornoemde Willelmus Osman, in Kessel, 

tussen hr Theodericus Snoec priester enerzijds en een gemene sloot 

anderzijds, met een eind strekkend aan Albertus van Maren, belast met 
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zegedijken en waterlaten. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Osman (dg: filii quondam Willelmi 

Osman) medietatem ad se spectantem in sex iugeribus terre dicti quondam 

(dg: Osm) Willelmi Osman sitis in parochia de Kessel inter hereditatem 

domini Theoderici Snoec presbitri ex uno et inter (dg: here) commune (dg: 

-m) fossatum ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem Alberti de 

Maren ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio (dg: G) quondam 

Martini Monics promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

zeghediken et aqueductibus ad premissa de jure spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 771r 12 do 06-02-1393. 

Philippus zv hr Johannes van Gheldorp ridder en Godefridus van Gheldorp zvw 

Philippus van Eijcke beloofden aan Philippus Jozollo etc 60 oude Franse 

schilden met Pasen (zo 06-04-1393; 22+31+6=59 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Philippus filius domini Johannis de Gheldorp militis et Godefridus de 

Gheldorp filius quondam Philippi de Eijcke promiserunt Philippo Jozollo 

etc LX aude scilde Francie ad pasca proxime persolvendos (dg: testes 

datum supra) sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 13 do 06-02-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 14 do 06-02-1393. 

Johannes van Ghestel zvw Johannes van Ghestel verkocht aan Cristina dvw 

Gerardus Meelman 45 schelling b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Beilver enerzijds en erfgoed van Ghibo gnd 

Bruijts anderzijds, in welk huis en erf Arnoldus van Erpe snijder woont, 

welk huis en erf Henricus van de Dijk, zijn broer Andreas Valant, en de 

broers Franco en Johannes van Ghestel uitgegeven hadden aan voornoemde 

Arnoldus van Erpe voor de hertogencijns, voor 5 schelling aan Sint-Petrus 

in Maalstrem en voor voornoemde 45 schelling voornoemde oude moneta, en 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes de Ghestel filius quondam Johannis de Ghestel (dg: hereditarium 

cens) quadraginta quinque solidos grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro sedecim denariis in h[iis] computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendos hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Johannis de Beilver et inter hereditatem Ghibonis dicti 

Bruijts in qua domo et area predicta Arnoldus de Erpe sartor moratur quam 

domum et aream Henricus de Aggere et Andreas Valant eius frater Francoque 

et Johannes de Ghestel fratres dederant ad censum dicto Arnoldo de Erpe 

scilicet pro censu domini ducis et pro quinque solidis sancto Petro in 

Maelstrem annuatim (dg: ex ..) exinde solvendis et pro predictis XLV 

solidis dicte monete veteris prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Cristine filie quondam Gerardi 

Meelman supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dictorum Henrici de Aggere 

(dg: ad) Andree Valant eius fratris et Franconis et Johannis de (dg: 

Gheffen) #Ghestel# fratrum et eorundem heredis! deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1179 p 771r 15 do 06-02-1393. 

Voornoemde Johannes van Ghestel zvw Johannes van Ghestel verkocht aan 

Cristina dvw Gerardus Meelman een b-erfcijns van 4 pond, 1 groot Tournoois 

etc voor 16 penningen gerekend of de waarde, welke cijns voornoemde wijlen 

Franco van Ghestel bvw voornoemde Johannes van Ghestel beurde, een helft 

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

wijlen Gerardus Meelman, nu van voornoemde Cristina dvw voornoemde Gerardus 

Meelman, in Helvoirt. 

 

Dictus Johannes de Ghestel filius quondam Johannis de Ghestel 

hereditarium censum quatuor librarum grosso Turonensi denario etc pro XVI 

denariis computato seu valorem quem dictus Franco quondam de Ghestel 

frater dicti quondam Johannis de Ghestel solvendum (dg: so) habuit 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam manso (dg: 

sito) quondam Gerardi Meelman nunc ad Cristinam filiam eiusdem quondam 

Gerardi Meelman spectante sito in parochia de (dg: Helv) Helvoert ut 

dicebat hereditarie vendidit dicte Cristine filie quondam Gerardi Meelman 

promittens warandiam et obligationem in dicto censu existentem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 771r 16 do 06-02-1393. 

Henricus Maechelini verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Maechelini prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 F 13 p. 772. 

 in crastino Agathe: donderdag 06-02-1393. 

 in crastino Pauli: zondag 26-01-1393. 

 Sabbato post Agate: zaterdag 08-02-1393. 

 

BP 1179 p 772v 01 do 06-02-1393. 

Lambertus die Bont en Yda wv Henricus van den Broec van Scijnle en 

Rijcoldus zv voornoemde Yda beloofden aan hr Heijmericus van den Velde 

priester 22 Hollandse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1393) te betalen. 

 

Lambertus die Bont et Yda relicta quondam Henrici van den Broec de (dg: 

Scijnle) Scijnle et Rijcoldus filius eiusdem Yde promiserunt domino 

Heijmerico van den Velde presbitro XXII Hollant gulden seu valorem ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes Emont et Aggere datum in 

crastino Agate. 

 

BP 1179 p 772v 02 do 06-02-1393. 

Arnoldus van Herlaer zvw Gerardus van Herlaer van Roesmalen verkocht aan 

Henricus Maechelini een n-erfrente van 5 kapoenen, met Kerstmis te leveren, 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Rosmalen, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en Walterus Coptiten anderzijds, belast met 

de onraad. 

 

Arnoldus de Herlaer filius quondam Gerardi de Herlaer de Roesmalen 

hereditarie vendidit Henrico Maechelini hereditarium (dg: .) redditum 

quinque caponum solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et orto 

et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Roesmalen inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Walteri 

Coptiten ex alio promittens warandiam et aliam et! !obligationem deponere 

exceptis oneribus dictis onraet exinde solvendis. Testes Dordrecht et 

Aggere datum supra. 
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BP 1179 p 772v 03 do 06-02-1393. 

Heijlwigis dvw Engbertus van Waelwijc wv Johannes Melijs soen en haar 

kinderen Johannes en Heijlwigis verkochten aan de broers Berisius, Mijchael 

en Johannes, kvw Johannes van Breda, Henricus van den Hoevel zvw Cristianus 

en Petrus Hugen alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

Henricus gnd Engbrechts soen, resp. die aan hen zullen komen na overlijden 

van Sophija wv voornoemde Henricus Engbrechts soen nu ev Gerardus van Wiel. 

De brief overhandigen aan voornoemde Mijchael. 

 

Heijlwigis (dg: relicta) filia quondam Engberti de Waelwijc (dg: cum 

tutore omnia bona .) relicta quondam Johannis Melijs #soen# (dg: cum 

tutore he omnia bona sibi) Johannes et Heijlwigis eius liberi cum tutore 

omnia bona eis et eorum alteri de morte quondam Henrici dicti Engbrechts 

soen successione advoluta et post mortem Sophije relicte #dicti# quondam 

Henrici Engbrechts soen nunc uxoris Gerardi de Wiel successione 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie (dg: supportaverunt) vendiderunt Berisio Mijchaeli Johanni 

fratribus liberis quondam Johannis de Breda Henrico (dg: filio) van den 

Hoevel filio quondam Cristiani et Petro Hugen promittentes cum tutore 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. Tradetur littera dicto Mijchaeli. 

 

BP 1179 p 772v 04 do 06-02-1393. 

Theodericus van Gruenendale en Petrus van Bascot beloofden aan Henricus 

nzvw Theodericus zv Bartholomeus 84 Gelderse gulden of de waarde met Sint-

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

 

Theodericus van Gruenendale et Petrus de Bascot promiserunt Henrico filio 

naturali quondam Theoderici (dg: Ba) filii Bartholomei LXXXIIII Gelre 

gulden seu valorem ad (dg: Remigii pro) Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 772v 05 do 06-02-1393. 

(dg: Jacob). 

 

BP 1179 p 772v 06 zo 26-01-1393. 

Theodericus zvw Johannes gnd Bathen soen droeg over aan Gerardus zv 

Johannes zvw voornoemde Johannes Baten soen een b-erfcijns van 20 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 5 morgen land, in het gebied 

van Herpen, in de parochie van Hueselingen, strekkend naast 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 Doernse Broek, tussen Heijmericus van der Aelsvoert 

enerzijds en Marcelius gnd Vilt anderzijds, welke cijns Jacobus zvw 

Lambertus van den Hovel, tbv voornoemde Theodericus, gekocht had van 

Lambertus zv voornoemde Johannes Bathen soen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Bathen soen hereditarium censum 

viginti (dg: so) librarum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Johannis ex quinque iugeribus terre sitis in territorio de Herpen in 

parochia de Hueselingen tendentibus (dg: cum) juxta locum dictum (dg: ..) 

Ossendonc atque ex uno iugero terre sito in dicto territorio de Herpen 

inter hereditatem Arnoldi de Haren ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Oerscot ex alio insuper ex dimidio iugero terre sito in parochia de 

Doerne in loco dicto dat Doernsche Broec inter hereditatem Heijmerici van 

der Aelsvoert ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti Vi[l]t ex alio 

quem censum Jacobus filius quondam Lamberti van den (dg: Hoe) Hovel ad 

opus dicti Theoderici erga Lambertum filium dicti Johannis (dg: Johannis) 

Bathen soen acquisiverat emendo prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo filio Johannis filii dicti quondam Johannis Baten soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes Sijmon Emont et Vere datum in crastino Pauli. 

 

BP 1179 p 772v 07 do 06-02-1393. 

Arnoldus van Berze zvw Nollekinus van Berze beloofde aan Walterus van 

Boemel 35½ Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 06-04-

1393) te betalen. 

 

Arnoldus de Berze filius quondam Nollekini de Berze promisit Waltero de 

Boemel XXXV et dimidium Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Aggere et Walterus datum in crastino Aghate. 

 

BP 1179 p 772v 08 za 08-02-1393. 

Henricus zvw Henricus Hadewigen soen bontwerker en Godefridus Mostart ev 

Luijtgardis, Marcelius Gervaes soen van ?Megen ev Hadewigis, dvw voornoemde 

Hadewigen soen, maakten een erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Henricus kreeg een huis en erf van voornoemde wijlen Henricus 

Hadewigen soen, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van eertijds 

wijlen Henricus Boijen enerzijds en erfgoed van Johannes van Scijnle 

anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Henricus Hadewigen verworven 

had van Theodericus gnd Kerneer van Beke ev Margareta dvw Johannes metten 

Bemme, met de cijnzen die hieruit gaan. Voornoemde Hadewigis zal met deze 

deling instemmen. 

 

Henricus filius quondam Henrici Hadewigen #soen# pelliciatoris Godefridus 

Mostart maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris (dg: Marcelius) 

Marcelius (dg: ?Jo filius) Gervaes soen de ?Megen maritus et tutore 

legitimus Hadewigis sue uxoris filiarum dicti quondam (dg: dicti) 

Hadewigen soen palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de (dg: omnibus bonis eis de morte) quibusdam bonis ad se 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione (dg: omnes XIIII et 

jugera terre dicti quondam Henrici Hadewigen soen in territorio de Megen) 

domus et area (dg: sita) dicti quondam Henrici Hadewigen soen sita in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem que fuerat (dg: H) quondam 

Henrici Boijen ex uno et inter hereditatem Johannis de Scijnle ex alio 

quam domum et aream dictus quondam Henricus Hadewigen erga Theodericum 

dictum Kerneer de Beke maritum et tutorem Margarete sue uxoris filie 

quondam Johannis metten Bemme acquisiverat prout in litteris cum (dg: 

suis oneribus) cum censibus exinde (dg: de) solvendis primodicto Henrico 

cessit in partem ut alii recognoverunt super quibus etc promittentes 

ratam servare et dampna equaliter portabunt promisit super omnia quod 

ipsi dictam Hadewigem dicte divisioni facient consentire et perpetue 

ratam servare. Testes Vere et Wouter datum sabbato post Agate. 

 

BP 1179 p 772v 09 za 08-02-1393. 

Voornoemde Marcelius Gervaes soen beloofde aan Henricus zvw Henricus 

Hadewigen soen 100 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan (di 24-06-1393) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1394). 

 

Dictus Marcelius (dg: f) Gervaes soen promisit Henrico filio quondam 

Henrici Hadewigen soen centum Hollant gulden seu valorem mediatim 

nativitatis Johannis et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et (dg: ..) Wouter datum sabbato post Agate. 

 

BP 1179 p 772v 10 za 08-02-1393. 

Voornoemde Godefridus Mostart kreeg (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde wijlen Henricus Hadewigen soen verkocht door 

Jacobus zv Paulus Rover van Vladeracken die Tesschemaker, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde wijlen Henricus 

Hadewigen verkocht door Oda wv Willelmus van Bucstel, (3) een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, aan voornoemde wijlen Henricus Hadewigen soen 
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verkocht door Mathias gnd Cleijnael, (4) 1/3 deel van een b-erfcijns van 54 

schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, gaande uit een erfgoed van wijlen Walterus Dekker, in 

den Bosch, welk 1/3 deel voornoemde wijlen Henricus Hadewigen verworven had 

van Margareta wv Nijcholaus Brodeken, (5) een huis1 en erf in den Bosch, in 

de Kerkstraat, tussen erfgoed van Hermannus van Os enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, aan voornoemde wijlen Henricus Hadewigen verkocht door 

Henricus zv Hermannus gnd van der Aavoert van Tilborch, (6) een b-erfcijns 

van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit laatstgenoemd huis en erf, welke cijns aan voornoemde 

wijlen Henricus Hadewigen was verkocht door Henricus van der Aavoert, (7) 

1½ roeden land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, (8) 8 hont land in 

Geffen, ter plaatse gnd Oestense Geslach, aan voornoemde wijlen Henricus 

Hadewigen beloofd door Eufemia wv Franco Splittaf, haar kinderen 

Heijmericus en Yda, en haar schoonzoons Wijnricus Roempot, Willelmus zv 

Theodericus van der Masen en Petrus Balijart, met de cijnzen. Voornoemde 

Marcelius beloofde dat zijn vrouw Hadewigis met de deling zal instemmen. 

 

Et mediante qua divisione hereditaria paccio (dg: -ne) unius modii 

siliginis mensure de Busco vendita dicto quondam Henrico Hadewigen soen a 

Jacobo filio Pauli Rover de Vladeracken die Tesschemaker prout in 

litteris item hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco 

vendita dicto quondam Henrico Hadewigen ab Oda relicta quondam Willelmi 

de Bucstel item hereditarius census triginta solidorum monete (dg: sol) 

venditus dicto quondam Henrico Hadewigen soen a Mathia dicto Cleijnael 

item (dg: here) tercia pars hereditarii census quinquaginta quatuor 

solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis computato (dg: q) solvendo hereditarie ex hereditate 

quondam Walteri (dg: Deckers) tectoris sita in Busco quam terciam partem 

dictus quondam Henricus Hadewigen erga Margaretam relictam quondam 

Nijcholai Brodeken acquisiverat item domus et area sita in Busco in vico 

ecclesie inter hereditatem Hermanni de Os ex uno et inter communem 

plateam ex alio vendita dicto quondam Henrico Hadewigen ab Henrico filio 

Hermanni dicti van der Aavoert de Tilborch prout in litteris item 

hereditarius census quinque librarum monete solvendus hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex jamdicta domo et area venditus 

dicto quondam Henrico Hadewigen ab Henrico van der Aavoert prout in 

litteris item una et dimidia virgate terre site in parochia de Gheffen in 

loco dicto die Vrede item octo hont terre sita in jamdicta parochia de 

Geffen in loco dicto dat Oestensche Geslach venditas! dicto quondam 

Henrico Hadewigen ab Eufemia relicta quondam Franconis Splittaf 

Heijmerico et Yda eius liberis Wijnrico Roempot Willelmo filio Theoderici 

van der Masen et Petrus! Balijart (dg: eius) generis dicte Eufemie prout 

in litteris #cum suis censibus# dicto Godefrido Mostart cesserunt in 

partem super quibus promittentes ratam servare (dg: et) et dampna 

equaliter portabunt promisit insuper dictus Marcelius quod ipse Hadewigem 

eius uxorem huiusmodi divisioni faciet consentire et perpetue ratam 

faciet servare. Testes datum supra. 

 

1179 mf11 F 14 p. 773. 

 Geen data op deze pagina. 

 

BP 1179 p 773r 01 za 08-02-1393. 

Voornoemde Marcelius Gervaes soen kreeg (1) een kamp, 3½ morgen groot, in 

Macharen, ter plaatse gnd in die Oude/Cule? ......., welk kamp voornoemde 

wijlen Henricus Hadewigen soen gekocht? had van jkr Johannes graaf van 

Megen zvw hr Willelmus graaf van Megen, (2) een stuk land, 11 hont groot, 

in Macharen, ter plaatse gnd op het Rot, aan voornoemde Henricus Hadewigen 

                         
1 Zie → BP 1175 f 074r 06 ±wo 12-01-1401, verkoop van dit huis aan Johannes 

Berwout bontwerker nzv ....... ....... 
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soen verkocht door Theodericus gnd Rummel van Macharen, (3) 7 hont 5 roeden 

land, voor Megen, ter plaatse gnd die Ham, ter plaatse gnd in den Inschiet, 

aan voornoemde wijlen Henricus Hadewigen soen verkocht door Willelmus 

Decker van Megen, (4) 7 morgen 4 hont land, in de dingbank van Macharen, 

ter plaatse gnd in die Oelen, ter plaatse gnd op die Tafel, tussen erfgoed 

van de heer van Megen enerzijds boven en een kamp van jkvr Menta van Soelen 

anderzijds beneden, (5) 7 morgen 4 hont land die voornoemde wijlen Henricus 

Hadewigen verworven had van jkvr Willelma gnd Koc van Wadenoij en jkr 

Johannes heer van Megen, (6) een b-erfcijns van 2 oude schilden geld van de 

koning van Frankrijk of paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te 

betalen, welke cijns voornoemde wijlen Henricus Hadewigen verworven? had 

van Gerardus gnd Moelner zvw Gerardus die Moelner, (7) een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 1½ mud voornoemde wijlen Henricus Hadewigen gekocht had van 

Katherina wv Henricus van Wetten en haar zoon Zeelkinus, met alle dijken en 

lasten. 

 

Et mediante qua divisione quidam campus (dg: t) tria et dimidium iugera 

terre continens situs in parochia de Macharen in loco dicto in die 

Oude/Cule? ....... quem campum dictus quondam Henricus Hadewigen soen 

erga domicellum Johannem comitem de Megen filium quondam domini Willelmi 

comitis de Meg[en ?emendo] acquisiverat item pecia terre undecim hont 

terre continens sita in parochia de Macharen ad locum dictum opt Rot 

vendita #?dicto# Henrico Hadew[igen soen] a Theoderico dicto Rummel de 

Macharen prout in litteris item septem hont et quinque virgatas! terre 

sitas! ante Megen ad locum dictum die Ham in loco dicto in den Insciet 

venditas! dicto quondam Henrico Hadewigen soen a Willelmo Decker de Megen 

#prout in litteris# item septem iugera et quatuor hont (dg: ..) terre 

sita in jurisdictione de (dg: Megen) Macharen in loco dicto in die Oelen 

ad locum dictum op die Tafel inter hereditatem domini de Megen ex uno 

latere superius et inter (dg: hereditatem p domicelle Mij Mente) campum 

domicelle Mente de Soelen ex alio latere (dg: ..) inferius (dg: ..) 

[item] septem iugera [et] quatuor hont terre dictus! quondam Henricus 

Hadewigen erga domicellam Willelmam dictam Koc de Wadenoij et 

#domicellum# Johannem (dg: comi) dominum de Megen acquisiverat item 

hereditarium! census duorum aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum monete regis Francie (dg: solvendus .) seu (dg: ..) 

aliud pagamentum eiusdem valoris solvendus hereditarie (dg: p) 

nativitatis Domini quem censum dictus quondam Henricus Hadewigen !a 

Gerardo dicto Moelner filio quondam Gerardi die Moelner prout in litteris 

item hereditaria paccio (dg: p) unius modii siliginis mensure de Busco de 

hereditaria paccione unius et dimidii modii! siliginis dicte mensure quam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dictus quondam Henricus 

Hadewigen erga Katherinam relictam quondam Henrici de Wetten (dg: an) et 

Zeelkinum eius filium emendo acquisiverat prout in litteris (dg: dicto 

Marcelio .. Gervaes soen) cum omnibus (dg: onerib) aggeribus et oneribus 

ad premissa spectantibus dicto Marcelio Gervaes soen cesserunt in partem 

promittentes ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 773r 02 za 08-02-1393. 

Godefridus Sceijnckel beloofde aan Rutgherus van Boemel zv Rutgherus en 

Willelmus Stanssen 31 Engelse nobel2 of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

06-04-1393) te betalen. 

 

Godefridus Sceijnckel promisit Rutghero de Boemel filio Rutgheri et 

Willelmo Stanssen XXXI Engels nobel seu valorem ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes Sijmon et Aggere datum supra. 

 

                         
2 Zie → SAsH RA VB 1799 f 078v 05, ma 12-01-1394, Rutgher van Boemel Rutghers soen ende Willem 
Stanssen waren gericht aen alle goide Godevarts Sceijnckels met scepenen scoude brieve. 
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BP 1179 p 773r 03 za 08-02-1393. 

Arnoldus Groet Art beloofde aan Bela van Os dvw Johannes van Loet 6 oude 

schilden, 4 Gelderse gulden, 4 Hollandse gulden of de waarde, 60 gemene 

plakken en 4 mud rogge, Bossche maat, een helft te betalen en te leveren 

met Pasen aanstaande (zo 06-04-1393) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393). 

 

Arnoldus Groet Art promisit Bele de Os filie quondam Johannis de Loet sex 

aude scilde quatuor Gelre gulden et quatuor Hollant gulden seu valorem 

atque (dg: duos gulden scilicet XXX g) sexaginta gemeijn placken et 

quatuor modios siliginis mensure de Busco mediatim pasca et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 773r 04 za 08-02-1393. 

Arnoldus Zanders soen van den Kerchove van Os, zijn zoon Johannes en 

Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet droegen over aan Arnoldus Groet Art 

al hun goederen3,4, beesten en varend goed. 

 

Arnoldus Zanders soen van den Kerchove de Os Johannes eius filius et 

Henricus de Loe[t] filius quondam Arnoldi de Loet omnia et singula sua 

bona mobilia (dg: ....) immobilia hereditaria et parata (dg: quocumque 

ab) eis seu eorum altero habita et imposterum habenda et acquirenda atque 

omnes suas bestias et bona pecoralia quecumque ab eis vel eorum altero 

habita! et habita! et habenda et acquirenda quocumque locorum 

consistentia (dg: si) ut dicebant hereditarie supportaverunt Arnoldo 

Groet Art promittentes (dg: super omnia) indivisi super omnia warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 773r 05 za 08-02-1393. 

Arnoldus Groet Art beloofde aan Johannes van Visschel 24 Gelderse gulden of 

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

 

Arnoldus Groet Art promisit Johanni (dg: die Ve) de Visschel XXIIII Gelre 

gulden seu valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 773r 06 za 08-02-1393. 

Rodolphus van den Broec beloofde aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus 

van Eijcke 50 Holland gulden met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Rodolphus van den (dg: Bo) Broec promisit super habita et habenda 

Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de Eijcke quinquaginta 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 773r 07 za 08-02-1393. 

Willelmus Vos zv Henricus van der Bruggen en voornoemde Henricus van der 

Bruggen beloofden aan Bartholomeus soen Claes Spijerinc Meus soen de 

windmolen in Moergestel tussen nu en Pasen (zo 06-04-1393) af te breken. 

Daarna zal voornoemde Bartholomeus voor zijn rekening de molen naar Venloen 

vervoeren. Zou voornoemde Willem Vos dit niet gedaan hebben uiterlijk met 

Pasen aanstaande, dan zullen Willem en Henric Vos met Pasen daarop volgend 

                         
3 Zie → BP 1180 p 080v 08 do 14-05-1394, afstand van kennelijk een deel van 

deze goederen: goederen waarin Gerardus Vilt zvw Metta gnd Vilts was 

overleden, gelegen onder Oss, uitgezonderd 4 hont land, ter plaatse gnd op 

Osser Weesscarden, tussen wijlen Zanderus die Brouwer enerzijds en Arnoldus 

Groet Art anderzijds. 
4 Zie → BP 1180 p 607r 03 do 19-10-1396, overdracht terug van een deel van 

deze goederen. 
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(zo 19-04-1394) 100 Hollandse gulden betalen aan voornoemde Bartholomeus. 

 

Willelmus Vos filius Henrici van der Bruggen #ende Henric van der Bruggen 

vors# heeft geloift op hem ende op alle sijn goet Bartholomeus soen Claes 

Spijerinc Meus soen dat sij Willem #ende Henric# vors die wijnmoelen 

staende tot Ghestel bij Oesterwijc met hoerre tijmmeringen tusschen dit 

ende paesschen neder sal doen leggen mer als sij nedergeleegt is so sal 

se (dg: He) Bartholome[us] vors doen vueren op sinen cost ende arbeijt 

tot Venloen (dg: ende des #als# die voirs moelen tot horen tijmmeringen 

tot Loen is so sal se Willem Vos #ende# vors weder op doen richten tot 

Venloen ende toe maken so dat w sij wael gencachtich sij) ende of (dg: 

des) Willem Vos vors des niet en doet tusschen dit ende paesschen so sal 

Willem #ende Henric# Vos vors gelden ende betalen den vors Bartholomeus 

(dg: g) hondert Hollants gulden tot paesschen naest comende te betalen. 

Testes datum supra. 

 

1179 mf11 G 01 p. 774. 

 Sexta post Agate: vrijdag 07-02-1393. 

 anno XCIII mensis februarii die septima: vrijdag 07-02-1393. 

 in die Scolastice: maandag 10-02-1393. 

 in die Valentini: vrijdag 14-02-1393. 

 Quinta post invocavit: donderdag 27-02-1393. 

 Sexta post invocavit: vrijdag 28-02-1393. 

 

BP 1179 p 774v 01 vr 07-02-1393. 

Nijcholaus zvw Walterus van Arkel en Arnoldus van den Steen verkochten aan 

Gertrudis wv Johannes Hughen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) 2 bunder broekland van voornoemde Nijcholaus, 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes van 

der Poeldonc enerzijds en Johannes van de Dijk anderzijds, (2) een huis en 

tuin van voornoemde Arnoldus, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd op den Keer, tussen Nijcholaus gnd Coel Roelen soen enerzijds en de 

gemene weg anderzijds. 

 

[Nijc]holaus filius quondam Walteri de Arkel (dg: hereditarie vendidit) 

et Arnoldus van den Steen hereditarie vendiderunt Gertrudi relicte 

quondam (dg: Joh) Johannis Hughen hereditarium censum trium librarum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex duobus bonariis paludis 

dicti Nijcholai (dg: -us) sitis infra libertatem de Busco in loco dicto 

Eilde inter hereditatem Johannis van der Poeldonc ex uno et inter 

Johannis de Aggere ex alio atque ex domo et orto dicti Arnoldi sitis 

infra dictam libertatem oppidi de Busco ad locum dictum op den Keer inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Roelen soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebant promittentes indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Vere et Walterus datum sexta post Agate. 

 

BP 1179 p 774v 02 vr 07-02-1393. 

(dg: Rijcoldus). 

 

BP 1179 p 774v 03 vr 07-02-1393. 

En ze kunnen terugkopen binnen 3 jaar, met 27½ Hollandse gulden of de 

waarde, 6 pond (dg: voornoemd) geld als cijns van het jaar van wederkoop en 

eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer van de schrijvers 

in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Rodolphus Delft Steijmpel Aven 

soen, Wolphardus van Ghiesen, zijn zoon Johannes, Andreas zv Arnoldus 

Lemkens en Johannes Goeswijns soen uten Broec. 

 

+. 

Et poterint ipsi seu eorum alter redimere infra 3 annos proxime futuros 

semper dictis 3 annis durantibus cum XXVII et dimidium! Hollant gulden 
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seu valorem et cum sex libris (dg: dicte) monete (dg: pro censu) pro 

censu anni redempcionis et cum arrestadiis si que (dg: protu) tempore 

redempcionis huiusmodi ut in forma. Acta in camera scriptorum in Busco 

presentibus Johanne de Globo Rodolpho Delft Steijmpel Aven soen 

Wolphardus! de Ghiesen Johanne eius filio Andrea filio Arnoldi Lemkens et 

Johannes Goeswijns soen uten Broec datum (dg: fo) anno XCIII hora none 

mensis februarii die septima. 

 

BP 1179 p 774v 04 vr 07-02-1393. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Arnoldus voornoemde cijns van 

3 pond te betalen uit voornoemde 2 bunder broekland, zó dat Arnoldus en het 

huis en tuin van voornoemde Arnoldus daarvan geen schade ondervinden. 

 

D[ictus N]ijcholaus promisit super habita et habenda dicto Arnoldo quod 

ipse Nijcholaus dictum censum trium librarum annuatim solvet ex dictis 

duobus paludis! sic quod Arnoldo et supra dictam domum et ortum dicti 

Arnoldi dampna exinde non eveniant et quod ipse Nijcholau[m?] a dicto 

censu et ab omnibus promissioninus in dictis litteris contentis indempnem 

servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 774v 05 ±vr 07-02-1393. 

Rodolphus zvw Godescalcus Roesmont verkocht aan Ywanus Stierken, Walterus 

van Oekel en Godescalcus Arts soen een erfgoed in Den Bosch, over de 

Tolbrug, tussen een ander erfgoed van voornoemde Rodolphus enerzijds en de 

osendrup van het huis van Johannes van Bathenborch, 1 voet breed, 

anderzijds, welk erfgoed 11 voet breed is, reikend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan het water, en een stenen brug op het eind van het 

erfgoed, bij de stroom. 

De verkoper heeft recht van weg over voornoemd erfgoed, maar mag niet in of 

op dat erfgoed bouwen. 

De verkoper mag bouwen, ter breedte van ½ steen, op het deel van een 

bouwwerk gnd wange van voornoemde brug, welk deel {niets ingevuld} voet 

lang is, en welk deel ligt naast voornoemde rest van het erfgoed van 

verkoper {niet afgewerkt contract}. 

 

Rodolphus filius quondam Godescalci Roesmont quandam hereditatem sitam in 

Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter aliam hereditatem dicti 

Rodolphi ex uno et inter (dg: hereditatem) stillicidium dictum druppe 

domus Johannis de Bathenborch quod stillicidium (dg: dictum stillicidium) 

continet #ubique# unam pedatam in latitudine ex alio et que hereditas 

predicta (dg: conten) continet ubique XI (dg: data) pedatas in latitudine 

et que hereditas primodicta tendit a communi platea retrorsum usque ad 

aquam ibidem atque pontem lapideum consistentem in fine eiusdem apud 

aquam ibidem (dg: fluentem ..) currentem ut dicebat hereditarie vendidit 

Ywano Stierken Waltero de Oekel et Godescalco Arts soen promittens 

warandiam et obligationem deponere tali condicione quod dictus venditor 

perpetue libere poterit uti predicta hereditate eundi et redeundi et 

pergendi per eandem hereditatem totiens quotiens indigebit sed dictus 

venditor nunquam edificabit (dg: aliquid ?nec alique supra supra) nec 

firmabit aliquid vel alique (dg: supra dictam p) in primodicta hereditate 

neque supra eandem hereditatem hoc eciam (dg: q) addito quod dictus 

venditor libere poterit edificare (dg: super quandam partem) #ad 

latitudinem dimidii lapidis cocti supra partem edificii dicti wange# 

dicti pontis (dg: sce) que pars continet {niets ingevuld} pedatas in 

longitudine et que pars sita est contigue iuxta (dg: dictam r) dictum 

residuum hereditatis dicti venditoris (dg: sci). 

 

BP 1179 p 774v 06 ma 10-02-1393. 

Egidius die Grave en Danijel zvw Danijel die Crumme verklaarden dat 

Johannes van Bladel en Johannes Cnope betaald hebben ¼ deel, dat aan 

voornoemde Egidius en Danijel behoort, in 109 Hollandse gulden, die 
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voornoemde Johannes en Johannes in een schepenbrief van Den Bosch beloofd5 

hadden aan voornoemde Egidius en Danijel en aan Petrus Heijmerics soen. 

 

Egidius die Grave et Danijel filius quondam Danijelis die Crumme palam 

recognoverunt eis per Johannem de Bladel et Johannem Cnope fore 

satisfactum de una quarta parte ad ipsos Egidium [et] Danijelem spectante 

in centum et novem Hollant gulden quos dicti Johannes et Johannes 

promiserant dictis Egidio et Danijeli et Petro Heijmerics #soen# prout in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebant (dg: p clamans inde quitum). 

Testes Vere et Dijnter datum in (dg: die) die Scolastice. 

 

BP 1179 p 774v 07 vr 14-02-1393. 

Henricus Ermgarden soen beloofde aan Aleijdis gnd Ruijtincs van den Zande 

31 Hollandse gulden of de waarde Pinksteren aanstaande (zo 25-05-1393) te 

betalen. 

 

Henricus Ermgarden soen promisit Aleijdi (dg: van den Zande) dicte 

Ruijtincs van den Zande XXXI Hollant gulden seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum [per]solvendos. Testes Sijmon et Walterus datum in die 

Valentini. 

 

BP 1179 p 774v 08 ±vr 14-02-1393. 

Willelmus Scilder: een erfcijns van 24 {niet afgewerkt contract}. 

 

Willelmus Scilder hereditarium censum viginti quatuor. 

 

BP 1179 p 774v 09 do 27-02-1393. 

Johannes zv Johannes Spikerman verklaarde ontvangen te hebben van 

Bruijstinus Jans soen namens het klooster van Tongerlo 320 Hollandse gulden 

in afkorting van het geld dat het klooster verschuldigd was aan voornoemde 

Johannes, zijn vader Johannes en Henricus van Kigloe wegens erfgoederen in 

Oostelbeers, welke voornoemde Johannes, Johannes en Henricus verkocht 

hadden aan hr Johannes van Zichen propositus van Tongerlo tbv het klooster. 

 

Johannes filius Johannis Spikerman recognovit se recepisse a Bruijstino 

Jans soen ex parte abbatis et conventus de Tongerlo IIIc et XX Hollant 

gulden in abbreviationem pecunie quam dicti abbas et conventus dicto 

Johanni et Johanni suo patri ac Henrico de Kigloe solvere tenebantur 

occacione hereditatum sitarum in parochia de Oestelberze quas hereditates 

dicti Johannes Johannes et Henricus domino Johanni de Zichen proposito de 

Tongerloe ad opus dicti conventus vendidant ut dicebat. Testes Sijmon et 

Veer datum quinta post invocavit. 

 

BP 1179 p 774v 10 vr 28-02-1393. 

Johannes Gerijts soen kousenmaker verhuurde aan na te noemen Elizabeth het 

deel, dat Elizabeth, dvw Willelmus Donc, wv Arnoldus Crauwel had, in een 

huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus zvw Gerardus Vosse enerzijds en erfgoed van Henricus zvw Henricus 

Willemen anderzijds, welk deel voornoemde Johannes gekocht had van 

voornoemde Elizabeth, voor een periode van 2 jaar, per jaar voor de lasten 

en voor 1 gulden, met Kerstmis te betalen. De huursom is voldaan. 

 

Johannes Gerijts soen caligator (dg: domum) totam partem et omne jus quam 

et quod Elizabeth filia quondam Willelmi Donc #relicta quondam Arnoldi 

Crauwel# habuit in domo et area et orto sitis in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Gerardi filii quondam Gerardi Vosse ex uno et inter 

                         
5 Zie ← BP 1179 p 356v 10 ±zo 17-03-1392, Johannes van Bladel en Johannes Cnoep beloofden aan 
Petrus zvw Henricus die Poerter van Lennenshoevel, Egidius zvw Egidius gnd van den 

Sneppenscoet en Danijel zvw Danijel die Crumme 109 Holland gulden op 02-02-1393 te betalen. Er 

wordt echter betaald aan Egidius die Grave en Danijel zvw Danijel die Crumme (terwijl ook 

Petrus Heijmerics soen recht heeft). Toch verband? 
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hereditatem Henrici filii quondam Henrici Willemen ex alio (dg: tam se) 

et in attinentiis dictorum domus aree et orti universi et quas partem et 

jus dictus Johannes erga dictam Elizabeth emendo acquisiverat ut dicebat 

locavit recto locacionis modo dicte Elizabeth ab eadem ad spacium duorum 

annorum datam presentium sine medios sequentium possidendas anno quolibet 

dictorum duorum annorum pro onericus exinde de jure solvendis dandis etc 

atque pro uno floreno dando sibi ab alio anno quolibet dictorum duorum 

annorum nativitatis Domini promittens ratam servare insuper dictus 

Johannes recognovit de (dg: toto) dicto floreno sibi proveniente quolibet 

anno (dg: anno) dictorum duorum annorum fore satisfactum. Testes Sijmon 

et Vere datum (dg: q) sexta post reminiscere. 

 

BP 1179 p 774v 11 vr 28-02-1393. 

Sijmon van Mijrabellum vernaderde voornoemd deel en droeg weer over. 

 

Sijmon de Mijrabello prebuit et exhibuit patentes denarios ad redimendum 

dictas partem et jure et alter et reportavit. Testes Emondus et Vere 

datum supra. 

 

 


