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1180 mf1 A 01 p. geen. 

 

Anno M CCC XCIII XCIIII. 

 

1180 mf1 A 02 p. geen. 

 

Lege bladzijde. 

 

1180 mf1 A 03 p. 1. 

 Quinta post assumptionem Marie: donderdag 21-08-1393. 

 in octavis assumptionis: vrijdag 22-08-1393. 

 anno Domini M CCC nonagesimo tercio index prima mensis augusti die 

  scilicet in crastino Bernardi: donderdag 21-08-1393. 

 

BP 1180 p 001r 01 do 21-08-1393. 

Arnoldus van Huculem beloofde aan Henricus Wellens soen van Os 17 oude 

schilden1 of de waarde en 22½ lichte schilden, 12 gemene plakken voor 1 

schild gerekend, een helft te betalen met Sint-Martinus (di 11-11-1393) en 

de andere helft met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393). 

 

[2Arnoldus] de Huculem promisit super omnia Henrico Wellens soen de Os 

XVII (dg: scilde) aureos denarios ....... scilde ....... [seu va]lorem 

(dg: ad mediatim Martini et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos) atque (dg: XXI) #XXIIJ# licht scilde scilicet XII gemeijn 

placken pro quolibet scilt computato (dg: ad) mediatim Martini et 

mediatim nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Aggere datum quinta post assumptionem Marie. 

 

BP 1180 p 001r 02 do 21-08-1393. 

Goeswinus gnd Moedel zvw Bernardus van Loen droeg over aan zijn zoon 

Bernardus van Loen alle goederen van Johannes Pulslauwers, aan hem 

overgedragen door Theodericus gnd Buc, belast met lasten. 

 

Goeswinus dictus Moedel filius quondam Bernardi de Loen omnia et singula 

bona Johannis Pulslauwers supportata sibi per Theodericum dictum Buc 

prout in litteris hereditarie supportavit Bernardo de Loen suo filio cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dictus Bernardus (dg: dicti) #filius# dicti 

Goeswini Moedel faciet #servabit# et solvet annuatim omnia onera ex 

premissis solvenda et (dg: a) ad hoc de jure spectantia. Testes Vere et 

Wouter datum supra quinta post festum assumptionis. 

 

BP 1180 p 001r 03 do 21-08-1393. 

Arnoldus van Gheffen zvw Henricus Roelen soen verkocht aan Rijxkinus zvw 

Johannes Rijcouts soen ½ morgen land in Geffen, ter plaatse gnd in die 

Vrede, tussen voornoemde Rijxkinus enerzijds en Boudewinus van Zelant 

anderzijds. 

 

(dg: Rijxkinus filius quondam Johannis dicti Rijcouts soen) #Arnoldus de 

Gheffen filius quondam Henrici Roelen soen# dimidium iuger terre situm in 

parochia de Gheffen in loco dicto in die Vrede inter hereditatem dicti 

Rijxkini #filii quondam Johannis Rijcouts soen# ex uno et inter 

hereditatem Boudewini de Zelant ex alio in ea quantitate qua ibidem situm 

est ut [dicebat] hereditarie vendidit dicto Rijxkino promittens warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

                         
1 Zie → SAsH RA VB 1799 f 084v 12, ma 24-03-1394, Henric Wellens soen van Os was gericht aen 
alle goide Arts van Huculem met scepenen scoude brieve. 

2 Aanvulling op basis van SAsH RA VB 1799 f 085r 05. 
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BP 1180 p 001r 04 vr 22-08-1393. 

Godefridus Donnecop zvw Henricus van der Laerscot gaf uit aan Johannes die 

Vette een stuk land in Oisterwijk, naast de Kreitenmolen, tussen voornoemde 

Johannes gnd die Vette enerzijds en Elizabeth Beijs anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-

1394). 

 

Godefridus Donnecop filius quondam Henrici van der Laerscot peciam terre 

sitam in parochia de Oesterwijc iuxta molendinum (dg: d) venti dictum 

Creijtenmolen inter hereditatem Johannis dicti die Vette ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Beijs ex alio dedit ad hereditariam paccionem 

predicto Johanni die Vette (dg: pro) ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione IIIIor lopinorum (dg: quarta parte unius lopini) 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab [alio] hereditarie (dg: 

purificationis) nativitatis Domini et primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Sijmon et Veer datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1180 p 001r 05 do 21-08-1393. 

Vastradus zvw Heijmericus van der Aelsvoert en zijn vrouw Bela dvw Johannes 

van Rossen droegen over aan Gerardus zvw Gerardus van Eijcke (1) 1/3 deel, 

dat aan voornoemde Bela of wijlen haar moeder Bela dvw voornoemde Gerardus 

van Eijcke gekomen was na overlijden van voornoemde Gerardus, in goederen 

gnd ... Ouverbruggen van wijlen voornoemde Gerardus, in Rixtel, en in het 

visrecht dat bij deze goederen hoort, in gebouwen en in ander toebehoren, 

(2) 1/6 deel in het varend goed en de beesten op voornoemde goederen, (3) 

alle goederen, die aan eerstgenoemde Bela of wijlen haar voornoemde moeder 

Bela gekomen waren na overlijden van voornoemde Gerardus van Eijcke, 

gelegen onder Peelland. 

 

Vastradus filius quondam (dg: Arnoldi) Heijmerici van der (dg: -t) 

Aelsvoert maritus legitimus ut asserebat Bele sue uxoris filie quondam 

Johannis de Rossen et dicta Bela cum eodem Vastrado tamquam cum tutore 

terciam partem (dg: dicte Bele de morte quondam) que #dicte Bele aut# 

Bele quondam sue matri filie quondam Gerardi de Eijcke de morte eiusdem 

quondam Gerardi successione fuerat advoluta (dg: et que) in [b]onis 

dictis (dg: ...) #...# Ouverbruggen dicti quondam Gerardi sitis in 

p[arochia de R]ijxtel et in (dg: attinentiis) #piscario ad dicta bona 

spectante et in# edificiis et attinentiis eorundem bonorum (dg: univ) 

#singulis# et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: 

in) atque sextam partem ad [ipsos] spectante in bonis (dg: et bo) 

pecoralibus et bestiis supra dicta bona consistentibus insuper omnia bona 

hereditaria #et# parata (dg: eisdem seu eorum a Vastrado Vastrado) 

primodicte Bele aut dicte quondam Bele sue matri de morte dicti quondam 

Gerardi de Eijcke successione advoluta quocumque locorum infra 

villicacionem de Pedelandia consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie (dg: vendiderunt) #supportaveruint# Gerardo filio dicti 

quondam Gerardi de Eijcke promittentes super [habita] et habenda ratam 

servare [et obligationem] #existentem et eventuram# ex parte eorum et 

suorum liberorum. Testes (dg: Ag) Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1180 p 001r 06 do 21-08-1393. 

Thomas die Hoghe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas die Hogh[e prebuit] et reportavit. Testes datum [supra]. 

 

BP 1180 p 001r 07 do 21-08-1393. 

Een instrument hiervan maken. Onder afzien van excepties. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Thomas die 
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Hoghe, Henricus Wellens soen van Os, Henricus zv Johannes ....... 

 

+. 

Et fiet instrumentum super eodem per omnia ....... ?renunciando 

exceptiones etc. Acta in camera presentibus scabinis Johanne de Globo 

Thoma die Hoghe Henrico Wellens soen de Os Henrico filio (dg: Joh) 

Johannis ....... Actum (dg: in camera pre) anno Domini M CCC nonagesimo 

tercio (dg: mensis) index prima mensis augusti die scilicet in crastino 

Bernardi hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 001r 08 do 21-08-1393. 

Voornoemde Vastradus zvw Heijmericus van der Aelsvoert beloofde aan 

Gerardus van Eijcke zvw voornoemde Gerardus van Eijcke, tbv hem en zijn 

broers en zusters, 800 goede Gelderse gulden of de waarde te beleggen in 

erfgoederen of erfrenten onder de villicacio van Den Bosch, met recht van 

ingebod. Voornoemde Vastradus en zijn vrouw Bela, resp. de langstlevende, 

zal deze goederen bezitten; na overlijden van hen beiden gaan de goederen 

naar hun gezamenlijke kinderen. Zou Bela overlijden zonder wettig 

nageslacht dan gaan die erfgoederen na overlijden van Bela en Vastradus 

naar degenen naar wie die volgens erfecht moeten overgaan. Voorwaarde is 

dat voornoemde Vastradus de goederen mag verkopen en vervreemden, in geval 

van armoede en gevangenschap. De brief overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Dictus Vastradus promisit super omnia habita et habenda Gerardo de 

[Eijcke filio] dicti quondam Gerardi de Eijcke #ad !sui et ad opus 

fratrum et sororum# quod ipse #infra# annum datam presentium sine medio 

sequentem (dg: q) exponet (dg: pro) #et convertet# VIIIc (dg: gu) bonos 

Gelre gulden seu [valorem] ... hereditatibus seu hereditariis redditibus 

sitis #aut solvendis# infra villicacionem de Busco (dg: sitis aut 

solvendis) ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Busco 

habet jus demandandi quod exponetur inghebiede et ?quos hereditates et 

(dg: bona he) hereditarios redditus [ut sic cum dictis VIIIc Gelre 

gulden] emendi et ?compandi dicti Vastradus et Bela eius uxor ac eorum 

alter diutius vivens in humanis integraliter [possidebunt post decessum] 

eorundem Vastradi et Bele predictorum ad prolem legitimam ab eis pariter 

genitam [et] generandam integraliter devolvendos [et si contingat] (dg: 

[dict]os Vastradum et Belam ambos decedere sine prole legitima ab eis 

pariter genita) dictam Belam decedere sine prole legitima [ab ea genita 

seu gener]anda superviva remanente extunc dict[i] hereditates et 

hereditarii redditus ut sic cum dictis VIIIc Gelre gulden emendi et 

acquirendi post decessum dictorum Vastradi et Bele #amborum# ad illos 

devolventur [ad quos] de jure successionis devolverentur si huiusmodi 

hereditates et redditus dicte Bele de morte dicti quondam Gerardi de 

Eijcke #sui# avi (dg: olim dicte) Bele (dg: sce) jure s[uccessionis] 

h[ereditarie] essent advolute hoc tamen addito quod dictus Vastradus 

#[dictas] hereditates et bona# (dg: in) articulo (dg: necessitatis) 

paupertatis ac in articulo captivitatis sui corporis #poterit vendere et 

alienare# dolo et fraude semper exclusis. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Gerardo. 

 

BP 1180 p 001r 09 do 21-08-1393. 

Hiervan een instrument maken, zoals hierboven vermeld. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super [eodem] datum et actum ut in contractu 

precedente. 

 

BP 1180 p 001r 10 do 21-08-1393. 

Rodolphus van Dijnter beloofde aan zijn zuster jkvr Sophia wv Theodericus 

van Ghenderen een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis 
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in Dinther te leveren, gaande uit een huizinge met ondergrond en aangelegen 

erfgoederen in Dinther, rondom tussen de gemene weg en de gemeint. 

 

Rodolphus de Dijnter promisit se daturum et soluturum domicelle Sophie 

sue sorori (dg: sij) relicte quondam Theoderici de Ghenderen hereditariam 

paccionem IIII modiorum siliginis mensure de Eersel hereditarie 

purificationis et in Dijnther tradendam ex (dg: q) habitatione cum suis 

fundo et hereditatibus adiacentibus sitis in parochia de Dijnther inter 

communem plateam et communitatem citcumquaque adiacentem promisit super 

(dg: habita et habenda) #omnia# warandiam et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et (dg: Dijnter) #.......# datum ....... 

 

BP 1180 p 001r 11 do 21-08-1393. 

Heijlwigis en Hermanna gnd Bac, dvw Conrardus zvw Hermannus Bac 

leerbewerker, droegen over aan Ghibo zvw voornoemde Hermannus alle 

goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun grootvader 

Hermannus Bac. 

 

Heijlwigis et Hermanna dicta Bac filie quondam Conrardi filii quondam 

Hermanni Bac frunitoris cum tutore omnia bona eis de morte [quondam] 

Hermanni Bac sui avi successione advoluta [quocumque l]ocorum 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie supportaverunt Ghiboni 

filio dicti quondam Hermanni promittentes cum tutore ratam servare. 

Testes Aggere et Walterus datum supra. 

 

BP 1180 p 001r 12 do 21-08-1393. 

Voornoemde Heijlwigis et Hermanna verklaarden dat hun momber Ghibo zvw 

Hermannus Bac rekening heeft afgelegd. 

 

Dicte Heijlwigis et Hermanna palam recognoverunt eis legitimum computum 

et rationem (dg: feci) per Ghibonem filium quondam Hermanni Bac fore (dg: 

satis) factum de eo quod dictus Ghibo fuit earum mamburnus et #per dictum 

Ghibonem esse satisfactum# de omnibus bonis et rebus que et quas dictus 

Ghibo [ex] parte et nomine dicta[rum H]eijlwigis et Hermanne sororum 

percepit et levavit a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

ut dicebant clamantes inde quitum. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 A 04 p. 2. 

 Quinta post assumptionem Marie: donderdag 21-08-1393. 

 

BP 1180 p 002v 01 do 21-08-1393. 

Ghibo zvw Hermannus Backe leerbewerker droeg over aan de gezusters 

Heijlwigis en Hermanna, dvw Conrardus zvw voornoemde Hermannus Backe, een 

n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, die hij met Kerstmis in Den Bosch beurt, gaande uit 

(1) alle erfgoederen die waren van voornoemde wijlen Hermannus Backe, 

gelegen onder Nistelrode, Dinther en Veghel, welke erfgoederen voornoemde 

Ghibo had uitgegeven aan Ghibo van Eijcke voor de grondcijnzen en de 

nabuurcijnzen, een b-erfcijns van 9 pond 10 schelling geld, een b-erfpacht 

van 3 mud rogge? aan Johannes van Eijcke de oudere, een b-erfpacht van 6 

zester rogge aan Johannes Bathen soen en voor voornoemde b-erfpacht van 6 

mud rogge aan eerstgenoemde Ghibo te leveren, (2) alle erfgoederen van 

voornoemde wijlen Ghibo van Eijcke, gelegen onder Nistelrode, Dinther en 

Veghel, die mede tot onderpand waren gesteld. 

 

[Ghibo filius] quondam Hermanni Backe frunitoris hereditariam paccionem 

duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione sex [modiorum siliginis mensure de B]usco quam dictus Ghibo 

solvendam habet hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

omnibus hereditatibus que fuerant dicti quondam Hermanni B[acke quocumque 

locorum in]fra parochias de (dg: d) Nijsterle et de Dijnter et de Vechel 
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sitis quas hereditates dictus Ghibo dederat ad (dg: cen) pactum Ghiboni 

de Eijcke [pro cens]ibus dominorum fundi et vicinorum ibidem exinde 

solvendis atque pro hereditario censu novem librarum et X solidorum 

monete et pro hereditaria paccione trium modiorum [?siliginis J]ohanni de 

Eijcke seniori exinde solvenda annuatim et pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis Johanni Bathen soen exinde solvenda exinde! 

solvenda atque pro (dg: hereditaria paccione sex mo) dicta paccione sex 

modiorum siliginis dicte mensure primodicto Ghiboni exinde solvenda atque 

(dg: pro) ex omnibus (dg: dicti) hereditatibus eiusdem quondam Ghibonis 

de Eijcke quocumque locorum infra dictas parochias de Nijsterle de 

Dijnter et (dg: in) de Vechel sitis quas dictus (dg: quondam) Ghib[o] de 

E[ijck]e primodicto Ghiboni simul cum predictis hereditatibus ad pignus 

imposuit prout in litteris hereditarie supportavit Heijlwigi et Hermanne 

sororibus filiabus [quondam] Conrardi filii quondam Hermanni Backe 

predicti cum litteris et jure occacione promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aggere et W[alterus] datum 

quinta post assumptionem. 

 

BP 1180 p 002v 02 do 21-08-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Ghibo zvw Hermannus Backe 

leerbewerker” en voornoemde Ghibo zv Hermannus Backe beloofde de brief, zo 

nodig, ter hand te stellen aan de gezusters Heijlwigis en Hermanna, dvw 

Conrardus zvw voornoemde Hermannus Backe. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Ghibo filius quondam Hermanni Backe 

frunitoris etc et dictus Ghibo filius Hermanni Backe promisit tradere 

Heijlwigi [et Her]manne sororibus filiabus quondam Conrardi filii quondam 

Hermanni Backe predicti ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 03 do 21-08-1393. 

Ghibo zvw Hermannus Backe leerbewerker beloofde aan voornoemde gezusters 

Heijlwigis en Hermanna een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde 

Ghibo, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt. 

 

Ghibo filius quondam Hermanni Backe frunitoris promisit se daturum et 

soluturum dictis Heijlwigi et Hermanne sororibus hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam de et ex quodam manso dicti Ghibonis sito in parochia 

de Vucht #sancti Lamberti# in loco dicto Crumvoert et ex attinentiis 

dicti mansi universis quocumque locorum sitis promittens super omnia 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 04 do 21-08-1393. 

Akerinus zvw Johannes zvw Henricus Wouters soen verkocht aan Johannes zvw 

Arnoldus Lumoeden soen van Kessel (1) 5 vadem land in Kessel, ter plaatse 

gnd op den Ert, die jaarlijks gedeeld worden tegen erfgoederen van Amelius 

Meijsen soen, zoals deze 5 vadem aan Henricus Wouters soen behoorden, (2) 

een kloot land in Kessel, ter plaatse gnd den Achterste Ert, tussen 

Willelmus Corstiaens soen enerzijds en Albertus zv Heijlwigis gnd Goeswijns 

anderzijds, zoals dit aan voornoemde Henricus Wouters soen behoorde, welke 

goederen voornoemde Akerinus verworven had van Gheerbrandus gnd Heijnen 

soen, diens broer Henricus en Johannes van Kuijc zvw Arnoldus van Kuijc. 

 

[A]kerinus filius quondam Johannis filii quondam Henrici Wouters soen 

quinque mensuras dictas vadem terre sitas in parochia de Kessel in loco 

dicto opten (dg: Erden) #Ert# et que quinque mensure vadem vocate 

annuatim dividuntur [contra] hereditates Amelii Meijsen soen prout (?dg: 

dicte) ad (dg: dictum) Henricum Wouters soen spectare consueverunt atque 

peciam terre dictam een cloet lants sitam in dicta parochia in loco dicto 

den Aftersten Ert inter hereditatem Willelmi Corstiaens soen ex uno et 
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inter hereditatem Alberti filii Heijlwigis dicte Goeswijns ex alio prout 

ad dictum Henricum Wouters soen spectabat quas quinque mensuras dictas 

vadem terre et peciam terre een cloet lant vocatam dictus Akerinus erga 

Gheerbrandum dictum Heijnen soen (dg: et) Henricum suum fratrem et 

Johannem de Kuijc filium quondam Arnoldi de Kuijc acquisiverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni (dg: Arts soen) filio quondam Arnoldi 

Lumoeden soen de Kessel promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 05 do 21-08-1393. 

Johannes zvw Henricus Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Wouters soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 06 do 21-08-1393. 

Akerinus zvw Johannes zvw Henricus Wouters soen verkocht aan Arnoldus zvw 

Arnoldus Lumoeden soen, tbv zijn moeder Oda wv voornoemde Arnoldus Lumoeden 

soen, 1 morgen land in Kessel, ter plaatse gnd Strobroek, ter plaatse gnd 

in den Putse Kamp, tussen een sloot enerzijds en Marcelius gnd Zelen soen 

van Kessel anderzijds, zoals dit aan voornoemde wijlen Henricus Wouters 

soen behoorde, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Akerinus filius quondam Johannis filii quondam Henrici Wouters soen unum 

iuger terre situm in parochia de Kessel in loco dicto Strobroec in loco 

dicto in den Putsche Camp inter (dg: hereditatem) quoddam fossatum ibidem 

ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti Zelen soen de Kessel ex alio 

(dg: in ea qu) prout ibidem situm est et ad dictum quondam Henricum 

Wouters soen spectare consuevit ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

filio quondam Arnoldi Lumoeden soen (dg: so) ad opus Ode sue (dg: u) 

matris relicte eiusdem quondam Arnoldi Lumoeden soen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis zeghedike (dg: ad finem 

dicti iugeris terre sito quodam ?ponte) aqueductibus et fossatis ad hoc 

spectantibus et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 07 do 21-08-1393. 

Johannes zvw Henricus Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Wouters soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 08 do 21-08-1393. 

Gerardus Vuchtman en zijn zoon Johannes verkochten aan Johannes zv 

Willelmus zvw Wouterus van der Bruggen (1) een tuin in Vught Sint-Petrus, 

ter plaatse gnd op Geen Esse Laar, beiderzijds tussen Petrus den Decker, 

(2) 4 lopen roggeland in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Geen Esse 

Laar, beiderzijds tussen voornoemde Petrus die Decker, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, belast met 2 hoenderen, 12 penning oude 

grondcijns en een b-erfpacht van 18 lopen rogge, Bossche maat. Een eik die 

op voornoemde 4 lopen land staat, zal daar blijven staan zolang hij kan. 

 

Gerardus Vuchtman et Johannes eius filius ortum situm in parochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum op Gheen Essche Laer inter hereditatem 

Petri den Decker ex utroque latere coadiacentem atque (dg: pecia) quatuor 

lopinatas terre #siliginee# sitas in (dg: dicta) parochia et loco 

predictis inter hereditatem dicti Petri die Decker ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni filio (dg: Willelmi) Willelmi filii 

quondam Wouteri van der Bruggen promittentes (dg: w) indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: ce) duobus pullis (dg: 

...) et XII denariis antiqui census domino (dg: duci) et hereditaria 
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paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de Busco exinde solvendis hoc 

addito quod quidam quercus stans supra dictas lopinatas terre (dg: 

perpetue) permanebit ibidem stare. Testes datum supra. Quamdiu stare 

poterit. Testes datum. 

 

BP 1180 p 002v 09 do 21-08-1393. 

Johannes Erenbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Erenbrechts soen (dg: de Essche van der) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 10 do 21-08-1393. 

Petrus zvw Johannes gnd Mor verkocht aan Johannes van Zelant zvw Willelmus 

van Zelant een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, gaande uit 3 stukken land in Gemonde, (1) tussen kvw 

Johannes gnd Pape Jan enerzijds en erfgoed van de kloosterlingen van het 

gasthuis in Den Bosch anderzijds, (2) tussen erfgoed van de kerk van 

Gemonde enerzijds en Heijlwigis Vos anderzijds, (3) tussen Aleijdis van der 

Cammen enerzijds en Johannes die Jonghe zvw Johannes gnd Mor anderzijds, 

welke pacht voornoemde Petrus gekocht had van zijn broer voornoemde 

Johannes die Jonghe. 

 

Petrus filius quondam Johannis dicti Mor hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Bucstel solvendam hereditarie purificationis 

et in Bucstel tradendam ex tribus peciis terre (dg: sitis in parochia de 

Ghemonden Bac Ghemond) #sitis in parochia de Gemonden# quarum una (dg: in 

parochia de Ghemonden) inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Pape Jan ex uno et inter hereditatem monalium hospitalis in Busco ex alio 

et altera inter hereditatem ecclesie de Ghemon[den ex] uno et inter 

hereditatem Heijlwigis Vos ex alio et tercia inter hereditatem Aleijdis 

van der Cammen ex uno et inter hereditatem Johannis die Jonghe filii 

quondam Johannis dicti Mor ex alio latere sunt site quam paccionem 

dimidii modii (dg: si) modii! siliginis dictus Petrus erga dictum 

Johannem die Jonghe eius fratrem em[endo] acquisiverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Zelant filio quondam Willelmi de Zelant 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Aggere et Wa[lterus] datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 11 do 21-08-1393. 

Theodericus Splijtaf ev Hilla dvw Johannes Erenbrechts soen en zijn zoon 

Yudocus droegen over aan Johannes zv Henricus gnd Hermans soen van 

Nijsterle een stuk land in Nistelrode, ter plaatse gnd in den Stok Akker, 

beiderzijds tussen Arnoldus Hadewigen soen. 

 

Theodericus Splijtaf maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie 

quondam Johannis (dg: Erenb) Erenbrechts soen et Yudocus eius filius 

peciam terre sitam in parochia de Nijsterle in loco dicto in den Stoc 

Acker inter hereditatem Arnoldi Hadewigen soen ex (dg: uno et inter) 

utroque latere coadiacentem ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Johanni filio Henrici dicti Hermans soen de Nijsterle promittentes ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 002v 12 do 21-08-1393. 

Johannes zvw Lambertus gnd Guldeman droeg over aan Henricus Bollen soen en 

Rijcardus zvw Willelmus gnd Veren Hadewigen soen (1) 4 bunder land gnd die 

Schellen, in Schijndel, tussen erfgoed van de kloosterlingen van Sint-Clara 

in Den Bosch enerzijds en de gemeint anderzijds, aan hem verkocht door 

Ghibo gnd Hals, (2) al zijn goederen onder Schijndel. 

 

Johannes filius quondam Lamberti dicti Guldeman quatuor bonaria terre 

dicta communiter die Scellen sita in parochia de Scijnle inter 
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hereditatem monialium sancte Clare in Busco ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio vendita sibi a Ghibone dicto Hals prout in litteris (dg: 

here) atque omnia et singula sua bona q[uocumque] locorum infra parochiam 

de Scijnle #consistentia sive# sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico Bollen soen et Rijcardo (dg: Will) filio quondam Willelmi dicti 

Veren Hadewigen soen cum litteris et jure promittens super omnia 

warandiam. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 A 05 p. 3. 

 in vigilia Bartholomei: zaterdag 23-08-1393. 

 anno nonagesimo tercio index prima mensis augusti in vigilia 

  Bartholomei pontificis Bonifacii noni anno quarto: 

  zaterdag 23-08-1393. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1393. 

 

BP 1180 p 003r 01 za 23-08-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Goeswinus van 

Dijesa een kamp gnd die Hogart, in de dingbank van Meerwijk, voor een 

periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (ma 11-11-1392), per 

jaar voor 32 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus te 

betalen. Het laatste jaar wordt het kamp niet bezaaid. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis quendam 

#campum# dictum die Hogart ad se spectantem situm in jurisdictione de 

Merewijc prout ibidem situs est et dictum! Theodericum dinoscitur 

pertinere ut dicebat locavit recto locacionis recto! locacionis modo 

Goeswino de Dijesa ab [eodem] ad spacium quatuor annorum (dg: datam 

presentium) #a festo Martini proxime preterito sine medio sequentium# 

deinceps sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor pro! XXXII 

bonis Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum 

quatuor annorum Martini #et primo termino Martini proxime futuro# 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere dicto 

sp[acio pendente] (dg: ecx) et alter repromisit super omnia et quod ipse 

dictum campum ultimo dictorum quatuor annorum non seminabit. Testes 

Sijmon et Ag[gere] datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1180 p 003r 02 za 23-08-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan Philippus 

Jozollo, tbv Thomas Asinarius etc, 312 Hollandse gulden, aan hem beloofd 

door Robbertus Hendrics soen, Zeelkinus gnd Vilt, Johannes gnd Mersman, 

Roelkinus gnd Tolinc, Theodericus gnd Venbossche, Theodericus gnd die 

Vroede en Theodericus gnd die Koc. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi Rover militis trecentos et 

XII Hollant gulden promissos sibi a Robberto Hendrics soen Zeelkino dicto 

(dg: Vilt Johanne) Vilt Johanne dicto Mersman Roelkino dicto Tolinc 

Theoderico dicto Venbossche Theoderico dicto die Vroede et Theoderico 

dicto die Koc prout in litteris (dg: here) legitime supportavit Philippo 

Jozollo ad opus Thome Asinarii etc cum litteris et jure (dg: da). Testes 

Aggere et Wouter datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1180 p 003r 03 za 23-08-1393. 

Walterus Gheijnser en Henricus van Beke zvw Nijcholaus gnd Oemkers soen van 

Os hadden destijds alle goederen van Willelmus Horstmans de jongere 

verkocht {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Walterus Gheijnser et Henricus de Beke 

filius quondam Nijcholai dicti Oemkers soen de Os omnia bona Willelmi 

Horstmans junioris ab eo habita et (dg: habenda) imposterum habenda 

hereditarie vendidissent. 
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BP 1180 p 003r 04 za 23-08-1393. 

Destijds had Zibertus Peters soen van Amsterdam alle goederen van Willelmus 

gnd Horstman de jongere gerechtelijk gekocht van Bertoldus Voegt en 

Willelmus Sporken. Thans droeg voornoemde Zibertus over aan Herbertus gnd 

Florijs soen den Cangieter de helft, die aan voornoemde Willelmus Horstman 

de jongere behoorde, van een huis en erf in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Jordanus van Roesmalen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Hertgherus Kersmaker anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Jordanus, te 

weten de helft richting voornoemd erfgoed van wijlen Hertgherus. 

 

Notum sit universis quod cum Zibertus Peters soen de Amsterdam omnia bona 

Willelmi dicti Horstman junioris ab eo habita et imposterum habenda et 

acquirenda erga Bertoldum Voegt et Willelmum Sporken per judicem mediante 

scabinorum! in Busco emendo acquisivisset prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Zibertus medietatem que ad 

dictum (dg: Hor) Willelmum Horstman juniorem spectabat domus et aree site 

in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Jordani de Roesmalen ex 

uno et inter hereditatem quondam (dg: Hertg) Hertgheri Kersmaker ex alio 

tendentis a dicto vico Hijnthamensi retrorsum usque ad hereditatem dicti 

(dg: Joh) Jordani scilicet illam medietatem que sita est versus dictam 

hereditatem dicti quondam Hertgheri ut dicebat hereditarie supportavit 

Herberto (dg: fi) dicto Florijs soen den Cangieter cum litteris et jure 

occacione et (dg: testes Sijmon et .... Vere datum supra) promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1180 p 003r 05 za 23-08-1393. 

Vervolgens droeg voornoemde Zibertus over aan voornoemde Willelmus Horstman 

de jongere alle goederen van voornoemde Willelmus Horstman de jongere, 

uitgezonderd voornoemde helft van het huis en erf. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Zibertus omnia bona dicti Willelmi Horstman 

junioris habita et habenda et acquirenda excepta dicta medietate dicte 

domus et aree ut in (dg: ..) contractu predicto hereditarie supportavit 

dicto Willelmo (dg: Sporma) Horstman juniori promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 003r 06 za 23-08-1393. 

Voornoemde Herbertus beloofde aan Willelmus Sporken een n-erfcijns van 3 

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

Kerstmis, gaande uit voornoemde helft van het huis en erf. 

 

Dictus Herbertus promisit se daturum et soluturum (dg: Goe) Willelmo 

Sporken hereditarium censum (dg: XL solidorum) #III librarum# monete 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex dicta medietate 

dicte domus et aree promittens warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 003r 07 za 23-08-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, met 30 Hollandse gulden of de 

waarde, met eventuele achterstallige termijnen en met de cijns van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Bertoldus Voegt, 

Gerardus Cangieter, Walterus Gheijnser en Johannes die Ghier die 

Pasteijbecker. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum datam presentium sine medio 

sequentium semper dicto spacio pendente cum XXX Hollant gulden seu 

valorem et cum arrestadiis (dg: anni r) et cum censu anni redempcionis ut 

in forma. Acta in camera presentibus Bertoldo Voegt Gerardo Cangieter 
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Waltero Gheijnser Johanne die Ghier die Pasteijbecker anno nonagesimo 

tercio index prima mensis augusti (dg: die) in vigilia Bartholomei [hora] 

none pontificis Bonifacii (dg: a) noni anno quarto. 

 

BP 1180 p 003r 08 za 23-08-1393. 

Danijel zv Johannes gnd Gruijter zvw Danijel Gruijter droeg over aan zijn 

oom Danijel Roesmont (1) 12 morgen, behorend aan voornoemde Johannes 

Gruijter, ter plaatse gnd Hensoirde, naast Johannes gnd Kuijst, gelegen in 

verschillende stukken land, aan hem overgedragen door zijn voornoemde vader 

Johannes Gruijter, (2) het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn moeder Agnes, resp. dat aan hem zal komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Johannes Gruijter, in voornoemde 12 morgen. 

 

Danijel filius (dg: Johannis) Johannis dicti [Gruijter] filii quondam 

Danijelis Gruijter duodecim iugera terre ad dictum Johannem Gruijter 

spectantia sita in loco dicto Hensoirde contigue iuxta hereditatem 

Johannis dicti Kuijst prout (dg: ..) huiusmodi duodecim iugera terre in 

diversis peciis terre ibidem sunt ?sumpta supportata sibi a dicto Johanne 

[Gruijter] suo patre prout in litteris (dg: hereditarie supportavit 

Danijeli Roesmont suo avunculo cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere) atque totam partem et omne 

jus primodicto Danijeli de morte quondam Agnetis sue matris successione 

advolutas et post mortem dicti Johannis Gru[ij]ter sui patris successione 

advolvendas in dictis XII iugeribus terre ut dicebat hereditarie 

supportavit Danijeli Roesmont suo avunculo cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Rover et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 003r 09 do 28-08-1393. 

Johannes van den Berge van Dommellen droeg over aan Bruijstinus zvw 

Theodericus van Andel, tbv hem en Theodericus en Luijtgardis, kv voornoemde 

Theodericus van Andel, een stukje land in Den Bosch, in de 

Schrijnmakersstraat, achter erfgoed van Hermannus gnd Eijcmans soen van 

Doerne, tussen erfgoed van Hubertus Sceelken enerzijds en erfgoed van 

Henricus Goes anderzijds, strekkend met een eind aan erfgoed van wijlen 

voornoemde Theodericus van Andel, welk stukje land 23½ voet lang is, te 

meten vanaf erfgoed van voornoemde wijlen Theodericus van Andel richting de 

Schrijnmakersstraat, aan voornoemde Johannes verkocht door voornoemde 

Hermannus Eijcmans soen. 

 

Johannes van den Berge de Dommellen quandam particulam terre sitam in 

Busco in vico scriniparorum retro hereditatem Hermanni dicti Eijcmans 

#soen# de Doerne inter hereditatem Huberti Sceelken ex uno et inter 

hereditatem Henrici Goes ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

quondam Theoderici de Andel et que particula terre predicta continet 

viginti tres et dimidiam pedatas in longitudine mensurando a dicta 

hereditate dicti quondam Theoderici de Andel versus dictum vicum 

scriniparorum venditam dicto Johanni a dicto Hermanno Eijcmans soen prout 

in litteris hereditarie supportavit Bruijstino {hier staat een haal} (dg: 

fr) liberis quondam Theoderici de Andel predicti #ad opus sui et ad opus 

Theoderici et Luijtgardis liberorum dicti Theoderici de Andel# cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta condicione in dictis litteris contenta. Testes Vere et 

Walterus datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 003r 10 do 28-08-1393. 

(dg: Rutgherus van Audeho). 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 003r 13}. 

+. 
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(dg: Rutgherus de Audeho). 

 

BP 1180 p 003r 11 do 28-08-1393. 

Voornoemde Bruijstinus beloofde aan voornoemde verkoper 38 Gelderse gulden 

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

andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394). 

 

Dictus Bruijstinus promisit dicto venditori XXXVIII Gelre gulden seu 

valorem mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 003r 12 do 28-08-1393. 

Theodericus zvw Martinus van Megen verkocht aan Johannes Philips soen van 

Tiel een n-erfcijns3,4,5,6 van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit7 (1) een huis, erf en tuin, in 

Den Bosch, aan de straat gnd Huls, achter erfgoed van Johannes Loden soen, 

naast de stadsmuur, tussen erfgoed van Franco van Bladel enerzijds en 

erfgoed van Everardus van Bruggen anderzijds, (2) een weg die bij voornoemd 

huis en erf hoort, (3) een tuin van verkoper, aldaar, buiten de stadsmuur, 

tussen erfgoed van Petrus Vuchts enerzijds en Lambertus Campen en Johannes 

Baten soen en de zijnen anderzijds, (4) ramen (=huidspanners) in voornoemde 

tuin, reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling  geld aan de 

priesters van de kerk van Den Bosch. 

 

Theodericus filius quondam Martini de Megen hereditarie vendidit Johanni 

Philips soen de Tiel hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie [mediatim] Domini et mediatim Domini! ex domo ac area #et 

orto ad spectante# sita in Busco ad vicum Huls #retro hereditatem 

Johannis Loden soen# iuxta murum oppidi de Buscoducis et inter 

[hereditatem] Franconis de Bladel ex uno et inter hereditatem Everardi de 

Bruggen ex alio et ex via ad dictam domum et aream spectante .... ...... 

atque de et ex quodam or[to] (dg: pann) dicti venditoris sito ibidem 

extra dictum murum inter hereditatem Petri Vuchts ex uno et [inter 

hereditatem] Lamberti Campen et Johannis Baten soen et suorum consociorum 

ex alio #et ex pannitensoriis in dicto orto consistentibus# ut dicebat 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu XL solidorum monete (dg: exinde) presbitris ecclesie de Busco 

exinde prius solvendo. Testes Vere et Wouter datum quinta post 

Bartholomei. 

 

BP 1180 p 003r 13 do 28-08-1393. 

Rutgherus van Audenhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 003r 10}. 

+. 

Rutgherus de Audenhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 A 06 p. 4. 

 Quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1393. 

 in festo decollacionis beati Johannis: vrijdag 29-08-1393. 

 

                         
3 Zie → BP 1182 p 320v 05 za 05-03-1401, belofte schade te vergoeden of 

geld te betalen, als de cijns zou worden uitgewonnen. 
4 Zie → BP 1182 p 320v 06 za 05-03-1401, belofte schade te vergoeden als de 

cijns zou worden uitgewonnen. 
5 Zie → BP 1182 p 317r 10 za 05-03-1401, overdracht van geheel de erfcijns. 
6 Zie → BP 1182 p 318v 02 za 05-03-1401, overdracht van de 40 schelling uit 

de erfcijns. 
7 Zie → BP 1182 p 321r 03 za 05-03-1401, verkoop van een erfcijns van 40 

schelling uit de helft van het huis. 
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BP 1180 p 004v 01 do 28-08-1393. 

Yda dvw Johannes van Bijchelaer verkocht aan haar natuurlijke zoon Henricus 

(1) een stuk land in Boxtel, in de dingbank van Liemde, naast de plaats gnd 
?die ....... Bogart, tussen Henricus Hessels soen enerzijds en Johannes gnd 

Teije anderzijds, (2) een stuk land in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

naast Johannes Roetart, (3) de helft in een beemd in Boxtel, in de dingbank 

van Liemde, ter plaatse gnd in den Doren Voncke, van welke beemd de andere 

helft behoort aan Willelmus van den Velde, (4) een stuk land in Boxtel, in 

de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd op die Roet, tussen Ghevardus van 

den Venne enerzijds en kinderen gnd Wasmoets Kijnderen anderzijds, (5) een 

b-erfpacht van 1 lopen rogge, Bossche maat, die Willelmus van Bijchelaer 

met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Yda, gaande uit erfgoederen van 

voornoemde Willelmus, in de dingbank van Liemde. 

 

Yda filia quondam Johannis de Bijchelaer #cum tutore# peciam terre sitam 

in parochia de Busco #Bucstel# in (dg: loco dicto) #jurisdictione de# 

Lijemde (dg: inter here) iuxta locum dictum ?die ....... Bogart inter 

Henrici! Hessels soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Teije ex 

alio item peciam terre sitam in parochia et jurisdictione [predictis] 

juxta hereditatem Johannis Roetart item medietatem ad se spectantem in 

quodam prato sito in parochia et jurisdictione predictis in loco dicto in 

den #Doren# Voncke et de quo prato reliqua medietas spectat ad Willelmum 

van den Velde item peciam terre (dg: ter) sitam in dictis parochia et 

jurisdictione ad locum dictum op die Roet inter hereditatem Ghevardi van 

den Venne ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Wasmoets 

Kijnderen ex alio #+ {BP 1180 p 004v 02 invoegen}# hereditarie (dg: sup) 

vendidit Henrico suo filio naturali promittens cum tutore warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Walterus datum quinta 

post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 004v 02 do 28-08-1393. 

{invoegen in BP 1180 p 004v 01}. 

+ et hereditariam paccionem unius lopini siliginis (dg: q) mensure de 

Busco quam Willelmus de Bijchelaer dicte Yde solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex hereditatibus eiusdem Willelmi sitis in dicta 

jurisdictione de Lijemde ut dicebat. 

 

BP 1180 p 004v 03 do 28-08-1393. 

Johannes Boegart van Wetten droeg over aan zijn broer Arnoldus Bolle 2 

morgen land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Eikendonk, 

tussen Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester enerzijds en 

voornoemde Arnoldus Bolle van Wetten anderzijds, aan voornoemde Johannes 

Boegart uitgegeven door voornoemde Arnoldus van Beke, belast met de cijns 

en voorwaarde in de brief vermeld. 

 

Johannes Boegart de Wetten duo iugera terre sita infra libertatem oppidi 

de Busco ad locum dictum Eijkendonc inter hereditatem Arnoldi de Beke 

filii naturalis quondam domini Arnoldi de Beke presbitri ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Bolle de Wetten ex alio data ad censum dicto Johanni 

Boegart a dicto Arnoldo de Beke prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Arnoldo Bolle suo fratri cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu et 

condicione in dictis litteris contentis. Testes (dg: datum supra) datum 

supra. 

 

BP 1180 p 004v 04 do 28-08-1393. 

Voornoemde Arnoldus Bolle beloofde aan zijn voornoemde broer Johannes 

Boegart 56 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1393) te betalen. 
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Dictus Arnoldus Bolle promisit dicto Johanni Boegart (dg: suo) suo fratri 

LVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 004v 05 do 28-08-1393. 

Rutgherus zvw Johannes gnd Haijart verkocht aan Henricus nzvw Theodericus 

gnd die Crumme een stuk beemd in Oirschot, in de herdgang van Straten, 

tussen Henricus Lijsen zvw Elizabeth gnd Like van den Sneppenscoet 

enerzijds en Henricus zv Arnoldus van der Ameijden anderzijds, strekkend 

met een eind aan de gemeint gnd die Aaxdonk en met het andere eind aan 

Henricus die Smijt van Straten, belast met de grondcijns. Zou de koper 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat genoemd stuk beemd naar de 

naaste erfgenamen van voornoemde wijlen Theodericus gnd Crumme. Een brief 

voor de koper en een brief voor Willelmus van Audenhoven. 

 

Duplicetur. 

Rutgherus filius quondam Johannis dicti Haijart peciam prati sitam in 

parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem Henrici 

Lijsen filii #quondam# Elizabeth dicte Like van den Sneppenscoet ex uno 

et inter hereditatem Henrici filii Arnoldi van der Ameijden ex alio 

tendentem cum uno fine ad communitatem dictam die (dg: Aex) Aexdonc (dg: 

cum uno) et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici die Smijt de Straten 

prout ibidem sita est et sibi mediante hereditarie divisione prius habita 

inter ipsum et suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat (dg: de) 

hereditarie vendidit Henrico filio naturali quondam Theoderici dicti die 

(dg: .) Crumme promittens warandiam et obligationem (dg: ex parte) 

deponere excepto censu domini fundi exinde de jure solvendo tali 

condicione si contingat dictum emptorem decedere sine prole legitima ab 

eo genita vel generanda superviva remanente quod extunc dicta pecia prati 

#post decessum dicti emptoris# ad proximores heredes dicti quondam 

Theoderici dicti Crumme hereditario jure devolvetur. Testes Vere et 

Wouter datum supra. Unam habebit emptor et alteram Willelmus de (dg: En) 

Audenhoven. 

 

BP 1180 p 004v 06 vr 29-08-1393. 

Johannes nzv Hermannus zvw hr Godefridus van Os ridder droeg over aan 

Johannes van Dijnter (1) alle goederen, die aan Theoderica dv voornoemde 

Johannes van Dijnther gekomen waren na overlijden van jkvr Aleijdis gnd 

Aijkens, (2) alle goederen, die aan voornoemde Theoderica gekomen waren na 

overlijden van haar moeder jkvr Luijtgardis, (3) alle goederen, die aan 

voornoemde Theoderica gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader 

Johannes resp. na overlijden van wie dan ook, aan hem overgedragen door 

voornoemde Theoderica. 

 

Johannes filius naturalis Hermanni filii quondam domini Godefridi de Os 

militis omnia et singula bona que Theoderice filie Johannis de Dijnther 

de morte quondam domicelle Aleijdis dicte Aijkens jure successionis 

hereditarie advoluta atque omnia et singula bona (dg: sibi) #dicte 

Theoderice# de morte quondam domicelle Luijtgardis sue matris jure 

successionis (dg: ad) hereditarie advoluta necnon omnia et singula bona 

dicte Theoderice de morte dicti Johannis sui patris aut de morte alicuius 

alterius persone jure successionis hereditarie advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita supportata sibi a dicta Theoderica prout 

in litteris hereditarie supoortavit dicto Johanni de Dijnter cum litteris 

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

Testes Rover et Dordrecht datum in festo decollacionis beati Johannis. 

 

BP 1180 p 004v 07 vr 29-08-1393. 

Destijds hadden Leonius en zijn zuster Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, 

Johannes zvw voornoemde Godefridus van Erpe en Johannes van Dommellen szvw 

voornoemde Godefridus de helft van een kamp gnd Moerschot, in Gestel bij 
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Herlaer, tussen de heer van Duffel enerzijds en hr Goeswinus van Aa ridder 

anderzijds uitgegeven8 aan Henricus van Zulikem, voor de grondcijns en voor 

een b-erfcijns van 14 pond 10 schelling geld. En ze hadden vervolgens 

garantie beloofd mbt voornoemde helft. 

Vervolgens hadden voornoemde Leonius, Theoderica, Johannes en Johannes 2/3 

deel van de helft, aan hen behorend, in een beemd gnd die Herlaarse Beemd, 

gelegen deels in het gebied van Herlaar en deels onder de vrijdom van Den 

Bosch, tussen erfgoed gnd des Gasthuis Donk enerzijds en Gerardus Roelen 

soen anderzijds, uitgegeven aan voornoemde Gerardus Roelen soen voor de 

grondcijns en voor een b-erfcijns van 12 pond geld. En ze hadden vervolgens 

garantie beloofd van dit 2/3 deel. 

Vervolgens hadden voornoemde Leonius, Theoderica, Johannes en Johannes 1/3 

deel van voornoemde helft, die aan hen behoorde, in voornoemde beemd gnd 

die Herlaarse Beemd, uitgegeven aan Willelmus zvw Henricus van den Hoernic, 

voor de grondcijns en voor een b-erfcijns van 6 pond geld. En van dit 1/3 

deel hadden zij garantie beloofd. 

Vervolgens hadden voornoemde Leonius, Theoderica, Johannes en Johannes de 

helft van het voorste kamp gnd die Voorste Kamp van wijlen hr Godefridus 

van Os ridder, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen het middelste 

kamp gnd de Middelste Kamp van voornoemde wijlen hr Godefridus van Os 

enerzijds en erfg van Henricus van Zulikem uitgegeven aan voornoemde 

Henricus van Zulikem voor de grondcijns en voor een n-erfcijns van 14 pond 

10 schelling geld. En ze hadden garantie beloofd. 

Vervolgens hadden voornoemde Leonius, Theoderica, Johannes en Johannes de 

helft van een kamp gnd die Achterste Kamp van wijlen hr Godefridus van Os 

ridder, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen Ghibo gnd Keijot 

enerzijds en een kamp gnd de Middelste Kamp van wijlen voornoemde hr 

Godefridus van Os anderzijds, te weten de zuidelijke helft, met recht van 

weg over voornoemd Middelste Kamp tot aan het voorste kamp van wijlen 

voornoemde hr Godefridus van Os, en verder over voornoemd voorste kamp tot 

aan de gemeint, uitgegeven aan Heilwigis wv Wautgherus Pijnappel, voor de 

grondcijns en voor een b-erfcijns van 12 pond geld. En vervolgens hadden ze 

garantie beloofd {p.005r}. 

Vervolgens hadden voornoemde Leonius, Theoderica, Johannes en Johannes de 

helft van een kamp gnd de Middelste Kamp van wijlen hr Godefridus van Os, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen een kamp gnd de Achterste Kamp 

van wijlen voornoemde hr Godefridus van Os enerzijds en een kamp gnd de 

Voorste Kamp van wijlen voornoemde hr Godefridus anderzijds, te weten de 

zuidelijke helft, met recht van weg van voornoemde helft over voornoemd 

voorste kamp tot aan de gemeint, uitgegeven aan Ghibo Keijot, voor de 

grondcijns en voor een b-erfcijns van 11 pond 10 schelling voornoemd geld. 

Vervolgens hadden ze garantie beloofd. 

Vervolgens hadden voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe, zijn zuster 

Theoderica en Johannes van Dommellen een hofstad in Nuland, tussen 

Rodolphus gnd Kepken enerzijds en een gemene weg anderzijds uitgegeven aan 

Lambertus gnd Hadewigen soen, voor een b-erfcijns van 9 schelling en voor 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat. En ze hadden vervolgens 

garantie beloofd. 

Godefridus zvw voornoemde Godefridus van Erpe beloofde thans zijn broer 

voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe schadeloos ter houden van al de 

voornoemde beloften. 

 

Notum sit universis quod (?dg: ..) Leonius Theoderica eius soror liberi 

quondam Godefridi de Erpe Johannes filius dicti quondam Godefridi de Erpe 

et Johannes de Dommellen gener dicti quondam Godefridi (dg: i) medietatem 

cuiusdam campi (dg: s) dicti communiter Moerscot siti in parochia de 

Gestel prope Herlaer inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter 

hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex alio dedisset! ad 

hereditarium censum Henrico de Zulikem scilicet pro censu domini fundi ex 

                         
8 Zie ← BP 1178 f 326v 07 za 13-11-1389, uitgifte van dit onderpand. 
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dicta medietate de jure solvendo et pro hereditario censu XIIII librarum 

et X solidorum monete et cum deinde dicti Leonius Theoderica Johannes et 

Johannes promisissent indivisi super omnia dicto Henrico de Zulikem de 

dicta medietate debitam et iustam pro predictis censibus prestare 

warandiam et aliam obligationem obligationem! deponere (dg: ..) et cum 

eciam dicti Leonius Theoderica Johannes et Johannes primodicti duas 

tercias partes medietatis spectantis ad dictos Leonium Theodericam 

Johannem et Johannem in quodam prato dicto die Herlaersche Beemde sito 

partim in territorio de Herlaer et partim infra libertatem (dg: di) 

oppidi de Busco inter hereditatem dictam des Gasthuus Donc ex uno et 

inter hereditatem Gerardi Roelen soen ex alio dicto (dg: di) Gerardo 

Roelen soen dedissent ad hereditarium censum scilicet pro hereditario 

(dg: censu XII librarum monete) censu domini fundi exinde solvendo et pro 

hereditario censu XII librarum monete et cum deinde dicti Leonius 

Theoderica Johannes et Johannes primodicti promisissent indivisi super 

omnia dicto Gerardo Roelen soen de dictis duabus (dg: duabus) terciis 

partibus dicte medietatis pro predictis censibus prestare warandiam (dg: 

pro..) et cum eciam dicti Leonius Theoderica Johannes et Johannes 

primodicti unam terciam partem (dg: me) dicte medietatis ad dictos 

Leonium Theodericam Johannem et Johannem spectantis in (dg: dicta p) 

dicto prato die Heerlaersche! Beemt vocato dedissent ad hereditarium 

censum Willelmo filio quondam Henrici van den Hoernic scilicet pro censu 

domini fundi exinde solvendo et pro hereditario censu sex librarum monete 

et de qua tercia parte primodicti Leonius Theoderica Johannes et Johannes 

promisissent indivisi super omnia (dg: dicto) iamdicto Willelmo (dg: p) 

pro dictis censibus prestare warandiam et aliam obligationem deponere et 

cum eciam (dg: dicti) primodicti Leonius Theoderica Johannes et Johannes 

medietatem anterioris campi dicti communiter die Vorsten Camp quondam 

domini Godefridi de Os militis siti in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eilde inter medium campum dictum den Middelsten Camp dicti quondam domini 

Godefridi de Os ex uno et inter hereditatem heredum (dg: qu) Henrici de 

Zulikem ex alio dedissent ad hereditarium censum #dicto# Henrico de 

Zulikem scilicet pro censu domini fundi ex dicta medietate de jure 

solvendo et pro hereditario censu XIIII librarum et X solidorum monete et 

cum eciam primodicti Leonius Theoderica Johannes et Johannes promisissent 

indivisi super omnia dicto Henrico de Zulikem de dicta medietate dicti 

anterioris campi pro predictis censibus prestare warandiam et aliam 

obligationem deponere et cum eciam primodicti Leonius Theoderica Johannes 

et Johannes medietatem cuiusdam campi dicti communiter die Eftersten Camp 

quondam (dg: quondam) domini Godefridi de Os militis siti in parochia de 

Scijnle in loco dicto communiter Eilde inter hereditatem Ghibonis dicti 

Keijot ex uno et inter (dg: hereditatem) campum dictum (dg: in) 

communiter den Middelsten Camp dicti quondam domini Godefridi de Os ex 

alio scilicet illam medietatem que sita est versus meridien! et cum jure 

eundi redeundi pergendi et ambulandi cum bestiis et curribus a dicta 

medietate per dictum campum dictum Middelsten Camp vocatum usque ad 

anteriorem campum dicti quondam domini Godefridi de Os ibidem situm et 

ulterius per dictum anteriorem campum usque ad communitatem dedissent 

(dg: hereditarium) ad hereditarium censum Heilwigi relicte quondam 

Wautgheri Pijnappel scilicet pro censu domini fundi exinde solvendo et 

pro hereditario censu XII librarum monete et cum eciam primodicti Leonius 

Theoderica Johannes et Johannes promisissent (dg: dicte) indivisi super 

omnia dicte Heijlwigi dictam medietatem et jus warandire pro censibus 

prestare predictis {hier staat een haal} 

 

1180 mf1 A 07 p. 5. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1393. 

 

BP 1180 p 005r 01 vr 29-08-1393. 

et cum (dg: dein) eciam primodicti Leonius Theoderica Johannes et 

Johannes medietatem cuiusdam campi dicti communiter den Middelsten Camp 
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quondam domini Godefridi de Os siti in parochia de Scijnle in loco dicto 

Eijlde inter (dg: hereditatem) campum dictum den Eftersten Camp dicti 

quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter capmum dictum (dg: in) 

communiter den Vorsten Camp eiusdem quondam domini Godefridi ex alio 

scilicet illam medietatem que sita est versus meridiem et cum jure eundi 

et redeundi ambulandi et pergendi cum bestiis et curribus ad minus 

dampnum a dicta medietate per dictum anteriorem campum usque ad 

communitatem ibidem (dg: quam medietatem cum dicto jure ?p) dedissent ad 

hereditarium censum Ghiboni Keijot scilicet pro censu domini (dg: d) 

fundi exinde solvendo et pro hereditario censu undecim librarum et X 

solidorum dicte monete et cum eciam primodicti Leonius Theoderica 

Johannes et Johannes promisissent indivisi super omnia dicto Ghiboni de 

dicta medietate et jure warandiam prestare pro dictis censibus et cum 

eciam primodicti Johannes filius quondam Godefridi de Erpe Theoderica 

eius soror et Johannes de Dommellen quoddam domistadium situm in parochia 

de Nuwelant inter hereditatem Rodolphi dicti Kepken ex uno et inter (dg: 

here) communem plateam ex alio dedissent ad hereditarium pactum Lamberto 

dicto Hadewigen soen scilicet pro hereditario censu novem solidorum 

annuatim exinde solvendo atque pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: pro) et cum eciam #iam#dicti Johannes 

Theoderica et Johannes de Dommelle promisissent indivisi super omnia 

dictum domistadium (dg: wa) dicto Lamberto warandire pro predictis censu 

et paccione (dg: prout) et aliam obligationem deponere prout hec omnia et 

singula in quibusdam litteris scabinorum de Busco super hoc confectis 

plenius continentur constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: 

Arnoldus) Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe supradicti promisit 

super habita et habenda quod ipse dictum Johannem suum fratrem filium 

quondam Godefridi de Erpe predicti ab omnibus et singulis promissionibus 

et obligationibus (dg: per) et promissionibus et #a# (dg: dampnis) 

dampnis sibi et supra eius bona exinde evenientia et eventura quitabit et 

penitus indempnes observabit. Testes Dordrecht et Vere datum sexta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 005r 02 vr 29-08-1393. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan zijn broer Godefridus zvw 

voornoemde Godefridus van Erpe ¼ deel in een b-erfcijns van 12 pond geld, 

die Heijlwigis wv Wautgherus gnd Pijnappel beloofd had aan Leonius en 

Theoderica, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, aan eerstgenoemde Johannes 

en aan Johannes gnd van Dommellen, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft van een kamp gnd die 

Achterste Kamp van wijlen hr Godefridus van Os ridder, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Ghibo Keijot enerzijds en een kamp gnd de 

Middelste Kamp van wijlen voornoemde hr Godefridus van Os anderzijds, te 

weten uit de zuidelijke helft, zoals afgepaald, met recht van weg, over het 

Middelste Kamp tot aan het voorste kamp van wijlen voornoemde hr Godefridus 

van Os en verder over voornoemd voorste kamp tot aan de gemeint. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe quartam partem ad se spectantem 

in hereditario censu duodecim librarum monete quem Heijlwigis relicta 

quondam Wautgheri dicti Pijnappel promisit se daturam (dg: d) et 

soluturam Leonio et Theoderice liberis (dg: primodicti) predicti quondam 

Godefridi de Erpe et Johanni primodicto et Johanni dicto de Dommellen 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate cuiusdam 

campi dicti communiter die Eftersten Camp quondam domini Godefridi de Os 

militis siti in parochia de Scijnle in loco dicto communiter Eilde inter 

hereditatem Ghibonis Keijot ex uno et inter campum dictum den Middelsten 

Camp dicti quondam domini Godefridi de Os ex alio scilicet ex illa 

medietate primodicti campi que sita est versus meridiem prout dictam! 

medietas ibidem est situata et limitate atque ex jure eundi redeundi 

pergendi et ambulandi cum (dg: curribus) bestiis et curribus a dicta 

medietate per dictum campum dictum Middelsten Camp vocatum usque ad 
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anteriorem campum dicti quondam domini Godefridi de Os ibidem situm et 

ulterius per dictum anteriorem campum usque ad communitatem prout in 

litteris hereditarie supportavit Godefrido suo fratri filio dicti quondam 

Godefridi de Erpe cum litteris et jure (dg: occacione) promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et Wouter 

datum supra. 

 

BP 1180 p 005r 03 vr 29-08-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan zijn broer 

Godefridus zvw voornoemde Godefridus van Erpe ¼ deel in een b-erfcijns van 

6 pond geld, die Willelmus zvw Henricus van den Hoernic beloofd had aan 

Leonius en Theoderica, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, eerstgenoemde 

Johannes en Johannes van Dommellen, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit 1/3 deel van de helft die behoorde 

aan voornoemde Leonius, Theoderica, Johannes en Johannes, in een beemd gnd 

die Herlaarse Beemd, deels gelegen in het gebied van Herlaar en deels onder 

de vrijdom van Den Bosch, tussen erfgoed gnd des Gasthuis Donk enerzijds en 

Gerardus gnd Roelen soen anderzijds. 

 

Dictus Johannes unam quartam partem ad se spectantem in hereditario censu 

(dg: sex l) sex librarum monete quem Willelmus filius quondam Henrici van 

den Hoernic promisit se daturum et soluturum Leonio et Theoderice liberis 

dicti quondam Godefridi de Erpe Johanni primodicto et Johanni de 

Dommellen hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex una 

tercia parte medietatis (dg: s) que spectabat ad Leonium Theodericam 

Johannem et Johannem predictos in quodam prato dicto die (dg: He) 

Heerlaerssche Beemt sito partim in territorio de Heerlaer et partim infra 

libertatem oppidi de Buscoducis inter hereditatem dictam des Gasthuus 

Donc ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Roelen soen ex alio prout 

in litteris hereditarie supportavit Godefrido suo fratri filio dicti 

quondam Godefridi de Erpe cum litteris et jure (dg: occacione) promittens 

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

 

BP 1180 p 005r 04 vr 29-08-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan zijn broer 

Godefridus zvw voornoemde Godefridus van Erpe ¼ deel in een b-erfcijns van 

14 pond 10 schelling geld, die Henricus van Zulikem beloofd had aan Leonius 

en diens zuster Theoderica, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, aan 

eerstgenoemde Johannes en aan Johannes van Dommellen, een helft te betalen 

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

voorste kamp gnd die Voorste Kamp van wijlen hr Godefridus van Os ridder, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, tussen de Middelste Kamp van wijlen 

voornoemde hr Godefridus van Os enerzijds en voornoemde Henricus van 

Zulikem anderzijds. 

 

Dictus Johannes quartam partem ad se spectantem in hereditario censu 

quatuordecim librarum et X solidorum monete quem Henricus de Zulikem 

promisit se daturum et soluturum Leonio et Theoderice eius sorori (dg: 
?Ber di) liberis dicti quondam Godefridi de Erpe primodicto Johanni et 

Johanni de Dommellen [hereditarie mediatim] Domini et mediatim Johannis 

de et ex medietate anterioris campi dicti communiter die Vorsten (dg: 

Camp) Camp quondam domini Godefridi de Os militis siti in parochia de 

Scijnle in loco dicto Eilde inter (dg: h) medium campum dictum den den! 

Middelsten Camp dicti quondam domini Godefridi de Os ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici de Zulikem ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido suo fratri filio dicti quondam 

Godefridi cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1180 p 005r 05 vr 29-08-1393. 

(dg: Henricus van Zulikem ¼). 

 

(dg: Henricus de Zulikem quart). 

 

BP 1180 p 005r 06 vr 29-08-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan zijn broer 

Godefridus zvw voornoemde Godefridus ¼ deel9 in een b-erfcijns van 14 pond 

10 schelling geld, die Henricus van Zulikem beloofd10 had aan Leonius en 

diens zuster Theoderica, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, eerstgenoemde 

Johannes en Johannes van Dommellen, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een kamp gnd dat 

Moerschot, in Gestel bij Herlaer, tussen de heer van Duffel enerzijds en hr 

Goeswinus van Aa ridder anderzijds. 

 

Dictus Johannes quartam partem ad se spectantem in hereditario censu 

quatuordecim librarum (dg: monete) et X solidorum monete quem Henricus de 

Zulikem promisit se daturum et soluturum Leonio Theoderice eius sorori 

liberis dicti quondam Godefridi de Erpe Johanni primodicto et Johanni de 

Dommellen hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

cuiusdam campi dicti communiter dat Moerscot siti in parochia de Gestel 

prope Herlaer inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter 

hereditatem domini Goeswini de Aa militis ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Godefrido suo fratri predicto cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: ...) 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 005r 07 vr 29-08-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan zijn broer 

Godefridus zvw voornoemde Godefridus ¼ deel in een b-erfcijns van 12 pond 

10 schelling geld, die Ghibo Keijot beloofd had aan Leonius en diens zuster 

Theoderica, kvw voornoemde Godefridus van Erpe, eerstgenoemde Johannes en 

Johannes van Dommellen, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een kamp gnd de Middelste Kamp 

van wijlen Godefridus van Os ridder, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, 

tussen de Achterste Kamp van wijlen voornoemde hr Godefridus van Os 

enerzijds en de Voorste Kamp van wijlen voornoemde hr Godefridus 

anderzijds, te weten uit de zuidelijke helft, zoals afgepaald, met recht 

van weg van voornoemde helft door voornoemd voorste kamp tot aan de 

gemeint. 

 

Dictus Johannes quartam partem ad se spectantem in hereditario censu XII 

librarum et X solidorum monete quem Ghibo Keijot promisit se daturum et 

soluturum Leonio Theoderice eius sorori liberis dicti quondam Godefridi 

de Erpe Johanni primodicto et Johanni de Dommellen hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex medietate cuiusdam campi dicti communiter 

den Middelsten Camp quondam Godefridi de Os militis siti in parochia de 

(dg: Scijnle) Scijnle in loco dicto Eilde inter campum dictum de 

Eftersten Camp dicti quondam domini Godefridi (dg: Os) de Os ex uno et 

inter campum dictum den Vorsten Camp eiusdem quondam domini Godefridi ex 

alio scilicet ex illa medietate que sita est versus meridiem prout 

huiusmodi medietas ibidem situata est et limitate atque ex jure eundi 

redeundi ambulandi et pergendi cum bestiis et curribus ad minus dampnum a 

dicta medietate per dictum anteriorem campum usque ad communitatem ibidem 

prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido suo fratri filio 

dicti quondam Godefridi de Erpe cum litteris et jure promittens ratam 

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

 

                         
9 Zie → BP 1180 p 512v 09 do 04-11-1395, overdracht van dit ¼ deel. 
10 Zie ← BP 1178 f 326v 07 za 13-11-1389, uitgifte van het onderpand. 
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BP 1180 p 005r 08 vr 29-08-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan zijn broer 

Godefridus zvw voornoemde Godefridus ¼ deel in een b-erfcijns van 12 pond 

geld, die Gerardus Roelen soen beloofd had aan Leonius en diens zuster 

Theoderica, kvw Godefridus van Erpe, eerstgenoemde Johannes en Johannes van 

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

Jan, gaande uit 2/3 deel van de helft die behoorde aan voornoemde Leonius, 

Theoderica, Johannes en Johannes, in een beemd gnd die Herlaarse Beemd, 

deels gelegen in het gebied van Herlaar en deels onder de vrijdom van Den 

Bosch, tussen erfgoed gnd des Gasthuis Donk enerzijds en voornoemde 

Gerardus anderzijds. 

 

Dictus Johannes quartam partem ad se spectantem in hereditario !XII 

librarum monete quem Gerardus Roelen soen promisit se daturum et 

soluturum Leonio et Theoderice sue sorori liberis quondam Godefridi de 

Erpe Johanni primodicto et Johanni de Dommellen hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis de et ex duabus terciis medietatis! (dg: 

spectantis) que spectabat ad dictos Leonium Theodericam Johannem et 

Johannem in quodam prato dicto die (dg: He) Heerlaersche Beemt sito 

partim in territorio de Herlaer et partim infra (dg: territorio) 

libertatem oppidi de Busco inter hereditatem dictam des Gasthuus Donc ex 

uno et inter hereditatem dicti Gerardi ex alio ut dicebat supportavit 

Godefrido suo fratri filio dicti quondam Godefridi de Erpe cum litteris 

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

Testes datum supra. 

 

1180 mf1 A 08 p. 6. 

 Sabbato post Bartholomei: zaterdag 30-08-1393. 

 

BP 1180 p 006v 01 za 30-08-1393. 

Petrus van den Steenwech en Reijnerus zvw Johannes Nollekens beloofden aan 

Rutgherus van Boemel Gobels ?soen, tbv Arnoldus nzvw Theodericus zv 

Bartholomeus, 33 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393) te betalen. 

 

Petrus van den Steenwech (dg: promisit) et Reijnerus filius quondam 

Johannis Nollekens promiserunt Rutghero de Boemel Gobel[s] ?s[oen] ad 

opus Arnoldi filii naturalis quondam Theoderici filii Bartholomei XXXIII 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et Walterus datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1180 p 006v 02 za 30-08-1393. 

De eerste zal Reijnerus schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit (dg: alio) Reijnerum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 006v 03 za 30-08-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan hr Theodericus 

Rover ridder 3000 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis promisit 

super omnia domino Theoderico Rover militi tria milia Hollant gulden ad 

monitionem persolvenda. Testes Sijmon et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 006v 04 za 30-08-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan Emondus Rover, 

tbv Johannes die Yoede Peters soen, 1000 Hollandse gulden of de waarde na 

maning te betalen. 
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Theodericus Rover filius quondam domini Johannis Rover militis promisit 

super omnia Emondo Rover ad opus Johannis (dg: de Globo) #die Yoede 

Peters soen# mille Hollant gulden seu valorem ad monitionem persolvenda. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 006v 05 za 30-08-1393. 

Johannes van Bladel en Godescalcus van Megen ontlastten Willelmus Horstman 

de jongere, Johannes van Hedel en Hermannus van Baerle van alle schulden en 

geldbedragen die voornoemde Willelmus, Johannes van Hedel en Hermannus 

beloofd hadden aan voornoemde Johannes en Godefridus. 

 

Duplicetur. 

Johannes de Bladel et Godescalcus de Megen quitum clamaverunt Willelmum 

(dg: Ho) Horstman juniorem Johannem de Hedel et Hermannum de Baerle ab 

omnibus debitis (dg: que) et pecuniarum summis #usque in diem presentem# 

que et quas dicti (dg: -s) Willelmus Johannes de Hedel et Hermannus (dg: 

deb) promiserant dictis Johanni et Godefrido seu alteri eorum (dg: 

debebunt) in litteris scabinorum de Busco. Testes Dordrecht et Vere datum 

supra. 

 

BP 1180 p 006v 06 za 30-08-1393. 

Willelmus zvw Lambertus van den Arennest droeg over aan Adam van Mierde een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Son, die Wautgherus gnd Wauthem zvw 

Johannes Belen soen beloofd had aan voornoemde Willelmus, met Lichtmis in 

Son te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd Perakker, in Son, tussen 

kvw Henricis Papen soen enerzijds en kvw Johannes van der Boert anderzijds, 

(2) een stuk land in Son, ter plaatse gnd dat Ven, tussen Arnoldus van den 

Venne enerzijds en een gemene weg anderzijds. Behoort aan hr Gerardus 

Groij. 

 

Willelmus filius quondam Lamberti van den Arennest hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Zonne quam Wautgherus 

dictus Wauthem filius quondam Johannis (dg: Bel) Belen soen promisit se 

daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie purificationis et in 

Zonne tradendam ex (dg: pe) quadam pecia terre dicta communiter Peracker 

sita in parochia de Zonne inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

Papen soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis van der 

Boert ex alio atque ex quadam pecia terre sita in dicta parochia ad locum 

dictum dat Venne inter hereditatem Arnoldi van den Venne ex uno et inter 

communem plateam 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. Spectat dominum Gerardum Groij. 

 

BP 1180 p 006v 07 za 30-08-1393. 

Tielmannus zvw Theodericus molenaar van Vucht verkocht aan Hessello zvw 

Gerardus molenaar van Vucht een b-erfcijns van 10 pond geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit een huis en tuin in de dingbank van Gemert, tussen 

Theodericus van Ghemert enerzijds en Yda van der Ynden anderzijds, reeds 

belast met cijnzen. 

 

Tielmannus filius quondam Theoderici multoris de Vucht hereditarie 

vendidit Hesselloni filio quondam Gerardi multoris de Vucht hereditarium 

censum (dg: trium) #X# librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex domo et orto sitis in jurisidctione de Ghemert inter 

hereditatem Theoderici de Ghemert ex uno et inter hereditatem (dg: Yd) 

Yde van der Ynden ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Dordrecht et Aggere datum 

supra. 
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BP 1180 p 006v 08 za 30-08-1393. 

Johannes Peters soen van Druenen en Gerardus van Uden beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 24 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes (dg: de) Peters soen de Druenen et Gerardus de Uden promiserunt 

indivisi super omnia Philippo Jozollo etc XXIIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena (dg: testes) II. 

Testes (dg: Emont et) Sijmon et Emont datum supra. 

 

BP 1180 p 006v 09 za 30-08-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabut alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 006v 10 za 30-08-1393. 

Johannes van Dijnter en zijn dochter Theoderica verkochten aan Andreas 

Verkenman een b-erfcijns van 30 schelling (dg: zwarte tournosen), 1 kleine 

zwarte tournose voor 1 penning gerekend, die jkvr Aleijdis Aijkini met 

Maria-Maagd-Geboorte in Son beurde, gaande uit huizen en erfgoederen in 

Son, naast het kerkhof, tussen Hepkinus Fijen soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Johannes de Dijnter et Theoderica eius (dg: eius) filia cum tutore 

hereditarium censum XXX solidorum (dg: nigrorum Turonensium denariorum) 

nigro Turonensi #parvo# denario pro uno denario computato quem domicella 

Aleijdis Aijkini solvendum habuit hereditarie nativitatis Marie virginis 

et in Zonne tradendum ex domibus et hereditatibus sitis in parochia de 

Zonne iuxta cijmiterium ibidem inter hereditatem Hepkini Fijen soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebant et quem #ad se spectare 

dicebant# hereditarie vendiderunt Andree Verkenman promittentes cum 

tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

Sijmon et Aggere datum supra. 

 

BP 1180 p 006v 11 za 30-08-1393. 

Voornoemde Johannes van Dijnter en zijn dochter Theoderica droegen over aan 

Theodericus van Borne nzv Alardus van Borne een b-erfpacht van 27½ lopen 

gerst, maat van Son, uit een b-erfpacht van 5½ mud gerst, maat van Son, die 

jkvr Aleijdis Aijkens en haar medeërfgenamen met Lichtmis beurden, gaande 

uit erfgoederen in Breugel, welke pacht van 27½ lopen aan jkvr Aleijdis 

Aijken behoorde, en welke nu aan hen behoort. 

 

Dicti Johannes et Theodericus! eius filia cum tutore hereditariam 

paccionem XXVII et dimidii lopinorum (dg: siliginis) ordei mensure de 

Zonne de hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum ordei dicte 

mensure quam paccionem quinque et dimidii modiorum ordei domicella 

Aleijdis #Aijkens# et sui coheredes solvendam habebant (dg: habebant) 

hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus sitis in parochia 

de Broegel et quam paccionem XXVII et dimidii lopinorum (dg: siliginis o) 

ordei dicte mensure ad domicellam Aleijdem Aijken spectare consuevit ut 

dicebant #et quem nunc ad se spectare dicebant# hereditarie 

supportaverunt Theoderico van Borne filio naturali Alardi de Borne 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 006v 12 za 30-08-1393. 

Voornoemde Theodericus van Borne beloofde aan Johannes van Dijnter 42 oude 

Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Theodericus de Borne promisit Johanni de Dijnter XLII (dg: bo) 

aude Gelre gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 006v 13 za 30-08-1393. 

Andreas Verkenman beloofde aan Theodericus van Borne nzv Alardus van Borne 

38 nieuwe Gelderse gulden of de waarde binnen 8 dagen na aanstaande 

donderdag te betalen. 

 

Andreas Verkenman promisit super omnia Theoderico de Borne filio naturali 

Alardi de Borne XXXVIII novos Gelre gulden seu valorem a feria quinta 

proxime (dg: f) ultra octo dies sine medio sequentes persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 006v 14 ±za 30-08-1393. 

Johannes Coninc, Arnoldus van der Hazeldonc, Ghevardus van Oekel, zijn zoon 

Henricus, Johannes van Bladel en Albertus Wael als procurator van het 

Geefhuis in Den Bosch verklaarden onderlinge voorwaarden overeengekomen te 

zijn. (1) Voornoemde Arnoldus van der Hazeldonc zal recht van weg verlenen 

aan voornoemde Johannes Coninc vanaf een erfgoed van voornoemde Johannes, 

ter plaatse gnd die Maat, gelegen tussen erfgoed van voornoemde Arnoldus 

enerzijds en erfgoed van Willelmus van Ghiessen anderzijds, over het 

erfgoed van voornoemde Arnoldus tot aan erfgoed van voornoemde Ghevardus en 

zijn zoon Henricus, gelegen tussen voornoemd erfgoed van Arnoldus en 

erfgoed van voornoemde Johannes van Bladel en het Geefhuis. (2) Voornoemde 

Ghevardus en zijn zoon Henricus zullen recht van weg verlenen aan 

voornoemde Arnoldus en Johannes Coninc vanaf een erfgoed van voornoemde 

Arnoldus, over erfgoed van voornoemde Ghevardus en zijn zoon Henricus, tot 

aan voornoemd erfgoed van Johannes van Bladel en van het Geefhuis, gelegen 

tussen voornoemd erfgoed van Ghevardus en zijn zoon Henricus en erfgoed van 

Theodericus van der Wagen en de zijnen, welke weg 21 voet breed zal zijn en 

zal lopen naast de waterlaat aldaar. (3) Johannes Coninc zal recht van weg 

verlenen aan voornoemde Arnoldus, Ghevardus en zijn zoon Henricus, Johannes 

van Bladel en het Geefhuis vanaf voornoemde helft van voornoemde Johannes 

van Bladel en het Geefhuis over een dagmaat land van voornoemde Johannes 

Coninc aldaar tot aan de gemeint aldaar, welke dagmaat van voornoemde 

Johannes Coninc reikt vanaf een hoek van voornoemd erfgoed. (4) Voornoemde 

Johannes van Bladel en het Geefhuis zullen recht van weg verlenen aan 

voornoemde Johannes Coninc, Arnoldum, Ghevardus en zijn zoon Henricus vanaf 

voornoemd erfgoed van voornoemde Ghevardus en zijn zoon Henricus tot aan? 

voornoemd erfgoed van voornoemde Johannes van Bladel? en het Geefhuis 

....... ....... ....... ....... land van voornoemde Johannes Conincs 

....... ....... {7r} van voornoemde Johannes, Johannes van Bladel en van 

het Geefhuis tot aan de gemeint en welke dagmaat ....... ....... tussen 

erfgoed van Adam van Mierde en Elizabeth Reijneri en tussen wijlen Petrus 

Alarts. Vijf brieven maken. 

 

Johannes Coninc Arnoldus van der Hazeldonc Ghevardus de Oekel Henricus 

eius filius Johannes de Bladel et Albertus Wael (dg: ex parte) tamquam 

procurator mense sancti spiritus #in Busco# ex parte et nomine (dg: di) 

eiusdem mense #cum consensu provisorum etc# palam recognoverunt se 

condiciones infrasciptas mutuo fecisse videlicet (dg: q) quod dictus 

Arnoldus van der Hazeldonc (dg: viare tenebitur) dictum Johannem Coninc 

ab hereditate (dg: dicti) eiusdem #Johannis# sita in loco dicto die Maet 

inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Ghiessen ex alio perpetue viabit per dictam hereditatem dicti (dg: 

Johannis) Arnoldi usque ad hereditatem dictorum Ghevardi et Henrici sui 

filii sitam ibidem inter #dictam# hereditatem dicti Arnoldi (dg: ex uno 

et inter) et inter hereditatem dictorum Johannis de Bladel et mense 

sancti spiritus (dg: et) insuper quod dicti Ghevardus et Henricus eius 

filius dictos Arnoldum Johannem Coninc (dg: .. an) a dicta hereditate 

dicti Arnoldi perpetue viabunt per dictam hereditatem dictorum Ghevardi 

et Henrici #sui filii# usque ad hereditatem dictam hereditatem (dg: he) 
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dictorum Johannis de Bladel et dicte mense sancti spiritus ibidem sitam 

inter dictam hereditatem (dg: dic) predictorum Ghevardi et Henrici sui 

filii et inter hereditatem Theoderici van der Wagen et suorum sociorum et 

que via per quam huiusmodi viacio fiet perpetue ut prefertur habebit 

undique (dg: X undique unam virgatam) XXI pedatas in latitudine et que 

via sita est et (dg: ..) permanebit perpetue sita iuxta aqueductum dictum 

waterlaet ibidem insuper quod Johannes Coninc dictos Arnoldum Ghevardum 

Henricum eius filium Johannem de Bladel mensam sancti spiritus a dicta 

medietate dictorum Johannis de (dg: Blad) Bladel et dicte mense sancti 

spiritus per (dg: d) unam diurnatam terre (dg: dicti Johannis Coninc) vel 

circiter dicti Johannis Coninc ibidem #sitam# usque ad communitatem 

ibidem et que diurnata vel circiter dicti Johannis Coninc tendit a cono 

dicte hereditatis [insuper quod] dicti Johannes de Bladel et mensa sancti 

spiritus dictos Johannem Coninc Arnoldum Ghevardum #perpetue viare 

tenebuntur (dg: ad hered)# et Henricum eius filium viare tenebuntur a 

dicta hereditate dictorum Ghevardi et Henrici sui[ filii ad] dictam 

hereditatem dictorum Johannis de Bladel [et] mense sancti (dg: ....) 

spiritus usque ad h[ereditatem] ....... ....... ....... ....... ....... 

terre dicti Johannis Conincs ....... ....... 

 

1180 mf1 A 09 p. 7. 

 Quarta post Egidii: woensdag 03-09-1393. 

 Quinta post Egidii: donderdag 04-09-1393. 

 

BP 1180 p 007r 01 ±za 30-08-1393. 

dictorum Johannis (dg: Coninc usque ad dictam communitatem) Johannis de 

Bladel et mense sancti spiritus usque ad (dg: ad) communitatem #et que 

diurnata vel circiter [sita est] inter hereditatem Ade de Mierde et 

Elizabeth Reijneri et inter quondam Petri Alarts# quas condiciones omnes 

[et singulas] dicti Johannes Coninc Arnoldus Ghevardus Henricus eius 

filius Johannes de Bladel Albertus Wale tamquam procurator dicte mense 

et! promiserunt mutuo super omnia ratam servare et cum effectu adimplere 

et nunquam contra venire et quecumque contra premissa facere vel 

acceptare. Testes Vere et Walterus datum (dg: s) in ....... ....... Et 

erunt quinque littere. 

 

BP 1180 p 007r 02 ±za 30-08-1393. 

Ghevardus van Achel verhuurde aan zijn broer Henricus een stuk beemd, ter 

plaatse gnd in die Maat, tussen Arnoldus van der Hazeldonc enerzijds en 

Johannes van Bladel en het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, voor de 

periode van 1 jaar, ingaande Sint-Martinus over 4 jaar (zo 11-11-1397). 

 

Ghevardus de Achel peciam prati sitam in loco dicto in die Mae[t] inter 

hereditatem Arnoldi van der Hazeldonc ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Bladel et mense sancti spiritus in Busco ex alio ut dicebat 

locavit Henrico suo fratri ab eodem Henrico #ad spacium unius anni# a 

festo Martini (dg: proxime) proxime (dg: futuro ul pro) futuro (dg: sin) 

ultra quatuor !sine medio sequentis possidendam promittens warandiam et 

obligationem deponere deponere!. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 007r 03 ±za 30-08-1393. 

(dg: Herman). 

 

BP 1180 p 007r 04 wo 03-09-1393. 

Johannes zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Hilla dvw Hermannus van 

Zanthen 27½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1394) te betalen. 

 

Johannes filius Nijcholai de Baerle promisit super omnia Hille filie 

quondam Hermanni de Zanthen XXVII et dimidium novos Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis (dg: D) Johannis proxime futurum persolvendos. 
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Testes Dordrecht et Walterus datum quarta post (dg: Ed) Egidii. 

 

BP 1180 p 007r 05 wo 03-09-1393. 

Johannes Gerijs beloofde aan Petrus zvw Petrus gnd Zerijs soen 166 Gelderse 

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

 

Johannes Gerijs promisit super omnia Petro (dg: dicti Zer) filio quondam 

Petri dicti Zerijs soen centum et LXVI (dg: bono) Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum (dg: d) 

supra. 

 

BP 1180 p 007r 06 wo 03-09-1393. 

Johannes van Best zvw Willelmus Brueder droeg over aan Rutgherus Kort en 

diens zoon Henricus een stenen huis en erf van wijlen Ghevardus van 

Eijndoven, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

Steenwech enerzijds en erfgoed van voornoemde Ghevardus, dat voornoemde 

wijlen Ghevardus verworven had van wijlen hr Rutgherus van Ouden ridder, 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Adam van Mierde. Zou 

voornoemde Henricus zonder wettig nageslacht overlijden, dan gaan voornoemd 

stenen huis en erf naar voornoemde Rutgherus, indien die dan leeft; maar 

zou Rutgherus dan niet meer in leven zijn, dan gaan voornoemd stenen huis 

en erf naar de naaste erfgenamen van voornoemde Rutgherus. 

 

Johannes de Best filius quondam Willelmi Brueder domum (dg: et) lapideam 

et aream cum suis attinentiis quondam Ghevardi de Eijndoven sitam in 

Busco ad forum inter hereditatem quondam Henrici Steenwech ex uno et 

inter hereditatem (dg: dicti) primodicti Ghevardi quam hereditatem dictus 

quondam Ghevardus erga dominum quondam Rutgherum de Ouden militem 

acquisiverat ex alio venditam sibi ab Adam de Mierde per judicem mediante 

sententia etc prout in litteris dicebat contineri hereditarie supportavit 

Rutghero Kort et Henrico eius filio (dg: cu) promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: exceptis) tali condicione annexa 

quod dictus Rutgherus dictam domum lapideam et aream quamdiu vixerint in 

humanis integraliter habebit et possidebit post eiusdem Rut decessum (dg: 

p) ad dictum Henricum eius filium integraliter jure hereditario (dg: 

possidendam) devolvendam hoc eciam addito si contingat dictum (dg: 
?dictum) Henricum decedere (dg: ante de) sine prole legitima ab eodem 

genita vel generanda superviva remanente et antequam dictus Henricus 

dictam domum et! lapideam cum attinentiis vendiderit et alienaverit quod 

extunc dicta domus lapidea et area ad dictum Rutgherum eius patrem si 

eundem Rutgherum extunc vivere contingat (dg: spect) hereditario jure 

spectabit si vero in hoc eventu non contingat dictum Rutgerum vivere in 

humanis extunc dicta domus lapidea et area in hoc eventu (dg: ad dictum) 

ad proximores heredes dicti Rutgheri hereditario jure devolvetur. Testes 

Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1180 p 007r 07 wo 03-09-1393. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 007r 08 wo 03-09-1393. 

Arnoldus Vere ev Agnes dvw Ghevardus van Eijndoven verkocht aan Rutgherus 

Kort en diens zoon Henricus Kort een stenen huis en erf van voornoemde 

wijlen Gevardus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Nijcholaus 

van Ouden enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus gnd van de Steenweg 

anderzijds, welk stenen huis en erf Henricus van Uden tbv voornoemde 

Ghevardus van Eijndoven gekocht had van Henricus van Mierbeke, en welk 

stenen huis en erf aan voornoemde Arnoldus Vere gekomen was na erfdeling 

tussen voornoemde Arnoldus Vere en Arnoldus zvw voornoemde Ghevardus; het 
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huis was belast met (1) een b-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld aan de 

hertog, (2) een b-erfcijns van 28 schelling geld aan het Geefhuis in Den 

Bosch, (3) een b-erfcijns van 14 schelling geld aan een altaar in de Sint-

Janskerk in Den Bosch, (4) een b-erfcijns van 25 oude schilden aan 

Ludolphus zvw Ludolphus Jans soen van Boemel. 

De eigenaren van twee kamers met ondergrond van wijlen hr Rutgherus van 

Ouden ridder, gelegen direct naast voornoemd stenen huis, welke kamers 

voornoemde wijlen Ghevardus verworven had van wijlen voornoemde hr 

Rutgherus, hebben het recht te mogen bouwen in de aangrenzende stenen muur 

van voornoemd stenen huis, zoals vastgelegd in de delingsbrieven. 

 

Arnoldus Vere maritus et tutor legitimus ut asserebat Agnetis sue uxoris 

filie quondam Ghevardi de Eijndoven domum lapideam et aream dicti quondam 

Gevardi sitam (dg: f) in Busco ad forum inter hereditatem Nijcholai de 

Ouden ex uno et inter hereditatem quondam Henrici dicti de Via Lapidea 

(dg: ex) parte ex alia cum universis et singulis attinentiis seu 

appendenciis eiusdem domus lapidee et aree quam domum lapideam et aream 

cum suis attinentiis et (dg: dep) appendenciis Henricus de Uden (dg: ad) 

ad opus dicti Ghevardi de Eijndoven emendo acquisiverat #erga Henricum de 

Mierbeke# prout in litteris et que domus (dg: et a) lapidea et area cum 

suis attinentiis dicto Arnoldo Vere mediante quamda divisione prius 

habita #et ordinata# inter eundem Arnoldum Vere et Arnoldum filium dicti 

quondam Ghevardi jure hereditario competet prout in litteris hereditarie 

vendidit Rutghero Kort et Henrico Kort suo filio supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem deponere exceptis hereditario censu sex librarum et (dg: se) 

decem solidorum monete domino nostro duci et hereditario censu XXVIII 

solidorum monete mense sancti spiritus in Busco et hereditario censu 

XIIII solidorum monete cuidam altari sito in ecclesie sancti Johannis in 

Busco et hereditario censu viginti quinque aude scilde (dg: Ludekino) 

#Ludolpho# filio quondam Ludolphi #Jans soen# de Boemel exinde de jure 

solvendis addita condicione quod dictus Rutgherus dictam domum lapideam 

et aream cum suis attinentiis ad suam vitam integraliter possidebit et 

erit per totum ut immediate. 

Salvo tamen possessoribus (dg: hereditatis quondam domini Rutgheri de 

Ouden) duarum camerarum cum suis fundis (dg: sitarum) quondam domini 

Rutgheri de Ouden militis (dg: sit con) sitarum contigue iuxta dictam 

domum lapideam et quas dictus quondam Ghevardus erga dictum quondam 

dominum Rutgherum acquisiverat tamen suo jure (dg: .) edificandi in muro 

lapideo dicte domus lapidee sito versus dictas duas (dg: d) cameras juxta 

(dg: oem oem) omnem modum in (dg: dictis) #dictis# litteris super 

pretacta divisione confectis contentum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 007r 09 wo 03-09-1393. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 007r 10 wo 03-09-1393. 

Voornoemde Rutgherus en Henricus kopers beloofden aan Johannes van Best zvw 

Willelmus Broeder 810 Hollandse gulden of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (za 01-11-1393) te betalen. 

 

Dictus Rutgherus et Henricus emptores promiserunt indivisi super omnia 

Johanni de Best filio quondam Willelmi (dg: Loijer) Broeder octingentos 

et decem Hollant gulden seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 007r 11 do 04-09-1393. 

Johannes Harinc de jongere en Arnoldus Bruijstens vleeshouwer beloofden aan 
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Emondus van Teghelen 47 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te 

betalen met Sint-Remigius (wo 01-10-1393) en de andere helft met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1393). 

 

Johannes Harinc junior et Arnoldus Bruijstens carnifex promiserunt Emondo 

de Teghelen XLVII novos Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim 

Remigii et mediatim Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Aggere datum quinta post Egidii. 

 

BP 1180 p 007r 12 do 04-09-1393. 

Gerardus van Gheffen molenaar maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 8 pond geld, aan hem verkocht door Gerardus van Abruggen. 

 

Gerardus de Gheffen multor (dg: maritus et tutor legitimus) hereditarium 

censum octo librarum monete venditum sibi a Gerardo de Abruggen prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 007r 13 do 04-09-1393. 

Arnoldus zvw Petrus Plaetmaker en Paulus van Heijst ev Elizabeth dvw 

voornoemde Petrus verkochten aan Nijcholaus der Kijnder van Goerle een huis 

en erf van voornoemde wijlen Petrus, in Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, 

tussen erfgoed van Walterus Heijnen soen enerzijds en erfgoed van Johannes 

Mijngen anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 12 

pond 10 schelling geld. 

 

Arnoldus filius quondam Petri Plaetmaker et Paulus de Heijst maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Petri domum et 

aream dicti quondam Petri sitam in Busco in vico selliparorum inter 

hereditatem Walteri Heijnen soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

Mijngen ex alio hereditarie vendidit Nijcholao (dg: Plaetmaker de W... 

Moude) der Kijnder de Goe[r]le promittens warandiam 

 

1180 mf1 A 10 p. 8. 

 Quinta post Egidii: donderdag 04-09-1393. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1393. 

 Quinta post Scolastice: donderdag 12-02-1394. 

 

BP 1180 p 008v 01 do 04-09-1393. 

et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XII librarum et X solidorum monete exinde solvendis. Testes Dordrecht et 

Aggere datum [quinta] post Egidii. 

 

BP 1180 p 008v 02 do 04-09-1393. 

Vervolgens beloofde voornoemde Nijcholaus der Kijnder aan de verkopers, tbv 

Johannes zvw Petrus Plaetmaker, dat, ingeval voornoemde Johannes zvw 

voornoemde Petrus naar het vaderland en Den Bosch zou terugkeren, 1/3 deel 

van voornoemd huis en erf aan voornoemde Johannes over te dragen. De brief 

overhandigen aan voornoemde Paulus. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Nijcholaus de! der (dg: s) Kijnder promisit 

super omnia dictis venditoribus ad opus Johannis filii quondam Petri 

Plaetmaker quod si contingat eundem Johannem filium quondam Petri 

predicti ad patriam et in Busco redire et venire quod extunc dictus 

Nijcholaus unam terciam partem dicte domus et aree supportabit et 

firmabit coram scabinis in Busco Johanni predicto. Testes datum supra. 

Traditur dicto Paulo. 

 

BP 1180 p 008v 03 do 04-09-1393. 

Henricus van Uden zv Theodericus van Uden, Theodericus Yudaes en Hubertus 

Valken soen beloofden aan Ghiselmarus van Vlimen 25 1/3 nieuwe Gelderse 
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gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Henricus de Uden filius (dg: quond) Theoderici de Uden Theodericus Yudaes 

et Hubertus Valken soen promiserunt Ghiselmaro de Vlimen (dg: XXIIII) 

#XXV# novos Ghelres gulden et terciam partem unius novi Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 008v 04 do 04-09-1393. 

Ghiselbertus zvw Lambertus van Brakel verkocht aan Henricus gnd Colen 

bakker zvw Henricus Colen soen zvw Hubertus een b-erfcijns van 1 Hollandse 

gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een erfgoed gnd 

een weide, 5 hont groot, in Lithoijen, ter plaatse gnd Boterweide, tussen 

Gerardus gnd Jans soen van Tefelen enerzijds en Johannes van den Dike zvw 

Gerardus van den Dike anderzijds, welke cijns aan hem was verkocht11 door 

Walterus gnd Volpens soen van Loet. 

 

Ghiselbertus filius quondam Lamberti de Brakel hereditarium censum unius 

floreni aurei dicti communiter gulden monete Hollandie sue valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quadam hereditate dicta 

communiter een weijde quinque hont terre continente sita in parochia de 

Lijttoijen ad locum dictum Boeterweijde inter hereditatem Gerardi dicti 

Jans soen de Tefelen ex uno et inter hereditatem Johannis van den Dike 

filii quondam Gerardi van den Dike ex alio venditum sibi a Waltero dicto 

Volpens soen de Loet prout in litteris hereditarie vendidit Henrico dicto 

Colen #pistori# filio quondam Henrici Colen #filii quondam Huberti# soen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 008v 05 do 04-09-1393. 

Gerardus Wambusticker beloofde aan Andreas Weijhaze, tbv Arnoldus 

Storijman, 64 Hollandse gulden of de waarde binnen een jaar te betalen. 

 

Gerardus Wambusticker promisit Andreas! Weijhaze ad opus Arnoldi 

Storijman (dg: LXXI) sexaginta quatuor Hollant gulden seu valorem (dg: 

ad) a data presentium ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 008v 06 do 04-09-1393. 

Johannes Franken soen van Gheldert schoenmaker gaf uit aan Jacobus zvw 

Henricus van der Molen (1) de helft in een kamp gnd die Bogaard, in 

Geldrop, ter plaatse gnd Braakhuizen, beiderzijds tussen hr Henricus 

investiet van Geldrop, (2) een stuk heideland, in Geldrop, ter plaatse gnd 

Braakhuizen, tussen voornoemde hr Henricus enerzijds en Gertrudis dvw 

Egidius van Braechusen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 penning 

cijns en thans voor een n-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Geldrop, met 

Lichtmis in Geldorp te leveren, voor het eerst over 2 jaar (wo 02-02-1396). 

Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Jacobus tot onderpand (3) de 

andere helft in voornoemd kamp. Beide brieven overhandigen aan voornoemde 

Johannes Francken soen. 

 

Solvit extraneus. 

Johannes (dg: d) Franken soen de Gheldert! sutor (dg: peciam terre) 

#medietatem ad se spectantem in quodam campo dicto die Boegart# sito in 

parochia de Gheldorp in loco dicto Braechusen inter hereditatem domini 

Henrici investiti de Gheldorp ex utroque latere coadiacentem (dg: et de) 

atque peciam terre mericalis sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti domini Henrici ex uno et inter hereditatem Gertrudis 

filie quondam Egidii de Braechusen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem Jacobo filio quondam Henrici van der Molen ab 

eodem (dg: po) hereditarie possidendam pro II denariis census et pro 

                         
11 Zie ← BP 1179 p 120v 07 do 11-01-1392, verkoop van de cijns. 
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hereditaria paccione septem lopinorum siliginis mensure de Gheldorp danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra duos annos persolvenda et in Gheldorp tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem solucionis dicte 

census! paccionis dictus Jacobus reliquam medietatem ad se spectantem in 

dicto campo ut dicebat primodicto Johanni pro solucione dicti #census et# 

paccionis ad pignus imposuit. Testes datum supra. Tradentur (dg: littera) 

ambe littere dicto Johanni Francken soen. 

 

BP 1180 p 008v 07 do 04-09-1393. 

Rutgherus zvw Henricus van Audenhoven zvw hr Godefridus van Audenhoven 

priester, Rutgherus van Gheldorp en Willelmus van der Meer de oudere nzvw 

hr Willelmus van der Meer priester beloofden aan Godefridus van Gheldorp 

zvw Philippus van Eijcke 40 Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici de Audenhoven filii quondam domini 

Godefridi de Audenhoven presbitri Rutgherus de Gheldorp et Willelmus van 

der (dg: Mere de) Meer senior filius naturalis domini quondam Willelmi 

van der Meer presbitri promiserunt indivisi super omnia Godefrido de 

Gheldorp #filio quondam Philippi de Eijcke# XL Hollant gulden seu valorem 

ad (dg: carnispno) carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 008v 08 do 04-09-1393. 

Eerstgenoemde Rutgherus en hr Henricus van Gheldorp, kanunnik van Oirschot, 

beloofden Rutgherus van Gheldorp en Willelmus schadeloos te houden. 

 

Notum. solvit III placken. 

Primodictus Rutgherus et dominus Henricus de Gheldorp canonicus 

Oerscottensis promiserunt Rutgherum de Gheldorp et Willelmum indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 008v 09 do 04-09-1393. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1180 p 008v 10 vr 07-11-1393. 

Henricus gnd Foebeken die Zeelmaker verkocht aan Johannes zvw Henricus 

Bloijs van Zeelst (1) een deel van een huis en erf, eertijds van wijlen 

Petrus gnd van Enghelen alias gnd Ronghe, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van wijlen Johannes gnd 

Bobben enerzijds en de stadsmuur anderzijds, met toebehoren zowel aan deze 

als aan gene zijde van de stroom, te weten het deel dat ligt tussen 

voornoemde stadsmuur enerzijds en de rest van het huis en erf, behorend aan 

Sijmon van Ghewanden, anderzijds, zoals gelegen tussen voornoemde stadsmuur 

en de tussenwand tussen dit deel en de rest, met de helft van die 

tussenwand, (2) de helft van de tuin behorend bij eerstgenoemd huis en erf, 

welke tuin achter voornoemd huis en erf ligt, over de stroom, tussen 

voornoemde muur enerzijds en erfgoed van Johannes van Colen anderzijds, te 

weten de helft richting de muur, zoals afgepaald, aan hem verkocht door 

Elizabeth gnd van den Venne wv Henricus van Scije en Elizabeth, dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen van Scije. De koper zal jaarlijks de helft 

betalen van een cijns van 31 schelling en 9 pond geld, in de brief vermeld. 

De brief overhandigen aan Walterus van Eijndoven Jans soen. 

 

Henricus dictus Foebeken die Zeelmaker quandam partem domus et area que 

fuerat quondam Petri dicti de Enghelen alias dicti (dg: Ron Ronge) Ronghe 

site in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum Molenbrugge inter 

hereditatem quondam Johannis dicti Bobben ex uno et inter murum oppidi de 

Busco ex alio (dg: cum scilicet illam partem) atque #cum# attinentiis 
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eiusdem domus #aree# er a[ree] singulis et universis tam citra quam ultra 

ultra! aquam (dg: ibid) ibidem currentem consistentibus sive sitis prout 

huiusmodi domus et area cum suis attinentiis universis ad #dictum# Petrum 

de Enghelen spectare consueverat scilicet illam partem que sita est inter 

dictum murum oppidi de Busco ex uno et inter (dg: hereditatem) residuum 

dicte domus et aree spectans (dg: ad) ad Sijmonem de Ghewanden ex alio 

prout ibidem inter dictum murum oppidi de Busco et inter parietem 

consistentem inter eandem partem et inter dictum residuum dicte domus et 

aree spectans ad dictum Sijmonem consistentem simul medietate jamdicte 

parietis ac medietatem orti spectantis ad primodictam domum et aream qui 

ortus situs est ibidem retro dictam domum et aream ultra communem (dg: 

..) aquam inter dictum murum ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Colen ex alio scilicet illam medietatem que sita est versus dictum murum 

prout huiusmodi medietas dicti orti ibidem [e]st limitata venditas sibi 

ab Elizabeth dicta van den Venne relicta quondam Henrici de Scije et 

Elizabeth (dg: eius) filia eiusdem Elizabeth et quondam de! Scije 

predictorum prout in litteris hereditarie vendidit (dg: Paulo de Heijst) 

#Johanni filio quondam Henrici Bloijs de Zeelst# supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali condicione quod dictus (dg: ve) emptor solvet annuatim 

medietatem census triginta unius solidorum et novem librarum monete (dg: 

ex) in dictis litteris contentorum! sic supra dictum residuum dicte domus 

et aree cum suis attinentiis dampna exinde non eveniant infuturum. Testes 

Spanct et Lijsscap datum in crastino Leonardi. Traditur Waltero de 

Eijndoven Jans soen. 

 

BP 1180 p 008v 11 vr 07-11-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes van Best een huis 

en erf, eertijds van wijlen Petrus gnd van de Enghelen etc” en Johannes zvw 

Henricus Bloijs van Zeelst beloofde, zo nodig, de brief aan Sijmon van 

Gewanden ter hand te stellen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes de Best domum et aream que 

fuerat quondam Petri dicti de Enghelen etc et Johannes filius quondam 

Henrici Bloijs de Zeelst promisit super omnia tradere Sijmoni de Gewanden 

ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 008v 12 do 12-02-1394. 

Voornoemde Johannes Bloijs droeg voornoemd deel en helft over aan Walterus 

van Eijndoven zv Johannes. 

 

Dictus Johannes Bloijs dictam partem et medietatem hereditarie 

supportavit Waltero de (dg: Eij) Eijndoven filio Johannis cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare [et] obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jordanus et Gemert datum quinta post Scolastice. 

 

1180 mf1 A 11 p. 9. 

 Quinta post Egidii: donderdag 04-09-1393. 

 anno Domini Mo CCC nonagesimo tercio index prima mensis septembris 

  die quarta pontificis Bonifacii noni anno quarto: 

  donderdag 04-09-1393. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 18-09-1393. 

 Sexta post Egidii: vrijdag 05-09-1393. 

 

BP 1180 p 009r 01 do 04-09-1393. 

Eligius gnd Loij van den Berghe zvw Alardus van den Berghe verkocht aan 

Willelmus zvw Willelmus van den Velde een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

gnd Berenbeemd, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd 

Kasteren, tussen een gemene weg gnd Molenweg enerzijds en een beemd, gnd de 

Achterste Berenbeemd, van wijlen Johannes van Derentheren anderzijds, reeds 
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belast met 1 oude groot grondcijns. 

 

Eligius dictus Loij van den Berghe filius quondam (dg: E) Alardi van den 

Berghe hereditarie vendidit Willelmo (dg: van den) filio quondam Willelmi 

van den Velde hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex prato 

dicto Berenbeemt sito in parochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde 

ad locum dictum Casteren inter communem viam dictam Molenwech ex uno et 

inter (dg: hereditatem) pratum dictum (dg: Ber) den Eftersten Berenbeemt 

(dg: spectan) quondam Johannis de (dg: Derenteren de) Derentheren ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto uno grosso antiquo domino fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Aa et Arnoldus datum quinta post Egidii. 

 

BP 1180 p 009r 02 do 04-09-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1394), met 18 goede Gelderse gulden of de waarde en met de pacht van 

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

...., Johannes van de Kloot, Henricus Fobeken en Paulus van Heijst. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium (dg: trium an) duorum annorum a festo 

purificationis proxime futurum! deinceps sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente cum (dg: octo) decem et o[cto] bonis Gelre gulden 

seu valorem et cum paccione anni redempcionis ut in forma. Acta in camera 

presentibus Arnoldo .... Johanne de Globo Henrico (dg: Fol) Fobeken Paulo 

de Heijst datum anno Domini Mo CCC nonagesimo tercio index prima mensis 

septembris die (dg: tercia) quarta hora vesperarum pontificis Bonifacii 

noni anno quarto. 

 

BP 1180 p 009r 03 do 04-09-1393. 

Wellinus van Beke verhuurde aan Akerinus van Hezelt? en Arnoldus zvw 

Johannes van Buchoven een kamp, ongeveer 4 morgen groot, ter plaatse gnd 

die Hoeve, ter plaatse gnd die Veelkampen, tussen Henricus Dicbier zv 

Godefridus enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Roelen soen anderzijds, voor 

een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (ma 11-11-1392), 

per jaar voor 20 Hollandse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen, belast met dijken. 

 

Solvit extraneus. 

Wellinus de Beke (dg: q) quendam campum quatuor iugera vel circiter 

continentem situm (dg: in parochia) in loco dicto die Hoeven (dg: #in# 

retro locum dictum die Veel) in loco dicto die Veelcampen inter 

hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Coel Roelen soen ex (dg: uno) alio prout ibidem situs est 

locavit recto locacionis modo Akerino de Hezelt? et Arnoldo filio quondam 

Johannis de Buchoven ab eisdem ad spacium quinque annorum a festo Martini 

proxime preterito sine medio sequentium (dg: anno) anno quolibet dictorum 

quinque annorum !XX Hollant gulden seu valorem dandis sibi ab alio anno 

quolibet dictorum quinque annorum Martini et primo termino (dg: ter) 

Martini proxime promittens! warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere (dg: et al) dicto spacio pendente (dg: et a) exceptis (dg: 

zeghedike) #aggeribus# ad premissa spectantibus et (dg: alter r) alii 

repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi dictum! aggeres dictis 

quinque annis durantibus in bona disposicione observabunt. Testes Aa et 

Arnoldus datum supra. 

 

BP 1180 p 009r 04 do 18-09-1393. 

Arnoldus zvw Petrus gnd Plaetmaker en Paulus van Heijst ev Elizabeth dvw 

voornoemde Petrus hadden destijds een huis en erf van voornoemde wijlen 

Petrus, in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van 
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Walterus Heijnen soen enerzijds en erfgoed van Johannes van Mijngen 

anderzijds verkocht aan Nijcholaus der Kijnder van Goerle; vervolgens had 

voornoemde Nijcholaus der Kijnder beloofd aan voornoemde Arnoldus en 

Paulus, tbv Johannes zvw voornoemde Petrus, aan voornoemde Johannes 1/3 

deel in dat huis over te dragen, als voornoemde Johannes zv voornoemde 

Petrus naar het vaderland en naar Den Bosch zou terugkeren. Thans beloofde 

voornoemde Paulus aan voornoemde Nijcholaus, aan hem 35 goede Gelderse 

gulden of de waarde te betalen, als voornoemde Johannes zv voornoemde 

Petrus naar het vaderland en naar Den Bosch zou terugkeren, en deze zijn 

1/3 deel zou opeisen, zodat dit deel aan hem zou moeten worden 

overgedragen. 

 

Notum sit !quod cum Arnoldus filius quondam Petri dicti Plaetmaker et 

Paulus de Heijst maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dicti quondam Petri domum et aream dicti quondam Petri sitam in Busco in 

vico selliparorum inter hereditatem Walteri Heijnen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Mijngen ex alio hereditarie vendidissent 

Nijcholao der Kijnder de Goerle et cum deinde dictus Nijcholaus der 

Kijnder promisisset super omnia dictis Arnoldo et Paulo ad opus (dg: 

dicti) Johannis filii dicti quondam Petri quod si contingat dictum 

Johannem filium dicti Petri (dg: repatriari et) ad patriam #et# in 

Buscoducis reverti et venire quod extunc dictus Nijcholaus eidem Johanni 

supportabit et firmabit unam terciam partem dicte domus et aree coram 

scabinis in Busco prout in litteris scabinorum dicebat contineri 

constitutus igitur coram scabinis in Busco dictus Paulus promisit super 

omnia dicto Nijcholao quod si contingat dictum Johannem filium dicti 

Petri repatriari #?reverti# et in Busco venire et dictam terciam partem 

impetere et prosequi sic quod per huiusmodi impeticionem et prosecutionem 

eiusdem Johannis apportabit dictum Nijcholaum (dg: dicte ide) eidem 

Johanni dictam terciam partem supportare et firmare quod extunc (dg: 

dictus stat) huiusmodi supportacione et firmatione eidem Johanni ut sic 

facta #a dicto Nijcholao# dictus Paulus dabit et exsolvet dicto Nijcholao 

XXXV bonos Gelre gulden seu valorem ad monitionem et voluntatem dicti 

Nijcholai. Testes Vere et Walterus datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1180 p 009r 05 vr 05-09-1393. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Willelmus Sciet een stuk 

land gnd de Achterste Lange Akker, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen Theodericus Keijser enerzijds en een waterlaat anderzijds, tezamen 

met de helft van de waterlaat tussen voornoemd stuk land en een ander 

erfgoed van voornoemde Emondus; de uitgifte geschiedde voor12 (1) 1¼ oude 

groot, met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 01-

11-1394), (2) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu (dg: peciam terre sitam in 

parochia de Oerscot ad locum dictum) peciam terre dictam den Eftersten 

Langhe Acker sitam in parochia de Oerscot in loco dicto Best inter 

hereditatem Theoderici Keijser ex uno et inter (dg: hereditatem dicti 

Emondi) #aqueductum dictum waterlaet ex alio# simul cum medietate 

aqueductus dicti waterlaet siti inter dictam peciam terre et inter dictam 

hereditatem dicti Emondi dedit ad hereditarium pactum Willelmo Sciet ab 

eodem hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo et pro quarta parte 

unius grossi antiqui dandis sibi ab alio omnium sanctorum et primo 

termino ultra annum atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: 

                         
12 Zie → BP 1181 p 114v 01 ma 15-04-1398 (2ab), verkoop van de pacht en 

cijns. 
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repromisit) repromisit. Testes Aa et Vere datum sexta post Egidii. 

 

BP 1180 p 009r 06 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Willelmus Sciet beloofde aan voornoemde Emondus 14 Hollandse 

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

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394). 

 

Dictus Willelmus Sciet promisit dicto Emondo XIIII Hollant gulden seu 

valorem (dg: ad) mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 009r 07 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu: een stuk beemd gnd dat 

Zelrot, in Oirschot ter plaatse gnd Best, tussen de plaats gnd dat Zoderen 

enerzijds en Henricus Maechelini anderzijds {niet afgewerkt contract13}. 

 

Dictus Emondus peciam prati dictam dat Zelrot sitam in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Best inter (dg: hereditatem d) locum dictum dat 

(dg: Zan) Zonderen ex uno et inter hereditatem Henrici Maechelini ex alio 

item. 

 

BP 1180 p 009r 08 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu verkocht aan Mathias zvw 

Henricus van Jans een weg gnd die Dijker Straat, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Best, tussen kvw Henricus van Jans enerzijds en erfgoed gnd dat Rieland 

anderzijds, zoals deze weg behoorde aan Arnoldus Rover van der Lake. De 

koper moet recht van weg verlenen aan al degenen die over die weg recht van 

weg hebben. 

 

Dictus Emondus quandam plateam (dg: sitam in parochia de Oerscot ad lo) 

dictam die Dijker Straet sitam in parochia de Oerscot ad locum dictum 

Best inter hereditatem liberorum quondam Henrici van Jans ex uno et inter 

hereditatem (dg: Rodolph filii quondam Arnoldi van) dictam dat Ri[e]lant 

ex alio prout ad Arnoldum Rover van der Lake spectare consuevit ut 

dicebat (dg: dedit) #vendidit# ad hereditariam paccionem Mathie filio 

quondam Henrici van (dg: G...) Jans (dg: ab eodem hereditarie 

possidendam) promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

(dg: exceptis) hoc tamen addito quod dictus emptor perpetue viare 

tenebitur (dg: omnes) #personas# quascumque (dg: quas) #que# pro 

quocumque tempore futuro (dg: viare ?tenentur #habebunt jus viandi#) 

#habebunt jus viandi# per dictam plateam. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 009r 09 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Mathias zvw 

Albertus van Best (1) een beemd gnd die Loebos en een daaraan gelegen stuk 

weide gnd dat Koe Eusel, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Aleijdis 

Ackermans en haar kinderen enerzijds en kvw Henricus van Jans en voornoemde 

Mathias gnd Aelbrechts soen van Best anderzijds, (2) een stuk land gnd dat 

Rieland, in Oirschot ter plaatse gnd Best, tussen Rodolphus zvw Arnoldus 

van den Hoeve enerzijds en Nijcholaus gnd Coel van Straten 

wollenklerenwever anderzijds, (3) een stuk land gnd den? Print Heester en 

een akker gnd de Bogaards Akker, gelegen aan het eind van voornoemd stuk 

land den? Print Heester, (4) een stuk land gnd den Raaphof, gelegen naast 

voornoemde akker de Bogaards Akker, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, 

tussen de gemeint enerzijds en de waterlaat anderzijds, met de helft van 

die waterlaat, (5) een huis en schuur van wijlen Roverus van der Lake en 

aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen de 

gemeint enerzijds en voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus van den Hoeve 

anderzijds; tezamen met de vrijheden en privileges zoals die, wegens recht 

                         
13 Voor afgewerkt contract zie BP 1180 p 010v 05 vr 05-09-1393. 
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of gewoonte, behoorden aan de goederen het Hofgoed van wijlen Roverus van 

der Lake; de uitgifte geschiedde voor 7½ oude groot, te betalen met 

Allerheiligen, voor het eerst over een jaar (zo 01-11-1394), en voor een 

erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). Voornoemde Mathias 

moet recht van weg verlenen aan al degenen die van voornoemde Emondus 

erfgoederen van wijlen voornoemde Roverus van der Lake verworven hebben of 

zullen verwerven, achter voornoemde goederen gelegen. 

 

Dictus Emondus pratum dictum die Loebossche atque peciam (dg: prati) 

pascue dictam dat Coe Eeusel sibi adiacentem sitas in parochia de Oerscot 

in loco dicto Best inter hereditatem Aleijdis Ackermans (dg: ex uno) et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici van 

Jans et Ma[thie] dicti Aelbrechts soen de Best ex alio item peciam terre 

dictam dat Rielant sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Rodolphi filii quondam Arnoldi van den Hoeve ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai dicti Coel de Straten textoris laneorum ex alio item peciam 

terre dictam den? (dg: Prit) Print Heester et agrum terre dictam! den 

Boegarts Acker sitam ad finem jamdicte pecie terre [den] Print Heester 

vocate 

 

1180 mf1 A 12 p. 10. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 06-09-1393. 

 

BP 1180 p 010v 01 vr 05-09-1393. 

atque peciam terre dictam den Raephof eidem agro den Boegarts Acker 

vocato adiacentem sitam in parochia et loco predictis [inter] 

communitatem ex uno et inter aqueductum dictum waterlaet ex alio cum 

medietate eiusdem aqueductus item (dg: peciam pascue dicte eeusel sitam 

ibidem iuxta) item domum et horreum (dg: et hereditates) quondam Roveri 

van der Lake et hereditates sibi adiacentes sitas in parochia et loco 

predictis inter communitatem ex uno et inter hereditatem dicti Rodolphi 

filii quondam Arnoldi van den Hoeve ex alio prout ibidem site sunt et 

limitate dedit ad (dg: hereditatem) hereditarium pactum #dicto# Mathie 

filio quondam Alberti de Best #cum libertatibus et privilegiis et 

francisiis prout ad bona tHofgoet quondam Roveri van der Lake [per]tinere 

consuevit tam ex jure quam ex consuetudine# ab eodem hereditarie 

possidendas pro septem et dimidio grossis antiquis (dg: et pro nona parte 

unius grossi antiq) dandis dicto Emondo ab alio hereditarie omnium 

sanctorum #et pro primo termino ultra annum# et pro hereditaria paccione 

duodecim modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittens warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter) exceptis viis per premissa de jure 

transeuntibus et alter repromisit tali condicione quod dictus Mathias per 

premissa viare tenebitur omnes personas que hereditates quondam #dicti# 

Roveri van der Lake sitas retro premissa (dg: q) erga dictum Emondum 

acquisiverant vel acquirent #[ad] minus dampnum# et omnes personas jus 

viandi in premissis habentes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 010v 02 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Mathias beloofde aan voornoemde Emondus 210 Hollandse gulden of 

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

helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394). 

 

Dictus Mathias promisit dicto Emondo ducentos et X Hollant gulden seu 

valorem mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 010v 03 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Rodolphus gnd 
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Roef zvw Arnoldus van den Hoeve een stuk land14 gnd den Roelinks Hof en een 

aangelegen stuk beemd gnd dat Nederrieland, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Best, tussen Mathias Aelbrechts soen van Best enerzijds en de gemene weg 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot Tournoois met 

Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 01-11-1394), en 

voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). 

 

Dictus Emondus peciam terre dictam den Roelincs Hof et peciam prati 

dictam dat Nederrielant sibi adiancentem sitas in [parochia de Oerscot in 

loco dicto Best inter hereditatem Mathie Aelbrechts soen de Best ex uno 

et inter communem plateam ex alio prout [ibidem] site sunt et limitate ut 

dicebat dedit ad hereditariam paccionem Rodolpho dicto Roef filio quondam 

Arnoldi van den Hoeve ab eodem hereditarie possidendas pro uno grosso 

Turonensi antiquo dando sibi ab alio hereditarie omnium sanctorum et pro 

primo termino ultra annum et pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 010v 04 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Emondus 21 Hollandse gulden of 

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

helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394). 

 

Dictus Rodolphus promisit super omnia dicto Emondo XXI Hollant gulden seu 

valorem mediatim Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 010v 05 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Nicholaus gnd 

Nicoel van den Straten van Vucht een beemd gnd dat Zelrot15, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Best, tussen erfgoed gnd dat Sonderen enerzijds en Henricus 

Maechelini anderzijds, met de helft van de waterlaat richting voornoemd 

erfgoed gnd dat Sonderen; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2½ 

oude groot en 1 penning, met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over 

een jaar (zo 01-11-1394), en voor een n-erfpacht van 2 mud 6 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-

02-1395). Voornoemde Nicholaus heeft recht van weg naar voornoemde beemd in 

de beemd gnd de Nieuwe Beemd en in de beemd gnd dat Koe Eusel. 

 

Dictus Emondus pratum dictum dat Selrot situm in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Best inter hereditatem dictam dat Sonderen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Maechelini ex alio cum medietate fossati siti versus 

dictam hereditatem dat Sonderen vocatam ut dicebat dedit ad pactum 

Nicholao dicto Nicoel van den Straten de Vucht ab eodem hereditarie 

possidendam pro (dg: tribus et duo) pro hereditario censu duorum et 

dimidii antiquorum grossorum et unius denarii (dg: ....... ....... 

.......) dando dicto Emondo (dg: ab) a Nicholao predicto omnium sanctorum 

et pro primo ultra annum et pro hereditaria paccione duorum modiorum et 

#sex# sextariorum siliginis mensure de Busco danda dicto Emondo ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam 

et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali condicione quod 

dictus Nicholaus habebit et obtinebit in prato dicto den Nuwenbeemt et in 

prato quodam dicto dat Koe Eeusel ibidem sitis viam quandam ad minus 

dampnum eundi et pergendi per eandem viam tempore congruo #ad primodictum 

                         
14 Zie → BP 1180 p 416v 02 do 16-03-1396, overdracht van deze 2 stukken 

land. 
15 Zie → BP 1180 p 115r 17 do 29-01-1394, overdracht van dat Zelrot. 
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pratum#. Testes Aa et Aggere datum supra. 

 

BP 1180 p 010v 06 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Nicholaus gnd 

Nicoel van der Straten van Vucht een stuk16 land gnd die Mortel met een 

stukje aangelegen land gnd dries, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Mathijas Aelbrechts soen enerzijds en Johannes Moelner en Willelmus Sciet 

anderzijds, met een weg die aan voornoemd stuk land behoort; de uitgifte 

geschiedde voor ½ oude groot cijns met Allerheiligen te betalen, voor het 

eerst over een jaar (zo 01-11-1394), en voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 

(di 02-02-1395). Een aantal personen heeft recht van weg over dit land. 

 

Dictus Emondus peciam terre dictam die Mortel (dg: sitam in parochia de 

Oerscot) cum particula terre dicta driesch sibi adiacente sitam in 

parochia de Oerscot ad locum dictum Best inter hereditatem Mathije 

Aelbrechts soen ex uno et inter hereditatem hereditatem! Johannis Moelner 

et Willelmi Sciet ex alio cum via ad dictam peciam terre de jure 

spectante ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Nicholao dicto (dg: 

Nicholao dicto Nicholai) Nicoel van der Straten de Vucht ab eodem pro! 

dimidio antiquo grosso census dando dicto Emondo ab altero in festo 

omnium sanctorum et pro primo ultra annum et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda dicto Emondo ab altero 

purificationis et pro primo ultra annum ex premissis promittens warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis viis per! predictam 

peciam terre de jure spectantibus et alter repromisit ex premissis salvis 

omnibus personis viam in premissis habentibus suis viis utendi ipsis viis 

ad eorum profectum. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 010v 07 vr 05-09-1393. 

Voornoemde Nicholaus Nicoel beloofde aan voornoemde Emondus 60 Hollandse 

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

de andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394). 

 

Dictus Nicholaus Nicoel promisit dicto Emondo LX Hollant gulden vel 

valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 010v 08 za 06-09-1393. 

Ludovicus zvw Ludovicus Eefsen soen, Johannes Mol en zijn vrouw Eefsa dvw 

voornoemde Ludovicus Eefsen soen droegen over aan Hermannus zv voornoemde 

Ludovicus Eefsen soen 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Ludovicus, in een hoeve van voornoemde wijlen Ludovicus Eefsen, 

in Gestel bij Herlaer, en in toebehoren, gelegen onder Gestel, Schijndel en 

Gemonde, zoals die hoeve aan voornoemde wijlen Ludovicus Eefsen na 

erfdeling met Henricus Groeve vleeshouwer ten deel was gevallen. 

 

Ludovicus filius quondam Ludovici Eefsen soen et Johannes Mol maritus 

legitimus Eefse sue uxoris filie dicti quondam Ludovici Eefsen soen et 

dicta Eefsa cum eodem tamquam cum tutore duas tercias partes eis de morte 

dicti quondam Ludovici successione advolutas in quodam manso dicti 

quondam Ludovici Eefsen sito in parochia de Ghestel de Heerlaer atque in 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum infra 

parochias de Ghestel predictam de Scijnle et de Gemonden sitis prout 

#dictus mansus cum suis attinentiis# dicto (?dg: -s) quondam Ludovico 

Eefsen (dg: in dicto mansi cum suis attinentiis) mediante quadam 

divisione prius habita inter ipsum et Henricum Groeve carnificem cessit 

in partem et prout dictus quondam Ludovicus in dicto manso cum suis 

attinentiis decessit ut dicebant hereditarie supportaverunt Hermanno 

                         
16 Zie → BP 1182 p 036v 03 wo 24-03-1400, overdracht van deze goederen. 
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filio dicti Ludovici Eefsen soen promittentes divisi scilicet primodictus 

Ludovicus pro se et dicti Johannes et Eefsa eius uxor cum eodem Johanne 

tamquam cum tutore pro se super omnia (dg: warandiam et) ratam et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Emondus et Dordrecht datum 

sabbato post Egidii. 

 

BP 1180 p 010v 09 za 06-09-1393. 

Hermannus Loden soen droeg over aan Johannes Mol een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, die Willelmus zv Willelmus van Beke beloofd had aan 

voornoemde Hermannus, met Pasen in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 

morgen land in het gebied van Herlaar, ter plaatse gnd in het Dode Broek, 

tussen Aleijdis Pijekenvets en Johannes gnd Wellens soen enerzijds en 

voornoemde Hermannus anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes gnd 

die Groet. 

 

Hermannus Loden soen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Willelmus filius Willelmi de Beke promisit se 

daturum et soluturum dicto Hermanno hereditarie in festo pasche et in 

Busco tradendam ex quatuor iugeribus terre sitis in territorio de Herlaer 

in loco dicto int Dode Broec inter hereditatem Aleijdis (dg: L) 

Pij[e]kenvets et Johannis dicti W[e]llens soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Hermanni ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Johannis dicti die Groet prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Mol cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 010v 10 za 06-09-1393. 

Voornoemde Hermannus beloofde aan zijn broer Ludovicus 35 Engelse nobel of 

de waarde en 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (di 02-

02-1395) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Hermannus promisit Ludovico suo fratri (dg: centum Hollant gulden) 

XXXV Enghels nobel seu valorem et tres modios siliginis mensure de Busco 

a festo purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 010v 11 za 06-09-1393. 

Godefridus Sceijnckel droeg over aan Egidius Coptiten, tbv Hughemannus van 

Wijc, een b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes van Vucht zvw Henricus 

Goeswijns soen beloofd had aan voornoemde Godefridus, een helft te betalen 

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

Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen hr Henricus Custer priester 

enerzijds en voornoemde Johannes van Vucht anderzijds. De broers Johannes 

en Ghibo, kvw Ghibo Sceijnckel, zullen nimmer rechten op de hofstad en de 

cijns doen gelden. 

 

Godefridus Sceijnckel hereditarium censum (dg: trium) trium librarum 

monete (dg: sol) quem Johannes de Vucht filius quondam Henrici Goeswijns 

soen promisit se daturum et soluturum dicto (dg: d) Godefrido hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam domistadio sito in 

parochia de Bucstel in loco dicto Onrode inter hereditatem domini Henrici 

Custer presbitri ex uno et inter hereditatem dicti Johannis de Vucht ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Hug) Egidio Coptiten 

ad opus Hughemanni de Wijc cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse Johannem 

et Ghibonem fratrem! liberos quondam Ghibonis Sceijnckel perpetue tales 

habebit quod nunquam presument se jus habere in dicto domistadio et in 

dicto censu trium librarum. Testes Emont et Walterus datum supra. 

 

1180 mf1 A 13 p. 11. 

 Sabbato post Egidii: zaterdag 06-09-1393. 
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 Dominica post Egidii: zondag 07-09-1393. 

 in crastino nativitatis Marie: dinsdag 09-09-1393. 

 Tercia post nativitatis Marie: dinsdag 09-09-1393. 

 

BP 1180 p 011r 01 za 06-09-1393. 

Ghevardus van Achel zvw Henricus van Achel en Henricus zv voornoemde 

Ghevardus verkochten aan Walterus van Oekel (1) 2 dagmaten beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Maat, tegenover de plaats gnd Franken 

Hostat, beiderzijds tussen Arnoldus van den Hoernic, (2) 2 dagmaten beemd, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Maat, ter plaatse gnd in die 

Riedemaat, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

Arnoldus van der Hazeldonc anderzijds, (3) 1 dagmaat beemd, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd die Maat, tussen Nijcholaus Cnoden soen van 

Vucht enerzijds en Gerardus Witroc anderzijds. 

 

Ghevardus de Achel filius quondam Henrici de Achel et Henricus filius 

dicti Ghevardi duas diurnatas prati ad se spectantes sitas in parochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto die Maet in opposito loci dicti 

Vrancken Hostat inter hereditatem Arnoldi van den Hoernic ex utroque 

latere coadiacentem atque (dg: de et da) duas diurnatas prati sitas in 

parochia et loco predictis ad locum dictum in die Riedemaet inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem 

(dg: Gerardi Witroc ex alio) Arnoldi van der Hadeldonc! ex alio atque 

(dg: .) unam diurnatam prati sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem Nijcholai Cnoden soen de Vucht ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Witroc ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Waltero de 

Oekel promittentes super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes Emont et Walterus datum (dg: ..) sabbato post Egidii. 

 

BP 1180 p 011r 02 za 06-09-1393. 

Godescalcus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus Arts soen prebuit et reportavit. Testes Vere et Walterus 

datum supra. 

 

BP 1180 p 011r 03 za 06-09-1393. 

Henricus zv Leonardus van Achel ontlastte Walterus van Oekel van al het 

geld dat voornoemde Walterus aan hem verschuldigd is wegens huur van 5 

dagmaten beemd, ter plaatse gnd die Maat, op 3 plaatsen aldaar, welke 5 

dagmaten voornoemde Walterus gehuurd had van voornoemde Henricus voor een 

periode van 5 jaar. 

 

Henricus filius (dg: .) Leonardi de Achel quitum clamavit Walterum de 

Oekel a tota pecunia quam dictus Walterus sibi tenetur (dg: de) 

#occacione locacionis# quinque diurnatarum prati sitarum in loco dicto 

die Maet in tribus locis ibidem quas quinque diurnatas predictus Walterus 

erga dictum Henricum (dg: locaverat) conduxerit ad spacium quinque 

annorum prout in litteris dicebat contineri. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 011r 04 za 06-09-1393. 

Rutgherus Cort zvw Henricus Cort en Henricus zv voornoemde Rutgherus 

droegen over aan Theodericus Berwout een b-erfcijns van 20 schelling, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit ¼ deel van een schuur en schaapskooi, ter plaatse gnd Boerdemans 

Hove, en uit ¼ deel van aangelegen land, geschat op 15 lopen rogge, welke 

erfgoederen waren van Matheus rademaker, en welk ¼ deel aan Johannes zv 

voornoemde Matheus behoorde, welke cijns voornoemde wijlen Henricus Cort 

gekocht had van voornoemde Johannes zv Matheus rademaker, welke cijns nu 

aan voornoemde Rutgherus en zijn zoon Henricus behoort. 
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Rutgherus Cort filius quondam Henrici (dg: Cort) Cort #et# Henricus 

filius dicti Rutgheri annuum et hereditarium censum viginti solidorum 

grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim 

denariis in dicto censu computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum anno quolibet in festo nativitatis Domini de quarta parte unius 

horrei et ovilis sitorum in loco dicto Boerdemans (dg: Hoe) Hove et de 

quarta parte terre adiacentis estimate ad receptionem quindecim lopinorum 

siliginis in semine que hereditates fuerant Mathei rotificis et que 

quarta pars Johanni filio dicti Mathei in eisdem hereditatibus competebat 

quem censum dictus quondam Henricus Cort erga dictum Johannem filium 

Mathei rotificis emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum 

(dg: nunc) dicti Rutgherus et Henricus eius filius nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie supportaverunt Theoderico Berwout cum litteris et 

jure promittentes super omnia ratam servare et obligationem #et 

impeticionem# ex parte eorum et dicti quondam Henrici Cort et 

quorumcumque heredum dicti quondam Henrici Cort deponere. Testes Vere et 

Walterus datum supra. 

 

BP 1180 p 011r 05 za 06-09-1393. 

Henricus Raet ev Bela dvw Henricus van den Laer verkocht aan Ghiselbertus 

zvw Ghiselbertus van de Doorn een b-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit (1) 6 morgen 2 hont land, in Oss, ter plaatse gnd 

Elschot, tussen Heijlwigis wv Bernardus zv Roverus enerzijds en Gerardus 

gnd Horst anderzijds, (2) een stuk land gnd die Schild, in Oss, op de 

plaats gnd Westerveld, naast erfgoed gnd het Snoek Akker, welke cijns 

voornoemde Henricus van den Laer gekocht had van Johannes zvw Robbertus van 

Osse, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus Raet maritus et tutor legitimus ut asserebat Bele sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Laer hereditarium censum octo libarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex (dg: sex) sex 

iugeribus (dg: terre) et duobus hont terre sitis in parochia de (dg: Os) 

Osse in loco dicto Elscot inter hereditatem Heijlwigis relicte quondam 

Bernardi filii Roveri ex uno et inter hereditatem Gerardi dicti Horst ex 

alio atque ex quadam pecia terre dicta communiter die Scilt sita in dicta 

parochia de (dg: Ossche) Osse supra locum dictum Westervelt contigue 

iuxta hereditatem dictam communiter tSnoec Acker quem censum dictus 

Henricus van den Laer erga Johannem filium quondam Robberti de Osse 

emendo acquisiverat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit Ghiselberto filio quondam 

Ghiselberti de Spina supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

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

quondam Henrici van den Laer et heredum eiusdem quondam Henrici van den 

Laer deponere. Testes Aa et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 011r 06 za 06-09-1393. 

Johannes Sceijnckel zvw Johannes Marcelijs soen droeg over aan Theodericus 

Waelwijns soen van Hemert de helft17 in een b-erfcijns van 5 pond 5 

schelling geld, die Theodericus gnd Loef zvw Theodericus Loef beloofd18 had 

aan voornoemde Johannes Sceijnckel en aan Henricus zv Paulus gnd Rover die 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Kolperstraat naar de Oude Dieze, tussen erfgoed van Lijsmoedis 

enerzijds en erfgoed van Goeswinus gnd Neve anderzijds. 

 

                         
17 Zie → BP 1182 p 284v 03 za 18-12-1400 (3), de erfcijns (beide helften) 

komt bij erfdeling aan Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert 

en Henricus die Wilde. 
18 Zie ← BP 1179 p 251r 02 do 20-04-1391, belofte van de erfcijns. 
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Johannes Sceijnckel filius quondam Johannis Marcelijs soen medietatem ad 

se spectantem in hereditario censu quinque (dg: et q) librarum et quinque 

solidorum monete quem censum Theodericus dictus (dg: Loeft) Loef filius 

quondam Theoderici Loef promisit se daturum soluturum! dicto Johanni 

Sceijnckel et Henrico filio Pauli dicti Rover die Tesschemaker 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus antiquum Dijesam 

inter hereditatem (dg: Lu.) Lijsmoedis ex uno et inter hereditatem 

Goeswini dicti Neve ex alio atque ex dicte domus et aree attinentiis 

singulis et universis prout in litteris hereditarie supportavit 

Theoderico Waelwijns soen de Hemert cum litteris et jure occacione 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et sufficientem facere. Testes Vere et Wouter datum supra. 

 

BP 1180 p 011r 07 za 06-09-1393. 

Henricus Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bathen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 011r 08 zo 07-09-1393. 

Jacobus zvw Gerardus van Vladeracken verkocht aan zijn broer Arnoldus en 

aan Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel een hoeve van voornoemde wijlen 

Gerardus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, aan voornoemde Jacobus na 

erfdeling gekomen. 

 

Jacobus filius quondam Gerardi de Vladeracken quendam mansum dicti 

quondam Gerardi situm in parochia de Oesterwijc in loco dicto Berkel cum 

suis attinentiis universis prout huiusmodi mansus cum suis attinentiis ad 

dictum quondam Gerardum spectare consuevit et dicto (dg: ...) Jacobo 

mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc 

coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo suo 

fratri et Ludolpho filio quondam Ludolphi de Boemel promittens warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Vere et Wouter datum 

dominica post Egidii. 

 

BP 1180 p 011r 09 di 09-09-1393. 

Theodericus zvw Theodericus Oeden soen van Hezewijc beloofde aan Gerardus 

Bauderics 51 goede Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Martinus (di 11-11-1393) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

19-04-1394). 

 

Theodericus filius quondam Theoderici Oeden (dg: de) soen de Hezewijc 

promisit super omnia Gerardo Bauderics LI bonos Gelre gulden seu valorem 

(dg: a) mediatim Martini et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes Aa et Rover datum (dg: quinta tes) in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 011r 10 di 09-09-1393. 

Rutgherus zv Henricus nzvw hr Godefridus van Audehoven priester en Johannes 

die Crumme beloofden aan Henricus van den Velde 40 Hollandse gulden met 

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

 

Rutgherus filius Henrici filii naturalis quondam domini Godefridi de 

Audehoven presbitri et Johannes die Crumme promiserunt Henrico van den 

Velde XL Hollant gulden ad nativitatis (dg: Marie) #Domini# proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Sijmon tercia post nativitatis (dg: 

Domini) Marie. 

 

BP 1180 p 011r 11 di 09-09-1393. 

De eerste beloofde Johannes schadeloos te houden. 
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+. 

Primus promisit Johannem (dg: d) indempnem. Testes datum. 

 

BP 1180 p 011r 12 wo 10-09-1393. 

Johannes zv Henricus gnd Pelser van Ghemert en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Henricus nzv hr Thomas van Bakel priester verkochten aan Henricus zvw 

Rutgherus van Erpe een b-erfpacht van 2 mud 3 lopen rogge, maat van Gemert, 

die Ancelmus zvw Marcelius gnd Arts soen van Ghemert beloofd had aan 

voornoemde Elizabeth, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit de 

volgende erfgoederen, gelegen onder de dingbank van Gemert, (1) een huis, 

tuin en kamp, tussen Arnoldus gnd Wever enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, daar tegenover, tussen kvw Fija gnd 

Vogel enerzijds en Johannes zvw Henricus van Gemert anderzijds, (3) een 

stuk land ter plaatse gnd die Paasse Hoeve, tussen erfgoed van de 

commendator van Gemert enerzijds en voornoemde kvw Fija Vogel anderzijds, 

(4) een kamp gnd die Nieuwe {p.012v} Heikamp, tussen Arnoldus gnd Berch 

enerzijds en Johannes gnd Wautghers soen anderzijds, (5) een beemd ter 

plaatse gnd op die Doeldonk, tussen Nijcholaus snijder enerzijds en 

Johannes gnd Wilkart en kv Petrus gnd Berchs anderzijds. 

 

Johannes filius (dg: q) Henrici dicti Pelser de Ghemert maritus legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici filii naturalis olim domini 

Thome de Bakel p[resbitri] et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore hereditariam paccionem duorum modiorum et trium lopinorum 

siliginis mensure de Ghemert quam Ancelmus filius qu[ondam] Marcelii 

dicti Arts soen de Ghemert promisit se daturum et soluturum dicte 

Elizabeth hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex 

here[ditatibus] sequentibus infra jurisdictionem de Ghemert sitis primo 

(dg: d) videlicet ex domo (dg: .. et) orto et campo sitis ibidem inter 

hereditatem Arnoldi dicti Wever ex uno et inter (dg: here) communem 

plateam ex alio item ex lopinata terre siliginee sita ibidem in opposito 

inter! hereditatem liberorum quondam Fije dicte V[ogel] ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Henrici de Gemert ex alio item ex 

pecia terre sita in loco dicto die Paessche Hoeve [inter] hereditatem 

commendatoris de G[h]emert ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum 

quondam Fije Vogel ex alio item ex campo dicto die Nuwe 

 

1180 mf1 B 01 p. 12. 

 Quarta post nativitatis Marie: woensdag 10-09-1393. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1393. 

 

BP 1180 p 012v 01 wo 10-09-1393. 

Heijcamp sito inter hereditatem Arnoldi dicti Berch ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Wautghers soen ex alio atque ex quodam prato 

sito ad locum dictum op die (dg: Doeldonc) Doeldonc inter hereditatem 

Nijcholai sartoris ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Wilkart et 

liberorum Petri dicti Berchs ex alio prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Henrico filio quondam Rutgheri de Erpe supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Aggere et Vere datum quarta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1180 p 012v 02 wo 10-09-1393. 

Cristianus zvw Godefridus die Greve verwerkte zijn recht tot vernaderen. De 

brief overhandigen aan Henricus Kuijst. 

 

Cristianus filius quondam Godefridi die Greve prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. Tradetur littera Henrico KuijSint- 

 

BP 1180 p 012v 03 wo 10-09-1393. 

Henricus zvw Willelmus gnd van der Heijden droeg over aan Cristianus zvw 



Bosch’ Protocol jaar 1393 08. 

 

42 

Godefridus Greve (1) een stuk land in Nuenen, tussen Henricus Coninc 

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

een 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, aan hem verkocht door 

Henricus zvw Walterus gnd Ghiben soen. 

 

Henricus filius quondam Willelmi dicti van der Heijden peciam terre sitam 

in parochia de Nuenen inter hereditatem Henrici Coninc ex uno et inter 

hereditatem Yde filie quondam Walteri Ghiben soen ex alio item peciam 

terre et (dg: prati) peciam prati sibi adiacentem dictas die Lijssche 

Voert sitas in dicta parochia inter hereditatem Walteri filii quondam 

Walteri Ghiben soen predicti ex uno et inter hereditatem dicte Yde ex 

alio tendentem cum utroque fine ad communitatem ibidem venditas sibi ab 

Henrico filio quondam Walteri dicti Ghiben soen prout in litteris 

hereditarie supportavit Cristiano filio quondam Godefridi Greve cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 012v 04 wo 10-09-1393. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe beloofde aan Ghisbertus zv Willelmus 

Coptiten 27 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 

11-11-1393) te betalen. 

 

O. 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe promisit super omnia Ghisberto 

filio Willelmi Coptiten XXVII Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos (dg: p). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 012v 05 wo 10-09-1393. 

Walterus Nerinc verkocht aan Johannes nzvw Arnoldus Heijme tbv na te noemen 

nieuw gasthuis een deel van een erfgoed in Den Bosch, aan de Vughterdijk, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Honijman enerzijds en een stukje erfgoed 

behorend aan Nijcholaus gnd Coel Arts soen, dat voornoemde Nijcholaus van 

voornoemde Walterus Nerinc verworven had, anderzijds, op welk deel van het 

erfgoed een nieuw gasthuis voor een deel gebouwd is. Voornoemde Nijcholaus 

heeft het recht te mogen bouwen in de stenen muur van voornoemd gasthuis 

welke muur ligt direct naast voornoemd stukje erfgoed behorend aan 

voornoemde Nijcholaus, met het recht in die muur zijn gebouwen te mogen 

verankeren. Het gasthuis mag zijn water afvoeren op voornoemd stukje 

erfgoed. 

Vervolgens beloofde voornoemde Nijcholaus op verband van voornoemd stukje 

erfgoed, de hertogencijns te betalen en 3 pond 5 schelling geld b-erfcijns, 

die betaald moeten worden uit voornoemd, aan het gasthuis overgedragen, 

deel van het erfgoed en voornoemd stukje erfgoed. 

 

(dg: Nijchola) Walterus Nerinc quandam partem hereditatis sitam in Busco 

ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem quondam Johannis Honijman ex 

uno et inter quandam particulam hereditatis spectantem #ad# Nijcholaum 

dictum (dg: Coel) Coel Arts soen quam particulam hereditatis idem 

Nijcholaus erga dictum Walterum Nerinc acquisiverat ex alio prout 

supradicta pars hereditatis ibidem sita est et supra quandam partem 

hereditatis novum hospitale ibidem pro parte edificatum est et situatum 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio naturali quondam Arnoldi 

Heijme ad opus dicti #novi# hospitalis promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere salvo tamen dicto Nijcholao jus! 

edificandi muro! lapideo dicti hospitalis sito contigue iuxta dictam 

particulam hereditatis ad (dg: dictum) eundem Nijcholaum spectantem (dg: 

ad eius) et sua edificia in dicto muro imponendi et firmandi per ancoras 

et alias ad eius profectum hoc tamen addito quod dictum hospitale 

perpetue poterit libere stillare super dictam particulam hereditatis sine 
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(dg: con..os) contradictione. Quo facto promisit dictus Nijcholaus sub 

obligatione dicte particule hereditatis quod ipse censum domini ducis et 

(dg: hereditarium) tres libras et quinque solidos monete hereditarii 

census ex dicta parte hereditatis et dicta particula hereditatis 

solvendos nunc deinceps annuatim dabit et exsolvet sic quod supra dictam 

partem hereditatis ad opus dicti hospitalis venditam dampna non eveniant 

in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 012v 06 wo 10-09-1393. 

Voornoemde Walterus Nerinc verkocht aan Nijcholaus gnd Coel Arts soen een 

stukje erfgoed in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen het nieuwe gasthuis 

aldaar enerzijds en Jacobus van Bascot anderzijds, belast met 1 oude groot 

en een b-erfcijns van 3 pond 5 schelling geld, gaande uit voornoemd stukje 

erfgoed en uit een ander deel van een erfgoed aldaar dat nu aan voornoemd 

gasthuis behoort. Voornoemde Nijcholaus mag bouwen in de stenen muur van 

voornoemd gasthuis die direct naast voornoemd stukje erfgoed ligt, en zijn 

gebouwen in voornoemde muur verankeren. Voornoemd gasthuis mag afwateren op 

voornoemde stukje erfgoed. 

 

Dictus Walterus Nerinc quandam particulam hereditatis sitam in Busco ad 

aggerem vici Vuchtensis inter novum hospitale ibidem ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Bascot ex alio (dg: tend) prout ibidem sita est et 

limitata ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao dicto Coel Arts soen 

promittens warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu domino 

nostro duci e fo d ducis ex dicta par) #uno grosso antiquo# et 

hereditario censu (dg: quinque solidorum) trium librarum et quinque 

solidorum monete hereditarii census annuatim ex dicta particula (dg: 

terre) hereditatis et ex alia parte hereditatis sita ibidem et nunc ad 

dictum hospitale spectante de jure solvendis et hoc addito quod dictus 

Nijcholaus libere poterit edificare in muro lapideo dicti hospitalis sito 

ibidem (dg: iuxta) contigue iuxta dictam particulam hereditatis et sua 

edificia in dicto muro lapideo imponendi et firmandi per anchoras et 

alias ad eius profectum hoc eciam addito quod dictum hospitale perpetue 

(dg: pe) poterit libere stillare supra dictam particulam hereditatis sine 

contradictione. Quo facto dictus Nijcholaus promisit (dg: super omnia) 

sub obligationem dicte particule hereditatis sibi ut dictum est 

supportate quod ipse dictos census omnes nunc deinceps singulis annis 

annuatim solvet sic quod supra dictam partem hereditatis supra quam 

dictum hospitale pro parte est edificatum (dg: ..) dampna non eveniant 

occacione dictorum censuum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 012v 07 do 11-09-1393. 

De broers Willelmus en Wellinus Scilder gaven uit aan Henricus zvw Henricus 

Moelner van Gestel (1) de helft, die aan hen behoort, in een akker gnd die 

Hoge Akker, in Moergestel, tussen Johannes van Gestel enerzijds en 

Nicholaus Scilder zvw Gerardus Scilder anderzijds, (2) de helft, die aan 

hen behoort, in een stuk land gnd dat Hoge Nieuwelind, aldaar, tussen 

voornoemde Nicholaus Scilder enerzijds en voornoemde Johannes van Gestel 

anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde Nicholaus Scilder, 

zoals deze helften aan voornoemde broers na erfdeling met voornoemde 

Nicholaus ten deel gevallen waren; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Willelmus et Wellinus Scilder fratres medietatem ad ipsos spectantem in 

agro terre dicto die Hoege Acker sito in parochia de Gestel prope 

Oesterwijc inter hereditatem (dg: L) Johannis de Gestel ex uno et inter 

hereditatem Nicholai Scilder filii quondam Gerardi Scilder ex alio atque 

medietatem ad se spectantem in (dg: agro ter) pecia terre dicta dat Hoege 

Nuwelijnd sita ibidem inter hereditatem dicti (dg: Scilt) Nicholai 

Scilder ex uno et inter hereditatem dicti Johannis de Gestel ex alio 
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tendente cum utroque fine ad hereditatem dicti Nicholai Scilder prout 

dicte medietates ibidem sunt site et dictis Willelmo et Wellino mediante 

divisione hereditaria inter ipsos et inter dictum Nicholaum habita 

cesserunt in partem ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Henrico 

filio quondam Henrici Moelner de Gestel ab eodem pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda dictis fratribus ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit ex 

premissis. Testes Aa et Dordrecht datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 012v 08 do 11-09-1393. 

Hermannus zvw Ludovicus gnd Eefsen soen verkocht aan Zerisius Stevens soen 

van Berchen een stuk land in de parochie van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Hintham, tussen Henricus zvw Johannes Rijcouts soen van Os enerzijds en 

Aleijdis wv Henricus Maes soen en Thomas nzvw voornoemde Henricus Maes soen 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan Johannes 

van den Cloet schoenmaker, belast met een b-erfcijns van 5 pond 10 

schelling geld. 

 

Hermannus filius quondam Ludovici dicti Eefsen soen peciam terre sitam in 

parochia de Busco in loco dicto Hijntham inter hereditatem (dg: Lamber) 

Henrici (dg: filii) filii quondam Johannis Rijcouts soen de Os ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis relicte quondam Henrici Maes soen et 

(verbeterd uit: ex) Thome filii naturalis eisudem quondam (dg: Thon) 

Henrici Maes soen ex alio (dg: tendentem a communi plat) tendentem a 

communi platea retrorsum ad hereditatem Johannis van den Cloet sutoris ut 

dicebat hereditarie vendidit Zerisio Stevens soen de Berchen promittens 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu (dg: s) 

quinque librarum et X solidorum monete exinde solvendo. Testes Emont et 

Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 012v 09 do 11-09-1393. 

Voornoemde Zerisius beloofde aan voornoemde Hermannus verkoper 42 goede 

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

betalen. 

 

Dictus Zerisius promisit super omnia dicto Hermanno venditori XLII bonos 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 012v 10 do 11-09-1393. 

Rutgherus Cort zvw Henricus Cort en Henricus zv voornoemde Rutgherus 

verkochten aan Danijel zvw Henricus Croke een b-erfcijns van 31 schelling 4 

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

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, die Albertus zvw 

Gerardus zv Albertus vleeshouwer beloofd had aan Elizabeth ev Henricus gnd 

Corte, een helft te betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de straat gnd Oude 

Huls, tegenover het huis van Wolterus van Ourle. Voornoemde Danijel zal uit 

deze cijns van 31 schelling 4 penning de hertogencijns betalen, die uit 

voornoemd huis en erf gaat. 

 

Rutgherus Cort (dg: et Henricus eius filius) filius quondam Henrici Cort 

et Henricus filius dicti Rutgheri hereditarium censum triginta unius 

solidorum et quatuor (dg: s) denariorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem (dg: ....) Albertus filius quondam Gerardi 

filii Alberti carnificis promisit se daturum et soluturum Elizabeth uxori 

Henrici dicti Corte anno quolibet mediatim in festo nativitatis beati 

Johannis baptiste et mediatim in festo nativitatis Domini de domo et area 

sita in Busco in vico dicto Aude Huls in opposito domus Wolteri de Ourle 
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prout in litteris hereditarie vendiderunt Danijeli (dg: dicto) filio 

quondam Henrici Croke supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte eorum #et suorum coheredum# deponere 

tali condicione quod dictus Danijel solvet ex dicto censu (dg: censum) 

XXXI solidorum et IIII denariorum censum domini nostri ducis ex dicta 

domo et area de jure solvendum annuatim ut dicebant. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 B 02 p. 13. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1393. 

 

BP 1180 p 013r 01 do 11-09-1393. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus droegen over aan Theodericus van 

Essche een erfgoed in Den Bosch, aan de Peperstraat, achter erfgoed van 

Johannes gnd Makaec en Theodericus gnd van Essche, tussen erfgoed van 

wijlen Johannes van Essche enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Scarjancs, wijlen Johannes van Boemel, Margareta dvw Lambertus Priker en 

Boudewinus Lijsmoeden anderzijds, strekkend met een eind aan erfgoed van 

voornoemde Johannes Makaec en Theodericus van Essche en met het andere eind 

aan erfgoed van wijlen Johannes van Dordrecht, welk erfgoed dezelfde 

breedte heeft als dat van voornoemde wijlen Johannes van Essche, aan 

voornoemde Rutgherus Cort verkocht door voornoemde Margareta dvw Lambertus 

Priker. 

 

Rutgherus Cort et Henricus eius filius quandam hereditatem sitam in Busco 

ad vicum dictum Peperstraet retro hereditatem Johannis dicti Makaec et 

(dg: Godes) Theoderici dicti de Essche inter hereditatem quondam Johannis 

de Essche ex uno et inter hereditates quondam Johannis Scarjancs Johannis 

quondam de Boemel (dg: dicto) Margarete filie quondam Lamberti Priker et 

Boudewini Lijsmoeden ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

dictorum Johannis Makaec et Theoderici de Essche et cum reliquo fine ad 

hereditatem quondam Johannis de Dordrecht (dg: et que here venditam) et 

que hereditas (dg: cont) primodicta continet eandem latitudinem quam 

habet dicta hereditas dicti quondam Johannis de Essche venditam dicto 

Rutghero Cort a dicta Margareta filia quondam Lamberti Priker prout in 

litteris hereditarie supportaverunt dicto Theoderico de Essche cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Emont et Vere datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 013r 02 do 11-09-1393. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel van Lijemde verkocht aan zijn broer 

Willelmus al zijn erfgoederen en goederen, gelegen of te betalen onder 

Esch, Helvoirt en Vught. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel de Lijemde omnes #suas# 

hereditates et omnia bona sua quocumque locorum infra parochias de Essche 

de Helvoert et de Vucht sitas et solvenda ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo suo fratri promittens (dg: warandiam) #ratam servare# et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 013r 03 do 11-09-1393. 

Johannes, Jutta en Johanna, kvw Johannes van Helmont snijder, en Albertus 

van den Grave ev Margareta dvw voornoemde Johannes van Helmont droegen over 

aan Arnoldus Hoernken een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, die Theodericus Rummel alias gnd 

van Ouver Aa beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes van Helmont, met 

Kerstmis te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Theodericus 

Rummel. Voornoemde Jutta beloofde dat haar minderjarige dochter Katherina, 

zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Johannes Jutta et Johanna liberi quondam Johannis de Helmont sartoris cum 

tutore et Albertus van den Grave maritus et tutor Margarete sue uxoris 
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filie quondam Johannis de Helmont predicti hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium et dimidii 

modiorum siliginis dicte mensure Theodericus Rummel alias dictus van 

Ouver Aa promisit ut debitor super se et bona sua omnia se daturum et 

soluturum dicto quondam Johanni de Helmont hereditarie nativitatis Domini 

(dg: b) ex omnibus et singulis bonis dicti Theoderici Rummel ubicumque 

locorum tam in humido quam in sicco in duro et in (dg: molll) molli 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Arnoldo Hoernken cum litteris et jure occacione promittentes cum tutore 

servare! et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dicta 

Jutta cum tutore (dg: dic) super omnia habita et habenda quod ipsa 

Katherinam suam filiam dum ad annos pubertatis pervenerit super dicta 

paccione duorum modiorum siliginis ad opus Arnoldi Hoernken faciet 

renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 013r 04 do 11-09-1393. 

Voornoemde Johannes en Johanna, kvw Johannes van Helmont snijder zvw 

Henricus zv Goeswinus van Helmont, en Albertus van den Grave ev Margareta 

dvw voornoemde Johannes van Helmont droegen over aan Jutta dvw voornoemde 

Johannes van Helmont een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Rodolphus gnd Rover nzvw Nijcholaus gnd Coel van Dijnter beloofd had aan 

voornoemde wijlen Johannes van Helmont, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 2 stukken beemd, in Helmond, aan deze kant van een 

erfgoed gnd Doesendonk. 

 

Dicti Johannes Johanna #liberi quondam Johannis de Helmont sartori! filii 

quondam Henrici filii Goeswini de Helmont# cum tutore et Albertus 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam 

Rodolphus dictus Rover filius (dg: quo) naturalis quondam Nijcholai dicti 

Coel de Dijnter promisit se daturum et soluturum (dg: Johanni) dicto 

quondam Johanni de Helmont hereditarie purificationis et ad Buscum 

tradendam de duabus peciis prati sitis in parochia de Helmont ab ista 

parte hereditatis dicte communiter Doesendonc prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Jutte filie dicti quondam Johannis de Helmont 

cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 013r 05 do 11-09-1393. 

Johannes, Jutta en Johanna, kvw Johannes van Helmont snijder, droegen over 

aan hun zwager Albertus van den Grave een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit een akker die was 

van wijlen Johannes Didden soen, in Gerwen, over de plaats gnd Schoerdijk, 

tussen kvw Henricus Janken? van Gherwen enerzijds en de gemeint van Nuenen 

anderzijds, welke pacht voornoemde wijlen Johannes van Helmont gekocht had 

van Henricus zvw Henricus gnd Snider van Nuenen. 

 

Johannes Jutta et Johanna liberi quondam Johannis de Helmont sartoris cum 

tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Nuenen 

solvendam hereditarie purificationis et in Nuenen tradendam ex quodam 

agro terre qui fuerat (dg: Jo) quondam Johannis Didden soen sito in 

parochia de (dg: Nuenen) Gherwen ultra locum dictum Scoerdijc inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici [?J]anken de Gherwen ex uno et 

inter communitatem de Nuenen ex alio quam paccionem dictus quondam 

Johannes de Helmont erga Henricum filium quondam Henrici dicti Snider de 

Nuenen emendo acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Alberto van den Grave eorum sororio cum litteris et jure promittentes cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 
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BP 1180 p 013r 06 do 11-09-1393. 

Voornoemde Johannes, Jutta en Johanna, kvw Johannes van Helmont snijder, 

droegen over aan hun zwager Albertus van Gravia een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Son, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

goederen, die Arnoldus zvw Arnoldus gnd Leeuwe en zijn vrouw Katherina dvw 

Willelmus Hake van Broeghel geschonken hadden gekregen, gelegen onder 

Breugel, welke pacht voornoemde wijlen Johannes van Helmont gekocht had van 

voornoemde Arnoldus zvw Arnoldus Leuwe. 

 

Dicti Johannes Jutta et Johanna cum tutore hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie purificationis et 

ad Buscum tradendam ex omnibus et singulis bonis que Arnoldus filius 

quondam Arnoldi dicti Leeuwe (dg: mari et Katherine) cum Katherina sua 

uxore filia quondam Willelmi Hake de (dg: Broegel) Broeghel nomine dotis 

sumpserat (dg: q) ubicumque locorum infra parochiam de (dg: Broghe) 

Broeghel consistentibus sive sitis quam paccionem dictus quondam Johannes 

de Helmont erga dictum Arnoldum filium quondam Arnoldi Leuwe emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt Alberto de 

Gravia eorum sororio cum litteris et jure promittentes cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 013r 07 do 11-09-1393. 

Johannes die Vroede en Johannes Vilt zvw Arnoldus Vilt beloofden aan 

Arnoldus van Vladeracken 21 goede Gelderse gulden of de waarde minus 14 

gemene plakken met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Johannes die Vroede et Johannes Vilt filius quondam Arnoldi Vilt 

promiserunt Arnoldo de Vladeracken XXI bonos Gelre gulden seu valorem 

(dg: minus) minus (dg: XX) XIIII gemeijn placken ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 013r 08 do 11-09-1393. 

(dg: Gerardus van Derenborch een stuk land). 

 

(dg: Gerardus de Derenborch peciam terre). 

 

BP 1180 p 013r 09 do 11-09-1393. 

Willelmus zvw Philippus van Beke beloofde aan Engbertus van Doerne 13 

Engelse nobel en 1 goede Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

Willelmus filius quondam Philippi de Beke promisit super omnia Engberto 

de Doerne XIII Enghels nobel et unum bonum Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 013r 10 do 11-09-1393. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu gaf uit aan Johannes zvw Henricus van 

Jans een stuk beemd gnd die Nieuwe Beemd, in Oirschot, in de herdgang van 

Best, tussen Henricus Maechelini enerzijds en Mathias gnd van Jans 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1½ oude groot 

Tournoois met Allerheiligen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 

01-11-1394), en voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

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

Voornoemde Johannes moet alle personen recht van weg geven die dat recht in 

voornoemd stuk beemd hebben, en ook alle personen die van voornoemde 

Emondus erfgoederen van wijlen Roverus van der Lake verworven hadden, 

achter voornoemd stuk beemd gelegen. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu peciam prati dictam (dg: 

die) #die# Nuwenbeemt sitam in parochia de Oerscot in pastoria de Best 

inter hereditatem Henrici Maechelini ex uno et inter hereditatem Mathie 
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dicti van Jans ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni 

filio quondam Henrici van Jans ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario (dg: paccione) censu unius et dimidii grossorum Turonensium 

antiquorum dando sibi ab alio hereditarie omnium sanctorum et primo 

termino ultra annum et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo 

termino a purificationis proxime ultra ex! premissis et in Busco tradenda 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et (dg: 

l) alter repromisit tali condicione quod ipse (dg: omnes) #Johannes# 

viare tenebitur omnes personas jus viandi in dicta pecia prati de jure 

habentes in eo #modo et# jure quo ipse (dg: jus) huiusmodi jus viandi in 

dicta pecia prati de jure ha[bent] ....... hoc eciam addito quod dictus 

Johannes eciam viare tenebitur omnes personas que hereditates quondam 

Roveri van der Lake sitas retro dictam peciam prati [erga] dictum Emondum 

acquisiverant scilicet (dg: per di) veniendi per dictam peciam (dg: 

terre) prati ad minus dampnum ad dictas (dg: suas) hereditates quondam 

Roveri van der [Lake] retro dictam peciam prati sitas. Testes Aa et Vere 

datum supra. 

 

BP 1180 p 013r 11 do 11-09-1393. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Emondus 26 Hollandse gulden of 

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

helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394). 

 

Dictus Johannes promisit (dg: s) dicto Emondo XXVI Hollant gulden seu 

valorem (dg: minus XIII gemeijn placken minus) mediatim Domini et 

mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 B 03 p. 14. 

 Quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1393. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 Sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1393. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 13-09-1393. 

 

BP 1180 p 014v 01 do 11-09-1393. 

Petrus van Loen en Petrus zvw Johannes Leijten soen beloofden aan Engbertus 

van Doerne 13 Engelse nobel en 1 goede Gelderse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) te betalen. 

 

Petrus de Loen et Petrus filius quondam Johannis Leijten soen promiserunt 

Engberto de Doerne XIII Enghels nobel et unum bonum Gelre gulden seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Dordrecht et 

Vere datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 014v 02 do 02-10-1393. 

Gerardus van Derenborch en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Kemerlinc 

verkochten aan Willelmus Hels een stuk land in Rosmalen, achter de kerk, 

tussen Henricus Grieten soen enerzijds en Johannes zvw Gerardus Bathen soen 

anderzijds. 

 

Gerardus de Derenborch maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Kemerlinc et dicta Elizabeth cum eodem tamquam cum 

tutore peciam terre sitam in parochia de (dg: Rode) Roesmalen retro 

ecclesiam ibidem inter hereditatem (dg: quondam Mathie Becker #Gerardi 

..) Henrici Grieten soen# ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Gerardi Bathen soen ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Willelmo Hels promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes (dg: datum supra) testes Goeswinus et Jordanus datum in 

crastino Remigii. 
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BP 1180 p 014v 03 do 11-09-1393. 

Johannes van Dijest van Meghen en Rodolphus van den Zande beloofden aan 

Gerardus Bauderics 33 goede Gelderse gulden of de waarde, voor 1/3 deel met 

Sint-Victor (vr 10-10-1393) te betalen en voor 2/3 deel met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1393). 

 

Johannes de Dijest de Meghen (dg: promisit) et Rodolphus van den Zande 

promiserunt Gerardo Bauderics XXXIII bonos Gelre gulden seu valorem pro 

(dg: duabus terciis partibus) #una tercia# parte in festo s[ancti] 

Victoris et pro (dg: reliqua tercia parte) #duabus terciis partibus# in 

festo nativitatis Domini proxime futuro. Testes (dg: datum supra) testes 

Dordrecht et Vere datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 014v 04 do 11-09-1393. 

De eerste zal Rodolphus schadeloos houden. 

 

Solvit [I] grossum. 

Primus servabit Rodolphum indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 014v 05 do 11-09-1393. 

Danijel zvw Walterus gnd Nellen van Lijt en Johannes Struve zv Johannes gnd 

Buc van Lijt beloofden aan hr Petrus van Berze kanunnik van de kerk van Den 

Bosch 28 1/3 oude Franse schild, 3 oude schilden voor 5 Hollandse gulden of 

de waarde gerekend, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-

1394) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394). 

 

Danijel filius quondam Walteri dicti Nellen de Lijt et Johannes Struve 

filius Johannis dicti Buc de Lijt promiserunt domino Petro de Berze 

canonico ecclesie de Busco (dg: XVIII au) XXVIII aude scilde et terciam 

partem unius aude scilde Francie seu pro (dg: quoli) #tribus# aude scilt 

quinque Hollant gulden seu valorem (dg: ad Petri) mediatim Petri ad 

cathedram et mediatim pasche proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 014v 06 do 11-09-1393. 

Zanderus zvw Henricus Zanders van den Kerchoven van Os verkocht aan 

Heijlwigis dvw Johannes van Heertberch een lijfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Pasen in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen 

roggeland, in Oss, ter plaatse gnd op die Halve Morgen, tussen Johannes 

Nellen enerzijds en Arxkina sv voornoemde Johannes Nellen anderzijds. Is 

dienstmaagd van hr Gerardus Groij. 

 

Zanderus filius quondam Henrici Zanders (dg: de Os) van den Kerchoven de 

Os (dg: lie) legitime vendidit Heijlwigi filie quondam Johannis de 

Heertberch vitalem pensionem (dg: u) dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra in 

festo pasche et in Busco tradendam ex quatuor lopinis terre siliginee 

sitis in parochia de Os in loco dicto op die Halve Mergen inter 

hereditatem Johannis Nellen ex uno et inter hereditatem Arxkine sororis 

dicti Johannis Nellen ex alio (dg: et ceteris bonis dicti venditoris u) 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere et cum mortus fuerit (dg: etc ?testes). Testes datum 

supra. Ista est famula domini Gerardi Groij. 

 

BP 1180 p 014v 07 do 11-09-1393.  

Henricus Hacke en Gerardus Mesmaker zvw Henricus van Vessem maakten een 

erfdeling van een stuk erfgoed, gelegen bij de Vughterdijk, tegenover de 

plaats gnd Franken Hostat, tussen Gerardus Vosse zvw Gerardus Vosse 

enerzijds en wijlen Gerardus van Essche anderzijds. Voornoemde Gerardus 

Mesmaker kreeg een helft, die in het midden gelegen is, zoals omgraven. 
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Henricus Hacke (dg: -r) et Gerardus Mesmaker filius quondam Henrici de 

Vessem palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quadam pecia hereditatis ad se spectante (dg: si tercia pars) sitam! 

prope aggerem Vuchtensem in opposito loci dicti Vrancken Hostat inter 

hereditatem Gerardi Vosse filii quondam Gerardi Vosse ex uno et inter 

hereditatem (dg: Ge) quondam Gerardi de Essche ex alio ut dicebat 

mediante qua divisione una medietas dicte pecie hereditatis que medietas 

sita est in medio dicte pecie hereditatis prout ibidem sita est et 

fossata ut dicebant dicto Gerardo Mesmaker cessit in partem promittens 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 014v 08 do 11-09-1393. 

Voornoemde Henricus Hacke kreeg de andere helft, gelegen aan weersijden van 

de helft die behoort aan voornoemde Gerardus Mesmaker, van welke andere 

helft een deel ligt tussen erfgoed van voornoemde Gerardus Vosse enerzijds 

en voornoemde helft van Gerardus Mesmaker anderzijds, en een ander deel 

tussen diezelfde helft van Gerardus enerzijds en erfgoed van voornoemde 

wijlen Gerardus van Essche anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dicte pecie hereditatis 

scilicet illa medietas que sita est ab (dg: ultra) utroque latere 

medietatis (dg: dicte) spectantis ad dictum Gerardum #Mesmaker# in dicta 

pecia hereditatis et de qua reliqua medietate una (dg: pars) particula 

inter hereditatem dicti Gerardi Vosse et inter dictam medietatem ad 

dictum Gerardum #Mesmaker# spectantem et reliquas! pars inter (dg: 

hereditatem) eandem medietatem ad dictum Gerardum spectantem ex uno et 

inter hereditatem dicti quondam de! Essche ex alio sunt site prout (dg: 

re) huiusmodi reliqua medietas ibidem ab utroque latere dicte medietatis 

ad dictum Gerardum Mesmaker spectantis sunt! site dicto Henrico (dg: 

Hake) Hacke cessit in partem promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 014v 09 do 11-09-1393. 

Henricus van der Langdonc beloofde aan Willelmus zv Arnoldus Tielkini en 

Ywanus Stierken 200 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Henricus van der (dg: La) Langdonc (dg: de) promisit Willelmo filio 

Arnoldi Tielkini et Ywano Stierken (dg: CC aude scilde) #CC Hollant 

gulden# ad monitionem persolvendos. Testes Aa et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 014v 10 vr 12-09-1393. 

Godefridus zvw Godefridus van Erpe verklaarde dat zijn broer Johannes 

rekenschap heeft afgelegd van alle goederen en zaken die voornoemde 

Johannes namens eerstgenoemde Godefridus heeft ontvangen. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi de Erpe palam recognovit sibi per 

Johannem fratrem suum plenarium computum et assignationem fecisse de 

omnibus bonis et rebus que et quas dictus Johannes ex parte et nomine 

(dg: dicti primo Godefridi) primodicti Godefridi percepit et levavit a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem et #recognovit sibi 

inde fore satisfactum# clamans inde quitum. Testes Vere et (dg: Vere da) 

Wouter datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 014v 11 vr 12-09-1393. 

Goeswinus zvw Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Goeswinus 

verkocht door Arnoldus Hake zv Godescalcus van Bladel. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis de Best hereditariam paccionem duodecim 

modiorum siliginis mensure de Busco venditam dicto Goeswino ab Arnoldo 

Hake filio (dg: quond) Godescalci de Bladel prout in litteris monuit de 3 
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annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 014v 12 vr 12-09-1393. 

Voornoemde Goeswinus zvw Johannes van Best maande 3 achterstallige jaren 

van zijn deel in een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Godescalcus van 

Bladel beurt, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed 

van Truda Cleijsekens enerzijds en erfgoed van {ingevuld:} .. gnd Beijers 

anderzijds. 

 

Dictus Goeswinus (dg: terciam partem ad) totam partem sibi competentem in 

hereditario censu XL solidorum monete quem Godescalcus de Bladel 

solvendum habuit hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in dicto! Peperstraet inter hereditatem Trude (dg: 

Cleijsel) Cleijsekens et inter hereditatem {ingevuld:} .. dicti Beijers 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 014v 13 vr 12-09-1393. 

Nijcholaus van Kessel verkocht aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, voor het 

eerst over een jaar (do 01-10-1394), gaande uit een kamp, 3½ morgen groot, 

in de dingbank van Meerwijk, tussen wijlen Hugo Swartoge enerzijds en 

Henricus zvw Henricus Matheus anderzijds. 

 

Nijcholaus de Kessel hereditarie vendidit Thome filio quondam Willelmi 

Veren Ghisenraden #soen# hereditarium censum (dg: X) sex librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii et primo (dg: primo p) termino a Remigii 

proxime futuro ultra annum ex quodam campo terre (dg: q) tria et dimidium 

iugera terre vel circiter continente sito in jurisdictione de Merewijc 

inter hereditatem Hugonis quondam Swartoge ex uno et inter hereditatem 

Henrici (dg: Mathei) filii quondam Henrici Matheus ex alio ut #dicebat# 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

tamquam de here) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 014v 14 za 13-09-1393. 

Willelmus van Berze de oudere ev Aleijdis dvw Lambertus Raet van Empel 

verkocht aan Johannes van Boert zvw Hermannus Scuijwinc een n-erfcijns van 

40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit ongeveer 2 morgen 

land in de dingbank van Meerwijk, tussen voornoemde Johannes van Boert 

enerzijds en erfgoed gnd Maas Heuvel anderzijds. 

 

Willelmus de Berze senior #maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Lamberti Raet de Empel# hereditarie vendidit Johanni de 

Boert filio quondam Hermanni Scuijwinc hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex duobus 

iugeribus terre vel circiter sitis in jurisdictione de Merewijc inter 

hereditatem dicti Johannis de Boert ex uno et inter hereditatem dictam 

(dg: Mas Hoevel) Maes Hoevel ex alio (dg: pro) promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Dordrecht et Vere datum sabbato post (dg: Mari) nativitatis Marie. 

 

1180 mf1 B 04 p. 15. 

 Sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 13-09-1393. 

 in crastino Mathei: maandag 22-09-1393. 

 

BP 1180 p 015r 01 za 13-09-1393. 

Destijds had Henricus van den Putte een stenen huis en erf, in Den Bosch, 

aan de Markt, tussen erfgoed van Ywanus Stierken enerzijds en een gemeen 

straatje dat naar het water loopt anderzijds, gerechtelijk gekocht van 

broeder Gerardus Scilder kloosterling van Porta Celi. Thans droeg 
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voornoemde Henricus van den Putte die koop over aan Johannes van Ghemert. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus van den Putte domum lapideam et 

aream sitam in Busco (dg: ad) apud forum inter hereditatem Ywani Stierken 

et (verbeterd uit: ex) inter communem viculum ibidem tendentem usque 

aquam erga fratrem Gerardum Scilder conventualem de Porta Celi per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisivisset ut 

dicebat constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus 

van den Putte dictam (dg: ve) emptionem supportavit Johanni de Ghemert 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Dordrecht et Vere et Walterus datum sabbato post nativitatis (dg: Mar) 

#Marie#. 

 

BP 1180 p 015r 02 za 13-09-1393. 

Voornoemde Johannes van Ghemert droeg voornoemde koop over aan de 

secretaris, tbv Bartholomeus gnd Meus Everaets soen. De brief overhandigen 

aan broeder Gerardus Scilder. 

 

Dictus Johannes de Ghemert dictam emptionem supportavit mihi ad opus 

Bartholomeo! dicto Meus Everaets soen promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera 

fratri (dg: Petro) Gerardo Scilder. 

 

BP 1180 p 015r 03 za 13-09-1393. 

Nijcholaus zv Nijcholaus van Zochel droeg over aan Johannes van Holair 

riemmaker alle erfgoederen en gerede goederen die aan zijn broer Wijnkinus 

zv voornoemde Nijcholaus van Zochel gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde 

vader Nijcholaus van Zochel, welke goederen eerstgenoemde Nijcholaus 

verworven had van zijn voornoemde broer Wijnricus. 

 

{Met een haal verbonden met BP 1180 p 015r 04}. 

Nijcholaus filius (dg: quondam) Nijcholai de Zochel omnia bona 

hereditates et bona (dg: dicta) parata dicta have mobilia et (dg: impa) 

immobilia que Wijnki[no] suo fratri filio dicti quondam Nijcholai de 

Zochel (dg: mo) de morte quondam sue matris successione sunt advolute et 

de morte dicti quondam Nijcholai sui (dg: patris) de Zochel sui patris 

successione advolventur quocumque locorum in humido et sicco sita que 

bona hereditates et bona parata primodictus Nijcholaus erga dictum 

Wijnricum suum fratrem acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Holair corrigiatori promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. 

 

BP 1180 p 015r 04 za 13-09-1393. 

Nijcholaus zvw Nijcholaus van Zochel droeg over aan Johannes van Holaer 

riemmaker een stuk land gnd die Stok Akker en een aangelegen hofstad gnd 

Ver Gertruden Hostat, in Hees, tussen een gemene steeg enerzijds en 

Rodolphus zv Rutgherus van Moenle anderzijds, welk stuk land en hofstad 

eerstgenoemde Nijcholaus verworven had van Elizabeth gnd Arnts dvw 

voornoemde Nijcholaus van Zochel de oudere, Elizabeth en Agnes, dv 

voornoemde Elizabeth Arnts, Arnoldus gnd Crumijseren zv voornoemde 

Elizabeth Arnts, Walterus gnd Roef szv voornoemde Elizabeth Arnts, Arnoldus 

Claes soen van Zochel, Wijnkinus en zijn broer Johannes, kvw voornoemde 

Nijcholaus van Zochel, en Arnoldus Jans soen van Zochel. 

 

Nijcholaus filius (dg: q) quondam Nijcholai de Zochel peciam terre dictam 

dictam (dg: dat) die Stocke Acker et domistadium dictum Ver Geertruden 

(dg: se) Hostat sibi adiacens sitas in parochia de Hees inter communem 

(dg: plateam ex uno) stegam ex uno et inter hereditatem Rodolphi filii 

Rutgheri de Moenle ex alio quas peciam terre (dg: terre) et domistadium 

primodictus Nijcholaus erga (dg: L) Elizabeth dictam Arnts filiam dicti 
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quondam Nijcholai de Zochel senioris Elizabeth et Agnetem filias dicte 

Elizabeth Arnts Arnoldum dictum Crumijseren filium dicte Elizabeth Arnts 

Walterum dictum (dg: Hee) Roef gener! dicte Elizabeth Arnts Arnoldum 

Claes soen de Zochel Wijnkinum et Johannem eius fratrem (dg: -s) liberos 

dicti quondam Nijcholai de Zochel et Arnoldum Jans soen (dg: so) de 

Zochel acquisiverat (dg: pro) ut dicebat hereditarie supportavit Johanni 

de Holaer corrigiatori promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. 

 

BP 1180 p 015r 05 za 13-09-1393. 

Nijcholaus van Zochel zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Johannes van 

Holaer riemmaker (1) een stuk land in Hees, tussen jkvr Belia wv Leonius 

van Langvelt enerzijds en Eligius gnd Loij Kempart anderzijds, (2) een stuk 

land in Hees, naast erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, (3) een stuk 

land in Hees, tussen Wautgherus gnd Groetaerts enerzijds en Gheerlacus 

Boest anderzijds, (4) een stuk land in Hees, tussen voornoemde Gheerlacus 

Boest enerzijds en Arnoldus gnd Coman Art anderzijds, (5) een stuk land in 

Hees, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Hees enerzijds en voornoemde 

Gheerlacus Boest anderzijds, (6) een stuk land in Hees, naast Johannes 

Willems, (7) een stuk land in Hees, tussen erfg vw Benedictus gnd Bits Maes 

soen enerzijds en Johannes van Brede anderzijds, (8), een stuk land in 

Hees, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Hees enerzijds en voornoemde 

Gheerlacus Boest anderzijds, (9) een stuk land in Hees, tussen Johannes 

Willems soen enerzijds en de hofstad van de windmolen aldaar anderzijds, 

(10) een stuk land in Hees, naast kv Margareta gnd Wautghers, (11) een stuk 

land in ?Hees, ter plaatse gnd Zochel, tussen kvw Arnoldus gnd Crumijseren 

enerzijds en Johannes zvw Nijcholaus van Zochel anderzijds, (12) een stuk 

land in Hees, ter plaatse gnd Zochel, tussen kvw Lambertus zv Hermannus van 

der Hoeven enerzijds en Aleijdis dvw voornoemde Nijcholaus van Zochel 

anderzijds, (13) een stuk land in Hees, ter plaatse gnd Zochel, tussen 

Nijcholaus zv Arnoldus gnd Rutghers soen enerzijds en de gemeint van Hees 

anderzijds, met gebouwen, (14) een stuk land gnd de Stok Akker, in Hees, 

tussen Rodolphus van Kessel enerzijds en de sloot gnd die Pas Grave 

anderzijds, (15) 2 delen van een erfgoed gnd twee huisdeel, in Hees, ter 

plaatse gnd die Oude Raakt, tussen Rodolphus Yden soen enerzijds en 

Wellinus Dircs soen anderzijds, (16) een deel van een erfgoed gnd een 

huisdeel, in Hees, ter plaatse gnd die Oude Raakt, tussen kvw Lambertus 

Hermans soen enerzijds en kvw Theodericus Stinen soen anderzijds, (17) twee 

delen erfgoed gnd twee huisdelen, in Hees, ter plaatse gnd die Oude Raakt, 

tussen Johannes van Geffen enerzijds en Johannes van Zochel anderzijds, met 

een recht in de gemeint van Hees. Verkoper en zijn broer Johannes beloofden 

lasten af te handelen, uitgezonderd een b-erfcijns van 6 pond geld, die 

voornoemde koper uit het voorgaande beurt, en omheiningen. Arnoldus, 

Wijnricus en Aleijdis, kvw Nijcholaus van Zochel de oudere, deden afstand. 

Voornoemde Arnoldus zvw Nijcholaus van Zochel beloofde dat zijn broer 

Johannes van Zochel nimmer hierop rechten zal doen gelden. 

 

Nijcholaus de Zochel (dg: junior) filius quondam Nijcholai de Zochel 

peciam terre sitam in parochia de Hees inter hereditatem domicelle (dg: 

Bele) #Belie# relicte quondam (dg: Theoderici de Steenre) #Leonii de 

Langvelt# ex uno et inter hereditatem (dg: Elizabeth) Eligii dicti Loij 

Kempart ex alio item peciam terre sitam in parochia de Hees contigue 

hereditatem! mense sancti in! Buscoducis item peciam terre sitam in 

parochia predicta inter hereditatem Wautgheri dicti Groetaerts ex uno et 

inter hereditatem Gheerlaci Boest ex alio item peciam terre sitam in 

parochia de Hees inter hereditatem dicti Gheerlaci Boest ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Coman Art ex alio item peciam terre sitam in 

parochia de Hees inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Hees ex uno 

et inter hereditatem dicti Gheerlaci Boest ex alio item peciam terre 

sitam in parochia de Hees contigue iuxta hereditatem Johannis Willems 

item peciam terre sitam in parochia de Hees inter hereditatem heredum 
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quondam Bene-(dg: dicti)-dicti dicti Bits Maes soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Brede item peciam terre sitam in dicta parochia 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Hees ex uno et inter 

hereditatem dicti Gheerlaci Boest ex alio item peciam terre sitam in 

parochia de Hees inter hereditatem Johannis (dg: We.) Willems soen (dg: 

... mole) et inter (dg: hereditatem mo) domistadium molendini venti 

ibidem pecia terre adiacens ex alio item peciam terre sita! in (dg: p) 

dicta parochia de Hees #contigue# iuxta (dg: hereditatem domini Henrici 

de Best ex uno et inter) hereditatem liberorum Margarete dicte Wautghers 

(dg: soen ex alio) item peciam terre sitam in dicta parochia de Zochel! 

ad locum dictum (dg: Hees) Zochel inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi dicti Crumijseren ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Nijcholai de Zochel ex alio item peciam terre sitam in (dg: pa) 

dicta parochia in dicto loco Zochel vocato inter hereditatem liberorum 

quondam Lamberti (dg: generi quond) filii (dg: quondam) Hermanni van der 

Hoeven ex uno et inter hereditatem Aleijdis filie dicti quondam Nijcholai 

de Zochel ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia in dicto loco 

Zochel (dg: ex uno) inter hereditatem Nijcholai filii Arnoldi dicti 

Rutghers soen ex uno et inter communitatem de Hees ex alio #simul cum 

edificiis in eadem pecia terre consistentibus# item peciam terre dictam 

den Stocke Acker sitam in dicta parochia de Hees inter hereditatem 

Rodolphi de Kessel ex uno et inter fossatum dictum die Pas (dg: Gra) 

Grave ex alio item duas partes hereditatis dictas twe huijsdeel sitas in 

dicta parochia ad locum dictum die #Aude# Raect inter hereditatem 

Rodolphi Yden soen ex uno et inter hereditatem Wellini Dircs soen ex alio 

item unam partem hereditatis dictam een huusdeel sitam in dicta parochia 

in dicto loco die Aude Raect vocato inter hereditatem (dg: La) liberorum 

quondam (dg: Hermanni) Lamberti Hermans soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Theoderici Stinen soen ex alio item duas partes 

hereditatis dictas twee huusdele sitas in dicta parochia in dicto loco 

die Aude Raect vocato inter hereditatem (dg: mense sancti s Goe 

hospitalis in Hees) #Johannis de Geffen# ex uno et inter hereditatem (dg: 

Aleijdis filie) #Johannis# de Zochel #simul cum jure ad premissa 

spectante in communitate de Hees# ut dicebat (dg: promisit an) 

hereditarie vendidit Johanni de Holaer corrigiatori promittentes dictus 

venditor et cum eo Johannes eius fra[ter] ut debitores principales 

indivisi super omnia (dg: warandiam et obligationem depon) habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere #excepto hereditario censu +# 

{in margine sinistra: +; invoegen BP 1180 p 015r 06}. Quo facto Arnoldus 

Wijnricus et Aleijdis liberi quondam Nijcholai de Zochel senioris cum 

tutore super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciaverunt 

promittentes cum tutore (dg: super omnia) divisi (dg: super omnia ratam 

servare) scilicet quilibet eorum pro se ratam servare. Quo facto promisit 

dictus Arnoldus filius quondam Nijcholai de Zochel super omnia quod ipse 

Johannem de Zochel suum fratrem perpetue talem habebit quod nunquam 

presumet se jus in premissis habere. Testes Vere et Wouter datum sabbato 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 015r 06 za 13-09-1393. 

{invoegen in BP 1180 p 015r 05}. 

+ excepto! hereditario censu sex librarum monete quem dictus emptor (dg: 

an) ex premissis de jure solvendum habet annuatim ut dicebat et sepibus 

ad premissa de jure spectantibus. 

 

BP 1180 p 015r 07 ma 22-09-1393. 

Jacobus Loze deed afstand van het voorgaande. 

 

Jacobus Loze super premissis et jure ad opus dicti emptoris renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui 

deponere. Testes Emont et Vere datum (dg: q) in crastino Mathei. 
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BP 1180 p 015r 08 za 13-09-1393. 

Arnoldus van Zochel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Naast dit contract een haal die terugloopt naar boven het voorgaande 

contract}. 

Arnoldus de (dg: G) Zochel prebuit et reportavit. Testes (dg: datum 

supra) Vere et Wouter datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 015r 09 za 13-09-1393. 

Gerardus Truden soen van Enghelen verhuurde aan Godescalcus Gerijts soen ½ 

morgen land in Meerwijk, ter plaatse gnd Hange Beke, tussen Aleijdis van 

Buchoven enerzijds en Mechtildis Willems anderzijds, voor een periode van 4 

jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393), per jaar voor 2 

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

huurprijs? is voldaan. Een brief voor voornoemde Godescalcus. 

 

Noluit solvere. 

Gerardus Truden soen de Enghelen (dg: unum iu) dimidium iuger terre situm 

in (dg: parochia) jurisdictione de Merewijc in loco dicto (dg: ...) 

Hanghe Beke inter hereditatem Aleijdis de (dg: Bucsti) Buchoven ex uno et 

inter hereditatem Mechtildis Willems ex alio ut dicebat locavit 

Godescalco Gerijts soen ab eodem ad spacium quatuor annorum a festo 

Martini proxime futuro sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quatuor annorum [possidendum] pro duobus novis Gelre gulden seu valorem 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum quatuor annorum Martini et 

primo termino a M[artini] proxime [futuro] ultra annum promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit super omnia insuper dictus Gerardus recognovit sibi de 

solucione premii fore satis factum. Testes datum supra. Et erit una 

littera pro dicto Godescalco. 

 

1180 mf1 B 05 p. 16. 

 in exaltatione sancte crucis: zondag 14-09-1393. 

 in profesto Luce: vrijdag 17-10-1393. 

 in crastino Calixti: woensdag 15-10-1393. 

 

BP 1180 p 016v 01 zo 14-09-1393. 

Mr Petrus van Orthen machtigde Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover 

ridder, Arnoldus Rover Boest en hr Johannes van Orthen priester zijn 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Magister Petrus de Orthen dedit potestatem Theoderico Rover filio quondam 

domini Emondi Rover militis Arnoldo Rover Boest et domino Johanni de 

Orthen presbitro seu eorum alteri monendi suos redditus census pacciones 

et sua credita et bona sua regendi usque ad revocacionem. Testes 

Dordrecht et Walterus datum in (dg: oct) exaltatione sancte crucis. 

 

BP 1180 p 016v 02 zo 14-09-1393. 

Jkvr Maria dvw Henricus zvw Jacobus gnd van Hezelaer kloosterlinge van 

H.-Maria van Hoecht machtigde Walterus zvw Franco bakker een lijfrente te 

manen van 2 dobbel mottoen, geld van Vilvoorde, die de broers Jacobus en 

Gheerlacus, kvw voornoemde Henricus, en hun zwager Everardus zv Arnoldus 

gnd Ghenen soen beloofd19 hadden aan voornoemde jkvr Maria, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Jacobus, Gheerlacus en 

Everardus. Voornoemde jkvr Maria droeg een adiusticatie over aan voornoemde 

Walterus. 

 

Domicella Maria filia quondam Henrici filii quondam Jacobi dicti de 

Hezelaer monialis conventus sancte Marie de Hoecht #dedit potestatem 

                         
19 Zie ← BP 1177 f 248r 12 di 30-07-1386, belofte van de lijfrente. 
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Waltero filio quondam Franconis pistoris monendi# annuam et vitalem 

pensionem duorum denariorum aureorum communiter dobbel mottoen vocatorum 

(dg: v) monete Filfordie seu valorem quam Jacobus et Gheerlacus fratres 

liberi quondam Henrici (dg: filii quondam) predicti et Everardus filius 

(dg: q) Arnoldi dicti Ghenen soen eorum sororius promiserant se daturos 

et soluturos dicte domicelle Marie anno quolibet ad vitam dicte domicelle 

Marie non! ultra nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis 

predictorum Jacobi Gheerlaci et Everardi quocumque locorum sitis ut 

dicebat in litteris (dg: atque) insuper dicta domicella Maria 

adiusticationem sibi factam vigore dictarum supportavit dicto Waltero 

usque ad revocacionem. Testes datum (dg: da) supra. 

 

BP 1180 p 016v 03 vr 17-10-1393. 

Beatrix wv Nijcholaus gnd Moelner, Willelmus van Weert timmerman en zijn 

vrouw Lija dvw voornoemde Nijcholaus droegen over aan Walterus Coptiten (1) 

de helft van alle goederen, die Johannes zv Truda verworven had van 

voornoemde wijlen Nijcholaus Moelner ev voornoemde Beatrix dvw Henricus 

Campen, (2) de helft van alle goederen, die voornoemde wijlen Johannes 

verworven had van Johannes zvw Egidius gnd Katte en zijn vrouw Truda dvw 

voornoemde Henricus Campen, (3) de helft van alle goederen, die 

eerstgenoemde Johannes verworven had van Ghibo zvw Ghibo gnd Hadewigen soen 

ev Katherina dvw voornoemde Henricus Campen, welke helften voornoemde 

Johannes zv Truda overgedragen had aan Leonius zvw Walterus Bac en aan 

voornoemde Willelmus van Weert, tbv erfg vw Elizabeth wv Godefridus Kampen 

en evw Laurencius Boijen, te weten tbv de erfgenamen die ten tijde van het 

overlijden van voornoemde Elizabeth haar erfgenamen waren, en welke helften 

voornoemde Beatrix, Willelmus en Lija, als erfgenamen van voornoemde wijlen 

Nijcholaus Moelner en voornoemde wijlen Elizabeth svw voornoemde 

Nijcholaus, bezitten. 

 

Beatrix relicta quondam Nijcholai dicti Moelner cum tutore et Willelmus 

de Weert carpentarius maritus legitimus Lije sue uxoris filie quondam 

Nijcholai predicti (dg: cum tutore) et dicta Lija cum eodem tamquam cum 

tutore (dg: tamquam heredes) medietatem omnium omnium! (dg: bonorum) et 

singulorem bonorum que Johannes filius Trude erga dictum quondam 

Nijcholaum Moelner maritum et tutorem legitimum dicte Beatricis sue 

uxoris filie quondam Henrici Campen acquisiverat atque medietatem omnium 

bonorum que dictus quondam Johannes erga Johannem filium quondam Egidii 

dicti Katte et Trudam eius uxorem filiam dicti quondam Henrici Campen 

acquisiverat atque medietatem omnium bonorum que primodictus Johannes 

erga Ghibonem filium quondam Ghibonis (dg: fil) dicti Hadewigen soen 

maritum et tutorem legitimum Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Henrici Campen acquisiverat quas medietates dictorum bonorum omnium 

dictus Johannes filius Trude supportaverat Leonio filio quondam Walteri 

Bac et dicto Willelmo de Wee[r]t ad opus heredum quondam Elizabeth 

relicte quondam Godefridi Kampen et uxoris quondam Laurencii Boijen 

scilicet illorum heredum qui tempore obitus et decessus dicte quondam 

Elizabeth fuerunt heredes eiusdem quondam Elizabeth prout in litteris et 

quas medietates omnium bonorum predictorum dicti Beatrix Willelmus et 

Lija ad se tamquam ad heredes dicti quondam Nijcholai Moelner et dicte 

quondam Elizabeth sororis olim eiusdem quondam (dg: Eliz) Nijcholai 

spectare dicebant hereditarie supportaverunt Waltero Coptiten cum 

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

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goessuinus 

et Jordanus datum in profesto Luce. 

 

BP 1180 p 016v 04 vr 17-10-1393. 

Voornoemde Leonius zvw Walterus Bac deed afstand van deze helften. Hij 

behoudt zijn recht in goederen, volgens testament van wijlen Laurencius 

Boijen. 
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Quo facto dictus Leonius super dictis medietatibus predictorum bonorum 

omnium et super jure ad opus dicti Walteri renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere salvo dicto Leonio jure si 

quod sibi competitit in bonis quibuscumque vigore testamenti quondam 

Laurencii Boijen ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 016v 05 wo 15-10-1393. 

Beatrix wv Nijcholaus Moelner droeg over aan de secretaris tbv Lija, dv 

voornoemde Beatrix en Nijcholaus, haar vruchtgebruik in de helft van 

voornoemde goederen. 

 

Beatrix relicta quondam Nijcholai Moelner cum tutore suum usufructum sibi 

competentem in medietate dictorum bonorum prout in contractu predicto 

supportavit mihi ad opus Lije filie dictorum Beatricis et Nijcholai 

promittens cum tutore ratam servare. Testes Goeswinus et Jordanus datum 

in crastino Calixti. 

 

BP 1180 p 016v 06 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Beatrix wv Nijcholaus Moelner droeg over aan de secretaris, tbv 

voornoemde Beatrix en wijlen Nijcholaus Moelenre, haar vruchtgebruik in de 

helft, die aan voornoemde wijlen Nijcholaus Moelenrie gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Elizabeth evw Laurencius Boijen en na overlijden 

van voornoemde Laurencius, in alle goederen van wijlen Godefridus Campen, 

welke goederen Walterus Rijc gerechtelijk verworven had van hr Arnoldus van 

Uden, en welke goederen voornoemde wijlen Laurencius verworven had van 

voornoemde Walterus Rijc. 

 

Dicta Beatrix cum tutore suum usufructum sibi competentem in medietate 

que dicto quondam Nijcholao Moelenrie (verbeterd uit: Mollenrie) de morte 

quondam Elizabeth sue sororis uxoris (dg: olim La) quondam Laurencii 

Boijen de morte (dg: eiusdem q) et de morte eiusdem quondam Laurencii 

successione (dg: sunt a) est advoluta in omnibus bonis quondam Godefridi 

Campen que bona omnia Walterus Rijc erga dominum Arnoldum de Uden 

acquisiverat #per judicem etc# et que bona omnia dictus quondam 

Laurencius erga dictum (dg: quondam) Walterum Rijc acquisiverat prout in 

litteris dicebat contineri supportavit mihi ad opus Lije filie dictorum 

Beatricis et quondam Nijcholai Moelenre promittens cum tutore ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 016v 07 wo 15-10-1393. 

Voornoemde Beatrix wv Nijcholaus Moelner droeg over aan de secretaris, tbv 

Lija, dvw voornoemde Nijcholaus en Beatrix, haar vruchtgebruik in (1) de 

helft, die aan voornoemde wijlen Nijcholaus Moelnere gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Elizabeth ev Laurencius Boijen, in (1a) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde wijlen Laurencius verworven had 

van Theodericus van der Poerten, (1b) een b-erfpacht van 1 mud gerst, die 

Johannes Jordens soen van Vechel aan voornoemde Laurencius leverde, (1c) 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die voornoemde wijlen Laurencius beurde uit 

een erfgoed van Egidius gnd Coes, in Den Bosch, in de Peperstraat, naast 

het stenen huis van voornoemde wijlen Laurencius, (2) het recht dat aan 

voornoemde wijlen Nijcholaus en Beatrix behoorde in een b-erfpacht van 4 

mud rogge, die Godefridus Campen vermaakt had aan wijlen zijn ouders voor 

de duur van hun leven, en, na overlijden van zijn ouders, aan erfg van 

voornoemde Godefridus. 

 

Dicta Beatrix cum tutore suum usufructum sibi competentem in (dg: here) 

medietate que dicto quondam Nijcholao Moelnere de morte quondam Elizabeth 

sue sororis (dg: filie) uxoris olim (dg: dicti) Laurencii Boijen 

successione fuerat advoluta in hereditaria paccione unius modii siliginis 

quam dictus quondam Laurencius erga Theodericum van der Poerten 

acquisiverat atque in hereditaria paccione unius modii ordei quam (dg: 
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dictus quondam Laurencius erga Johannem Leonii de Erpe) Johannes (dg: 

Jod) Jordens soen de Vechel dicto Laurencio solvere consuevit et in 

hereditario censu (dg: IIII) IIII librarum monete quem dictus quondam 

Laurencius (dg: Egidius Coes) ex hereditate (dg: quo) Egidii dicti Coes 

sita in Busco in vico dicto (dg: Colperstraet) #Peperstraet# iuxta (dg: 

h) domum lapideam dicti quondam Laurencii habuit solvendam annuatim ut 

dicebat (dg: supportavit mihi ad opus Lije filie dictorum Beatricis et 

quondam Nijcholai promittens cum tutore ratam servare) atque in toto jure 

quod dictis quondam Nijcholao et Beatrici competebat in hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis quam Godefridus Campen legaverat 

quondam #suis parentibus# (dg: Henrico Campen #suo patri#) ab eisdem 

quondam (dg: Henrico quoad) #suis parentibus# ad (dg: eius) #eorum# vitam 

possidendam et post (dg: eiusdem Henrici Campen) #eorundem parentum# 

decessum ad heredes dicti Godefridi devolvendam ut dicebat supportavit 

mihi ad opus Lije (dg: sue) filie (dg: pro) dictorum quondam Nijcholai et 

Beatricis promittens cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 016v 08 vr 17-10-1393. 

Voornoemde Beatrix, Willelmus en Lija droegen de helft van voornoemde 

goederen over aan Walterus Coptiten. 

 

Dicti (dg: G) Beatrix cum tutore Willelmus et Lija cum eodem medietatem 

premissorum supportaverunt Waltero Coptiten et promiserunt (dg: ratam 

servare) cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. !Datum in profesto Luce. 

 

1180 mf1 B 06 p. 17. 

 in profesto Luce: vrijdag 17-10-1393. 

 in octavis nativitatis Marie: maandag 15-09-1393. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 18-09-1393. 

 in crastino octavarum nativitatis Marie: dinsdag 16-09-1393. 

 

BP 1180 p 017r 01 vr 17-10-1393. 

Beatrix wv Nijcholaus gnd Moelner, Willelmus van Weert timmerman en zijn 

vrouw Lija dvw voornoemde Nijcholaus droegen over aan Walterus Coptiten de 

helft, die aan voornoemde wijlen Nijcholaus Moelner gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Elizabeth evw Laurencius Boijen en na overlijden 

van voornoemde Laurencius, in alle goederen van wijlen Godefridus Campen, 

welke goederen Walterus Rijc gerechtelijk verworven had van hr Arnoldus van 

Uden priester, en welke goederem voornoemde wijlen Laurencius verworven had 

van voornoemde Walterus Rijc. 

 

Beatrix relicta quondam Nijcholai dicti Moelner cum tutore Willelmus de 

Weert (dg: .. p) carpentarius maritus legitimus Lije sue uxoris filie 

dicti quondam Nijcholai et dicta Lija cum eodem tamquam cum tutore 

medietatem (dg: omnium bonorum dicto) que dicto quondam Nijcholao Moelner 

de morte (dg: di) quondam Elizabeth quondam sue (dg: uxoris et) sororis 

uxoris (dg: olim) quondam Laurencii Boijen et de morte (dg: est) eiusdem 

quondam Laurencii successione fuerat advoluta in omnibus bonis quondam 

Godefridi Campen que bona omnia quondam Godefridi Campen Walterus Rijc 

erga dominum Arnoldum de Uden presbitrem per judicem mediante sententia 

scabinorum acquisiverat et que bona omnia dictus quondam Laurencius erga 

dictum Walterum #Rijt# acquisiverat prout in litteris (dg: qd) dicebant 

contineri hereditarie supportaverunt Waltero Coptiten (dg: Beatrix 

relicta quo) promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte deponere!. Testes Goessuinus et Jordanus datum in profesto Luce. 

 

BP 1180 p 017r 02 vr 17-10-1393. 

(dg: Theoc). 
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BP 1180 p 017r 03 ma 15-09-1393. 

Arnoldus Veertich Scillinge en zijn vrouw Nenna wv Henricus die Langhe 

droegen over aan de secretaris, tbv Theodericus zv voornoemde Nenna, (1) 

het vruchtgebruik, dat voornoemde Nenna heeft, in een achterhuis met 

ondergrond, in Den Bosch, in de Orthenstraat, op het eind van het erfgoed 

van voornoemde Nenna en haar zoon Theodericus, welk erfgoed ligt tussen 

Johannes van Orten enerzijds en erfgoed van wijlen Copkinus gnd Goeswijns 

anderzijds, en welk achterhuis met ondergrond ligt naast de achterste 

gemene weg, reikend vanaf die achterste gemene weg tot aan een tuin, 

gelegen tussen het voorhuis van voornoemde Nenna en haar zoon Theodericus 

enerzijds en voornoemd achterhuis anderzijds, (2) de helft van voornoemde 

tuin, gelegen tussen voornoemd voorhuis enerzijds en voornoemd achterhuis 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemd achterhuis. 

 

Arnoldus Veertich Scillinge maritus legitimus Nenne sue uxoris (dg: f) 

relicte quondam Henrici die Langhe et dicta Nenna cum eodem tamquam cum 

tutore (dg: s) usufructum #et totum jus# dicte Nenne competentes in 

posteriori #domo# cum suo fundo sita in Busco in vico Ortensi (dg: retro) 

in fine (dg: hereditatis domus et are) hereditatis dicte Nenne et 

Theoderici eius filii que hereditas sita est inter Johannis! de Orten ex 

uno et inter hereditatem quondam Copkini dicti Goeswijns ex alio et que 

domus posterior (dg: et sita e) cum suo fundo sita est iuxta (dg: co) 

quandam #posteriorem# communem plateam ibidem et que domus posterior cum 

suo fundo tendit ab eadem communi #posteriori# platea usque ad ortum 

#situm# (dg: situm #post# inter dictam domum anteriorem et dictam do 

dictorum Nenne et Theoderici eius filii ibidem atque) #inter# domum 

anteriorem dicte Nenne et Theoderici eius filii et inter dictam domum 

posteriorem atque medietatem dicti orti siti inter dictam domum 

anteriorem et inter dictam domum posteriorem scilicet illa medietas dicti 

orti que medietas sita (dg: -s) est versus dictam domum posteriorem ut 

dicebant supportaverunt #mihi ad opus# dicti Theoderici eius filii 

promittentes ratam servare. Testes Dordrecht et Vere datum in octavis 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 017r 04 do 18-09-1393. 

Voornoemde Theodericus zv Nenna wv Henricus die Langhe gaf uit aan 

Cristianus van Ghelren voornoemd achterhuis met ondergrond en de helft van 

voornoemde tuin, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 25 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

{Beginnend aan het eind van BP 1180 p 017r 02, naast BP 1180 p 017r 04 en 

naast een opengelaten ruimte onder BP 1180 p 017r 04, staat een haal, 

kennelijk om deze gehele ruimte open te laten voor BP 1180 p 017r 04}. 

Dictus Theodericus dictas domum posteriorem cum suo fundo et medietatem 

dicti orti #prout ibidem limitati# dedit ad hereditarium censum Cristiano 

de Ghelren (dg: -n) ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario 

censu XXV solidorum monete (dg: hereditarie me) dando sibi ab alio 

hereditarie nativitatis (dg: Domini) beati Johannis ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et (dg: obligationem ex) aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Emont et Vere datum 

quinta post Lamberti. 

 

BP 1180 p 017r 05 ma 15-09-1393. 

Nijcholaus van Kessel en Rodolphus van Gravia beloofden aan Philippus 

Jozollo etc 48 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393) te betalen, op straffe van 2. 

 

Nijcholaus de Kessel et Rodolphus de Gravia promiserunt Philippo Jozollo 

etc XLVIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub II!. Testes Vere et Wouter datum in octavis 
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nativitatis Marie virginis. 

 

BP 1180 p 017r 06 ma 15-09-1393. 

Arnoldus Hoernken beloofde Martinus Berwout, tbv Mechtildis ndv voornoemde 

Martinus, 40 Hollandse gulden (dg: of de waarde) met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1393) te betalen. 

 

Arnoldus Hoernken promisit (dg: Mechtildi filie naturali a) Martino 

Berwout #ad opus Mechtildis filie naturalis eiusdem Martini# XL Hollant 

gulden (dg: seu valorem) ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dordrecht et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 017r 07 ma 15-09-1393. 

Hermannus zvw Petrus gnd Copparts soen verkocht aan Theodericus Luwe zvw 

Theodericus Proefts soen een stuk land in Empel, ter plaatse gnd ten 

Rullen, tussen Gerardus die Ruver enerzijds en Denkinus Hannen soen 

anderzijds, belast met 2 schreden dijk ter plaatse gnd te Hostaden, 2 

roeden dijk ter plaatse gnd des Papen Wade en 3 schreden dijk ter plaatse 

gnd aan Reigers Vliet. 

 

Hermannus (dg: Peters soen de) filius (dg: Petri) quondam Petri dicti 

Copparts soen peciam terre sitam in parochia de Empel ad locum dictum ten 

Rullen inter hereditatem Gerardi die Ruver ex uno et inter hereditatem 

Denkini Hannen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico 

Luwe filio quondam Theoderici Proefts soen promittens warandiam et 

obligationem deponere exceptis duabus passibus dictis screden aggeris 

sitis ad locum dictum te Hostaden atque duabus virgatis aggeris sitis ad 

locum dictum des Papen Wade (dg: item) atque tribus passibus dictis 

screden aggeris sitis ad locum dictum aen (dg: Reijgels) Reijgers Vliet 

(dg: ut dicebat) ad premissa de jure spectantibus ut dicebat. Testes Vere 

et Wouter datum supra. 

 

BP 1180 p 017r 08 ma 15-09-1393. 

Theodericus van Vlimen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus de Vlimen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 017r 09 ma 15-09-1393. 

Voornoemde Theodericus Luwe koper beloofde aan Goeswinus Kaelstaf den Cuper 

44 Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen. 

 

Dictus Theodericus Luwe emptor promisit Goeswino Kaelstaf den Cuper 

XLIIII #Gelre# gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 017r 10 di 16-09-1393. 

Guedeldis wv Baudewinus Lijsmoeden beloofde aan Clemencia van Puederzen 35 

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

betalen. 

 

Guedeldis relicta quondam Baudewini Lijsmoeden promisit super omnia 

Clemencie de Puederzen XXXV Gelre gulden seu valorem ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Dordrecht et Aggere datum in crastino octavarum 

nativitatis Marie. 

 

BP 1180 p 017r 11 di 16-09-1393. 

Voornoemde Guedeldis beloofde aan voornoemde Clemencia 30 Gelderse gulden 

of de waarde met Pasen over een jaar (zo 11-04-1395) te betalen. 
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Dicta (dg: -s) Guedeldis promisit dicte Clemencie XXX Gelre gulden seu 

#valorem# a festo (dg: nativitatis Domini) #pasche# proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 B 07 p. 18. 

 in crastino Lamberti: donderdag 18-09-1393. 

 in crastino Lamberti anno nonagesimo tercio: donderdag 18-09-1393. 

 Quinta post Lamberti: donderdag 18-09-1393. 

 

BP 1180 p 018v 01 do 18-09-1393. 

Arnoldus zvw Johannes van Zidewijnden gaf uit aan Petrus die Laet zvw 

Johannes gnd die Laet een huis20 en erf, in Den Bosch, naast de Haven, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes van Drueten enerzijds en een straatje 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de oude stadsmuur, met 

recht voornoemde weg te mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns21 van 9 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-

1394). 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Zidewijnden (dg: domistadium situm) 

#domum et aream sitam# in Buscoducis iuxta aquam dictam die Haven inter 

hereditatem (dg: Johannis Zanders Walteri Coelle..aer ex uno et inter 

inter Johannis) quondam Johannis de Drueten ex uno et inter quendam 

viculum ibidem tendentem ex alio tendentem (dg: cum uno fine ad) a 

communi via ibidem usque ad antiquum murum oppidi de Busco #simul cum 

jure dicta via similiter aliis hominibus jus in eadem habentibus# ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Petro die Laet filio quondam 

Johannis dicti die (dg: Late) Laet ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu novem librarum monete dando sibi ab alio mediatim (dg: 

Domini Johannis) Domini et mediatim Johannis et primo termino solucionis 

a festo nativitatis Domini proxime futuro ultra annum ex premissis 

promittens warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Dordrecht et Vere datum in crastino (dg: nativitatis D Marie) 

#Lamberti#. 

 

BP 1180 p 018v 02 do 18-09-1393. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Arnoldus 25 Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus Petrus promisit dicto Arnoldo #bonos# XXV Gelre gulden seu valorem 

ad festum nativitatis (dg: Domini) Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 018v 03 do 18-09-1393. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Arnoldus 28 goede Gelderse gulden 

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

 

Dictus Petrus promisit dicto Arnoldo XXVIII bonos Gelre gulden seu 

valorem ad Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 018v 04 do 18-09-1393. 

Hr Nijcholaus van Aken priester en Henricus Raet beloofden aan Arnoldus nzv 

Henricus gnd Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere 38¾ nieuwe Gelderse 

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

 

Dominus Nijcholaus de Aken #presbiter# et Henricus (dg: de) Raet 

promiserunt Arnoldo filio (dg: quond) naturali Henrici dicti Scilder 

filii quondam Nijcholai Scilder (dg: ju) senioris XXXIX novos Gelre 

                         
20 Zie → BP 1184 f 119r 03 do 23-04-1405, overdracht van het huis. 
21 Zie → BP 1180 p 448v 08 wo 31-05-1396, vermelding van de cijns. 
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gulden seu valorem minus quarta parte unius #novi# Gelre gulden ad pasca 

proxime futurum persolvendos. Testes Vere et Walterus datum (dg: supra) 

#in crastino Lamberti#. 

 

BP 1180 p 018v 05 do 18-09-1393. 

Hr Nijcholaus beloofde beloofde voornoemde Henricus schadeloos te houden. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Willelmus van Audenhoven en 

Walterus Delijen soen. 

 

A. 

Et dominus Nijcholaus promisit fide prestita indempnem servare in quantum 

dictus Henricus huiusmodi dampna per duos testes probare poterit. Acta in 

camera presentibus Willelmo de Audenhoven et Waltero Delijen soen datum 

in crastino Lamberti anno (dg: XC) nonagesimo tercio hora ante nonam. 

 

BP 1180 p 018v 06 do 18-09-1393. 

Hr Nijcholaus van Aken en Johannes Herinc zv Johannes Herinc de oudere 

vleeshouwer beloofden aan voornoemde Arnoldus nzv etc 38¾ nieuwe Gelderse 

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

 

Dominus Nijcholaus de Aken et Johannes Herinc (dg: junior) #filius 

Johannis Herinc senioris# carnifex promiserunt dicto Arnoldo filio 

naturali etc XXXIX novos Gelre gulden seu valorem minus quarta parte 

unius novi Gelre gulden ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 018v 07 do 18-09-1393. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Theodericus van den Hoevel zvw 

Lambertus 44¼ Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-

03-1394) te betalen. 

 

Henricus Boijen filius quondam Arnoldi promisit Theoderico (dg: de) van 

den Hoevel filio quondam Lamberti XLIIII (dg: bonos) Engels nobel (dg: 

seu valorem) et quartam partem unius Enghels nobel seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 018v 08 do 18-09-1393. 

Matheus Quap zvw Franco Nolleken beloofde aan Theodericus van den Hoevel 

zvw Lambertus 48¼ Engelse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 

03-03-1394) te betalen. 

 

Matheus Quap filius quondam Franconis Nolleken promisit Theoderico van 

den Hoevel filio quondam Lamberti (dg: XV) XLVIII Engels nobel et quartam 

partem unius Enghels nobel seu valorem ad carnsprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 018v 09 do 18-09-1393. 

Willelmus van Audenhoven verkocht aan Walterus zv Willelmus gnd die Corte 1 

bunder beemd22 in Oirschot, ter plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse gnd Hein 

Papen Broek, tussen Johannes Everaets enerzijds en Aleijdis dvw Petrus gnd 

Spruijt anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 

schelling geld aan de heer van Helmond. 

 

Willelmus de Audenhoven unum bonarium prati situm in parochia de Oerscot 

in loco dicto Wippenhout ad locum dictum Heijn Papen Broec inter 

hereditatem Johannis Everaets ex uno et inter hereditatem Aleijdis filie 

quondam Petri dicti (dg: Spruijt) Spruijt ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Waltero (dg: dicto des Corten filio quondam) filio Willelmi 

                         
22 Zie → BP 1180 p 018v 10 do 18-09-1393 (1), verkoop erfpacht uit onder 

meer dit onderpand. 
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dicti die Corte promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis et hereditario censu XL solidorum monete (dg: 

monete) domino de Helmont exinde solvendis. Testes Emont et Walterus 

supra. 

 

BP 1180 p 018v 10 do 18-09-1393. 

Walterus zv Willelmus die Corte verkocht aan Johannes die Wilde zvw 

Henricus die Wilde van Spoerdonc een n-erfpacht23 van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, uit (124) 1 bunder beemd in 

Oirschot, ter plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse gnd Hein Papen Broek, 

tussen Johannes gnd Everaets enerzijds en Aleijdis dvw Petrus gnd Spruijt 

anderzijds, (2) een huis en tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, 

tussen Theodericus van der Vloet enerzijds en Mathijas zvw Jordanus van der 

Vloet anderzijds, (3) 1 bunder beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Hein 

Papen Broek, tussen Henricus van der Heijden enerzijds en Willelmus die 

Corte bv verkoper anderzijds. De goederen waren belast met de grondcijnzen, 

een b-erfcijns van 4 pond geld uit voornoemde 2 bunder beemd, en een 

b-erfpacht van 2 lopen rogge uit voornoemd huis en tuin. 

 

Walterus filius Willelmi die Corte hereditarie vendidit Johanni die Wilde 

filio quondam Henrici die Wilde de Spoerdonc hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis 

et in Oerscot tradendam ex uno bonario prati sito in parochia de Oerscot 

in loco dicto Wippenhout ad locum dictum Heijn Papen Broec inter 

hereditatem (dg: E) Johannis dicti Everaets ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis filie quondam Petri dicti Spruijt ex alio atque ex domo et orto 

sitis in parochia de Oerscot in loco dicto Spoerdonc inter hereditatem 

Theoderici van der Vloet ex uno et inter hereditatem Mathije filii 

quondam Jordani van der Vloet ex alio item ex uno bonario prati sito in 

dicta parochia in (dg: p) super dicto loco Heijn Papen Broec vocato inter 

hereditatem Henrici van der Heijden ex uno et inter hereditatem Willelmi 

die Corte fratris dicti venditoris ex alio promittens (dg: W) super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi et 

hereditario censu quatuor librarum monete ex dictis duobus bonariis prati 

et hereditaria paccione (dg: un duos lo) duorum lopinorum siliginis ex 

dictis domo et orto prius solvendis. Testes Rover et Walterus datum 

quinta post Lamberti. 

 

BP 1180 p 018v 11 do 18-09-1393. 

Nijcholaus zv Johannes gnd die Wolf en zijn vrouw Mechtildis ndvw hr 

Johannes van Dronghelen wv Henricus gnd Scout droegen over aan de 

secretaris, tbv Petrus, Elizabeth en Ava, kvw voornoemde Henricus Scout en 

voornoemde Mechtildis, het vruchtgebruik, aan voornoemde Mechtildis 

behorend, in de helft, die aan voornoemde wijlen Henricus Scout behoorde, 

in een hoeve in Venloon, die eertijds was van Henricus van Zulikem. 

 

Nota. 

Nijcholaus (dg: d) filius (dg: quondam) Johannis dicti die Wolf maritus 

legitimus ut asserebat Mechtildis sue uxoris (dg: filie quondam) filie 

naturalis quondam #domini# Johannis de Dronghelen militis relicte quondam 

Henrici dicti Scout et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

si) usufructum ad dictam Mechtildem spectantem in medietate que ad dictum 

quondam Henricum Scout spectare consueverat in quodam manso sito in 

parochia de Venloen (dg: et in) et qui mansus fuerat (dg: quondam) dudum 

Henrici de Zuken #Zulikem# et (dg: ex) in attinentiis dicti mansi 

universis ut dicebant supportaverunt mihi ad opus Petri (dg: Er) 

Elizabeth et Ave liberorum dictorum quondam Henrici Scout et Mechtildis 

promittentes (dg: cum tutore) ratam servare. Testes in! crastino 

                         
23 Zie → BP 1182 p 177r 06 ±wo 18-08-1400, overdracht van de erfpacht. 
24 Zie ← BP 1180 p 018v 09 do 18-09-1393, verkoop van dit onderpand. 
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Lamberti. 

 

BP 1180 p 018v 12 do 18-09-1393. 

Johannes gnd Lauwart van Macharen verkocht aan Godefridus zvw Andreas van 

Berlikem een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan in Den Bosch te 

betalen, gaande uit (1) een hofstad, huis, en tuin in Macharen, tussen 

Godefridus gnd Godde van Geffen enerzijds en Arnoldus Koec van Macharen 

anderzijds, reeds belast met 1¼ oude groot, (2) 7 hont land in Macharen, 

tussen Thomas Yden soen enerzijds en Peijnsa gnd Reijners anderzijds, reeds 

belast met 8 oude groot. 

 

Johannes dictus Lauwart de Macharen hereditarie vendidit #Godefrido# 

filio quondam Andree de Berlikem hereditarium censum IIII librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendum ex (dg: 

domo) domistadio domo et orto sitis in parochia de Macharen inter 

hereditatem (dg: Goddonis) #Godefridi# dicti Godde de Geffen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Koec (dg: de) de Macharen ex alio atque ex 

septem (dg: p) hont terre sitis in dicta parochia inter hereditatem (dg: 

m) Thome Yden soen ex uno et inter hereditatem Peijnse dicte Reijners ex 

alio promittens super habita et habenda warandiam et obligationem aliam 

deponere atque! octo grossis antiquis ex dictis septem hont terre et uno 

grosso antiquo et quarta parte unius grossi antiqui ex dictis domistadio 

domo et orto de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Vere et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1180 p 018v 13 do 18-09-1393. 

Petrus die Wit ev Margareta dvw Wautgherus zvw Johannes zv Arnoldus en 

Everardus Wouters soen droegen over aan Johannes van Breda de helft in ¼ 

deel, behorend aan voornoemde Wautgherus, van een b-erfcijns van 40 

schellingen zwarten, met Allerheiligen te betalen, gaande uit 3 roeden land 

van Jacobus szv Boudewinus van Waelwijc, in Waalwijk, welk ¼ deel van de 

cijns voornoemde wijlen Wautgherus zvw Johannes zv Arnoldus verworven had 

van Henricus zvw Engelbertus Mersman van Waelwijc. Voornoemde Everardus 

beloofde dat zijn zoon Amelius {p.019r} hierop nimmer rechten zal doen 

gelden. 

 

Nota. 

Petrus die Wit maritus et tutor Margarete sue uxoris (dg: filie et 

Everardus Wouters soen maritus et) filie quondam Wautgheri filii quondam 

Johannis filii Arnoldi et Everardus Wouters soen medietatem ad se 

spectantem (dg: in hereditario censu quadra) in quarta parte que ad 

dictum Wautgherum spectabat annui et hereditarii census quadraginta 

solidorum nigrorum (dg: ..) solvendi hereditarie omnium sanctorum ex 

tribus virgatis terre Jacobi generi Boudewini de Waelwijc sitis in 

parochia de Waelwijc quam quartam partem dicti (dg: su) census dictus 

quondam Wautgherus filius quondam Johannis filii Arnoldi erga Henricum 

filium quondam Engelberti Mersman de Waelwijc acquisiverat prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Johanni de (dg: Bed) Breda cum 

litteris et jure promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui! 

deponere promisit insuper (dg: super omnia q) dictus Everardus super 

omnia quod ipse Amelium suum #filium# (dg: quamcito ad annos ....) 

 

1180 mf1 B 08 p. 19. 

 in crastino Lamberti: donderdag 18-09-1393. 

 

BP 1180 p 019r 01 do 18-09-1393. 

talem habebit quod nunquam presumet se jus in (dg: premissis) predicta 

medietate dicti census habere. Testes Rover et Vere datum in crastino 

Lamberti. 
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BP 1180 p 019r 02 do 18-09-1393. 

Willelmus zv Luppertus gnd Luppe van den Scoet beloofde aan Willelmus van 

den Velde zvw Willelmus van den Velde 60 mud hop, Bossche maat, uiterlijk 

met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1393) in Oirschot te leveren. 

 

Willelmus filius Lupperti dicti Luppe van den Scoet promisit super omnia 

Willelmo van den Velde filio quondam Willelmi van den Velde LX modios 

(dg: s h) lupuli mensure de Busco (dg: a) infra hinc et festum Remigii 

proxime futurum persolvendos et in Oerscot tradendos. Testes Vere et 

Wouter datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 03 do 18-09-1393. 

Ermgardis wv Nijcholaus Stierken verklaarde dat Ywanus Stierken alle 

achterstallige termijnen heeft voldaan25,26,27 van de lijfrente28, die de 

broers Johannes Stierken en Henricus Stierken, kvw Johannes Stierken, 

moeten betalen aan voornoemde Ermgardis, op haar leven. 

 

Ermgardis relicta quondam Nijcholai Stierken palam recognovit sibi per 

(dg: d) Ywanum Stierken fore satisfactum de omnibus arrestadiis sibi (dg: 

ar) restantibus (dg: occacione) a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem occacione vitalis pensionis quam Johannes Stierken et (dg: 

Johannes) #Henricus# Stierken fratres liberi quondam Johannis Stierken 

dicte Ermgardi solvere tenebitur! annuatim ad eius vitam (dg: salva dicte 

Ermgardi dicta sua pensione vitali). Testes Rover et Vere datum in 

crastino Lamberti. 

 

BP 1180 p 019r 04 do 18-09-1393. 

Henricus Tonghelaer 1/18 deel in {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Tonghelaer unam decimam octavam partem ad se spectantem in q. 

 

BP 1180 p 019r 05 do 18-09-1393. 

Johannes Mersman zvw Johannes Mersman van Os beloofde aan Willelmus van der 

Hoeven 25 mud haver, Bossche maat, de beste haver die ten tijde van de 

levering in Den Bosch op de Markt verkocht wordt minus 1 plak van de waarde 

per mud, en 1 Gelderse gulden op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 29-

03-1394) te leveren en te betalen. 

 

Johannes Mersman filius quondam Johannis Mersman de Os promisit super 

omnia Willelmo van der Hoeven XXV modios (dg: siliginis) #avene# mensure 

de Busco scilicet de meliori avena tempore solucionis dicte avene 

vendende in foro de Busco minus tamen una placke de (dg: quolibet modio) 

valore cuiuslibet modii avene predicte (dg: ad dominicam qua cantabitur 

letare Jherusalem proxime futuram persolvendos) et unum florenum dictus! 

gulden monete Gelrie (dg: se) ad dominicam qua cantatur letare Jherusalem 

proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 06 do 18-09-1393. 

Johannes van Ollant en Johannes, !Johannes en Elizabeth, kv eerstgenoemde 

Johannes, gaven uit aan Johannes van Zanbeke nzvw Theodericus van Zanbeke 

de helft van 2 morgen land gelegen voor Hintham, tussen Ancelmus zvw Petrus 

van Brugen enerzijds en Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerken 

                         
25 Zie ← BP 1177 f 067v 15 do 13-08-1383, achterstallige termijnen van een 

lijfrente van 24 pond zijn betaald. 
26 Zie ← BP 1178 f 048r 02 ma 27-07-1388, achterstallige termijnen van 

lijfrenten zijn betaald. 
27 Zie ← BP 1178 f 117v 09 za 11-09-1389, achterstallige termijnen van een 

lijfrente zijn betaald. 
28 Zie → BP 1180 p 363r 01 di 28-09-1395 (1), overdracht van een lijfrente 

van 24 pond. 
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anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa en met het 

andere eind aan Thomas van Hijntham; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Johannes de Ollant Johannes et !Johannes et Elizabeth liberi (dg: q) 

primodicti Johannis cum tutore (dg: unum iuger terre situm) #medietatem 

duorum iugerum terre sitorum# ante Hijntham inter hereditatem (dg: 

quondam Petri) Ancelmi filii quondam Petri de Brugen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Heerken senioris filii quondam Godefridi Heerken #ex 

alio# tendentem cum uno fine ad aquam dictam (dg: dictam) die Aa et cum 

reliquo fine ad hereditatem Thome de Hijntham ut dicebant (dg: 

hereditarie vendiderunt) #dederunt ad hereditarium censum# Johanni de 

Zanbeke filio #naturali# quondam Theoderici de Zanbeke (dg: promittentes 

cum tutore) ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu 

triginta solidorum monete dando eis ab alio hereditarie nativitatis 

Johannis ex premissa medietate promittentes cum tutore indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem aliam deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 07 do 18-09-1393. 

Arnoldus zv Johannes Bruijstens beloofde aan Enghelberna wv Rodolphus 

Bubben 18 goede Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

(dg: Solvit). 

Arnoldus filius Johannis Bruijstens promisit super omnia Enghelberne 

relicte quondam Rodolphi Bubben XVIII bonos Gelre gulden seu valorem ad 

monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 08 do 18-09-1393. 

Johannes Bessellen en Walterus zvw Theodericus de Megen beloofden aan 

Heijmericus van Alphen 15 goede Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Johannes Bessellen et Walterus filius quondam Theoderici de Megen 

promiserunt Heijmerico de Alphen XV (dg: goide) bonos Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 019r 09 do 18-09-1393. 

Johannes die Gruijter van Os en Arnoldus van Boemel goudsmid beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 12 oude schilden met Sint-Martinus aanstaande (di 11-

11-1393; 12+31+11=54 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes die Gruijter de Os et Arnoldus de Boemel (dg: dicti) aurifaber 

promiserunt Philippo Jozollo etc XII aude scilde ad Martini proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 10 do 18-09-1393. 

(dg: De eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit alium indempnem). 

 

BP 1180 p 019r 11 do 18-09-1393. 

Johannes van Aelst snijder beloofde aan Godefridus van Eijndoven zvw 

Henricus Veren Aleijten soen een n-erfcijns van 6 oude schilden of de 

waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis en erf van 

voornoemde Johannes, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Johannes Basijn enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Geffen szv 

Theodericus Mangelant anderzijds. 
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Johannes de Aelst sartor promisit se daturum et soluturum Godefrido de 

Eijndoven filio quondam Henrici Veren Aleijten soen hereditarium censum 

sex aude scilde seu valorem hereditarie Remigii ex domo et area dicti 

Johannis sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem 

Johannis Basijn ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Geffen generi 

Theoderici Mangelant ex alio promittens super omnia warandiam. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 12 do 18-09-1393. 

Wolterus Phien soen droeg over aan Martinus den Decker van Gemonden een 

kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van 

Johannes van Wanbraken en erfgoed van Johannes van Ellaer enerzijds en een 

weg anderzijds, met een eind strekkend richting de gemene weg aan erfgoed 

van Everardus gnd Willems soen en met het andere eind aan erfgoed van 

Goeswinus gnd Jans soen, welke kamer met ondergrond 13 voet breed is en, 

inclusief de osendruppen, 26 voet lang, met recht van weg over een weg die 

loopt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, met de 

helft van de wand en bouwwerken van die wand tussen voornoemde kamer en 

voornoemd erfgoed van Everardus, en met de helft van de wand en bouwwerken 

van die wand tussen voornoemde kamer en het erfgoed van voornoemde 

Goeswinus, aan hem verkocht door Wolterus gnd van Eijndoven zvw Johannes 

gnd Wouters soen. 

 

Wolterus (dg: f) Phien soen quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco 

ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem Johannis de Wanbraken (dg: ex 

uno) et inter hereditatem Johannis de Ellaer ex uno et inter (dg: here) 

quandam (dg: aquam) viam ibidem tendentem ex alio tendentem cum uno fine 

versus communem plateam ad hereditatem Everardi dicti Willems soen et cum 

reliquo fine ad hereditatem (dg: Jo) Goeswini dicti Jans soen et que 

camera cum dicto eius fundo predicta tredecim pedatas (dg: in l) in 

latitudine continet et que camera cum eius stillidiis! viginti sex 

pedatas in longitudine continet simul cum jure eundi redeundi et 

ambulandi totiens quotiens possessoribus pro tempore dicte camere cum 

eius fundo placuerit et ipsi voluerint per viam tendentem ibidem a 

communi platea retrorsum usque ad communem aquam et cum medietate 

parietis et (dg: eius ed) eius edificiorum consistentium inter dictam 

cameram et inter dictam hereditatem dicti Everardi et cum medietate 

parietis et eius edificiorum consistentium inter dictam cameram et inter 

hereditatem dicti Goeswini venditam sibi a Woltero dicto de Eijndoven 

filio quondam Johannis dicti Wouters soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Martino den Decke[r?] de Gemonden (dg: prout in litteris pro) 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte (dg: eorum) sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 13 do 18-09-1393. 

Voornoemde Martinus beloofde aan voornoemde Walterus Phien soen een 

n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

voornoemde kamer en de helft van de wanden. 

 

Dictus Martinus promisit se daturum et soluturum dicto Waltero Phien soen 

hereditarium censum X solidorum monete anno quolibet hereditarie 

nativitatis (dg: Domini) Johannis ex dicta (dg: dicta) camera cum jure 

medietate! parietum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 14 do 18-09-1393. 

Rodolphus van den Wege, Engbertus zvw Jacobus Aven soen en Johannes Matheus 

soen witlederbereider beloofden aan Rutgherus zvw Rutgherus van Boemel 27 

Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met Vastenavond (di 03-03-

1394) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394). 
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Rodolphus van den Wege Engbertus filius quondam Jacobi Aven soen et 

Johannes Matheus soen parator corei albi promiserunt Rutghero filio 

quondam Rutgheri de Boemel XXVII Enghel! nobel seu valorem (dg: ad) 

mediatim ad carnisprivium et mediatim pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 019r 15 do 18-09-1393. 

De eerste zal de andere twee schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios duos indempnes. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 B 09 p. 20. 

 Sexta post Lamberti: vrijdag 19-09-1393. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1393. 

 in vigilia Mathei: zaterdag 20-09-1393. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 26-09-1393. 

 in crastino Mathei: maandag 22-09-1393. 

 

BP 1180 p 020v 01 vr 19-09-1393. 

Johannes zv Willelmus zvw Walterus van der Bruggen verkocht aan Yda wv 

Henricus van Geffen zv Elizabeth, tbv haar en kv voornoemde Yda, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Esch, tussen Johannes gnd die 

Smijt enerzijds en Petrus die Decker anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, en 

een aangelegen stuk beemd in Esch, ter plaatse gnd op Geen Kerkland, tussen 

Willelmus zvw Laurencius van der Bruggen enerzijds en Laurencius zvw 

voornoemde Laurencius van der Bruggen anderzijds, (3) een akker gnd Cart 

Sat, in Esch, tussen Gerardus Vuchtman enerzijds en voornoemde Johannes die 

Smijt anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Willelmi (dg: van der Fi) quondam Walteri 

van der Bruggen hereditarie vendidit Yde (dg: uxori) #relicte quondam# 

Henrici de Geffen filii Elizabeth (dg: hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure) ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem Yde ab ea 

genitorum et generandorum hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in parochia de Essche inter hereditatem 

Johannis dicti die Smijt ex uno et inter hereditatem Petri die Decker ex 

alio item ex quatuor lopinatis terre siliginee #et pecia prati sibi 

adiacente# sitis in dicta parochia de locum dictum op Gheen (dg: Kerch) 

Kerclant inter hereditatem Willelmi (dg: dicti Laurens soen ex uno et 

inter et) filii quondam Laurencii van der Bruggen ex uno et inter 

hereditatem Laurencii filii dicti quondam Laurencii van der Bruggen ex 

alio item ex quodam agro dicto Cart Sat sito in dicta parochia inter 

hereditatem Gerardi Vuchtman ex uno et inter hereditatem dicti Johannis 

die Smijt ex alio (dg: item ex quodam prato sito in dicta parochia) ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem aliam deponere 

excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes Vere et Walterus datum sexta post Lamberti. 

 

BP 1180 p 020v 02 vr 19-09-1393. 

Gerardus Vuchtman vernaderde en zij erkende dat recht. 

 

Nota. 

Gerardus Vuchtman prebuit (dg: et reportavit) et ipsa recognovit jus 

habere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 020v 03 do 25-09-1393. 

Voornoemde Gerardus Vuchtman droeg dit naderrecht over aan Petrus dekker. 
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Dictus Gerardus Vuchtman huiusmodi jus redempcionis supportavit Petro 

tectori. Testes Vere et Walterus datum quinta post Mathei. 

 

BP 1180 p 020v 04 vr 19-09-1393. 

Leonius van Erpe beloofde aan Willelmus Vos bakker 15½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Leonius de Erpe promisit Willelmo Vos (dg: pis) pistori XV et dimidium 

novos Gelre !seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) Vere et Walterus datum sexta post Lamberti. 

 

BP 1180 p 020v 05 vr 19-09-1393. 

Johannes van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder beloofde aan 

Leonius van Erpe 5 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1393) te betalen, 4 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394), 5 Hollandse gulden met Sint-Martinus 

over 1 jaar (wo 11-11-1394), 4 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan 

over 1 jaar (do 24-06-1395), 5 Hollandse gulden of de waarde met Sint-

Martinus over 2 jaar (do 11-11-1395) en 4 Hollandse gulden of de waarde met 

Sint-Jan over 2 jaar (za 24-06-1396). 

 

Johannes de Eijndoven filius quondam domini Johannis de Eijndoven militis 

promisit Leonio de Erpe quinque Hollant gulden seu valorem (dg: et) 

Martini proxime futurum et quatuor Hollant gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis futurum! persolvendos atque (dg: ad spacium duorum) 

quinque Hollant gulden a festo Martini proxime futuro ultra annum (dg: 

quinque Hollant gulden) #et# (dg: et) quatuor Hollant gulden seu valorem 

a festo nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum atque quinque 

Hollant gulden seu valorem a festo Martini proxime futuro ultra (dg: 

annum) #duos annos# et quatuor Hollant gulden seu valorem ultra duos 

annos #a nativitatis Johannis proxime# persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 020v 06 za 20-09-1393. 

Robbertus gnd van den Broec ev Gloria dvw Ancelmus van den Wijel droeg over 

aan Johannes van Vladeracken zv Elizabeth een b-erfpacht van 5 mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde Robbertus met Lichtmis in Den Bosch beurt, 

gaande uit de helft, die aan voornoemde Robbertus behoorde, in een hoeve 

gnd het Goed Daar Op van voornoemde wijlen Ancelmus, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eirde, welke helft van de hoeve voornoemde Robbertus uitgegeven 

had aan Henricus van der Rijt van Mierle, voor de hertogencijns, 15 

schelling oude pecunia, 6 penning aan de kerk van Veghel, ¼ cijnshoen, en 

voor voornoemde b-erfpacht van 5 mud rogge. 

 

Robbertus dictus van den Broec maritus et tutor legitimus ut asserebat 

(dg: Gl) Glorie sue uxoris filie quondam Ancelmi van den Wijel 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Busco (dg: 

dan) quam paccionem dictus Robbertus solvendam habet hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate que ad dictum Robbertum 

spectabat in quodam manso dicto tGoet Dair Op dicti quondam Ancelmi sito 

in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde (dg: su) et ex 

attinentiis dicte medietatis supradicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sive! sitis quam (dg: paccionem 

quinque modiorum siliginis d) medietatem dicti mansi cum suis attinentiis 

dictus Robbertus dederat ad pactum Henrico van der Rijt de Mierle 

scilicet pro censu domini nostri ducis ex dicta medietate de jure 

solvendo atque pro quindecim solidis antique pecunie et pro sex denariis 

ecclesie de Vechel atque pro quarta parte unius pulli censualis ex dicta 

medietate annuatim de jure solvendis atque pro dicta hereditaria paccione 

quinque modiorum siliginis dicte mensure prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Vladeracken filio Elizabeth cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 
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Rover et Walterus datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1180 p 020v 07 za 20-09-1393. 

Nijcholaus die Wolf zvw Johannes die Wolf en Petrus en zijn zuster 

Elizabeth, kvw Henricus gnd Scout, verkochten aan Johannes van Breda een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1394), gaande uit een hoeve 

in Venloon, tussen hr Paulus van Haestricht enerzijds en Willelmus van 

Wilsnest, met een steeg ertussen, anderzijds, welke hoeve eertijds was van 

Henricus van Zulikem, welke hoeve voornoemde wijlen Henricus Scout en 

Johannes van Rijswijc verworven hadden van voornoemde Henricus van Zulikem, 

en van welke hoeve voornoemde Nijcholaus Wolf een helft verworven had van 

Johannes van Rijswijc, reeds belast met de grondcijns. Voornoemde Petrus en 

Elizabeth beloofden dat haar zuster Anna minderjarige dvw voornoemde 

Henricus Scout, zodra ze meerderjarig is, hiermee zal instemmen. 

 

-. 

Nijcholaus die Wolf filius quondam Johannis die Wolf Petrus et Elizabeth 

eius soror liberi quondam Henrici dicti Scout cum tutore hereditarie 

vendiderunt Johanni de Breda hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

nativitatis Domini et pro primo termino ultra annum et in Busco 

#tradendam# ex quodam manso sito in parochia de Venloen inter hereditatem 

domini Pauli de Haestricht ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Wilsnest quadam communi stega interiacente ex alio et ex attinentiis 

dicti mansi singulis et universis et qui mansus cum suis attinentiis 

fuerat (dg: quondam) #dudum# Henrici de Zulikem et (dg: de quo .) #quem# 

mansum cum suis attinentiis dictus quondam Henricus Scout (dg: unam 

medietatem) #et Johannes de Rijnswijc!# erga dictum Henricum de Zulikem 

acquisiverant et de quo manso cum suis attinentiis dictus Nijcholaus Wolf 

(dg: reliquam) #unam# medietatem erga Johannem de Rijswijc acquisiverat 

ut dicebant promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere promiserunt (dg: indivisi) insuper dicti Petrus et 

Elizabeth cum tutore indivisi super omnia habita et habenda quod ipsi 

Anna #suam sororem# filiam dicti quondam Henrici Scout impuberem 

existentem quamcito ad annos pubertatis pervenerit dicte vendicioni 

facient consentire et dicto emptori de dicta paccione facere promittere 

warandiam et sufficientem facere. 

 

BP 1180 p 020v 08 do 25-09-1393. 

Nijcholaus zvw Johannes gnd Colen soen deed afstand van erfgoederen van 

Johannes zvw Johannes gnd Kathelinen soen en van geschillen van voornoemde 

Nijcholaus met voornoemde Johannes zvw Johannes Kathelinen soen. 

 

-. 

Nijcholaus filius quondam Johannis dicti Colen soen super omnibus 

hereditatibus Johannis #filii quondam Johannis# dicti Kathelinen soen 

quocumque sitis atque super omnibus impeticionibus accentibus querulis et 

causis quibus mediantibus dictus Nijcholaus (dg: dictus) dictum Johannem 

filium quondam Johannis Kathelinen #soen# et eius hereditates impetere 

posset in judicio spirituali vel seculari aut alias quovis modo a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem quacumque occacione ut 

dicebat ad opus dicti Johannis filii quondam Johannis Kathelinen soen 

renunciavit promittens super habita et habenda quod ipse (dg: dicta bona) 

dictum Johannem filium quondam Johannis Kathelinen soen et eius bona 

quecumque nunquam impetet nec vexabit nec in judicio spirituali nec in 

judicio seculari occacione dictarum impeticionum accentium et causarum et 

inde emergentium. Testes Vere et Walterus datum quinta post Mathei. 
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BP 1180 p 020v 09 vr 19-09-1393. 

Baudewinus van Zelant en zijn vrouw Yda beloofden aan Johannes Gerijs, tbv 

Gerardus gnd Maes soen van Bucstel, 70 Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Baudewinus de Zelant et Yda eius uxor promiserunt Johanni Gerijs ad opus 

Gerardi (dg: fi) dicti Maes soen (dg: soen) de Bucstel septuaginta Gelre 

gulden seu valorem seu! valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Vere et (dg: ..) Wouter datum sexta post Lamberti. 

 

BP 1180 p 020v 10 vr 26-09-1393. 

De broers Jordanus, Ghisbertus en Rodolphus, kvw Theodericus van den Broec, 

beloofden aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke 30 Hollandse 

gulden en 120 goede Gelderse gulden of de waarde en 2 mud rogge, maat van 

Aarle, met Sint-Jacobus aanstaande (za 25-07-1394) te betalen en te 

leveren, en 9 mud {graansoort niet vermeld}, maat van Aarle, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1394) te leveren. 

 

Nota. 

Jordanus Ghisbertus et Rodolphus fratres liberi quondam Theoderici van 

den Broec promiserunt Godefrido de Gheldorp filio quondam Philippi de 

Eijcke XXX Hollant gulden et centum XX (dg: Gelre) bonos Gelre gulden seu 

valorem et duos modios siliginis mensure de Arle ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos atque novem modios #mensure de Arle# in festo 

purificationis proxime futuro solvendos. Testes Aa et Rover datum sexta 

post Mathei. 

 

BP 1180 p 020v 11 ma 22-09-1393. 

Jkvr Elizabeth van den Bossche machtigde Leonius zvw Petrus van Erpe haar 

cijnzen, renten en tegoeden te manen. 

 

Domicella Elizabeth van den Bossche dedit potestatem Leonio filio (dg: 

naturali) quondam Petri de Erpe (dg: ?p) monendi [census] redditus et 

credita usque ad revocacionem. Testes Rover et Walterus datum in crastino 

Mathei. 

 

1180 mf1 B 10 p. 21. 

 in crastino Mathei: maandag 22-09-1393. 

 Tercia post Mathei: dinsdag 23-09-1393. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 in octavis Lamberti: woensdag 24-09-1393. 

 

BP 1180 p 021r 01 ma 22-09-1393. 

Godefridus zvw Walterus Grieten soen verkocht aan Rodolphus van den Grave 

(1) een stuk land in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd op die Roet, 

tussen een gemene weg enerzijds en Elizabeth wv Arnoldus van der Hazeldonc 

en haar kinderen anderzijds, aan hem verkocht door Arnoldus zvw voornoemde 

Arnoldus gnd van der Hazeldonc, (2) een stuk beemd in Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Jutta dvw quondam Godefridus Grieten soen 

enerzijds en Walterus zvw voornoemde Walterus Grieten soen anderzijds. 

 

Godefridus filius quondam Walteri Grieten soen peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti !icolo dicto (dg: ...) op die Roet 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte 

quondam Arnoldi van der Hazeldonc et eius liberorum ex alio venditam sibi 

a (dg: Godefrido) Arnoldo filio quondam Arnoldi dicti (dg: van) van der 

Hazeldonc predicti (dg: prout in litteris hereditarie vendidit Rodolpho 

van den G Grave supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere) atque peciam prati sitam in 

parochia de Vucht (dg: La) sancti Lamberti ad locum dictum (dg: Crum) 

Crumvoert inter hereditatem Jutte filie quondam (dg: Walteri) Godefridi 



Bosch’ Protocol jaar 1393 08. 

 

72 

Grieten soen ex uno et inter Walteri! filii dicti quondam Walteri Grieten 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rodolpho van den Grave 

promittens warandiam (dg: et obligationem). Testes Vere et Walterus datum 

in crastino Mathei. 

 

BP 1180 p 021r 02 di 23-09-1393. 

Voornoemde Rodolphus van den Grave verhuurde aan voornoemde Godefridus zvw 

Walterus Grieten soen voornoemd stuk land en stuk beemd vanaf heden tot aan 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1393), voor de lasten en voor 10 schelling 

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

 

Dictus Rodolphus dictas peciam terre et peciam prati locavit dicto 

Godefrido ad opus infra! hinc et festum nativitatis Domini proxime 

futurum possidendas pro oneribus (dg: .......) exinde de jure solvendis 

(dg: promittens ratam servare et alter) et pro X solidis dandis sibi 

alio! nativitatis Domini promittens ratam servare et alter repromisit. 

Testes Rover et Walterus datum tercia post Mathei. 

 

BP 1180 p 021r 03 do 02-10-1393. 

Voornoemde Rodolphus van den Grave gaf uit aan voornoemde Godefridus zvw 

Walterus Grieten soen voornoemd stuk land en stuk beemd; de uitgifte 

geschiedde voor de lasten en voor een n-erfcijns van 16 pond geld, met 

Kerstmis te betalen. Voornoemde Godefridus zal deze goederen bezitten 

zolang hij leeft, daarna zal zijn vrouw Elizabeth dvw Matheus gnd Groet 

Theus ze bezitten, en als beiden overleden zullen zijn dan de kinderen van 

hen beiden. 

 

Dictus Rodolphus dictas peciam (dg: -s) terre et peciam terre! #cum suis 

attinentiis# dedit ad hereditarium censum dicto Godefrido filio quondam 

Walteri Grieten (dg: ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Mathei dicti Groet Theus so et ad opus liberorum ab eisdem 

Godefrido et Elizabeth pariter genitorum et generandorum) ab eisdem 

hereditarie possidendas pro oneribus exinde solvendis dandis atque pro 

hereditario censu XVI librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis promittens ratam servare et alter 

repromisit tali condicione quod dictus Godefridus premissa possidebit pro 

(dg: predicto ce) premissa quoad vixerit et post eius decessum Elizabeth 

eius uxor filia quondam Mathei dicti Groet Theus et (dg: ad) post 

eorundem Godefridi et Elizabeth amborum eorum liberi ab eis pariter 

geniti et generandi premissa pro premissa hereditario jure possidebunt. 

Testes Steenwech et Gemert datum in crastino Remigii. 

 

BP 1180 p 021r 04 ma 22-09-1393. 

Henricus Stierken zvw Willelmus zv Arnoldus Tielkini ev Aleijdis dv 

Theodericus van der Wagen verklaarde dat Maria ndvw hr Egidius van de Waag 

voldaan heeft een erfcijns van 20 pond geld, die voornoemde Maria en 

voornoemde hr van der Wagen geschonken hadden aan voornoemde Henricus en 

zijn vrouw Aleijdis bij hun huwelijk. 

 

Henricus (dg: filius) Stierken filius quondam Willelmi filii Arnoldi 

Tielkini maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie Theoderici 

van der Wagen palam recognovit plenarie fore satisfactum (dg: ab de 

hereditario censu XX librarum monete quem Theodericus van der Wagen et 

Maria) per Mariam filiam naturalem quondam domini Egidii de Statera de 

hereditario censu XX librarum (dg: lib) monete quem dicta Maria et dictus 

van! der Wagen (dg: dudum) seu eorum alter dudum promiserant dicto 

Henrico cum dicta (dg: Maria) Aleijde sua uxore nomine dotis (dg: sc) 

scilicet in subsidium matrimonii clamans dictam #Mariam# et eius bona 

(dg: bona) quecumque inde #et ab assignacione# quitum? promittens super 

omnia #nec# dictam Mariam #nec# eius bona quecumque nunquam impetere 

occacione dicti census XX librarum (dg: neque occacione exinde 
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emergentium). Testes Vere et Walterus datum in crastino Mathei. 

 

BP 1180 p 021r 05 ma 22-09-1393. 

Hiervan een instrument maken, dat zal hebben? Maria ....... Theoderic.. van 

der Wagen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

en Arnoldus zvw Arnoldus Hake. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo et instrumento (dg: di) ibi-(dg: 

-..) habebit Maria ....... Theoderic.. van der Wagen. Acta in camera 

presentibus dictis scabinis et Arnoldo filio quondam Arnoldi Hake 

testibus datum in crastino Mathei hora none. 

 

BP 1180 p 021r 06 ma 22-09-1393. 

Voornoemde Henricus Stierken zvw Willelmus zv Arnoldus Tielkini ev Aleijdis 

dv Theodericus van der Wagen beloofde aan de secretaris, tbv de andere erfg 

van Maria ndvw hr Egidius van de Waag, bij de erfdeling van de goederen, 

die voornoemde Maria zal nalaten, 200 goede Gelderse gulden of de waarde in 

te brengen. 

 

Dictus Henricus Stierken ut supra promisit super omnia habita et habenda 

(dg: quod si in) mihi ad opus aliorum heredum (dg: qu) Marie filie 

naturalis quondam domini Egidii de Statera quod si ipse vel Aleijdis eius 

uxor vel heredes dicte (dg: -s) Aleijdis imposterum venire voluerint ad 

divisionem faciendam (dg: de) de bonis (dg: qui) que dicta Maria in sua 

morte post se relinquet venire (dg: voluerint) et condividere quod extunc 

ad divisionem huiusmodi importabit ducentos bonos Gelre gulden seu 

valorem antequam poterit ad huiusmodi divisionem venire et dicta bona 

condividere vel apprehendere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 07 ma 22-09-1393. 

Henricus Raet beloofde aan Godefridus nzvw Willelmus van Orthen 60 goede 

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

betalen. 

 

Henricus Raet promisit Godefrido filio naturali quondam Willelmi de 

Orthen LX bonos Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 08 ma 22-09-1393. 

Johannes nzvw Johannes van Best machtigde Walterus van Os zijn cijnzen, 

pachten, renten en tegoeden te manen. 

 

Johannes filius naturalis quondam Johannis de Best dedit potestatem 

Waltero de Os monendi omnes suos census pacciones redditus et credita que 

sibi debentur et debebuntur usque ad revocacionem. Testes Aa et Vere 

datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 09 di 23-09-1393. 

Arnoldus die Langhe zvw Henricus Colen beloofde aan Gerardus van der Horst 

141 goede Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) 

te betalen. 

 

Arnoldus die Langhe filius quondam Henrici Colen promisit super omnia 

Gerardo van der Horst (dg: Rus) centum et XLI bonos Gelre gulden seu 

valorem ad pasca proxime futurum proxime! persolvendos. Testes Aggere et 

Vere datum tercia post Mathei. 

 

BP 1180 p 021r 10 di 23-09-1393. 

Johannes zvw Johannes van Derenteren en Johannes van Audehoesden beloofden 

aan Rolandus Jozollo etc 20 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 
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(do 25-12-1393; 7+31+30+25=93 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes (dg: de) filius quondam Johannis de Derenteren et Johannes de 

Audehoesden promiserunt Rolando Jozollo etc XX aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Aggere 

et Vere datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 11 di 23-09-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 12 di 23-09-1393. 

Henricus Boijen zvw Arnoldus beloofde aan Henricus Steijmpel 40 Engelse 

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

 

Nota. 

Henricus (dg: f) Boijen filius quondam Arnoldi promisit (dg: an) Henrico 

Steijmpel XL Enghels nobel seu valorem in auro ad pasca proxime 

persolvendos. Testes Dordrecht et Walterus datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 13 di 23-09-1393. 

Johannes van der Moelen zv Arnoldus beloofde aan Henricus Steijmpel 60 

Engelse nobel of de waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Nota. 

Johannes van der Moelen filius Arnoldi promisit super omnia Henrico 

Steijmpel sexaginta Engels nobel seu valorem in auro ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 14 di 23-09-1393. 

Willelmus van Beke zvw Godefridus van Beke en zijn zuster Aleijdis 

beloofden aan Henricus Steijmpel 60 Engelse nobel of de waarde in goud met 

Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Nota. 

Willelmus de Beke filius quondam Godefridi de Beke et Aleijdis eius soror 

promiserunt Henrico Steijmpel LX Engels nobel seu valorem in auro ad 

pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 021r 15 wo 24-09-1393. 

Petrus Goeswijns beloofde aan Henricus Steijmpel 40 Engelse nobel of de 

waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Nota. 

Petrus Goeswijns promisit Henrico Steijmpel XL Enghels nobel seu valorem 

in auro ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Vere datum 

in octavis Lamberti. 

 

BP 1180 p 021r 16 wo 24-09-1393. 

Henricus Mannart zvw Petrus gnd Mannart droeg over aan zijn zoon Henricus 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, die Theodericus Ghestkens 

soen met Kerstmis in Erp moet leveren aan voornoemde Henricus, gaande uit 

een kamp in Erp, tussen Katherina Lemmens enerzijds en die Enge Steeg 

anderzijds. 

 

Henricus #Mannart# filius quondam Petri dicti Mannart (dg: d) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Erpe quam 

Theodericus Ghestkens soen dicto Henrico solvere tenetur hereditarie 
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nativitatis Domini et in Erpe tradendam ex (dg: domistadio et orto et) 

quodam campo sito in parochia de Erpe inter hereditatem Katherine Lemmens 

ex uno et inter quandam stegam dictam die Enghe Stege ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico suo filio promittens ratam servare et 

[obligationem ex] parte sui deponere. Testes Vere et Walterus datum 

supra. 

 

1180 mf1 B 11 p. 22. 

 in crastino Mathei: maandag 22-09-1393. 

 in octavis Lamberti: woensdag 24-09-1393. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1393. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 26-09-1393. 

 

BP 1180 p 022v 01 ma 22-09-1393. 

Henricus nzvw hr Henricus van Baex priester zvw Engelbertus van Baex droeg 

over aan Johannes van Zelant, Henricus Vinckelman en Andreas zv Gerardus 

Emmen soen een b-erfcijns van 25 pond geld, die voornoemde Engelbertus van 

Baex beloofd had aan Adam van Mierde, tbv voornoemde Henricus, met Pasen te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Engbertus. Voornoemde 

Johannes, Henricus en Andreas zullen met deze brieven nimmer hun rechten 

doen gelden, behalve op het erfgoed dat ieder van hen drieën verworven had 

van eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus filius naturalis domini quondam Henrici de Baex presbitri #filii 

(dg: dicti) quondam (dg: Engberti) Engelberti de Baex# hereditarium 

censum viginti quinque librarum monete quem (dg: Engbertus) #dictus 

Engelbertus# de Baex promisit super omnia Ade de Mierde ad opus dicti 

Henrici quod ipse Enghelbertus dabit et exsolvet primodicto Henrico 

hereditarie in festo pasche ex omnibus et singulis bonis dicti Engberti 

ab eodem Enghelberto ad presens habitis et (dg: impos) et acquisitis et 

imposterum ab eodem Enghelberto habendis et acquirendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Zelant Henrico Vinckelman Andree filio (dg: q) Gerardi Emmen 

soen cum litteris et jure promittens ratam servare tali condicione quod 

ipsi Johannes Henricus et Andreas iamdicti nunquam prosequentur jus 

mediantibus dictis litteris (dg: et cum dicto censu) nisi quilibet 

eorundem Johannis Arnoldi et Andree ad et supra suam hereditatem quam 

erga primodictum Henricum acquisiverant. Testes Vere et Walterus datum in 

crastino Mathei. 

 

BP 1180 p 022v 02 ma 22-09-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Enghelbertus gnd van Baex 

beloofde aan Adam van Mierde, tbv Henricus nzv etc” en Johannes van Zelant 

beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan Henricus Vinckelman en 

Andreas zv Gerardus Emmen soen. De brief overhandigen aan Henricus 

Vinckelman. 

 

Et (dg: vidius vi) fiet vidimus de littera incipiente (dg: Henricus) 

Enghelbertus dictus de Baex promisit ut debitor principalis super se et 

bona sua omnia Ade de Mierde ad opus Henrici filii naturalis etc et 

Johannes de Zelant promisit super omnia tradere Henrico Vinckelman et 

Andree filio Gerardi Emmen soen ut in forma. Testes datum supra. Tradetur 

littera Henrico Vinckelman. 

 

BP 1180 p 022v 03 wo 24-09-1393. 

Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe verklaarde dat Johannes 

zvw voornoemde Godefridus van Erpe heft voldaan (1 alle zaken en geldsommen 

die voornoemde Johannes hem verschuldigd was wegens testament van wijlen 

voornoemde Arnoldus, (2) alle geldsommen die voornoemde Johannes hem 

verschuldigd was, en dat alle geschillen zijn beëindigd. 
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Godefridus filius naturalis quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de 

Erpe palam recognovit sibi per Johannem filium dicti quondam Godefridi de 

Erpe plenarie fore satisfactum ab omnibus rebus et pecuniarum summis quas 

et que dictus Johannes debet et tenetur quovis modo #primodicto 

Godefrido# occacione testamenti dicti quondam Arnoldi aut inde 

emergentium atque ab omnibus pecuniarum summis (dg: et) que dictus 

Johannes debebat aut promiserat primodicto Godefrido a quocumque tempore 

(dg: tp) evoluto usque in diem presentem atque ab omnibus causis quibus 

mediantibus ipse Godefridus primodictus impetere posset dictum Johannem a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum. 

Testes Vere et Walterus datum (dg: supra quarta post) in octavis 

Lamberti. 

 

BP 1180 p 022v 04 wo 24-09-1393. 

Paulus zvw Jacobus gnd Melijs soen droeg over aan Elizabeth dvw Amelius 

Meijssen soen, tbv voornoemde Elizabeth en haar kinderen, 9 morgen 10 

roeden land in Maren, ter plaatse gnd die Maarse Meer, tussen voornoemde 

Paulus enerzijds en Arnoldus van Gewanden en Vastradus van Berkel 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 30 oude groten aan de hertog voor 

de naburen van Maren, 1½ roede zegedijk, waterlaten en sloten. Voornoemde 

Paulus en met hem Johannes van Dordrecht zvw Laurencius die Hollander en 

Willelmus van Loen zvw Johannes die Groet beloofden dat Margareta en Agnes, 

minderjarige dv voornoemde Paulus, zodra ze meerderjarig zijn, afstand 

zullen doen. 

 

Paulus filius quondam Jacobi dicti Melijs soen novem iugera et X virgats 

terre sitas in parochia de Maren in loco dicto die Maerssche Meere inter 

hereditatem dicti Pauli ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Gewanden 

et Vastradi de Berkel ex alio (dg: ut d) prout ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit) supportavit Elizabeth filie quondam 

Amelii Meijssen soen ad opus eiusdem Elizabeth et ad opus liberorum 

eiusdem (dg: Elzab) Elizabeth promittens warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu XXX antiquorum grossorum domino nostro 

ducis! pro vicinis de Maren exinde solvendo et exceptis (dg: unius et) 

una et dimidia virgatis aggeris dicti Zegedijc et aqueductibus et 

fossatis ad hoc de jure (dg: quo facto) promiserunt! indivisi dictus 

Paulus (dg: ven) et cum Johannes! de Dordrecht filius quondam Laurencii 

die Hollander et Willelmus de Loen filius quondam Johannis die Groet 

indivisi super omnia quod ipsi Margaretam et Agnetem filias dicti Pauli 

quamcito ad annos pubertatis pervenerint super premissis et jure ad opus 

dicte Elizabeth et eius liberorum facient renunciare. Testes (dg: Do) 

Rover et Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1180 p 022v 05 wo 24-09-1393. 

Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen deed tbv Paulus zvw Jacobus Melijs soen 

afstand van 9½ morgen 10 roeden land, in Maren, ter plaatse gnd die Maarse 

Meer, tussen 9 morgen 10 roeden land behorend aan voornoemde Elizabeth en 

haar kinderen, die voornoemde Elizabeth verworven had van voornoemde 

Paulus, enerzijds en erfgoed gnd die Groot Ham anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam Amelii Meijssen soen cum tutore super (dg: o) 

novem #et dimidio# iugeribus #(dg: et d)# et X virgatis terre sitis in 

parochia de Maren in loco dicto die Maerssche Meere inter novem iugera 

(dg: terre) et X virgatas terre ad dictam Elizabeth et eius liberos 

spectantes et quas dicta Elizabeth ad opus sui et ad opus eius liberorum 

erga Paulum filium quondam Jacobi Melijs soen acquisiverat ex uno et 

inter hereditatem (dg: Vast) dictam die Groet Ham ex alio et super ?jure 

ad opus dicti Pauli renunciavit promittens cum tutore super habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte dicte 

Elizabeth et eius liberorum et dicti quondam Amelii (dg: s) Meijssen soen 

et quorumcumque heredum eiusdem quondam Amelii deponere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 022v 06 wo 24-09-1393. 

Voornoemde Paulus zvw Jacobus Melijs soen en Willelmus van Loen zvw 

Johannes die Groet gaven uit aan Henricus zv Henricus gnd Jonghe Heijn van 

Heijnxstem (1) een kamp in Maren, naast de sluis van Gewande, tussen wijlen 

hr Hermannus Loze en zijn broer Johannes Luweken enerzijds en erfgoed gnd 

die Dijk Kavelijn anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed behorend 

aan de weteringen van Oss en Lithoijen en met het andere eind aan die Oude 

Watergang, met gebouwen en wilgen; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 7 pond  geld en 4 kapoenen, met Sint-Martinus te betalen en 

te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 11-11-1394). Ter meerdere 

zekerheid stelde voornoemde Henricus tot onderpand (2) 1 morgen land in 

Maren, ter plaatse gnd in den Kleine Ham, tussen erftoed van de Armen 

enerzijds en Akerinus van Hezelt anderzijds. 

 

{Haal in de marge voor BP 1180 p 022v 06}. 

Dictus Paulus #et Willelmus de Loen filius quondam Johannis die Groet# 

quendam campum situm (dg: sit) in parochia de Maren iuxta slusam de 

Ghewanden inter hereditatem quondam domini Hermanni (dg: de) Loze et 

Johannis Luweken sui fratris ex uno et inter (dg: hereditatem com) 

hereditatem dictam die Dijc Kavelijn ex alio (dg: cum) tendentem cum uno 

fine (dg: ad a versus) ad hereditatem spectantem ad (dg: aq) aqueductum 

weteringen de Os et Lijttoijen et cum reliquo fine ad antiquum aqueductum 

dictum die Aude Waterganc cum #edificiis et# salicibus supra dictum 

campum consistentibus ?ut dederunt ad hereditarium censum Henrico filio 

(dg: quond) Henrici dicti Jonghe Heijn de Heijnxstem ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu septem librarum monete et quatuor 

caponum dando sibi ab alio hereditarie Martini #et pro primo termino 

ultra# ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

dictus Henricus unum iuger terre situm in parochia predicta in loco dicto 

in den Cleijnen Ham inter hereditatem pauperum ex uno et inter 

hereditatem Akerini de Hezelt ex alio ad pignus imposuit promittens 

warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1180 p 022v 07 do 25-09-1393. 

Cristina wv Johannes gnd Hagen van Driel droeg over aan haar zoon mr 

Enghelbertus Hagen haar vruchtgebruik in een huis en erf, in Den Bosch, in 

een straatje dat loopt naar de Korenbrug, tussen erfgoed van Theodericus 

van Boest enerzijds en erfgoed van Petrus gnd Oer anderzijds, aan 

voornoemde wijlen Johannes Hagen verkocht door Thomas zvw Willelmus zv 

Ghiselradis. 

 

Cristina relicta quondam Johannis dicti Hagen de Driel cum tutore suum 

usufructum sibi competentem in domo et area sita in Busco in viculo 

quodam tendente versus pontem (dg: bla) bladi inter hereditatem 

Theoderici de Boest ex uno et inter hereditatem Petri dicti Oer ex alio 

vendita dicto quondam Johanni Hugen! a Thoma filio quondam Willelmi filii 

Ghiselradis prout in litteris supportavit magistro Enghelberto Hagen suo 

filio promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Vere et Walterus datum quinta post Mathei. 

 

BP 1180 p 022v 08 vr 26-09-1393. 

Voornoemde mr Engbertus Hagen verkocht voornoemd huis en erf aan Willelmus 

Loijer zvw Willelmus Loijer. 

 

{Haal in de marge voor BP 1180 p 022v 08}. 

Dictus magister Engbertus Hagen (dg: su) dictam domum et aream vendidit 

Willelmo Loijer filio quondam Willelmi Loijer supportavit cum litteris et 

(dg: jure) aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes Dordrecht et (dg: Ve) Aggere datum sexta post 

Mathei. 

 

1180 mf1 B 12 p. 23. 

 in crastino octavarum Lamberti: donderdag 25-09-1393. 

 Quinta post octavas Lamberti: donderdag 25-09-1393. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1393. 

 

BP 1180 p 023r 01 do 25-09-1393. 

Jacobus zvw Franco van Baest gaf29 uit aan Everardus zvw Henricus die Lange 

(1) een huis en schuur met ondergrond, tuin, en een aangelegen erfgoed gnd 

een heibucht, in Middelbeers, ter plaatse gnd Westelbeers, ter plaatse gnd 

Brakenvenne, tussen Henricus van Spreeuwel enerzijds en Henricus Aleijten 

soen anderzijds, (2) een stuk erfgoed gnd die Hoge Donk en een akker gnd 

die Brugge Akker, in Middelbeers, ter plaatse gnd Westelbeers, beiderzijds 

tussen Godefridus smid, (3) een akker gnd den Molenakker, in Middelbeers, 

ter plaatse gnd Westelbeers, tussen Johannes snijder enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, (4) een beemd in Middelbeers, ter plaatse gnd 

Westelbeers, ter plaatse gnd in het Goer, tussen Johannes die Plompe 

enerzijds en Nijcholaus van den Brekelen anderzijds, (5) een akker gnd die 

Egen Akker in Middelbeers, ter plaatse gnd Westelbeers, tussen voornoemde 

Henricus Aleijten soen enerzijds en Johannes van der Aa anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijnzen, (2) een n-erfpacht van 14 

lopen rogge, maat van Beers, met Sint-Petrus-Stoel in voornoemd huis te 

leveren, (3) een n-erfpacht van 6 mud 4 lopen rogge, maat van Beers, met 

Lichtmis in voornoemd huis te leveren. 

 

Jacobus filius quondam Franconis de Baest (dg: pe) domum horreum cum suis 

fundis et ortum hereditatem dictam (dg: die) #een# heijbucht sibi 

adiacentem cum suis attinentiis sitos in parochia de Middelberze (dg: mi) 

ad locum dictum Westelberze (dg: ad) #in# loco (dg: loco) dicto 

Braeckenvenne inter hereditatem Henrici de Spreeuwel ex uno et inter 

hereditatem Henrici Aleijten soen ex alio item peciam (dg: terre) 

hereditatis dictam die Heghe Donc (dg: sitam in dicta parochia in loco 

dicto Westelberze vocato inter hereditatem Godefridi die fabri ex uno et 

inter agrum dictum die Brugge ex Acker ex alio item dictum) #et# agrum 

dictum die Brugge Acker (dg: vocatum situm ibidem in dictam hereditatem 

die Hoghe Donc ex uno et inter hereditatem) sitos in dicta parochia in 

loco dicto die (dg: Middel) Westelberze vocato inter hereditatem 

Godefridi fabri ex utroque latere coadiacentem item agrum dictum den (dg: 

Molen) Molenacker situm in dicta parochia in dicto loco (dg: Middel) 

#Westel#-berze vocato inter hereditatem Johannis sartoris ex uno et inter 

(dg: here) communitatem ibidem ex alio item pratum situm in dicta 

parochia ad dictum locum Westelberze vocatum in loco dicto int Goer inter 

hereditatem Johannis die Plompe ex uno et inter hereditatem Nijcholai van 

den Brekelen ex alio item agrum dictum die Eghen Acker cum suis 

attinentiis situm in dicta parochia ad (dg: locum) dictum locum 

Westelberze vocatum inter dicti Henrici Aleijten #soen# ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Aa ex alio ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Everardo filio quondam Henrici die Lange ab eodem hereditarie 

possidendos pro (dg: fundi) censibus dominorum fundi exinde solvendis 

dandis ect atque pro hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis 

mensure de Berze danda sibi ab alio hereditarie Petri ad cathedram et in 

dicta domo tradenda atque pro hereditaria paccione sex modiorum et 

quatuor lopinorum siliginis dicte mensure de Berze danda sibi ab alio 

                         
29 Zie → BP 1180 p 262v 10 do 07-01-1395, verkoop van een erfpacht van 4 mud 

3 lopen rogge, uit de erfpacht van 6 mud 4 lopen rogge; onderpand (3) en 

(4) zijn in de brief van 1395 ‘samengetrokken’, waarschijnlijk doordat de 

secretaris, bij het citeren uit de brief van 1393, een deel heeft 

overgeslagen. 
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hereditarie purificationis ex premissis et in dicta domo tradenda ex 

premissis promittens (dg: wa) super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Vere 

et Walterus datum in crastino octavarum Lamberti. 

 

BP 1180 p 023r 02 do 25-09-1393. 

Voornoemde Jacobus verkocht voornoemde n-erfpacht van 14 lopen rogge aan 

Willelmus gnd die Becker zvw Willelmus die Becker van Berze. 

 

Dictus Jacobus dictam paccionem XIIII lopinorum siliginis dicte mensure 

(dg: supportavit) vendidit Willelmo dicto die Becker filio quondam 

Willelmi die Becker de Berze promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Vere et Walterus datum 

quinta post octavas (dg: La) Lamberti. 

 

BP 1180 p 023r 03 do 25-09-1393. 

Henricus Mannart droeg over aan zijn zoon Henricus een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Erp, die Theodericus nzv Henricus gnd Ghestken met 

Besnijdenis in Erp moet leveren aan voornoemde Henricus en zijn vrouw 

Gertrudis, gaande uit een huis, hofstad en alle aangelegen erfgoederen van 

voornoemde Theodericus, in Erp, ter plaatse gnd aan dat Oude Veld, tussen 

Katherina gnd Lemkens en haar kinderen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. Met achterstallige termijnen. 

 

Henricus Mannart (dg: maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Erpe quam (dg: .) 

Theodericus filius naturalis Henrici dicti Ghestken dicto Henrico et 

Gertrudi sue uxori solvere tenetur hereditarie in festo circoncisionis et 

in Erpe tradendam de et ex domo et domistadio (dg: cum) et ex omnibus 

hereditatibus eiusdem Theoderici sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Erpe (dg: ad iuxta l) ad locum dictum aen dat Aude Velt inter hereditatem 

Katherine dicte (dg: Le) Lemkens et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem communem! plateam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Henrico suo (dg: fili) filio cum arrestadiis etc promittens ratam servare 

et obligationem et dicte Gertrudis sue uxoris deponere. Testes Vere et 

Walterus datum quinta post Mathei. 

 

BP 1180 p 023r 04 do 25-09-1393. 

Johannes zvw Henricus zvw Johannes van den Stadeacker verkocht aan Mathijas 

zvw Johannes Mathijs soen een b-erfcijns van 3 pond, die voornoemde 

Henricus met Lichtmis beurt, gaande uit 3 bunder beemd, in de dingbank van 

Liemde, naast de plaats gnd Odendonk, tussen Elizabeth wv Bartholomeus gnd 

Meus van Meghen enerzijds en de gemeint van Liemde anderzijds, welke 3 

bunder voornoemde wijlen Henricus uitgegeven had aan Johannes zvw Goeswinus 

sWevers, voor 3 oude groot die eerst hieruit gaan en voor voornoemde cijns 

van 3 pond. Johannes zvw Rutgherus van den Stadeacker en Marcelius Vos ev 

Hilla dvw voornoemde Rutgherus deden afstand. Voornoemde Johannes zvw 

voornoemde Rutgherus beloofde dat zijn moeder Barbara en erfg vw voornoemde 

Rutgherus nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

{Voor BP 1180 p 023r 04 staat een haal}. 

Johannes filius quondam Henrici filii quondam Johannis van den Stadeacker 

hereditarium censum trium #librarum# quem dictus Henricus eius pater 

solvendum habuit hereditarie purificationis ex tribus bonariis prati 

sitis in jurisdictione de Lijemde iuxta locum dictum Odendonc inter 

hereditatem (dg: Lij) Elizabeth relicte quondam Bartholomei dicti Meus de 

Meghen ex uno et inter hereditatem et! inter communitatem de Lijemde ex 

alio que tria bonaria prati dictus quondam Henricus dederat ad censum 

Johanni (dg: Goeswijns soen) filio #quondam# Goeswini sWevers scilicet 

pro tribus grossis antiquis exinde prius de jure solvendis et pro dicto 

censu trium librarum ut dicebat et quem censum trium librarum nunc ad se 
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spectare dicebat hereditarie vendidit Mathije (dg: fi Luijten soen) filio 

quondam Johannis Mathijs soen promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte sui et dicti quondam Henrici (dg: 

et) sui patris et quorumcumque (dg: suorum) heredum eiusdem quondam 

Johannis deponere. Quo facto Johannes filius quondam Rutgheri van den 

Stadeacker Marcelius Vos maritus et tutor Hille sue uxoris (dg: et re) 

filie dicti quondam Rutgheri super dicto censu et jure ad opus dicti 

emptoris renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare promisit 

insuper dictus Johannes filius dicti quondam Rutgheri super omnia quod 

ipse Barbaram suam matrem et quoscumque heredes dicti quondam Rutgheri 

perpetue tales habebit quod nunquam presument se jus in (dg: premissis) 

predicto censu habere. 

 

BP 1180 p 023r 05 do 25-09-1393. 

Johannes zvw Rutgherus zvw Johannes van den Stadeacker en Marcelius Vos ev 

Hilla dvw voornoemde Rutgherus verkochten aan Mathijas zvw Johannes Mathijs 

soen de helft van een b-erfcijns van 6 pond, die voornoemde wijlen 

Rutgherus met Lichtmis beurt, gaande uit 6 bunder broekland in de dingbank 

van Liemde, ter plaatse gnd Odendonk, tussen de gemeint van Liemde 

enerzijds en wijlen Bartholomeus gnd Meus van Megen anderzijds, welke 6 

bunder voornoemde wijlen Rutgherus uitgegeven had aan zijn broer Henricus 

van Arle zvw voornoemde Johannes van den Stadeacker voor 6 oude groot die 

eerst hieruit gaan en voor voornoemde cijns van 6 pond. Eerstgenoemde 

Johannes beloofde dat zijn moeder Barbara en kinderen en erfg vw voornoemde 

Rutgherus nimmer hierop rechten zullen doen gelden. 

 

Johannes filius quondam (dg: Johannis) Rutgheri (dg: van den St) filii 

quondam Johannis van den Stadeacker et Marcelius Vos maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie dicti quondam Rutgheri #medietatem# 

hereditarii census sex librarum quem dictus quondam Rutgherus solvendum 

habuit hereditarie purificationis de et ex sex bonariis (dg: prati) 

paludis sitis in jurisdictione de Lijemde in loco dicto Odendonc inter 

communitatem de Lijemde ex uno et inter hereditatem quondam Bartholomei 

dicti Meus de Megen ex alio (dg: q) et ex attinentiis dictos! sex 

bonariorum que sex bonaria paludis cum suis attinentiis dictus quondam 

Rutgherus dederat #ad censum# Henrico de Arle suo fratri filio dicti 

quondam Johannis van den Stadeacker scilicet pro sex grossis antiquis 

annuatim exinde prius solvendis atque pro dicto censu sex librarum ut 

dicebant et quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie 

vendiderunt Mathije filio quondam Johannis Mathijs soen promittentes 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

promisit insuper primodictus Johannes super habita et habenda quod ipse 

Barbaram suam matrem et omnes liberos et heredes dicti quondam Rutgheri 

perpetue tales habebit quod nunquam presument se in? dicta medietate 

dicti census habere. Testes Aa et Vere datum quinta post Mathei. 

 

BP 1180 p 023r 06 do 25-09-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Rutgherus zvw Johannes van den Stadeacker en 

Marcelius Vos ev Hilla dvw voornoemde Rutgherus verkochten aan Johannes zvw 

Luppertus van den Scoet, tbv hem en zijn broers Henricus en Luppertus, kvw 

voornoemde Luppertus van den Scoet, de andere helft van voornoemde cijns 

van 6 pond. Eerstgenoemde Johannes beloofde dat zijn moeder Barbara en 

kinderen en erfg vw voornoemde Rutgherus nimmer hierop rechten zullen doen 

gelden. 

 

Dicti Johannes et Marcelius ut supra reliquam medietatem dicti census sex 

librarum hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Lupperti van den 

Scoet ad opus sui et ad opus Henrici et Lupperti suorum fratrum (dg: 

filiorum d) liberorum dicti quondam Lupperti van den Scoet promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper 

(dg: di) primodictus Johannes super habita et habenda ut (dg: in) in 
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contractu precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 023r 07 do 25-09-1393. 

Johannes zvw Cristianus Jans soen, Gerardus Hermans soen, Wautgherus nzvw 

hr Goeswinus Moedel priester en Henricus van Ewijc beloofden aan 

Heijmericus Groij, tbv hr Henricus Buc en hr Gerardus Groij, kanunniken in 

Den Bosch, 15½ Hollandse gulden of de waarde in goud, een helft te betalen 

met Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-1394) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1394). 

 

Johannes filius quondam Cristiani Jans soen Gerardus Hermans soen (dg: 

et) Wautgherus filius naturalis quondam domini Goeswini Moedel presbitri 

et Henricus de Ewijc promiserunt indivisi Heijmerico Groij ad opus 

dominorum Henrici Buc et Gerardi Groij canonicorum in Busco seu ad opus 

alterius eorundem XV et dimidium Hollant gulden seu valorem (dg: ad) #in 

auro# mediatim Petri ad cathedram et mediatim penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Vere et Walterus datum quinta post octavas 

Lamberti. 

 

BP 1180 p 023r 08 do 25-09-1393. 

Willelmus zv Johannes gnd Koc, Bernardus Arts soen, Baudekinus Daems soen 

en Johannes Huijsman Heijmerics soen beloofden aan Heijmericus Groij, tbv 

hr Henricus Buc en hr Gerardus Groij, 23 Hollandse gulden of de waarde in 

goud met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (zo 22-02-1394) te betalen, en 

gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel aanstaande, elk jaar met Sint-

Petrus-Stoel 27¼ Hollandse gulden of de waarde in goud. 

 

Willelmus filius Johannis dicti Koc Bernardus Arts soen Baudekinus Daems 

soen Johannes Huijsman Heijmerics soen promiserunt Heijmerico Groij ad 

opus dominorum Henrici Buc et Gerardi GRoij ad opus alterius eorundem 

XXIII Hollant gulden seu valorem in auro Petri ad cathedram proxime 

futurum persolvendos atque ad spacium quatuor annorum a festo Petri ad 

cathedram proxime futuro sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

(dg: quat) quatuor annorum XXVII Hollant gulden et quartam partem unius 

Hollant gulden seu valorem in auro Petri ad cathedram et pro primo 

termino scilicet huiusmodi quatuor annorum a Petri a cathedram proxime 

futuro (dg: ad) ultra annum. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 B 13 p. 24. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1393. 

 

BP 1180 p 024v 01 do 25-09-1393. 

Henricus Scuerman van Helmont verklaarde dat Arnoldus Creij schedemaker 

alle achterstallige termijnen heeft voldaan30,31 van een lijfrente van 4 

pond, die voornoemde Arnoldus moet betalen aan Elizabeth tSarden op haar 

leven. 

 

Henricus Scuerman de Helmont palam recognovit sibi per Arnoldum Creij 

vaginatorem fore satisfactum ab omnibus arrestadiis dictis afterstelle 

(dg: dictis) deficientibus #a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem# de vitali pensione IIIIor librarum quam dictus Arnoldus 

Elizabeth tSarden ad vitam eiusdem Elizabeth solvere tenetur annuatim et 

promisit super omnia inde indempnem servare. Testes Vere et Walterus 

                         
30 Zie ← BP 1177 f 330v 03 do 03-01-1387, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 4 pond, beloofd door Arnoldus 

Sceijdenmaker. 
31 Zie ← BP 1178 f 248v 08 za 03-07-1389, betaling van achterstallige 

termijnen van een lijfrente van 4 pond, beloofd door Arnoldus Kreij 

schedemaker. 
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datum quinta post Mathei. 

 

BP 1180 p 024v 02 do 25-09-1393. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen beloofde aan Henricus Steijmpel 40 

Engelse nobel of de waarde in goud met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen promisit Henrico 

Steijmpel XL Enghels nobel seu valorem in auro ad pasca proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 03 do 25-09-1393. 

Theodericus Stevens soen van Lijttoijen beloofde aan Heijmericus Groij, tbv 

hr Henricus Buc en hr Gerardus Groij, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk 

jaar 2½ Hollandse gulden of de waarde in goud met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen. 

 

Theodericus Stevens soen de Lijttoijen promisit (dg: Jaco) Heijmerico 

Groij ad opus dominorum Henrici Buc et Gerardi Groij seu ad opus alterius 

eorundem (dg: ad) quod ipse Theodericus dabit et solvet dictis dominis 

Henrico et Gerardo seu eorum alteri ad spacium quinque annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque duos! et 

dimidium (dg: Gelre) #Hollant# gulden seu valorem in auro Petri ad 

cathedram et primo termino in festo Petri ad cathedram proxime futuro. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 04 do 25-09-1393. 

Gerardus Jutten soen van Dijessen gaf uit aan Johannes zvw Godefridus van 

Broechoven ¼ deel in een stuk beemd gnd die Swimmel, in Esch, tussen 

erfgoed gnd die Tongelen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welk 

¼ deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander ¼ deel hiervan; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 1 oude groot, (2) ½ vracht tiendhooi om het jaar, (3) 

1/9 vracht tiendhooi om het jaar, (4) een n-erfpacht32 van 12 lopen rogge, 

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

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394). 

 

Gerardus Jutten soen de Dijessen (dg: peciam pra) quartam partem ad se 

spectantem in pecia prati dicta die Swimmel sita in parochia de Essche 

inter hereditatem dictam die Tonghelen ex uno et inter aquam dictam die 

Aa ex alio et que quarta pars annuatim dividitur contra unam aliam 

quartam partem dicte pecie prati ut dicebat dedit ad hereditariam 

paccionem Johanni filio quondam Godefridi de Broechoven ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo (dg: in) ex dicta quarta 

(dg: parte) parte annuatim de jure solvendo atque pro tercia parte unius 

plaustri feni (dg: dem..) decimalis (dg: ex) alternatis annis et pro nona 

parte unius plaustri feni decimalis alternatis annis ex dicta quarta 

parte dicte pecie prati solvendis annuatim dandis etc atque pro 

hereditaria paccione XII lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio hereditarie purificationis et primo termino purificationis 

proxime futuro et (verbeterd uit: ex) in Busco tradenda ex premissis 

promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 05 do 25-09-1393. 

Mechtildis dvw Johannes van der Werna droeg over aan Arnoldus van Andel, 

tbv de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist van Den Bosch, een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, die Elizabeth van Zonne dvw Johannes van de Zonne 

eertijds ev voornoemde Mechtildis met Sint-Michael in Gestel bij Herlaer 

beurde, gaande uit een hoeve van wijlen Johannes gnd Rike, in Gestel bij 

                         
32 Zie → BP 1180 p 351r 08 do 05-08-1395, overdracht van de pacht. 
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Herlaer, welke cijns voornoemde Mechtildis nu bezit. De kerkfabriek is 

hiermee tevreden gesteld van een erfcijns van 20 schelling, die Marcelius 

van Zonne bv voornoemde Mechtildis aan de kerkfabriek had vermaakt. 

 

Mechtildis (dg: re) filia quondam Johannis van der Werna cum tutore 

hereditarium censum triginta solidorum monete (dg: solvendum here) quem 

Elizabeth de Zonne filia quondam Johannis de (dg: Zon Zonne) Zonne mariti 

olim dicte Mechtildis solvendum habuit hereditarie in die beati 

Mijchaelis Archangeli et in Ghestel (dg: trade) prope Herlaer tradendum 

et deliberandam de et ex manso quondam Johannis dicti Rike sito in 

parochia de Gestel prope Herlaer et (dg: quem Marcelius quondam frater 

olim dicte Mechtildis legaverat fabrice ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco ut dicebat hereditarie supportavit) et quem censum 

dicta Mechtildis nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo (dg: Arnoldo) de Andel ad opus fabrice ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste de Busco promittens cum tutore ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere hoc addito quod dicta fabrica mediante dicto censu 

contentabitur de hereditario censu XX solidorum quem (dg: d) Marcelius de 

Zonne frater olim dicte Mechtildis (dg: ...) antedicte fabrice in suo 

testamento legaverat ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 06 do 25-09-1393. 

Egidius Boijen zvw Henricus beloofde aan Henricus Steijmpel 40 Engelse 

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

 

Egidius Boijen filius quondam Henrici promisit Henrico Steijmpel XL 

Enghels nobel seu valorem in auro ad pascha proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 07 do 25-09-1393. 

Nijcholaus van Eijndoven maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, aan hem verkocht door Johannes Buckinc van Essche. 

 

Nijcholaus de Eijndoven (dg: promisit) hereditarium censum XX solidorum 

monete venditum sibi a (dg: Nijcholao) Johanne Buckinc de Essche prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 08 do 25-09-1393. 

Broeder Johannes Dargartmaker maakte bezwaar33 tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en verzwaringen, gemaakt door Johannes die Lodder van 

Berlikem met zijn goederen. 

 

Frater Johannes (dg: Dargg) Dargartmaker omnes vendiciones et 

alienaciones et obligationem factas per Johannem die Lodder de Berlikem 

(dg: mo) cum bonis (dg: suis monuit de 3 annis) calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 09 do 25-09-1393. 

Henricus nzv Rodolphus van Merlaer ev Katherina en Johannes Peters soen ev 

Elizabeth, dv Henricus Berniers soen, verkochten aan Engbertus zvw 

Willelmus van den Yvenlaer een tuin in Berlicum, naast de plaats gnd die 

Ronne, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne 

anderzijds, met beide einden reikend aan erfgoed van het klooster van 

Berna, belast met 5 schelling gemeen paijment. 

 

Henricus filius naturalis (dg: dn) Rodolphi de Merlaer maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Katherine sue uxoris et Johannes Peters soen 

maritus et tutor legitimus ut asserebat Elizabeth sue uxoris filiarum 

Henrici Berniers soen quendam ortum situm in parochia de Berlickem iuxta 

                         
33 Zie ← BP 1179 p 081r 09 vr 11-08-1391, eerder bezwaar. 
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(dg: locum dictum u) locum dictum die Ronne inter communem plateam ex uno 

et inter hereditatem conventus de Berna ex alio tendentem cum utroque 

fine ad hereditatem dicti conventus de Berna ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer promittentes 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quinque solidis 

communis pagamenti exinde solvendis. Testes Dordrecht et Vere datum 

supra. 

 

BP 1180 p 024v 10 do 25-09-1393. 

Henricus Vilt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Vilt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 11 do 25-09-1393. 

Jacobus Keelbreker en zijn broer Henricus beloofden aan Johannes zvw 

Jacobus van der Steghen 5½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1394) in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus Keelbreker et Henricus eius frater promiserunt (dg: Jaco) Johanni 

filio quondam Jacobi van der Steghen quinque et dimidium modios siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 12 do 25-09-1393. 

Johannes zvw Henricus gnd Coelborner droeg over aan Matheus gnd Elijaes 

soen een stuk land in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op die Donker 

Beemd, tussen Elijas bv Egidius Scoerwegge zvw Egidius enerzijds en de 

waterlaat anderzijds, aan hem overgedragen doot voornoemde Egidius 

Scoerwegge zvw Egidius. 

 

Johannes filius quondam Henrici dicti Coelborner peciam terre sitam in 

parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum op die Doncker Beemt inter 

hereditatem Elije fratris Egidii Scoerwegge filii quondam Egidii ex uno 

et inter aqueductum dictum waterlaet ex (dg: alio) alio supportatam sibi 

a dicto Egidio Scoerwegge (dg: -n) filio quondam Egidii prout in litteris 

hereditarie supportavit Matheo (dg: filio quondam) dicto Elijaes soen cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 13 do 25-09-1393. 

Voornoemde Matheus gnd Elijaes soen beloofde aan voornoemde Johannes zvw 

Henricus gnd Coelborner een n-erfcijns van 4 kleine zwarte tournosen of de 

waarde met Sint-Lambertus uit voornoemd stuk land te betalen. 

 

Dictus Matheus promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarium censum IIII nigrorum Turonensium parvorum denariorum seu 

valorem hereditarie Lamberti ex dicta pecia terre. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 14 do 25-09-1393. 

Willelmus zvw Philippus van Beke beloofde aan Hilla dv Jordanus Leeuwen een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve met toebehoren van voornoemde Willelmus, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen en uit andere goederen van voornoemde 

Willelmus. 

 

Willelmus filius quondam Philippi (dg: pro) de Beke promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum Hille filie Jordani Leeuwen annuam et 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam (dg: vita) dicte Hille et non ultra purificationis et in Busco ex 

manso dicti Willelmi sito in parochia de Roesmalen in loco dicto Bruggen 

et ex attinentiis dicti mansi universis quocumque sitis et ex ceteris 
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bonis dicti Willelmi universis quocumque consistentibus sive sitis 

habitis et habenda et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 15 do 25-09-1393. 

Lambertus van Tefelen zv Johannes, Willelmus van Hees en Arnoldus Nollen 

van Lijt beloofden aan Jacobus van der Horst van Berze 16½ oude Franse 

schild met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) te betalen. 

 

Lambertus de Tefelen filius Johannis Willelmus de Hees et Arnoldus Nollen 

(dg: pro) de Lijt promiserunt indivisi super omnia Jacobo van der Horst 

de Berze XVI #et dimidium# aude scilde Francie ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 024v 16 do 25-09-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. De brief overhandigen aan 

voornoemde Willelmus. 

 

Solvit. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera 

dicto Willelmo. 

 

1180 mf1 B 14 p. 25. 

 Quinta post Mathei: donderdag 25-09-1393. 

 Sexta post Mathei: vrijdag 26-09-1393. 

 

BP 1180 p 025r 01 do 25-09-1393. 

Johannes die Meester zvw Willelmus die Meester beloofde aan Jacobus zvw 

Theodericus gnd die Veer, gedurende 4 jaar, elk jaar met Sint-Remigius, 25 

mud hop, Bossche maat, in Berlicum af te meten en in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes die Meester filius quondam Willelmi die Meester promisit super 

omnia se daturum et soluturum Jacobo (dg: d) filio quondam Theoderici 

dicti die Veer ad spacium quatuor annorum datam presentium sine medios 

sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum XXV modios lupuli 

mensure de Busco (dg: Remi) in festo Remgii (dg: et in Busco tra et in B 

Busco traden) et primo termino Remigii proxime futuro et in Berlikem 

mensurandos et in Busco tradendos. Testes Vere et Walterus datum quinta 

post Mathei. 

 

BP 1180 p 025r 02 do 25-09-1393. 

Heijmericus van Alphen beloofde aan Johannes van Uden zvw Lambertus die 

Rijcke 58½ goede Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande 

(di 03-03-1394) te betalen. 

 

Heijmericus de Alphen promisit Johanni de Uden filio quondam (dg: 

Godefridi) #Lamberti# die Rijcke (dg: X) LVIII et dimidium bonos Gelre 

gulden seu valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 025r 03 do 25-09-1393. 

Oderadis wv Laurencius Kersmaker droeg over aan haar zoon Severinus (1) 

haar deel in een huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast 

erfgoed van Liza van Zonne, in welk huis en erf voornoemde wijlen 

Laurencius woonde, (2) een deel van een erfgoed in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Vughterstraat naar de straat gnd Huls, tussen het huis van 

Johannes van Nederijnen enerzijds en het huis van voornoemde wijlen 

Laurencius anderzijds, te weten het deel naast het huis van voornoemde 

wijlen Laurencius, welk huis, erf en deel van het erfgoed voornoemde 

Severinus, zv Oderadis en wijlen Laurencius, gekocht had van de broers 

Laurencius en Gerardus, kv Albertus zvw Laurencius Kersmaker en wijlen zijn 

eerste vrouw Reijnswijndis, (3) haar deel in alle goederen die voornoemde 
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Severinus, zvw Laurencius en Oderadis, in de kost van voornoemde Oderadis 

en wijlen Laurencius had verworven. 

 

Oderadis relicta quondam Laurencii Kersmaker cum tutore totam partem et 

omne jus sibi competentes quovis modo in domo et area sita in Busco in 

vico Vuchtensi juxta hereditatem Lize de (dg: d) Zonne in qua domo et 

area dictus quondam Laurencius commorari consuevit atque quandam partem 

hereditatis site in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi versus vicum 

dictum Huls inter (dg: here) domum Johannis de Nederijnen ex uno et inter 

domum dicti quondam Laurencii ex alio scilicet illam partem hereditatis 

predicte que sita est contigue iuxta dictam (dg: do) domum dicti quondam 

Laurencii quas domum aream et partem hereditatis (dg: dictus) Severinus 

dictorum! Oderadis et quondam Laurencii erga Laurencium et Gerardum 

fratres liberos Alberti filii quondam Laurencii Kersmaker ab eodem 

Alberto et quondam Reijnswijnde sua prima uxore pariter genitos (dg: et 

pro in li) emendo acquisiverat prout in litteris ut dicebat atque totam 

partem et omne jus sibi (dg: in bonis) competentes quovis modo in omnibus 

bonis (dg: et ?r) que dictus Severinus filius Severinus dictorum quondam 

Laurencii et Oderadis (dg: Go) in expensis dicte Oderadis et quondam 

Laurencii ac alterius eorundem acquisiverat a quocumque (dg: ..) tempore 

evoluto usque in diem presentem quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat hereditarie supportavit dicto Severino suo filio 

promittens cum tutore ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte #sui# et suorum heredum deponere. Testes Aa et Veer datum ut supra. 

 

BP 1180 p 025r 04 do 25-09-1393. 

Willelmus van Hoelt verkocht aan Johannes zvw Godefridus Delijen soen van 

Oesterwijc 1/8 deel van een beemd gnd den Berchen Beemd, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Wippenhout, tussen kvw Egidius van de Doorn enerzijds en de 

gemeint anderzijds, dit 1/8 deel belast met 9 penning. 

 

Willelmus de Hoelt octavam partem cuiusdam prati dicti den Berchen Beemt 

siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Wippenhout inter 

hereditatem liberorum quondam Egidii (dg: va) de Spina ex uno et inter 

communitatem ex alio scilicet dividendo in octo partes equales unam ex 

hiis ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Godefridi 

Delijen soen de Oesterwijc promittens warandiam et ?obligationem exceptis 

IX denariis monete ex dicta octava parte solvendis. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 025r 05 do 25-09-1393. 

Laurencius Vrijeze verkocht zijn 1/8 deel in deze beemd aan voornoemde 

Johannes koper. 

 

Laurencius Vrijeze octavam partem sibi competentem in dicto prato 

hereditarie vendidit dicto Johanni emptori et erit totum ut supra. Testes 

datum ut supra. 

 

BP 1180 p 025r 06 do 25-09-1393. 

Thomas van den Nuwenhuijs verwerkte zijn recht tot vernaderen van de beide 

contracten. 

 

Thomas van den Nuwenhuijs prebuit et reportavit de ambobus contractibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 025r 07 vr 26-09-1393. 

Hermannus zvw Johannes Plaetmaker droeg over aan Gerardus die Wael zv Ghibo 

gnd die Wael zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, die {ingevuld:} .. dv Lambertus gnd Abts leverde aan wijlen 

Bartholomeus gnd Meus van den Oghe?, (2) een b-erfcijns van 30 schelling, 

die voornoemde wijlen Bartholomeus beurde, gaande uit een huis en erf van 
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Rodolphus Delft zvw Jacobus Aven soen, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

naast het woonhuis van voornoemde wijlen Jacobus Aven soen, (3) een 

b-erfcijns van 10 schelling, die voornoemde wijlen Bartholomeus beurde, 

gaande uit een huis en erf van wijlen Walterus Leijten soen, in Den Bosch, 

in de Hinthamerstraat, naast erfgoed van wijlen Johannes Loden, welke pacht 

en cijnzen voornoemde wijlen Bartholomeus eertijds verkocht had aan 

voornoemde Hermannus en zijn vrouw Mechtildis dvw voornoemde Bartholomeus. 

 

Hermannus filius quondam Johannis Plaetmaker (dg: here) suum usufructum 

sibi competentem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco quam (dg: Hub) {ingevuld:} .. filia (dg: H.) Lamberti dicti Abts 

Bartholomeo #quondam# dicto Meus van den Oghe? solvere consuevit annuatim 

et hereditarie et in hereditario censu XXX solidorum quem dictus quondam 

Bartholomeus solvendum habuit hereditarie ex domo et area Rodolphi Delft 

filii quondam Jacobi Aven soen sita in Busco in vico Hijnthamensi 

contigue iuxta domum habitationis dicti quondam Jacobi Aven soen atque in 

hereditario censu X solidorum quem dictus quondam Bartholomeus solvendum 

habuit hereditarie ex domo et area quondam Walteri (dg: Leijten) Leijten 

soen sita in Busco in vico Hijnthamensi contigue iuxta hereditatem 

quondam Johannis Loden et quos paccionem unius modii siliginis et census 

XXX solidorum et X solidorum dictus quondam Bartholomeus dudum vendiderat 

dicto Hermanno cum Mechtilde quondam uxore filia dicti quondam 

Bartholomei ut dicebat legitime supportavit Gerardo die Wael filio 

Ghibonis dicti die Wael promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem et impeticionem ex parte sui in dictis paccione et 

censibus existentem deponere. Testes Vere et Walterus datum sexta post 

Mathei. 

 

BP 1180 p 025r 08 vr 26-09-1393. 

Arnoldus van Boemel goudsmid beloofde aan Elizabeth ev Mijchael van den 

Wijer, tbv voornoemde Mijchael en Henricus die Vrieze, 40 nieuwe Gelderse 

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

brief overhandigen aan voornoemde Henricus Vrieze of Elizabeth. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber promisit super omnia Elizabeth uxori 

Mijchaelis van den Wijer #ad opus dicti Mijchaelis et ad opus Henrici die 

Vrieze seu ad opus alterius eorundem# XL novos Gelre gulden seu valorem 

ad pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Henrico Vrieze vel dicte (dg: ..) Elizabeth. 

 

BP 1180 p 025r 09 vr 26-09-1393. 

Cristina wv Jordanus van Herende, Jordanus, hr Johannes, Rodolphus, 

Ghisbertus en Elizabeth, kv voornoemde Cristina en wijlen Theodericus van 

den Broec, schonken aan Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke en 

zijn vrouw Katherina, dv voornoemde Cristina en wijlen Theodericus van den 

Broec, een n-erfpacht van 9 mud rogge, maat van Aarle, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit goederen gnd ten Opstal, in Aarle, reeds 

belast met de grondcijnzen en een b-erfpacht van 5 mud rogge en 2 mud 

gerst, maat van Aarle, aan Willelmus van Nuwelant. 

 

Cristina (dg: rel) filia quondam (dg: Johannis) Jordani de Herende (dg: 

cum cu d) Jordanus dominus Johannes et Rodolphus Ghisbertus et Elizabeth 

liberi dicte Cristine et quondam Theoderici van den Broec cum tutore 

hereditariam paccionem novem modiorum siliginis mensure de Arle solvendam 

hereditarie purificationis et in supra! (dg: mansum) bona infrascripta 

tradendam de et ex bonis dictis ten Opstal sitis in parochia de Arle et 

ex attinentiis dictorum bonorum universis quocumque sitis ut dicebant 

(dg: promittentes) supportaverunt Godefrido de Gheldorp filio quondam 

Philippi de Eijcke cum Katherina sua uxore filia dictorum Cristine et 

quondam Theoderici van den (dg: Bar) Broec nomine dotis ad jus oppidi 

(dg: op) de Busco promittentes (dg: #super habita et habenda#) cum tutore 
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warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi et hereditaria paccione (dg: quatu) quinque modiorum siliginis et 

duorum modiorum (dg: siliginis) ordei dicte (dg: ex) Willelmo! de 

Nuwelant exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et 

Rover datum ut supra. 

 

BP 1180 p 025r 10 vr 26-09-1393. 

Vervolgens deed voornoemde Godefridus van Gheldorp ev voornoemde Katherina 

tbv Jordanus, hr Johannes, Rodolphus, Ghisbertus, Elizabeth en !Henricus, 

kv voornoemde Cristina en wijlen Theodericus, afstand van alle andere 

goederen, die aan voornoemde Godefridus en zijn vrouw Katherina gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Theodericus van den Broec resp. die aan 

hen zullen komen na overlijden van voornoemde Cristina. De brief 

overhandigen aan voornoemde Rodolphus. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Godefridus de Gheldorp tamquam tutor et ?legitimus dicte Katherine sue 

uxoris super omnibus aliis bonis que (dg: dictus Theodericus ..) dictis 

Godefrido et (dg: ..) Katherine sue [uxori] de [morte] dicti quondam 

Theoderici van den Broec successione sunt advoluta et post mortem dicte 

Cristine successione advolventur quocumque locorum consistentia sive sita 

ad opus Jordani domini Johannis Rodolphi Ghisberti et Elizabeth et 
!Henrici liberorum dictorum Cristine et quondam Theoderici renunciavit 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva 

tamen dicto Godefrido dicta! sua paccione et promissione et obligatione 

sibi inde factis et in pretactis litteris (dg: content) contentis. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Rodolpho. 

 

BP 1180 p 025r 11 vr 26-09-1393. 

Voornoemde Cristina, Jordanus, hr Johannes, Rodolphus, Ghisbertus en 

Elizabeth beloofden aan voornoemde Godefridus van Gheldorp, alle schulden 

te betalen, die voornoemde wijlen Theodericus bij zijn overlijden had, 

resp. die voornoemde Cristina verschuldigd is. 

 

Dicti Cristina Jordanus dominus Johannes Rodolphus Ghisbertus et 

Elizabeth promiserunt indivisi super omnia #dicto Godefrido de Gheldorp# 

quod ipsi omnia debita que dictus quondam Theodericus in sua morte mansit 

debitus personis quibuscumque et ab omnibus debitis que (dg: dictus) 

dicta Cristina tenetur personis quibuscumque taliter dabit et exsolvet 

sic quod dicto Godefrido dampna exinde non eveniant quovis modo in 

futurum. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 C 01 p. 26. 

 Sabbato post Mathei: zaterdag 27-09-1393. 

 in crastino Mijchaelis: dinsdag 30-09-1393. 

 in profesto Mijchaelis: zondag 28-09-1393. 

 in die Mijchaelis: maandag 29-09-1393. 

 in crastino Mijchaelis: dinsdag 30-09-1393. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 

BP 1180 p 026v 01 za 27-09-1393. 

Arnoldus van der Dussen ev Hadewigis dv Johannes van Dordrecht verkocht aan 

Adam van Mierde een hoeve in Goirle, die was van wijlen Johannes Bac 

Bertouts soen van Tilborch en die voornoemde Johannes Bac eertijds 

geschonken had aan voornoemde Johannes van Dordrecht en zijn vrouw Elsbena 

dv voornoemde Johannes Bac, en welke hoeve voornoemde Johannes van 

Dordrecht geschonken had aan voornoemde Arnoldus van der Dussen en 

voornoemde Hadewigis dv Johannes van Dordrecht, met de beesten en het 

varend gooed op deze hoeve, belast met lasten die Johannes Bac hierin had. 

De koopsom is voldaan. Johannes van Dordrecht verklaarde dat deze verkoop 
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geschiedde met zijn instemming. 

 

Arnoldus van der Dussen maritus et tutor legitimus ut asserebat Hadewigis 

sue uxoris filie Johannis de Dordrecht (dg: bona) quendam mansum situm in 

parochia de Goerle cum suis attinentiis universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis qui mansus cum suis attinentiis fuerat quondam 

Johannis Bac Bertouts soen de Tilborch et quem mansum cum suis 

attinentiis dictus Johannes Bac dudum dederat (dg: Johanni) dicto Johanni 

de Dordrecht cum Elsbena sua uxore filia dicti Johannis (dg: de Dordrec) 

Bac nomine dotis et quem mansum cum suis attinentiis universis dictus 

Johannes de Dordrecht dederat dicto Arnoldo van der Dussen cum dicta 

Hadewige sua uxore filia dicti Johannis de Dordrecht nomine dotis ut 

dicebat #simul cum bestiis et pecorialibus supra dictum mansum 

consistentibus# hereditarie vendidit Ade de Mierde promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

que dictus Johannes Bac exinde solvere consuevit et recognovit sibi de 

pretio huiusmodi vendicionis fore satisfactum insuper dictus Johannes de 

Dordrecht recognovit id fore sue voluntatis quod dictus (dg: Johannes) 

Arnoldus dictum mansum cum suis attinentiis vendit dicto Ade. Testes Vere 

et Wouter datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1180 p 026v 02 za 27-09-1393. 

Voornoemde Adam van Mierde droeg voornoemde hoeve over aan Johannes van 

Dordrecht. 

 

Dictus Adam dictus! mansum cum ?suiss et attinentiis et bestiis 

supportavit Johanni de Dordrecht promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aggere et Vere datum in crastino 

Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 026v 03 za 27-09-1393. 

Voornoemde Arnoldus van der Dussen verklaarde dat voornoemde Johannes van 

Dordrecht alle goederen en zaken heeft voldaan, die voornoemde Johannes 

beloofd had te schenken aan voornoemde Arnoldus en Hadewiges, bij hun 

huwelijk. 

 

Dictus Arnoldus van der Dussen ut supra palam recognovit sibi per dictum 

Johannem de Dordrecht plenarie fore satisfactum ab omnibus bonis et rebus 

que dictus Johannes promiserat dicto Arnoldo cum dicta Hadewige sua uxore 

nomine dotis et in subsidium matrimonii predicti clamans inde quitum a 

quocumque evoluto! usque in diem presentem. Testes (dg: datum supra) Veer 

et Wouter datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1180 p 026v 04 za 27-09-1393. 

Goessuinus Model zvw Bertholdus zv Theodericus gaf uit aan Marcelius gnd 

Hageman een stukje heideland, in Bladel, tussen een erfgoed gnd Tielen Veld 

enerzijds en voornoemde Marcelius anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfrente van 6 kapoenen met Sint-Martinus te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 11-11-1394). 

 

Goessuinus Model filius quondam Bertholdi filii Theoderici particulam 

terre mericalis sitam in parochia de Bladel (dg: ad) inter hereditatem 

dictam Tielen Velt ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti Hageman ex 

alio prout ibidem est sita dedit ad hereditarium redditum dicto Marcelio 

ab eodem pro hereditario redditu sex caponum dando dicto Goessuino ab 

altero Martini et pro primo dicto! ultra annum ex premissis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Aa et Wolterus datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1180 p 026v 05 za 27-09-1393. 

(dg: Voornoemde Marcelius beloofde aan voornoemde Goessuinus Model 13 
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Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

betalen). 

 

(dg: Dictus Marcelius promisit dicto Goessuino Model XIII Hollant gulden 

vel valorem ad carnisprivium proxime persolvendos. Testes datum ut 

supra). 

 

BP 1180 p 026v 06 za 27-09-1393. 

Luijtghardis dvw Goessuinus van den Berge van Erpe droeg over aan Arnoldus 

Veertich Scillinge al haar goederen onder Erp. 

 

Luijtghardis filia quondam Goessuini van den Berge de Erpe cum tutore 

omnia sua bona quocumque locorum infra parochiam de Erpe sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Veertich Scillinge promittens cum tutore 

ratam servare. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 026v 07 zo 28-09-1393. 

Johannes van Wijflit beloofde aan Johannes van Dordrecht 43 Hollandse 

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

 

Johannes de Wijflit promisit Johanni de Dordrecht XLIII Hollant gulden ad 

Martini proxime persolvendos. Testes Aggere et Wouter datum (dg: domin) 

in profesto Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 026v 08 ma 29-09-1393. 

Jkvr Elisabeth van der Hulpen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfrente van 1 vracht tiendhooi gaande uit de goederen gnd ten Hulse, 

behorend aan Arnoldus Heijme. 

 

Domicella Elisabeth van der Hulpen hereditarium redditum unius plaustri 

feni decimalis quem se solvendum habere dicebat ex bonis dictis ten Hulse 

ad Arnoldum Heijme spectantibus ut dicebat monuit de tribus annis. Testes 

Emont et Veer datum in die Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 026v 09 ma 29-09-1393. 

Voornoemde jkvr Elisabeth beloofde aan de secretaris, tbv Henricus zvw 

Johannes van Kuijc alias gnd van Mijerhof, 2000 Hollandse gulden na maning 

te betalen. Afgeven aan voornoemde jkvr. 

 

Dicta domicella Elisabeth promisit mihi ad opus Henrici filii quondam 

Johannis de Kuijc alias dicti de (dg: Meijbeke) Mijerhof duo milia 

Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes Emondus et Dordrecht 

datum in festo Mijchaelis. Detur dicte domicelle et nulli alteri. 

 

BP 1180 p 026v 10 di 30-09-1393. 

Arnoldus die Groet snijder droeg over aan hr Ghisbertus van Bakel zv 

Johannes priester (1) een huis en erf van wijlen Arnoldus gnd Roesmont, in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt van het midden van de Hinthamerstraat 

naar de Sint-Janskerk, tegenover het huis van Johannes Pottenbakker, aan 

hem verkocht door Gerardus van Vladeracken, (2) 2 kamers met ondergrond in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt van de Hinthmaerstraat naar de Sint-

Janskerk, tussen erfgoed van Johannes van Verlaer enerzijds en erfgoed dat 

was van Johannes van Oijen, nu van voornoemde Arnoldus die Groet, 

anderzijds, strekkend vanaf het achterste einde van de stenen muur van 

voornoemde Johannes van Verlaer lijnrecht naar voornoemd erfgoed van 

Arnoldus die Groet, waarnaast nog ½ voet als osendrup van beide kamers, aan 

voornoemde Arnoldus die Groet verkocht door Johannes van Dijest en zijn 

kinderen Johannes en Aleijdis. 

 
?Dict.. Johannes de Dijest ....... ....... ....... ........ 

Arnoldus die Groet sartor domum et aream quondam Arnoldi (dg: de) dicti 
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Roesmont sitam in Busco in viculo tendente a medio vici Hijnthamensis 

versus ecclesiam beati Johannis in Busco in opposito domus Johannis 

figuli venditam sibi a Gerardo de Vladeracken prout in litteris atque 

duas cameras cum suis fundis sitas in Busco in viculo tendente a vico 

Hijnthamensi versus ecclesiam beati Johannis ewangeliste inter 

hereditatem Johannis de Verlaer ex uno et inter hereditatem que fuerat 

Johannis de Oijen nunc ad dictum Arnoldum die Groet spectantem ex alio 

tendentes a posteriori fine muri lapidei dicti Johannis de Verlaer ibidem 

consistentis linealiter usque ad dictam hereditatem dicti Arnoldi die 

Groet simul cum dimidia pedata terre extra huiusmodi longitudinem et sic 

linealiter tendentem ubique pro stillicidio dictarum duarum camerarum 

venditas dicto Arnoldo die Groet #ab Johanne (dg: -s) de Dijest Johanne 

et Aleijde eius liberis# prout in litteris hereditarie (dg: vendidit) 

supportavit domino Ghisberto de (dg: Bla) Bakel #filio (dg: Johannis) 

Johannis# presbitro cum litteris (dg: hereditarie ve) et jure promittens 

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

Vere datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1180 p 026v 11 di 30-09-1393. 

Petrus zv Laurencius zvw Petrus gnd Oer ev Katherina dvw Godefridus van 

Broechoven verklaarde dat Elizabeth wv voornoemde Godefridus een erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, heeft voldaan, uit een erfpacht van 6 mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 6 mud voornoemde Elizabeth eertijds 

beloofd had te schenken aan eerstgenoemde Petrus en zijn vrouw Katherina, 

bij hun huwelijk. 

 

Petrus filius Laurencii filii quondam Petri dicti Oer maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Godefridi de Broechoven 

palam recognovit sibi per Elizabeth relictam dicti quondam Godefridi fore 

satisfactum ab (dg: omnibus) hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco scilicet de hereditaria paccione sex modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem sex modiorum siliginis dicta 

Elizabeth #pridem# promiserat primodicto Petro cum dicta Katherina (dg: 

nomine predicto) nomine dotis et in subsidium matrimonii ut dicebat (dg: 

clamans inde quitum). Testes Dordrecht et Aggere datum supra. 

 

BP 1180 p 026v 12 di 30-09-1393. 

Voornoemde Petrus zv Laurencius zvw Petrus gnd Oer ev Katherina dvw 

Godefridus van Broechoven beloofde aan Henricus en Elizabeth, kvw 

voornoemde Godefridus, dat zij bij de deling van de goederen, die 

voornoemde wijlen Godefridus heeft nagelaten, resp. die Elizabeth wv 

voornoemde Godefridus zal nalaten, vooruit zullen krijgen een erfpacht van 

4 mud rogge, Bossche maat. 

 

Dictus Petrus ut supra promisit super omnia #(dg: dicte Elizabeth ad 

opus) Henrico et Elizabeth liberis dicti quondam Godefridi# quod si ipse 

aut dicta Katherina eius uxor aut heredes dicte Katherine imposterum ad 

divisionem faciendam de bonis que dictus quondam Godefridus in sua morte 

post se reliquit et que (dg: dicte) Elizabeth #relicta eiusdem quondam 

Godefridi# in sua morte post se relinquet venire voluerit et condividere 

quod extunc dicti Henricus et Elizabeth de predictis bonis prius habebunt 

et (dg: habebunt) et levabunt et obtinebunt jure hereditario hereditariam 

paccionem (dg: d) quatuor modiorum siliginis dicte mensure de Busco 

antequam dictus Petrus #aut# dicta Katherina aut heredes dicte Katherine 

ad huiusmodi (dg: die) divisionem poterit seu poterint venire et dicta 

(dg: di) bona condividere valebit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 026v 13 di 30-09-1393. 

Rutgherus gnd Kort maande 3 achterstallige jaren van (1) een b-erfcijns van 

10 pond, waarvan 5 pond in Veghel en 5 pond in Beilver betaald worden, (2) 

een b-erfcijns van 15 schelling 6 penning, waarvan 4 schelling in Veghel en 
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12! schelling 6 penning in Beilver worden betaald. 

 

Rutgherus dictus Kort hereditarium censum decem librarum de quo dictus 

Rutgherus quinque libras in Vechel et quinque libras Beilver! annuatim 

habet solvendas atque hereditarium censum quindecim solidorum et sex 

denariorum de quo (dg: dictus R) censu dictus Rutgherus quatuor solidos 

in Vechel et duodecim(!4+12=16) solidos et sex denarios in Beilver 

annuatim habet solvendos ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 026v 14 do 02-10-1393. 

Mabelia wv Henricus zvw Henricus van Uden en haar kinderen Henricus en 

Arnoldus Stamelart verkochten aan Hubertus van Ghemert een b-erfcijns van 3 

oude Franse schilden of de waarde, uit een erfcijns van 10 oude schilden, 

welke cijns van 10 oude schilden voornoemde wijlen Henricus beurde, een 

helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 2 kamers met 

ondergrond, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Aleijdis 

Posteels enerzijds en een gemene weg die loopt naar ....... van de 

Minderbroeders anderzijds. 

 

Mabelia relicta quondam Henrici filii quondam Henrici de Uden cum tutore 

#Henricus et Arnoldus Sta liberi# (dg: suum usufructum sibi competentem 

in) hereditarium !trium aude !Francie seu valorem de hereditario censu 

decem aude scilde dicte monete quem censum X aude scilde predictus 

quondam Henricus solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex duabus cameris cum suis fundis sitis in (dg: p) Busco ad 

forum inter hereditatem quondam Aleijdis Posteels ex uno et (dg: int) 

communem viam tendentem ibidem versus ....... fratrum minorum ex alio ut 

dicebant supportaverunt (dg: Henrico et Arnoldo Stamelaert suis filiis 

promittens cum tutore ratam servare testes B[er]kel [et] Ghemert datum in 

cratino Remigii) hereditarie vendiderunt (dg: ....) Huberto de Ghemert 

promittentes cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Berkel et Ghemert datum in 

crastino Remigii. 

 

1180 mf1 C 02 p. 27. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 anno domini M CCC XCIII mensis octobris die secunda 

  pontificis Bonifacii noni anno quarto: donderdag 02-10-1393. 

 

BP 1180 p 027r 01 do 02-10-1393. 

{Nadrukkelijk met inkt onleesbaar gemaakt}. 

 

BP 1180 p 027r 02 do 02-10-1393. 

Willelmus van der Hoeven zvw Godefridus Delijen soen verkocht aan Henricus 

Vilt zvw Henricus Vilts 4 hont land in Oss, ter plaatse gnd op den 

Speeldonk, tussen Hermannus Loden soen enerzijds en Jacobus Berwijns soen 

anderzijds. 

 

(dg: Willelmus) Willelmus van der Hoeven filius quondam Godefridi Delijen 

soen quatuor hont terre sita in parochia de Os in loco dicto opten 

Speeldonc inter hereditatem Hermanni Loden soen ex uno et inter 

hereditatem Jacobi Berwijns soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Vilt filio quondam Henrici Vilts promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes Sta et Lijsscap et! Lijsscap datum in 

crastino Remigii. 

 

BP 1180 p 027r 03 do 02-10-1393. 

Voornoemde Henricus Vilt beloofde aan voornoemde Willelmus van den Hoeven 

een n-erfcijns van 2 goede Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1394), gaande uit 
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voornoemde 4 hont land. 

 

Dictus Henricus Vilt promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo van 

den Hoeven hereditarium censum duorum (dg: g) bonorum Gelre gulden seu 

valorem hereditarie nativitatis Domini et primo termino ultra annum ex 

dictis quatuor hont terre promisit super habita et habenda sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 027r 04 do 02-10-1393. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1393), met 24 goede Gelderse gulden of de waarde, 2 goede Gelderse 

gulden of de waarde voor de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Henricus zvw Johannes Weijlen soen, Willelmus zv Marcelius Delijen soen en 

Petrus Lommelman. 

 

X. 

Et poterit redimere dictum censum duorum bonorum gulden Ghelrie ad 

spacium quinque annorum post festum nativitatis Domini proxime futurum 

sine medio sequentium semper dictis quinque annis durantibus cum XXIIII 

bonis Gelre gulden seu valorem et cum duobus bonis Gelre gulden seu 

valorem pro (dg: anno re) censu anni redempcionis et cum arrestadiis si 

que defecerint ut in forma (dg: Henricus de). Acta in camera presentibus 

Henrico filio quondam Johannis Weijlen soen et Willelmo filio Marcelii 

Delijen soen et Petro Lommelman testibus datum anno domini M CCC XCIII 

mensis octobris die secunda hora none pontificis Bonifacii noni anno 

quarto. 

 

BP 1180 p 027r 05 do 02-10-1393. 

Henricus Tangelaer droeg over34 aan Johannes zvw Godefridus van Broechoven 

(1) de helft van 1/9 deel, dat behoorde aan Theodericus zvw Johannes 

Bathen?, in 2½ bunder 16 roeden erfgoed gnd moer, ter plaatse gnd Huisven, 

tussen erfgoed gnd moer behorend aan Jacobus gnd Aven soen en Martinus gnd 

Monics enerzijds en de ?plaats gnd die Leij anderzijds, (2) de helft van 

1/9 deel, dat aan voornoemde Theodericus behoorde, in een stukje erfgoed 

gnd moer aldaar, direct naast voornoemde 2½ bunder 16 roeden richting 

Boxtel, van deze beide helften echter uitgezonderd de uitgegraven turven, 

welke helften aan hem waren verkocht door Johannes gnd Heester. 

 

Henricus Tangelaer medietatem unius none partis que nona pars spectabat 

ad (dg: spectabat) Theodericum filium quondam Johannis Bathen? in duobus 

et dimidio bonariis et sedecim virgatis hereditatis dicte moer sitarum! 

in loco dicto Huusvenne inter hereditatem dictam moer spectantem ad 

Jacobum dictum Aven soen et Martini! dicti Monics ex [uno] et 

inter ?locum dictum die Leij ex alio atque medietatem unius none partis 

que ad dictum Theodericum spectabat in quadam particula hereditatis dicte 

(dg: moe) moer site ibidem contigue iuxta dictas duo et dimidium bonaria 

et sedecim virgatas terre versus Bucstel minus (dg: de) tamen de dictis 

mediatibus cespitibus (dg: pro dictum Theodericum ...) effossis venditas 

sibi a Johanne dicto Heester prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Godefridi de Broechoven cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

cespitibus ex premissis effossis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 027r 06 do 02-10-1393. 

Johannes zv Rodolphus van der Vlaessche verkocht aan Wellinus zvw 

Theodericus van Heelwijc een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Hees, 

                         
34 Zie → BP 1180 p 721r 04 do 08-03-1397, overdracht van deze twee helften. 
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ter plaatse gnd die Vlaasse, tussen voornoemde Rodolphus van der Vlaessche 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land in Hees, ter 

plaatse gnd aan die Beemd, tussen Nijcholaus zvw Arnoldus gnd Rutghers soen 

enerzijds en kvw Aleijdis van Heelweijc anderzijds, dit stuk land reeds 

belast met 4 penning hertogencijns. 

 

Johannes filius (dg: q) Rodolphi van der Vlaessche hereditarie vendidit 

Wellino filio quondam Theoderici de Heelwijc hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco ex domo et orto dicti venditoris sitis in 

parochia de Hees ad locum dictum die Vlaessche inter hereditatem dicti 

Rodolphi van der Vlaessche (dg: et inter) ex uno et inter communem 

plateam ex alio atque ex pecia terre sita in predicta parochia ad locum 

dictum aen die Beemt inter hereditatem Nijcholai filii quondam Arnoldi 

dicti Rutghers soen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Aleijdis de Heelweijc ex alio promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis IIII denariis census #domino duci# ex 

dicta pecia terre de jure solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 027r 07 do 02-10-1393. 

Albertus Buc van Lijt, Gerisius van Os en Johannes Gherijs beloofden aan 

Henricus gnd Moelen zvw Johannes van Loen 150 goede Gelderse gulden of de 

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

 

Albertus Buc de Lijt #Gerisius de Os# et Johannes Gherijs promiserunt 

Henrico dicto Moelen filio quondam Johannis de Loen centum et 

quinquaginta bonos Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 027r 08 do 02-10-1393. 

De eerste zal de twee anderen schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 027r 09 do 02-10-1393. 

Gerardus van Derenborch droeg over aan Conrardus Timmerman nzv hr Gerardus 

Coenen priester een kamer met ondergrond, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Truda dvw Egidius gnd Pelser enerzijds en 

erfgoed van erfg vw Johannes van Hoesden anderzijds, met de helft van de 

wand tussen deze kamer en het huis van voornoemde Truda, aan voornoemde 

Gerardus verkocht door voornoemde Truda. 

 

Gerardus de Derenborch quandam cameram cum suo fundo sitam in Busco ad 

locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Trude filie quondam Egidii 

dicti Pelser ex uno et inter inter! hereditatem heredum quondam Johannis 

de Hoesden ex alio cum medietate parietis consistentis inter dictam 

cameram et inter domum dicte Trude ibidem venditam dicto Gerardo a dicta 

Truda prout in litteris hereditarie supportavit Conrardo (dg: filio) 

carpentario filio naturali domini (dg: quondam) Gerardi Coenen 

#presbitri# cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et Jordanus datum supra. 

 

BP 1180 p 027r 10 do 02-10-1393. 

Voornoemde Conrardus beloofde aan voornoemde Gerardus een n-erfcijns van 30 

schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Conrardus promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo 

hereditarium censum XXX solidorum monete hereditarie nativitatis Johannis 

ex premissis promittens super omnia sufficientem facere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 027r 11 do 02-10-1393. 

Johannes Sluijter gewantsnijder verkocht aan Theodericus gnd Waelwijns soen 

van Hemert een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een huis, erf en tuin, van verkoper, in Den Bosch, in de Kerkstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Reijmbouts soen bakker enerzijds en 

wijlen Bruijno van Ursoijen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns 

en 3 pond 21 penning voornoemd geld b-erfcijns. 

 

Johannes Sluijter rasor (dg: pan) pannorum hereditarie vendidit 

Theoderico dicto Waelwijns soen de Hemert hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et 

area #et orto cum suis attinentiis# dicti venditoris sita! in Busco in 

vico ecclesie inter hereditatem quondam Johannis Reijmbouts soen pistoris 

ex uno et inter quondam! (dg: Bruno) Bruijnonis de Ursoijen ex alio 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et (dg: hereditario censu) tribus libris et XXI 

denariorum! dicte monete #hereditarii census# exinde prius solvendis (dg: 

et sufficientem facere). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 027r 12 do 02-10-1393. 

Johannes zv Johannes Sluijter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Johannis Sluijter prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 027r 13 do 02-10-1393. 

Theodericus Stalpart en Wautgherus nzvw hr Goeswinus Moedels investiet van 

Lijttoijen beloofden aan Gerardus van der Horst 18 goede Gelderse gulden of 

de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Theodericus Stalpart Wautgherus filius naturalis domini quondam Goeswini 

Moedels (dg: ps) investiti olim de Lijttoijen promiserunt Gerardo van der 

Horst XVIII bonos Gelre gulden seu valorem ad (dg: J) carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 027r 14 do 02-10-1393. 

Andreas zv Henricus zvw Leonius van der Brixbruggen verkocht aan Johannes 

die Hoessche zvw Arnoldus van Hoessche van Littoijen een n-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) een stuk land gnd die Hakke, in Erp, tussen Willelmus van Nuwelant 

enerzijds en Theodericus Arts soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland 

in Erp, ter plaatse gnd op die Braken, tussen Arnoldus van Loe enerzijds en 

Arnoldus Jordens soen anderzijds, (3) alle goederen, die aan verkoper 

gekomen waren na overlijden van zijn moeder Elizabeth, resp. aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, de laatstgenoemde 

goederen reeds belast met de onraad. 

 

Andreas filius (dg: quondam) Henrici filii (dg: quond) quondam Leonii van 

der Brixbruggen hereditarie vendidit Johanni die Hoessche filii! quondam 

Arnoldi de (dg: Hoesden) #Hoessch[e]# de Littoijen hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

Hacke sita in parochia de Erpe inter hereditatem Willelmi de Nuwelant ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Arts soen ex alio item ex (dg: pe) 

una sextariata terre siliginee sita in dicta parochia ad locum dictum op 

die Brake inter hereditatem Arnoldi de Loe ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Jordens soen ex alio item ex [omnibus] bonis dicto venditori de 

morte Elizabeth sue matris successione sunt! advoluta et post dicti! 

Henrici sui patris successione (dg: advolven) advolvendis promittens 
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super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

oneribus dictis onraet ex predictis bonis dicto venditori de morte dicte 

sue matris successione [advolutis] et post mortem dicte! sue matris! 

successione (dg: ....) advolvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1180 mf1 C 03 p. 28. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 

BP 1180 p 028v 01 do 02-10-1393. 

Willelmus, Henricus en Katherina, kvw Petrus gnd die Moelner, beloofden aan 

Arnoldus Voegheleer 102 mud hop, Bossche maat, een helft met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1394) en de andere helft met Sint-Remigius over een 

jaar (vr 01-10-1395) in Middelrode af te meten en in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus (dg: die Moelner) Henricus et Katherina liberi quondam Petri 

dicti die Moelner promiserunt (dg: Ard) indivisi super omnia Arnoldo 

Voegheleer centum et duos modios lupuli mensure de Busco mediatim Remigii 

proxime futurum et mediatim a festo Remigii proxime futuro ultra annum 

(dg: per) persolvendos et mensurandos #in Middelrode# et (dg: ext) in 

Busco tradendos. Testes Goeswinus et Jordanus datum in crastino Remigii. 

 

BP 1180 p 028v 02 do 02-10-1393. 

Henricus zvw Thomas gnd Backe en zijn vrouw Mechtildis gnd van der Rijt 

droegen over aan de secretaris, tbv Henricus en Martinus, nkv Johannes Bac 

Berthouts soen, een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, uit een 

lijfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3½ mud Egidius zv 

voornoemde Johannes Backe Berthouts soen van Tilborch beloofd had aan 

voornoemde Mechtildis van der Rijt, in Westilburg te leveren, een helft met 

Sint-Andreas en de andere helft met Lichtmis, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Egidius. 

 

Henricus filius quondam Thome dicti Backe maritus legitimus ut dicebat 

(dg: Egidii filii quondam) Mechtildis (dg: sue uxoris filie) dicte van 

der Rijt sue uxoris et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

here) vitalem pensionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco de vitali pensione trium et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure quam pensionem trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

Egidius filius Johannis Backe Berthouts soen de Tilborch promiserat (dg: 

se) super omnia ab eo habita et (dg: h) imposterum habenda et (dg: h) 

acquirenda (dg: de) se daturum et soluturum dicte Mechtildi van der Rijt 

anno quolibet ad vitam dicte Mechtildis et non ultra mediatim Andree et 

mediatim purificationis et in Westilborch tradenda de et ex omnibus et 

singulis bonis dicti Egidii habitis et habendis et acquirendis prout in 

litteris #quas vidimus# supportaverunt mihi ad opus Henrici et Martini 

puerorum maturalis! dicti Johannis Bac Berthouts soen promittentes super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 028v 03 do 02-10-1393. 

Nijcholaus zvw Willelmus smid van Vechel verkocht aan zijn zusters Bertha 

en Elizabeth, dvw voornoemde Willelmus, alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders en van zijn grootmoeder Hilla van der 

Hansvoert, gelegen in Veghel, en alle goederen, die aan hem gekomen waren 

na overlijden van zijn broers Jacobus en Ludekinus, kvw voornoemde 

Willelmus smid, gelegen onder Veghel. De brief overhandigen aan voornoemde 

Berta. 

 

Nijcholaus filius quondam Willelmi fabri de Vechel omnia bona sibi de 

morte quondam suorum parentum #atque de morte quondam Hille quondam (dg: 

Hille) van der Hansvoert avie olim dicti Nijcholai# successione advoluta 

quocumque locorum in parochia de Vechel sita atque omnia bona sibi de 
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morte quondam Jacobi et Ludekini suorum fratrum liberorum dicti quondam 

(dg: Lu) Willelmi fabri successione advoluta quocumque locorum infra 

dictam parochiam de Vechel sita ut dicebat hereditarie vendidit #Berthe 

et# Elizabeth suis sororibus filiabus dicti quondam Willelmi promittens 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Steenwech et 

Gemert datum supra. Tradetur littera dicte Berte. 

 

BP 1180 p 028v 04 do 02-10-1393. 

Rutgherus Cort zvw Henricus gnd Cort en Henricus zv voornoemde Rutgherus 

verkochten aan Johannes die Beer (1) een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, uit 7 mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, welke 7 mud wijlen 

voornoemde Henricus Cort met Lichtmis beurde uit een hoeve die was van 

Gheenkinus gnd van Eijsche, in Belver, in Haaren, zoals Godefridus gnd die 

Vos die hoeve beteelt, uitgezonderd een hofstad aldaar waarin Margareta gnd 

Vets woonde die voor voornoemde Margareta gereserveerd is, welke hoeve, de 

hofstad uitgezonderd, voornoemde wijlen Henricus Cort uitgegeven had aan 

Arnoldus gnd van den Rubossche van Belver, voor voornoemde 7 mud rogge 

erfpacht, (2) een b-erfcijns van 12 penning oude cijns, die voornoemde 

Johannes die Beere aan voornoemde Rutgherus en diens zoon Henricus met 

Sint-Martinus betaalt, gaande uit een tuin van voornoemde Johannes, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd ten Rode. 

 

Rutgherus Cort filius quondam Henrici dicti Cort et Henricus filius dicti 

Rutgheri hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

(dg: q) de (dg: hereditaria pacci) septem modiis (dg: sili) siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Busco predicte quos septem modios (dg: 

de) hereditarie paccionis dicte mensure Henricus quondam (dg: Henricus) 

Cort #predictus# solvendos habuit hereditarie purificationis ex quodam 

manso qui fuerat Gheenkini dicti de (dg: Es Eijsgh) Eijsche sito in 

Belver in parochia de Haren (dg: cum) et ex attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis ubicumque locorum consistentibus sive sitis prout 

dictum mansum cum attinentiis universis predictis Godefridus dictus die 

Vos sub sua cultura habere consuevit perexcepto tamen quodam domistadio 

sito ibidem in quo Margareta dicta Vets morabatur eidem Margarete 

reservato quem (dg: .ans) mansum cum suis attinentiis excepto dicto 

domistadio dictus quondam Henricus (dg: K) Cort dedit ad hereditariam 

paccionem Arnoldo dicto van den Rubossche de Belver scilicet pro dictis 

septem modiis siliginis hereditarie paccionis dicte mensure prout in 

litteris #quas vidimus# insuper hereditarium censum XII denariorum 

antiqui census quem Johannes die Beere dictis (dg: Ru..th) Rutghero et 

Henrico eius filio solvere tenetur annuatim hereditarie Martini ex quodam 

orto (dg: si in) eiusdem Johannis sito in parochia de Haren in loco dicto 

Beilver ad locum dictum ten Rode ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicto Johanni die Beer promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 028v 05 do 02-10-1393. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Rutgherus 54 Hollandse gulden of 

de waarde met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1393) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Rutghero LIIII Hollant gulden 

seu valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 028v 06 do 02-10-1393. 

Voornoemde Rutgherus Cort zvw Henricus gnd Cort en diens zoon Henricus 

verkochten aan Engbertus zvw Elias van den Hezeacker en Everardus zvw Zibbo 

van der Scueren (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 18 lopen land, in Haaren bij Oisterwijk, 

behorend aan Henricus gnd Meester zvw Johannes die Laet, waarvan (1a) een 

stuk land genaamd is die Hoge Heisakker, (1b) een stuk land die Ravens 
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Neist, (1c) een stuk land Broek Akker, (1d) een stuk land die Boelt, (1e) 

een stuk land die Scelt, (1f) een stuk land ter plaatse gnd ten Col Hoevel, 

(1g) een stuk land die Hostat, welke pacht Elizabeth ev voornoemde wijlen 

Henricus Cort verworven had van voornoemde Henricus Meester zvw Johannes 

gnd Laet, (2) een b-erfcijns van 8 penning oude cijns die Arnoldus Bac zv 

Walterus gnd Groet Wouter, (3) een b-erfcijns van 40 penning oude cijns die 

voornoemde Engbertus zvw Elijas van den Hezeacker aan voornoemde Rutgherus 

en diens zoon Henricus met Sint-Martinus betaalt, gaande uit erfgoederen in 

Beilver. 

 

Dicti Rutgherus et Henricus eius filius hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie in festo 

purificationis (dg: p) de decem octo lopinatis terre et de attinentiis 

eorundem universis in parochia de Haren prope (dg: .) Oesterwijc 

consistentibus ad Henricum dictum (dg: mgr) magistrum filius! quondam 

Johannis die Laet spectantibus de quibus una terre pecia die Hoghe 

Heijsacker et reliqua terre pecia die Ravens Neijst ac tercia pecia terre 

Broec Acker et quarta terre pecia die Boelt quintaque pecia terre die 

Scelt ac sexta terre pecia ad locum dictum ten Col Hoevel et septima 

pecia de predictis decem oc[to] lopinatis terre die Hostat conventualiter 

nuncupantur quam paccionem Elizabeth uxor legitima dicti quondam Henrici 

Cort erga dictum Henricum magistrum filium quondam Johannis dicti Laet 

acquisiverat prout in litteris (dg: here) quam (dg: nunc) paccionem nunc 

ad se spectare dicebat atque hereditarium censum (dg: viginti trium) 

#octo# denariorum antiqui census quem Arnoldus Bac filius Walteri dicti 

Groet Wouter et hereditarium censum XL denariorum antiqui (dg: .) census 

quem (dg: El) Engbertus filius quondam (dg: Elie) Elije van den Hezeacker 

dictis Rutghero et Henrico eius filio solvere tenetur #?in ?festo 

Martini# ex hereditatibus sitis in (dg: p) Beilver predictis! ut dicebant 

hereditarie vendiderunt #dicto# Engberto filio quondam Elie van den 

Hezeacker et Everardo filio quondam Zibbonis van der Scueren promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 028v 07 do 02-10-1393. 

Voornoemde Engbertus en Everardus beloofden aan voornoemde Rutgherus 57 

Hollandse gulden of de waarde en 8½ Vlaamse plakken met Allerheiligen 

aanstaande (za 01-11-1393) te betalen. 

 

Dicti Engbertus et Everardus promiserunt dicto Rutghero LVII Hollant 

gulden seu valorem (dg: ac) et octo et dimidium Vleemsche placke ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 028v 08 do 02-10-1393. 

Ghibo Sceijnckel zvw Ghibo Sceijnckel verkocht aan Johannes Molle zvw 

Gerardus Molle 1/8 deel in een kamp, gelegen tegenover de kapel van Sint-

Petrus in Maalstrem, tussen Willelmus van Berze enerzijds en wijlen 

Johannes Stierken anderzijds, met een eind strekkend aan de Dieze. 

 

Ghibo Sceijnckel filius quondam Ghibonis Sceijnckel octavam partem ad se 

spectantem in quodam (dg: pact) campo sito in opposito capelle sancti 

Petri in Maelstrem inter hereditatem Willelmi de Berze ex uno et inter 

hereditatem #(dg: quondam) quondam# Johannis Stierken ex alio tendente 

cum uno fine ad Dijesam ibidem fluentem ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Molle filio quondam Gerardi Molle promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 028v 09 do 02-10-1393. 

Hr Johannes priester zvw Theodericus van den Broec gaf uit aan de broers 

Rodolphus en Ghisbertus, kvw voornoemde Theodericus van den Broec, ¼ deel 

in (1) een hoeve gnd ten Opstal, van wijlen Jordanus van Herende, in Aarle, 
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(2) een hoeve van voornoemde wijlen Jordanus, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd Herende, welk ¼ deel aan voornoemde hr Johannes na erfdeling 

gekomen was; de uitgifte geschiedde voor de lasten en thans voor een 

n-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te 

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

zekerheid stelden voornoemde Rodolphus en Ghisbertus de aan hen behorende 

helft in deze twee hoeven tot onderpand. 

 

Dominus Johannes (dg: filius) presbiter filius quondam Theoderici (dg: de 

Palude) van den Broec quartam partem ad se spectantem in quodam manso 

(dg: q) dicto ten Opstal quondam Jordani de Herende sito in parochia de 

Arle et in attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque in quodam manso dicti quondam 

Jordani sito in parochia de Beke prope Arle in loco dicto Herende et in 

attinentiis dicti mansi universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat (dg: here) que quarta pars dictorum duorum mansorum cum 

suis attinentiis dicto domino Johanni (dg: de morte quondam suo) mediante 

huiusmodi divisione prius habita inter ipsum et suos in hoc (dg: .) 

coheredes cessit in partem (dg: prout in) ut dicebat dedit ad 

hereditariam paccionem (dg: Ghise) Rodolpho et Ghisberto fratribus 

liberis (dg: q) dicti quondam Theoderici van den Broec ab eisdem 

hereditarie possidendam pro oneribus exinde solvendis dandis et solvendis 

etc atque pro hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Arle tradenda ex 

premissis promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem (dg: 

obl) deponere et alii repromiserunt indivisi et ad maiorem securitatem 

dicti Rodolphus et Ghisbertus medietatem ad se spectantem in dictis 

duobus mansis cum suis attinentiis ad pignus imposuerunt. Testes 

Goeswinus et Gemert datum supra. 

 

1180 mf1 C 04 p. 29. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 

BP 1180 p 029r 01 do 02-10-1393. 

Theodericus Scalpart beloofde aan Ludekinus van Boemel 53½ Engelse nobel of 

de waarde en 25 gemene plakken met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te 

betalen. 

 

Theodericus Scalpart promisit Ludekino de Boemel LIII et dimidium Enghels 

nobel seu valorem et XXV gemeijn placken ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswinus et Gemert datum in crastino Remigii. 

 

BP 1180 p 029r 02 do 02-10-1393. 

De broers Willelmus en Egidius, kv Willelmus Cuper, beloofden aan Andreas 

zvw Arnoldus Lemkens soen 78 goede Gelderse gulden of de waarde met 

Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Willelmus (dg: Cuper) et Egidius (dg: eius frater promiserunt) #fratres# 

liberi Willelmi Cuper promiserunt Andree filio quondam Arnoldi Lemkens 

soen septuaginta octo bonos Gelre gulden seu valorem ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 03 do 02-10-1393. 

Voornoemde broers Willelmus en Egidius, kv Willelmus Cuper, beloofden aan 

Godefridus van Rode 65 goede Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond 

aanstaande (di 03-03-1394) te betalen. 

 

Dicti Willelmus et Egidius fratres (dg: f) liberi Willelmi Cuper 

promiserunt Godefrido de Rode sexaginta quinque bonos Gelre gulden seu 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1180 p 029r 04 do 02-10-1393. 

Arnoldus van Andel en Eustatius van Hedechusen, als procuratores van de 

kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, verhuurden aan Walterus van den 

Berghe, Hermannus van Oerscot en Arnoldus zv Johannes Laurens soen een 

kamp, 10 morgen groot, gelegen voor Vlijmen, ter plaatse gnd den Ham, voor 

een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393), 

per jaar voor 24 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus te 

betalen. Eén brief voor de kerkfabriek. 

 

Arnoldus de Andel et Eustatius de Hedechusen #tamquam procuratores 

fabrice ecclesie sancti Johannis in Busco# quendam campum X iugera terre 

(dg: consi) continentem #ad dictam fabricem spectantem# situm ante Vlimen 

in loco dicto den Ham locaverunt Waltero van den Berghe Hermanno de 

Oerscot et Arnoldo filio Johannis Laurens soen ab eisdem ad spacium trium 

annorum ?post festum Martini proxime futurum sine medio sequentium 

#possidendum# anno quolibet dictorum trium (dg: pro) annorum pro XXIIII 

bonis Gelre gulden seu valorem dandis (?dg: sibi) [?dicte ?fabrice] ab 

alio! (dg: here) anno quolinet dictorum trium annorum Martini et pro 

primo termino a Martini proxime futuro #ultra annum# promittentes (dg: 

ratam servare et o) tamquam procuratores dicte fabrice ratam servare et 

alii repromiserunt indivisi super omnia. Testes datum supra. Et erit una 

littera pro fabrica. 

 

BP 1180 p 029r 05 do 02-10-1393. 

Ghisbertus van Woenssel zvw Johannes gnd Coeter verkocht aan Henricus van 

der Rijt zvw Johannes gnd Roelofs soen al zijn erfgoederen onder Stiphout 

en Beek bij Aarle, belast met lasten. 

 

Solvit. 

Ghisbertus de (dg: Woes) Woenssel filius quondam Johannis dicti Coeter 

omnes hereditates ad se spectantes quocumque locorum infra parochias de 

Stiphout et de Beke prope Arle sitas ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico van der Rijt filio quondam Johannis dicti Roelofs soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus exinde 

de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 06 do 02-10-1393. 

Theodericus van den Beirgelen beloofde aan Reijnerus van Berze 36 goede 

Gelderse gulden35 of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 29-

03-1394) te betalen. 

 

Theodericus van den Beirgelen promisit super omnia Reijnero de Berze 

XXXVI bonos Gelre gulden seu valorem ad letare Jherusalem proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 07 do 02-10-1393. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen beloofde aan Ludekinus van Boemel 19 

Engelse nobel of de waarde en 15 gemene plakken met Pasen aanstaande (zo 

19-04-1394) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen promisit super omnia 

Ludekino de Boemel XIX Enghels nobel seu valorem atque XV gemeijn placken 

ad pascha proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 08 do 02-10-1393. 

Henricus van der Aa zvw Johannes gnd Middelrode van der Aa droeg over aan 

                         
35 Zie → BP 1180 p 152v 08 do 12-03-1394, overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Johannes van Boege een b-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Dinther te leveren, gaande uit een stuk land gnd die Kloot, 

eertijds van Johannes gnd Scragen, nu van Denkinus gnd Emmen soen van 

Scijnle, in Dinther, tussen Willelmus nzvw hr Arnoldus van Dijnter ridder 

enerzijds en een zekere gnd Rummel anderzijds, met een eind strekkend aan 

Theodericus gnd Jongher en met het andere eind aan een gemene weg, welke 

pacht aan hem was verkocht door jkr Johannes van Berlaer heer van Helmond 

en van Keerberg. 

 

Henricus van der Aa filius quondam Johannis dicti Middelrode van der Aa 

hereditariam paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Dijnther tradendam ex pecia 

terre dicta die Cloet que fuerat olim Johannis dicti Scragen nunc ad 

Denkinum dictum Emmen soen de Scijnle spectante sita in parochia de 

Dijnther inter hereditatem Willelmi filii naturalis quondam domini 

Arnoldi de Dijnter militis ex uno et inter hereditatem cuiusdam cuiusdam! 

dicti Rummel ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Theoderici 

dicti Jongher et cum reliquo fine ad communem plateam venditam sibi a 

domicello Johanne de Berlaer domino de Helmont et de Keerberch prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni de Boege cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 09 do 02-10-1393. 

Ghibo Sceijnckel beloofde aan Henricus van den Kelre nzvw Willelmus van der 

Kelre 26 Engelse nobel en 1 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Ghibo Sceijnckel promisit Henrico (dg: filio) van den Kelre filio 

#naturali# quondam Willelmi van der (dg: ?Strael) #Kelre# XXVI Engels 

nobel (dg: seu valorem) et unum Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 10 do 02-10-1393. 

(dg: Emond). 

 

BP 1180 p 029r 11 do 02-10-1393. 

Johannes Emonts soen van Dijnter vernaderde een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Dinther, aan Emondus zv voornoemde Johannes Emonts soen verkocht 

door Johannes van den Hoemberch. De ander week. En hij droeg weer over. 

 

Johannes Emonts soen de Dijnter prebuit et exhibuit patentes denarios ad 

redimendum hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Dijnter venditam Emondo filio dicti Johannis Emonts soen a Johanne van 

den Hoemberch prout in litteris et alter cessit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 12 do 02-10-1393. 

Jacobus Vos zvw Willelmus Vos van Berze ev Heijlwigis dvw Johannes gnd 

Honijman droeg over aan Johannes zvw Gerardus Kathelinen soen een 

n-erfpacht van 8 zester rogge, uit 11 zester rogge b-erfpacht, Bossche 

maat, welke 11 zester voornoemde wijlen Johannes Honijman met Sint-Andreas 

in Den Bosch beurde, gaande uit (1) geheel de erfgoederen van voornoemde 

wijlen Johannes Honijman, in Loon, ter plaatse gnd in het Loe, van welke 

erfgoederen Gerardus zv Sijmon een gelijk deel heeft, (2) geheel de 

erfgoederen, die behoorden aan voornoemde Johannes Honijman, in Loon, ter 

plaatse gnd in het Loe, welke laatstgenoemde erfgoederen voornoemde 

Johannes Honijman verworven had van Johannes gnd Codde van Venloen en 

Nijcholaus zv Nesa, (3) een stuk land, dat aan voornoemde Johannes Honijman 

behoorde, in Loon, ter plaatse gnd aan het Waterlaat, welk stuk land 

voornoemde Johannes Honijman verworven had van voornoemde Nijcholaus zv 
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Nesa, welke erfgoederen en stuk land voornoemde Johannes Honijman 

uitgegeven had aan Gerardus zv Sijmon, voor cijnzen en pachten die eruit 

gaan en voor voornoemde 11 zester rogge. 

 

Jacobus #Vos filius quondam Willelmi Vos# de Berze maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis dicti Honijman 

hereditariam paccionem octo (dg: lop) sextariorum siliginis de (dg: he) 

undecim sextariis siliginis mensure de Busco hereditarie paccionis (dg: 

quam p quas) que undecim sextaria siliginis dicte mensure dictus quondam 

Johannes Honijman solvenda habuit hereditarie Andree et in Busco tradenda 

ex totis (dg: suis) hereditatibus dicti quondam Johannis Honijman sitis 

in Loen in loco dicto int Loe de quibus hereditatibus Gerardus filius 

Sijmonis equalem partem habet et tenet atque ex totis hereditatibus que 

spectabant ad dictum Johannem Honijman sitis in Loen in (dg: di) loco 

dicto in (dg: -t) Loe quas hereditates jamdictas idem Johannes Honijman 

erga Johannem dictum Codde de Venloen et erga Nijcholaum filium Nese 

acquisiverat atque ex una pecia terre (dg: ad e) que ad dictum Johannem 

Honijman spectabat sita in Loen ad locum dictum aen tWaterlaet quam 

peciam terre predictam dictus Johannes (dg: Hoij) Honijman erga dictum 

Nijcholaum filium Nese acquisiverat quas hereditates et peciam terre 

dictus Johannes Honijman (dg: erga) dederat ad pactum Gerardo filio 

Sijmonis scilicet pro censibus et paccionibus annuatim exinde de jure 

solvendis et pro (dg: uni) #dictis# undecim sextariis siliginis dicte 

mensure hereditarie paccionis prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Gerardi Kathelinen soen cum litteris et jure 

occacione promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 029r 13 do 02-10-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Gerardus Kathelinen soen beloofde aan Jacobus Vos 

zvw Willelmus Vos van Berze en zijn vrouw Heijlwigis een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Johannes filius quondam Gerardi Kathelinen soen promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum (dg: Joh) Jacobo Vos filio 

quondam Willelmi Vos de Berze et Heijlwigi sue uxori vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco (dg: hereditarie Andree et non) 

anno quolibet ad vitam dictorum Jacobi et Heijlwigis et non ultra Andree 

et in Busco tradendam de et ex omnibus suis bonis habitis et habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et alter eorundem Jacobi et 

Heijlwigis diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 C 05 p. 30. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 03-10-1393. 

 anno Domini Mo CCCo nonagesimo tercio mensis octobris die III 

  pontificis Bonifacii noni anno quarto: vrijdag 03-10-1393. 

 

BP 1180 p 030v 01 do 02-10-1393. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes gnd Honijman etc” 

en Johannes zvw Gerardus Kathelinen soen beloofde, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen aan Jacobus Vos zvw Willelmus Vos van Berze. 

 

#. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes dictus (dg: Hoij) Honijman 

etc et Johannes filius quondam Gerardi Kathelinen #soen# promisit super 

omnia tradere Jacobo Vos filio quondam Willelmi Vos de Berze ut in forma. 

Testes Goeswinus et Gemert datum in crastino Remigii. 
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BP 1180 p 030v 02 do 02-10-1393. 

Sijmon van der After, zijn broer Gerardus, Gerardus van Vucht zvw Johannes 

van Vucht en Arnoldus zvw Johannes van Zochel beloofden aan Willelmus zv 

Willelmus van Laervenne, tbv voornoemde Willelmus van Laervenne, 163 

Hollandse gulden of de waarde en 13½ gemene plak met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Sijmon van der After et Gerardus eius frater Gerardus de Vucht filius 

quondam Johannis de Vucht et Arnoldus (dg: de Zo) filius quondam Johannis 

de Zochel promiserunt Willelmo filio Willelmi de Laervenne ad opus 

eiusdem Willelmi de Laervenne centum et sexaginta tres Hollant gulden seu 

valorem et XIII et dimidium gemeijn placken ad festum Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 030v 03 do 02-10-1393. 

Godefridus Punder verkocht aan Jacobus Vos zvw Willelmus Vos van Berze een 

n-erfcijns van 5 goede Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis en erf van verkoper, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Arnoldus zvw Mathijas Govijen soen enerzijds 

en erfgoed van Jacobus Meelman anderzijds, reeds belast met 5 Gelderse 

gulden. 

 

Godefridus Punder hereditarie vendidit Jacobo Vos filio quondam Willelmi 

Vos de Berze hereditarium censum quinque bonorum Gelre gulden seu valorem 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ad forum (df : piscium) piscium inter 

hereditatem Arnol-(dg: filii)-di filii quondam Mathije Govijen soen ex 

uno et inter hereditatem Jacobi Meelman ex alio ut dicebat promittens 

#super omnia# warandiam (dg: pro premissis) et aliam obligationem 

deponere exceptis quinque Gelre gulden exinde solvendis exinde! prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 030v 04 vr 03-10-1393. 

Mechtildis wv Godescalcus Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus 

enerzijds en Walterus Spijerinc Meus soen ev Mechtildis dvw Rodolphus 

Roesmont anderzijds, stelden de oplossing van hun geschillen in handen van 

Johannes van Wissem. 

Johannes van Wissem bepaalde dat Mechtildis, Rodolphus en Henricus 

uiterlijk met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1393) moeten betalen aan 

Walterus Spijerinc 200 Hollandse gulden36, 1 Engelse nobel voor 3 gulden 

voornoemd geld of de waarde gerekend. 

Voornoemde partijen zullen de tegoeden beuren, die verschuldigd zijn aan 

wijlen Ghiselbertus Roesmont, samen met anderen die daarin rechten hebben; 

zou een der partijen daarvan al iets gebeurd hebben, dan moet dat 

ingebracht worden in een wettige verrekening, waarbij de andere partij haar 

deel zal verkrijgen, ter grootte zoals door 2 getuigen bepaald. 

 

Mechtildis relicta quondam Godescalci Roesmont cum tutore Rodolphus et 

(dg: Godescalcus) #Henricus# eius liberi ex una parte et Walterus 

Spijerinc Meus soen #tamquam maritus et tutor Mechtildis sue uxoris filie 

quondam (dg: God) Rodolphi Roesmont pro se et eadem Mechtildi# ex altera 

(dg: compromiserunt super in J) super omnibus et singulis discordiis 

causis litigiosis querelis controversiis habitis seu motis inter dictas 

partes a quocumque tempore usque in diem presentem quacumque occacione ut 

dicebant compromiserunt super omnia #habita et habenda# in discretum 

virum Johannem de Wissem #tamquam in eorum arbitrum etc# (dg: et) se rata 

et firmos! perpetue observaturos ?quecumque dictus Johannes de Wissem 

dixerit et pronunciaverit inter dictas partes super premissis (dg: p). 

                         
36 Zie → BP 1180 p 042v 05 wo 26-11-1393, verklaring van betaling van 200 

gulden. 
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Quo facto dictus Johannes de Wissem suum arbitrum pronunciavit in hunc 

modum primo videlicet quod dicti Mechtildis Rodolphus et Henricus eius 

liberi dabunt et exsolvent dicto Waltero Spijerinc infra hinc et festum 

beati Martini hyemalis proxime futurum ducentos Hollant gulden scilicet 

uno Engels nobel pro tribus florenis dicte monete computato seu valorem 

et hiis mediantibus dictus Johannes pronunciavit (dg: omnes) omnia 

placita et lites pendentes (dg: cora) inter dictas partes (dg: -s) coram 

quocumque judice spirituali #cum suis annexis# fore sopitas et deinceps 

fore annulatas et quod nulla dictarum partium nec per se nec per suos 

procuratores #nunc de cer..a..# quecumque actemptabit #et ?provenebit# in 

huiusmodi placitis et litibus nec in eisdem procedet quovis modo (dg: in) 

item quod dicte partes (dg: in quantum s ?ipsi habent jus in debitis 

creditis quibuscumque que) #habebunt et levabunt credita quecumque# que 

debebuntur quondam Ghiselberto Roesmont (dg: ea credita habebunt et 

lavebunt et si) simul cum aliis personis (dg: jus) in huiusmodi creditis 

jus habentibus #prout et in quantum dicte partes jus habent in huiusmodi 

creditis# et si (dg: qu) aliquid vel alique per (dg: alter) aliquam 

dictarum partium de huiusmodi creditis levatum fuerit seu fuerint hoc 

(dg: ille) et hec ille #pars que hoc vel hec levavit# ad legitimum 

computum importare tenebitur alteri earundem partium (dg: a) quo ad suam 

partem refundere et (verbeterd uit: ex) exsolvere tenebitur et exsolvet 

in quantum hoc per duos testes legitimos probari poterint #.......# et 

que ad predicta credita habenda et acquirenda (dg: una quali de) una 

dictarum partium ad..[mn].abit et promonebit alteram pro suo posso et 

reservavit ?potestatem declarandi si quod in premissis et (dg: ea 

tangentibus) #inde emergentibus# discordia oriri contingat inter 

predictas partes et (dg: ult) de hoc ulterius pronunciandi. Testes Spanct 

et Lijsscap datum sexta post Remigii. 

 

BP 1180 p 030v 05 vr 03-10-1393. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

schepenen, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Ywanus Stierken, Johannes 

Mallant, Nijcholaus Spijerinc Meus soen, Walterus van Oekel en Danijel 

Roesmont. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super premissis presentibus scabinis Willelmo filio 

Arnoldi Tielkini Ywano Stierken Johanne Mallant Nijcholao Spijerinc Meus 

soen Waltero de Oekel et (dg: plur) Danijele Roesmont testibus. Acta in 

camera (dg: presentibus) anno Domini Mo CCCo nonagesimo tercio mensis 

octobris die III hora ante nonam (dg: pont) pontificis Bonifacii noni 

anno quarto. 

 

BP 1180 p 030v 06 vr 03-10-1393. 

Johannes van Ghestel zvw Johannes van Ghestel zvw Andreas Valant schonk aan 

Henricus Bierman en zijn vrouw Elizabeth ndvw Franco van Ghestel een 

b-erfcijns van 10 pond geld, die voornoemde wijlen Johannes van Ghestel en 

zijn broer Franco, kvw Andreas Valant, beurden, een helft met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft, die aan voornoemde 

broers wijlen Franco en Johannes van Ghestel behoorde, van de windmolen in 

Veghel en van een huis en tuin aldaar, bij de molen behorend, waarvan de 

andere helft behoort aan wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder, welke 

eerstgenoemde helft voornoemde broers wijlen Franco en Johannes van Ghestel 

uitgegeven hadden aan Godefridus zvw Johannes zv Lucas van Erpe voor de 

grondcijnzen en voor voornoemde cijns van 10 pond, welke cijns nu aan hem 

behoort. Zou voornoemde Elizabeth overlijden zonder wettig nageslacht, dan 

gaat de cijns, na overlijden van voornoemde Henricus en Elizabeth beiden, 

naar Jutta ndvw voornoemde Franco ev Ghibo Lobbe en haar kinderen. Zouden 

voornoemde Elizabeth en Jutta beiden overlijden zonder wettig nageslacht, 

dan gaat de cijns, na overlijden van voornoemde Henricus, Elizabeth en 
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Jutta, naar eerstgenoemde Johannes of zijn erfgenamen. 

 

Johannes de Ghestel filius quondam Johannis de Ghestel filii quondam 

Andree Valant hereditarium censum X librarum monete quem dictus quondam 

Johannes de Ghestel et Franco (dg: d) eius (dg: -dem) frater liberi 

quondam Andree (dg: -e) Valant predicti solvendum habuerunt hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis #et ad Buscum tradendum# ex 

medietate (dg: ad) que ad dictos quondam Franconem et Johannem de Ghestel 

fratres spectabat molendini venti siti in (dg: Ve.) Vechel atque cuiusdam 

domus et orti sitorum ibidem ad idem molendinum spectantium cum 

attinentiis singulis et universis dicte medietatis videlicet molendini 

domus et orti predictorum cuius vero molendini domus et orti predictorum 

altera medietas ad dominum Willelmum quondam de Busco militem spectare 

consuevit quam medietatem primodictam dicti quondam Franco et Johannes de 

Ghestel fratres dederant ad censum Godefrido filio quondam Johannis filii 

Luce de Erpe scilicet pro censibus dominorum annuatim exinde solvendis et 

pro predicto censu X librarum prout in litteris #et quem censum nunc ad 

se spectare dicebat# supportavit Henrico (dg: d) Bierman cum Elizabeth 

sua uxore filia (dg: quo) naturali quondam (dg: Johanni) Franconis de 

Ghestel nomine dotis ad jus oppidi de Busco cum litteris et jure 

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

impeticionem ex parte sui et dictorum quondam (dg: Jo) Franconis et 

Johannis de Ghestel fratrum deponere tali condicione si contingat dictam 

Elizabeth decedere sine prole legitima ab ea genita vel generanda 

superviva remanente quod extunc dictus (dg: q) census #post decessum 

dictorum Henrici et Elizabeth amborum# ad Juttam filiam naturalem dicti 

quondam Franconis (dg: et eius) uxorem Ghibonis Lobbe et ad liberos 

eiusdem (dg: q) Jutte genitos et generandos hereditarie devolvetur si 

vero contingat dictas Elizabeth et Juttam (dg: de) ambos decedere sine 

prole legitima ab eis genita vel generanda superviva remanente quod 

extunc dictus census post decessum dictorum Henrici Elizabeth et Jutte ad 

primodictum Johannem (dg: seu ad . si ipsi) seu ad eius heredes 

hereditario jure devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 030v 07 vr 03-10-1393. 

Voornoemde Johannes van Ghestel schonk aan voornoemde Henricus Bierman en 

zijn vrouw Elizabeth ndvw voornoemde Franco van Ghestel een b-erfcijns van 

20 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit de helft, die aan wijlen Franco van Ghestel behoorde, 

in de windmolen, aan de Vughterdijk, naast de verste stenen poort, belast 

met de hertogencijns. Zou voornoemde Elizabeth overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat de cijns, na overlijden van voornoemde Henricus en 

Elizabeth beiden, naar Jutta ndvw voornoemde Franco ev Ghibo Lobbe en haar 

kinderen. Zouden voornoemde Elizabeth en Jutta beiden overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan dan gaat de cijns, na overlijden van voornoemde 

Henricus, Elizabeth en Jutta, naar eerstgenoemde Johannes of zijn 

erfgenamen. 

 

Dictus Johannes de Ghestel hereditarium censum XX librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

que ad Franconem #quondam# de Ghestel spectabat in molendino venti cum 

suis fundis et #juribus# attinentiis universis siti! in aggerem 

Vuchtensem juxta portam lapideam extremam ibidem ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Henrico Bierman cum dicta Elizabeth sua uxore filia 

dicti quondam Franconis nomine dotis ad jus oppidi promittens super omnia 

warandiam et (dg: ob) aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo et sufficientem facere addita condicione ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 030v 08 vr 03-10-1393. 

En hij kan de cijns van 20 pond terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande 
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heden, met 200 goede Gelderse gulden of de waarde; per keer moet tenminste 

10 pond worden teruggekocht. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, Johannes van de Dijk en Henricus Dicbier 

zv Godefridus. 

 

A. 

Et poterit redimere (dg: ad spacium) dictum censum XX librarum ad spacium 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente cum ducentis (dg: #bonis# Gelre gulden) bonis Gelre 

gulden seu valorem et non redimet minus qualibet vice quam X libras ut in 

forma. Acta in camera presentibus Arnoldo Stamelart de Penu Johanne de 

Aggere Henrico Dicbier filio Godefridi datum in (dg: crasti) contractu 

modicum superius posito. 

 

1180 mf1 C 06 p. 31. 

 Sexta post Remigii: vrijdag 03-10-1393. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1393. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 21-03-1394. 

 Secunda post Remigii: maandag 06-10-1393. 

 anno nonagesimo tercio mensis index prima ?secundum stilum Leodiense 

  mensis octobris die sexta: maandag 06-10-1393. 

 

BP 1180 p 031r 01 vr 03-10-1393. 

Henricus Bierman droeg over aan Arnoldus Stamelart van de Kelder en broeder 

Henricus zv eerstgenoemde Henricus 70 Gelderse gulden, aan hem beloofd door 

Rodolphus zv Johannes gnd Gerijs. 

 

Henricus Bierman septuaginta aureos florenos communiter gulden vocatos 

monete Gelrie promissos sibi a Rodolpho filio Johannis dicti Gerijs prout 

in litteris legitime supportavit Arnoldo Stamelart de Penu et fratri 

Henrico filio primodicti Henrici cum litteris et jure. Testes Spanct et 

Lijsscap datum sexta post Remigii. 

 

BP 1180 p 031r 02 vr 03-10-1393. 

(dg: Johannes Basijn). 

 

BP 1180 p 031r 03 vr 03-10-1393. 

De broers Rodolphus en Johannes Basijn, kvw Rodolphus van Duer, beloofden 

aan Henricus Melen zvw Johannes van Loen 72 goede Gelderse gulden37 of de 

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

 

Rodolphus et Johannes Basijn fratres liberi quondam Rodolphi de Duer 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Melen filio quondam (dg: H) 

Johannis de Loen (dg: septem) septuaginta duos bonos Gelre gulden seu 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Jordanus et 

Ghemert datum supra. 

 

BP 1180 p 031r 04 vr 03-10-1393. 

Willelmus van Audenhoven maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walterus van Audenhoven en zijn kinderen met de 

goederen gnd Pettelaar en met een pacht en cijnzen die zij uit die goederen 

beurden. 

 

Willelmus de Audenhoven omnes vendiciones et (dg: alienaciones) 

alienaciones factas per Walterum de Audenhoven et eius liberos cum bonis 

dictis de Pettelaer et cum paccione #et censibus# quos ipsi seu eorum 

alter ex dictis bonis habebant solvendos calumpniavit. Testes datum 

                         
37 Zie → VB 1799 f 091r 02, ma 11-01-1395, Henric Melen soen wilner Jans van 

Loen was gericht aen alle goide Roelofs ende Jans geheijten Basijns 

gebruederen kijnderen wilner Roelofs van Duer met scepenen scoude brieven. 
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supra. 

 

BP 1180 p 031r 05 vr 03-10-1393. 

Rutgherus van Audenhoven maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen gedaan door Walterus van Audenhoven en zijn kinderen met de 

goederen gnd Pettelaar en met een pacht en cijnzen die zij uit die goederen 

beurden. 

 

Rutgherus de Audenhoven omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Walterum de Audenhoven et eius liberos cum bonis de Pettelaer et cum 

paccione et censibus quos dicti Walterus et eius liberi seu eorum alter 

ex predictis bonis te Pettelaer vocatis habebant solvendos ut dicebat 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 031r 06 vr 03-10-1393. 

Arnoldus van Loen kramer zvw Ghibo van Loen verkocht aan Jacobus Vos zvw 

Willelmus Vos van Berze een n-erfcijns van 5 goede Gelderse gulden of de 

waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een deel in een huis en erf van 

wijlen mr Johannes Basijn, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van wijlen Arnoldus van Wesel enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van 

Vucht anderzijds, te weten uit het deel tussen voornoemd erfgoed van wijlen 

Arnoldus van Wesel en het resterend deel van voornoemd huis en erf, 

behorend aan Ludekinus van de Poort, reeds belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns van 6 pond geld. 

 

Arnoldus de Loen #(dg: candelaer) institor# filius quondam Ghibonis de 

Loen hereditarie vendidit Jacobo Vos filio quondam (dg: ..) Willelmi Vos 

de Berze hereditarium censum quinque bonorum Gelre gulden seu valorem 

solvendum hereditarie (dg: mediatim) nativitatis Johannis ex quadam parte 

ad dictum venditorem spectante in domo et area quondam #magistri# 

Johannis Basijn sita in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam 

Arnoldi de Wesel ex uno et inter hereditatem quondam Walteri de Vucht ex 

alio scilicet ex illa parte que sita est inter dictam hereditatem quondam 

Arnoldi de Wesel et inter reliquam (dg: medietatem) partem (dg: predicte 

us domus et are) spectantem ad Ludekinum de Porta domus et aree predicte 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: here) censu domini ducis et hereditario censu sex 

librarum monete exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 031r 07 vr 03-10-1393. 

Henricus Scilder zvw Nijcholaus Scilder de oudere droeg over aan Truda dvw 

Ywanus gnd Neve de helft, behorend aan Berta sv voornoemde Henricus, in een 

kamer met toebehoren, gelegen in een huis en erf, welk huis en erf gelegen 

is in Den Bosch, in het Klein Begijnhof, tegenover de poort van wijlen 

Arnoldus van Waderle richting de gemene weg aldaar en aan de kant van 

voornoemd hof richting de Vughterstraat. Voornoemde Truda zal gedurende het 

leven van voornoemde Berta geheel een kelder met de kamer daarboven 

bezitten gelegen aan het eind van voornoemde kamer. Maar na overlijden van 

voornoemde Bertha zal de helft van die kelder en kamer van voornoemde Truda 

zijn. De bedstee in voornoemde kamer richting een straatje in voornoemd 

begijnhof zal bij voornoemde helft van voornoemde kamer horen. 

 

Henricus Scilder filius quondam Nijcholai Scilder senioris medietatem 

spectantem ad Bertam suam sororem in quadam camera #cum suis attinentiis# 

sita in quadam domo et area que domus et area sita in! Busco in parva 

curia beginarum in opposito (dg: potre q) porte quondam Arnoldi de 

Waderle (dg: contigue) versus communem plateam ibidem #et# in latere 

dicte curie versus vicum Vuchtensem #(dg: cum lti)# ut dicebat 

supportavit Trude filie quondam (dg: Joh) Ywani dicti Neve promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere hoc (dg: ..) addito quod 
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dicta Truda (dg: q) quoddam penu et cameram supra idem penu consistentem 

sitas ad finem dicte camere ad vitam dicte (dg: Turde) #Berte# 

integraliter possidebit sed post decessum dicte (dg: Tru) Berthe medietas 

huiusmodi penu et camere supra idem penu consistentis (dg: medietatem) ad 

dictam Trude! spectabit hoc eciam addito quod lectistadium situm in dicta 

camera versus viculum in dicta parva curia consistentem ad dictam 

medietatem dicte camere spectabit salvo tamen dicte curie suo jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 031r 08 do 02-10-1393. 

Mabelia wv Henricus zvw Henricus van Uden en haar kinderen Henricus en 

Arnoldus Stamelart verkochten aan Hubertus Ghemert een b-erfcijns van 3 

oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, uit een b-erfcijns van 

10 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns van 3 

schilden Danijel Roesmont zvw Rodolphus Roesmont beloofd had aan voornoemde 

wijlen Henricus zvw Henricus van Uden, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit 2 erfgoederen, elk 9 voet breed en 

11 voet lang, in Den Bosch, naast het klooster van de Minderbroeders, 

tussen de achterdeur gnd der Minderbroeders Stappe enerzijds en erfgoed van 

Stephanus gnd Haec anderzijds, en uit de gebouwen op voornoemde 

erfgoederen. 

 

Mabelia relicta quondam Henrici filii quondam Henrici de Uden cum tutore 

Henricus et Arnoldus Stamelart eius liberi hereditarium censum trium 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni aut 

et iusti !seu (dg: -l) alterius pagamenti eiusdem valoris de hereditario 

censu decem (dg: sc) aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde (dg: scilde) vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem (dg: 

pagamenti) valoris quem censum trium scilde Danijel Roesmont filius 

quondam Rodolphi Roesmont promisit se daturum et soluturum dicto (dg: He) 

quondam Henrico filii! quondam Henrici de Uden hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini de et ex duabus hereditatibus quarum qualibet 

novem pedatas in latitudine et undecim in longitudine continet sitis in 

Busco iuxta claustrum fratrum minorum inter posticam dictam der 

Minderbrueders Stappe ex uno et inter hereditatem Stephani dicti Haec ex 

alio atque de et ex edificiis supra predictas duas hereditates 

consistentibus prout in litteris (dg: he) quas vidimus hereditarie 

vendiderunt Huberto (dg: Ghemert) Ghemert promittentes cum tutore insuper 

super habita et habenda warandiam et obligationem in dicto censu 

existentem deponere et sufficientem facere. Testes Berkel et Ghemert 

datum in crastino Remigii. 

 

BP 1180 p 031r 09 za 21-03-1394. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert verkocht voornoemde cijns van 3 oude 

schilden aan Arnoldus van Beke zvw Goeswinus van Beke. 

 

Dictus Hubertus de Ghemert dictum censum trium aude scilde hereditarie 

vendidit Arnoldo de Beke filio quondam Goeswini de Beke (dg: prout in/cum 

litteris) cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Berkel et Steenwech datum sabbato post 

reminiscere. 

 

BP 1180 p 031r 10 za 21-03-1394. 

Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 031r 11 za 21-03-1394. 

Johannes gnd Eelkens soen droeg over aan Petrus Lubbrechts soen 12 gulden, 
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35 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, aan hem beloofd38 door Gerardus 

Bits soen van Os, Yda van Hijnen en Aleijdis dv voornoemde Yda. 

 

Johannes dictus Eelkens soen duodecim aureos florenos communiter gulden 

vocatos scilicet triginta quinque denariis communiter gemeijn placken 

vocatis pro quolibet dictorum aureorum florenorum communiter gulden 

vocatorum computatis promissos sibi a Gerardo Bits soen de Os et Yda de 

Hijnen et Aleijde filia eiusdem Yde prout in litteris supportavit Petri! 

Lubbrechts soen cum litteris et jure. Testes Goeswinus et Ghemert datum 

supra. 

 

BP 1180 p 031r 12 ma 06-10-1393. 

Otto Herbrechts soen van Houthem droeg over aan Johannes van Best zvw 

Willelmus Broeder een erfgoed39 met gebouwen, in Den Bosch, over het kerkhof 

van de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van wijlen hr Gerardus 

Graet priester enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Oesterwijc 

wollenklerenwever anderzijds, aan voornoemde Otto verkocht40 door Nijcholaus 

van Baerle en zijn zoon Hermannus. Hr Andreas Hermans soen priester van de 

kerk van Malsen deed afstand. 

 

Otto Herbrechts soen de Houthem quandam hereditatem sitam in Busco ultra 

cijmiterium ecclesie beati Johannis ewangeliste inter hereditatem quondam 

domini Gerardi Graet presbitri ex uno et inter hereditatem quondam 

Walteri de Oesterwijc textoris laneorum ex alio simul cum edificiis in 

dicta hereditate consistentibus venditam dicto Ottoni a Nijcholao de 

Baerle et Hermanno eius filio prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Best filio quondam Willelmi Broeder cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

dominus Andreas (dg: de de leder d...) Hermans soen curatus ecclesie de 

Malsen super premissis et jure ad opus dicti Johannis de Best renunciavit 

promittens ratam servare. Testes Goeswinus et Gemert datum secunda post 

Remigii. 

 

BP 1180 p 031r 13 ma 06-10-1393. 

Voornoemde Johannes van Best zvw Willelmus Brueder beloofde aan hr Andreas 

Hermans soen priester van de kerk van Malsen 44 (dg: goede) Gelderse 

gulden, 1 Gentse nobel of de waarde voor 3 Gelderse gulden gerekend, met 

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

 

Dictus #Johannes# de (dg: Best) Best filius quondam Willelmi Brueder 

promisit domino domino! (dg: Arnoldo) Andree Hermans soen curato ecclesie 

de Malsen XLIIII (dg: bonos) Gelre gulden scilicet uno nobels de Gandave 

seu valorem pro III Gelre gulden ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 031r 14 ma 06-10-1393. 

Voornoemde Johannes van Best beloofde aan voornoemde hr Andreas 44 (dg: 

goede) Gelderse gulden, 1 Gentse nobel of de waarde voor 3 gulden gerekend, 

met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Best promisit dicto domino Andree XLIIII (dg: bonos) 

Gelre scilicet! uno (dg: Ge) nobel de Gandave seu valorem pro III gulden 

ad (dg: nativitatis) pasca proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 031r 15 ma 06-10-1393. 

Voornoemde Johannes van Best beloofde aan voornoemde hr Andreas 88 Gelderse 

                         
38 Zie ← BP 1179 p 422v 12 wo 16-10-1392, belofte op 25-12-1392 12 Gelderse gulden te betalen. 
39 Zie → BP 1180 p 220v 01 di 03-11-1394, verkoop van dit erfgoed. 
40 Zie ← BP 1179 p 521r 03 do 12-12-1392, verkoop van dit erfgoed. 
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gulden, 1 Gentse nobel voor 3 Gelderse gulden gerekend, met Kerstmis over 

een jaar (vr 25-12-1394) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Best promisit dicto domino Andree octoginta (dg: gin) 

octo Gelre gulden scilicet uno nobel de Gandave pro tribus Gelre gulden 

(dg: comput seu valorem) computato (dg: ad) a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 031r 16 ma 06-10-1393. 

Hr Johannes Vessem kanunnik in Den Bosch beloofde voornoemde Johannes van 

Best van het voorgaande schadeloos te houden. 

 

+. 

Dominus Johannes Vessem canonicus in Busco promisit super habita et 

habenda dictum Johannem de Best a premissis indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 031r 17 ma 06-10-1393. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

schepenen, Willelmus zv Arnoldus Tielkini en Otto Herbrechts soen. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Actum in camera presentibus scabinis 

Willelmo filio Arnoldi Tielkini Ottone Herbrechts soen testibus datum 

anno nonagesimo tercio mensis index (dg: prima) prima ?secundum stilum 

Leodiense mensis octobris die sexta hora none. 

 

1180 mf1 C 09 p. 32. 

 Secunda post Remigii: maandag 06-10-1393. 

 Dominica post Egidii: zondag 07-09-1393. 

 in profesto Dijonisii: woensdag 08-10-1393. 

 in festo Luce ewangeliste: zaterdag 18-10-1393. 

 

BP 1180 p 032v 01 ma 06-10-1393. 

De broers Lambertus en Johannes, kv Johannes Priker, beloofden aan 

Rutgherus zvw Rutgherus van Boemel 27 Engelse nobel of de waarde in goud 

met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Lambertus et Johannes fratres liberi (dg: quondam) Johannis Priker 

promiserunt indivisi super omnia Rutghero filio quondam Rutgheri de 

Boemel XXVII (dg: En) Engels nobel seu valorem in auro ad pasca proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Gemert datum secunda post 

Remigii. 

 

BP 1180 p 032v 02 ma 06-10-1393. 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken van den Dungen beloofde aan Rutgherus zvw 

Rutgherus van Boemel 13½ Engelse nobel of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken van den Dungen promisit super 

omnia Rutghero filio quondam Rutgheri de Boemel XIII et dimidium Engels 

nobel seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 032v 03 zo 07-09-1393. 

Johannes zvw Johannes van Eijndoven ridder droeg over aan hr Henricus van 

der Lecke, heer van Heeswijk en Dinther, 4 morgen land in Kessel, ter 

plaatse gnd in het Strobroek, welke eerstgenoemde Johannes verworven had 

van hr Rijcoldus Koc ridder. 
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?Nota. {Haal voor BP 1180 p 032v 03}. 

Johannes filius quondam Johannis de Eijndoven (dg: q) militis quatuor 

iugera terre (dg: q) sita in parochia de Kessel in loco dicto int 

Strobroec (dg: que iugera terre predicta fuerant dicti quondam domini 

Johannis de Eijndoven) et que quatuor iugera terre primodictus Johannes 

erga dominum Rijcoldum Koc militem (dg: emendo) acquisiverat ut dicebat 

hereditarie (dg: ven) supportavit domino Henrico van der Lecke domino de 

Hezewijc et de Dijnter promittens warandiam tamquam de allodio et 

obligationem deponere. Testes dominica post Egidii. 

 

BP 1180 p 032v 04 wo 08-10-1393. 

Johannes van den Wege maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan hem verkocht door 

Henricus zvw Mijchael gnd Loeken. 

 

(dg: d) Johannes van den Wege hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: ve) solvendam hereditarie nativitatis 

Domini (dg: ex) venditam sibi ab Henrico filio quondam Mijchaelis dicti 

(dg: Le) Loeken prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Gestel et 

Gemert datum in (dg: f) profesto Dijonisii. 

 

BP 1180 p 032v 05 wo 08-10-1393. 

Rodolphus gnd Roef zvw Gerardus Jans soen van Boerdonc gaf uit aan Ghibo 

gnd Krekelzancke zv Willelmus van der Scueren (1) 2 stukken land in Nuenen, 

(1a) tussen Aleijdis Moerkens enerzijds en erfgoed van de kapel van den 

Hout anderzijds, (1b) tussen Arnoldus Ebben soen enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een beemd in Nuenen, beiderzijds tussen voornoemde 

Aleijdis Moerkens, (3) een stuk heideland gnd Heikamp, in Nuenen, tussen 

Hopkinus Jans soen enerzijds en Johannes gnd Ghenkens soen anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 8 penning oude cijns aan de naburen van 

Nuenen, en thans voor (b) een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Nuenen, 

met Lichtmis op de onderpanden te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1394). 

 

Rodolphus dictus Roef filius #quondam# Gerardi (dg: f) Jans soen de 

Boerdonc (dg: dictam) duas pecias terre sitas in parochia de Nuenen 

quarum una inter hereditatem Aleijdis Moerkens ex uno et inter 

hereditatem (dg: he) capelle van den Hout ex alio (dg: cum atque) et 

altera inter hereditatem Arnoldi Ebben soen ex uno et inter communem viam 

ex alio site sunt (dg: s cum domo supra ultimodictam peciam terre 

consistente) atque pratum cum suis attinentiis situm in dicta parochia 

inter hereditates dicte Aleijdis Moerkens ex utroque latere coadiacentes 

atque (dg: ex) peciam merice dictam Heijcamp sitam in dicta parochia 

inter hereditatem (dg: Holp) Hopkini Jans soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Ghenkens soen ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Ghiboni dicto Krekelzancke filio Willelmi van der 

Scueren ab eodem hereditarie possidendas pro octo denariis antiqui census 

vicinis (dg: ib) de Nuenen exinde solvendis dandis ect atque atque! pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Nuenen danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futuro et supra dictas hereditates (dg: pers) 

tradenda promittens warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 032v 06 wo 08-10-1393. 

Arnoldus Hacke ev Margareta dvw hr Rutgherus van Ouden ridder verkocht aan 

Johannes Tempelleer de jongere ¼ deel, dat aan voornoemde hr Rutgherus 

behoorde, in een beemd in Nederwetten, naast de plaats gnd Dukens Voert, 

tussen Gerardus van der Braken en zijn broers enerzijds en Wolterus zvw 

Walterus Ghiben soen en zijn medeërfgenamen anderzijds, welk ¼ deel 

voornoemde Arnoldus nu bezit, welk ¼ deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een 
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ander ¼ deel van deze beemd. 

 

Arnoldus (dg: Hake #Ha) Hacke# maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie quondam domini Rutgheri de Ouden militis quartam partem (dg: 

ad se spectantem) #que ad dictum dominum Rutgherum spectabat# in quodam 

prato (dg: dicti quondam) sito in parochia de Nederwetten juxta locum 

(dg: loc) dictum Dukens Voert inter hereditatem Gerardi van der Braken et 

suorum fratrum ex uno et inter hereditatem Wolteri filii quondam Walteri 

Ghiben soen et suorum coheredum ex alio et quam quartam partem dictus 

Arnoldus nunc ad se spectare dicebat et que quarta pars annuatim 

dividitur contra unam aliam quartam partem dicti prati ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni (dg: fi) Tempelleer juniori promittens 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 032v 07 wo 08-10-1393. 

Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Theodericus Berwout een hoeve 

lands van voornoemde wijlen Gheerlacus, nu aan voornoemde Goeswinus 

behorend, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Boertmans Hoeve, belast met 

de hertogencijns, 7 mud rogge Bossche maat aan voornoemde Theodericus, een 

b-erfcijns van 20 schelling gemeen paijment aan erfg vw Johannes van Uden 

molenaar, de gebuurcijns van Esch, en 1 lopen rogge aan de kerk van Sint-

Petrus in Vught. 

 

Goeswinus filius quondam Gheerlaci Cnode mansum terre dicti quondam 

Gheerlaci #nunc ad dictum Goeswinum spectantem# situm in parochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum Boertmans Hoeven cum suis attinentiis 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout huiusmodi 

mansus cum suis attinentiis nunc ad dictum (dg: quondam Gheerlacum Cnode 

spectare consuevit) #Goeswinum pertinet# et prout colonus dicti (dg: 

quondam Gheerlaci) #Goeswini# dictum quondam! mansum cum suis attinentiis 

(dg: possidere) #colere# consuevit et possidere (dg: atque bo unum 

bonarium prati situm in parochia de Haren ad locum Beilver ut dicebat 

hereditarie atque pratum in parochia de Haren in loco dicto Beilver) 

hereditarie vendidit Theoderico Berwout promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et (dg: hereditaria) 

septem modiis siliginis mensure de Busco mensure! de Busco dicto 

Theoderico emptori exinde solvendis annuatim et hereditario censu XX 

solidorum communis pagamenti heredibus quondam Johannis de Uden (dg: et) 

multoris exinde et (dg: censibus vicinis de) et censu vicinorum de Essche 

(dg: ex) et uno lopino siliginis (dg: men) ecclesie sancti Petri in Vucht 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 032v 08 za 18-10-1393. 

Henricus Ridder zv Ghibo Ridder ev Hadewigis dvw Johannes Witloc verkocht 

aan Henricus Lantternemaker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) de helft in 3 bunder 

beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd Langdonk, tussen Theodericus zv Johannes 

van der Scueren enerzijds en wijlen Mechtildis Berwout anderzijds, welke 

helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft van deze 3 bunder, 

behorend aan Godefridus zv Hadewigis gnd Brabants, welke helft aan 

voornoemde Henricus en zijn vrouw geschonken was, reeds belast met de 

hertogencijns, (2) 3 stukken land in Helvoirt, (2a) tussen Arnoldus Leijten 

soen enerzijds en kv Johannes Lemmen soen anderzijds, (2b) tussen 

voornoemde Arnoldus Leijten soen enerzijds en Henricus zv Metta gnd 

Loijaerts anderzijds, (2c) tussen voornoemde kv Johannes Lemmens soen 

enerzijds en Johannes van den Dijstelberch anderzijds, deze 3 stukken reeds 

belast met 1 oude groot aan de propositus van Sint-Truiden in Leuven en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan anderen. 

 

Henricus Ridder filius Ghibonis Ridder maritus et tutor legitimus 

Hadewigis sue uxoris filie quondam Johannis Witloc hereditarie vendidit 
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Henrico Lantternemaker hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex (dg: uno et dimidio bonariis prati ipsius ?He) medietate ad 

se spectante in tribus bonariis prati sitis in parochia de Helvoert ad 

locum dictum Langdonc inter hereditatem Theoderici filii Johannis van der 

Scueren ex uno et inter hereditatem quondam Mechtildis Berwout ex alio 

que medietas (dg: predicta) annuatim dividitur ex! alteram medietatem 

dictorum trium bonariorum prati ad Godefridum filium Hadewigis dicte 

Brabants spectantem quam medietatem (dg: sibi de morte dicti quond) 

dictus Henricus cum dicta eius uxore nomine dotis sumpserat ut dicebat 

atque ex tribus peciis terre infrascriptis sitis in dicta parochia quarum 

una inter hereditatem Arnoldi Leijten soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum (dg: Arnoldi) #Johannis# Lemmen soen ex alio altera inter 

hereditatem dicti Arnoldi Leijten soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii Mette dicte Loijaerts ex alio et tercia inter hereditatem 

dictorum liberorum dicti Johannis Lemmens soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Dijstelberch ex alio sunt site ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et #aliam# obligationem 

deponere excepto censu ducis ex dicta medietate dictorum tirum bonariorum 

prati atque (dg: hereditario) uno antiquo grosso proposito sancte 

Gertrudis Lovaniensis et hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco aliis hominibus ex dictis tribus peciis terre prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Lisscap et Gestel datum in festo 

Luce ewangeliste. 

 

BP 1180 p 032v 09 za 18-10-1393. 

Rutgerus van den Grave en Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteel 

beloofden aan Gerardus Brocke Peters soen 178 goede Gelderse gulden of de 

waarde {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: G) Rutgerus van den Grave et Gerardus de Eijcke filius quondam 

Henrici Posteel promiserunt Gerardo Brocke Peters soen C LXXVIII bonos 

Gelre gulden vel valorem. 

 

1180 mf1 C 07+08 los vel p. 30A. 

 Secunda post reminiscere: maandag 16-03-1394. 

 

BP 1180 p 030A 01 ma 16-03-1394. 

Jan Gherijs en Jan Keijser hebben beloofd aan Jacop Boersken 549 oude 

franken te betalen, 8 dagen na beloken Pasen (zo 03-05-1394), op straffe 

van 100 gulden aan de heer of op de poort te gaan en daaruit niet te 

vertrekken tenzij met instemming van voornoemde Jacop. 

 

Jan (dg: ?Elaers) #Gherijs# ende Jan Keijser hebben gheloeft Jacop 

Boersken Vc ende XLIX aude franken te betalen VIII daghe na beloken 

paeschen op enen peen van C gulden heer ofte op die poert te gaen ende 

niet van daer te sceiden het en weer bij wille Jacops voers. Testes 

Lijsscap et Gestel datum secunda post reminiscere. 

 

1180 mf1 C 10 p. 33. 

 Quarta post Luce: woensdag 22-10-1393. 

 in vigilia omnium sanctorum: vrijdag 31-10-1393. 

 anno Domini Mo CCCo nonagesimo tercio mensis novembris! 

  die ultima: zondag 30-11-1393. 

 anno XCIII mensis septembris quinque dies ante festum Bavonis: 

  vrijdag 26-09-1393. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1393. 

 

BP 1180 p 033r 01 wo 22-10-1393. 

Gerardus van Eijcke zvw Gerardus en Vastradus van den Aelsvoert beloofden 

aan Philippus Jozollo etc 200 oude Gelderse gulden met Sint-Andreas 
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aanstaande (zo 30-11-1393) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus de Eijcke filius quondam Gerardi et Vastradus van den Aelsvoert 

promiserunt Philippo Iozollo etc CC aude Gelre gulden ad Andree proxime 

persolvendos pena II. Testes Lisscap et Gestel datum quarta post Luce. 

 

BP 1180 p 033r 02 vr 31-10-1393. 

Henricus van Werthuijsen en Johannes van Ghemert beloofden aan Henricus 

nzvw hr Henricus van Werthusen 66 oude Gelderse gulden na maning te 

betalen. 

 

Henricus de Werthuijsen et Johannes de Ghemert promiserunt Henrico filio 

quondam naturali domini Henrici de Werthusen (dg: LVI aud) LXVI aude 

Gelre gulden ad monitionem persolvendos. Testes Gestel et Ghemert 

predictus datum in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 033r 03 vr 31-10-1393. 

Johannes Bathenborch beloofde aan Godescalcus Arts soen gedurende 4 jaar, 

elk jaar met Sint-Jan, 16 Hollandse gulden41 of de waarde te betalen. 

 

Johannes Bathenborch promisit super omnia se daturum Godescalco Arts soen 

ad spacium quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet XVI Hollant 

gulden vel valorem in festo nativitatis Johannis et pro primo in futuro! 

nativitatis Johannis proxime futuro et sic deinceps. Testes (dg: Goess) 

et Lisscap et Goessuinus datum ut supra. 

 

BP 1180 p 033r 04 vr 31-10-1393. 

Walterus Coptiten beloofde aan Beatrix wv Nijcholaus Moelner en haar 

dochter Lija een n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit ¾ deel in een hoeve van wijlen Godefridus Campen, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, van welke hoeve voornoemde Walterus 

een helft verworven had van voornoemde Beatrix, Willelmus van Weert 

timmerman en zijn vrouw Lija, dvw voornoemde Nijcholaus en Beatrix, en van 

welke hoeve ¼ deel aan voornoemde Walterus en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Laurencius Boijen gekomen was na overlijden van voornoemde Laurencius. 

 

Walterus Coptiten promisit (dg: ut) se daturum et soluturum Beatrici 

relicte quondam Nijcholai Moelner et Lije eius filie hereditariam 

paccionem sex modiorum siliginis mensure #de Busco# hereditarie 

purificationis (dg: et in Busco tra) ex tribus (dg: tri) quartis partibus 

ad dictum Walterum spectantibus in quodam manso (dg: di) quondam 

Godefridi Campen sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout 

et in attinentiis dicti mansi universis quocumque sitis de (dg: quibus) 

quo manso cum suis attinentiis dictus Walterus unam medietatem erga 

dictam Beatricem et Willelmum de Weert carpentarium et Lijam eius uxorem 

filiam dictorum quondam Nijcholai et Beatricis acquisiverat et de quo 

manso cum (dg: cu) suis attinentiis una quarta pars dicto Waltero et 

Elizabeth eius uxori filie (dg: dicti) quondam Laurencii Boijen de morte 

dicti quondam Laurencii successione est advoluta et competet atque ex 

omni jure dicto Waltero competente in dicto manso et quod dictus (dg: 

Walte) Walterus erga quascumque personas in dicto manso cum (dg: cum) 

suis acquisivit ac imposterum acquiret ut dicebat tali condicione annexa 

quod dicta Beatrix dictam paccionem ad suam vitam habebit post eius 

decessum ad dictam Lijam devolvendam. Testes Lijsscap et Goeswinus datum 

in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 033r 05 ±vr 31-10-1393. 

En hij kan voornoemde pacht van 6 mud rogge terugkopen, elke mud met 20 

                         
41 Zie → VB 1799 f 099v 04, ma 19-04-1395, Goetscalc Arts soen was gericht 

aen alle goide Jans Bathenborch met scepenen scoudebrieven. 
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Hollandse gulden en met 20 goede Gelderse gulden of de waarde, en met de 

pacht van het jaar van wederkoop, maar wanneer Leonius zvw Walterus Bac 

leeft moet hij 1½ mud rogge van de pacht laten staan. Zo beloofde hij voor 

zich en voor erfg vw Elizabeth evw Laurencius Boijen naar wie de pacht zal 

overgaan. Opgesteld in de kamer van de schrijvers in aanwezigheid van 

schepenen en Nijcholaus Spijerinc Meus soen. 

 

Zondag 30-11-1393 (verschrijving?: ?vrijdag 31-10-1393). 

A. 

Et poterit redimere dictam paccionem sex modiorum siliginis quemlibet 

modium cum XX Hollant gulden et cum XX bonis Gelre gulden seu valorem et 

cum paccione anni redempcionis et si (dg: poterit non poterit redimere) 

relinquet redimendos unum et dimidium modios siliginis hereditarie 

paccionis quando (dg: Walterus) Leonius filius quondam Walteri Bac 

vixerit in humanis promittens pro se et pro quibuscumque heredibus 

quondam Elizabeth (?dg: f) uxoris quondam Laurencii Boijen ad quos dicta 

paccio poterit devolvi ut in forma. Acta in camera scriptorum presentibus 

scabinis ?in predictis Nijcholao Spijerinc Meus soen (dg: acta) datum 

anno Domini Mo CCCo nonagesimo tercio mensis novembris! die ultima (dg: i) 

hora none. 

 

BP 1180 p 033r 06 vr 31-10-1393. 

(dg: Voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1180 p 033r 07 vr 31-10-1393. 

Voornoemde Beatrix en Willelmus van Weert timmerman ev Lija, dvw Nijcholaus 

Moelner en voornoemde Beatrix, beloofden aan Leonius zvw Walterus Bac, een 

lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit voornoemde pacht van 6 mud. 

 

Dicti Beatrix cum tutore et Willelmus de Weert carpentarius maritus et 

tutor legitimus Lije sue uxoris filie quondam Nijcholai Moelner et 

Beatricis predicte promiserunt indivisi se daturos et soluturos Leonio 

filio quondam Walteri Bac vitalem (dg: paccio) pensionem (dg: unius) 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam dicti Leonii et non ultra purificationis ex dicta paccione sex 

modiorum siliginis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 033r 08 ±vr 31-10-1393. 

Theodericus van den Wagen ontlastte Leonius Bac en Willelmus van Weert 

timmerman van alle beloften aan hem en aan Gerardus van Wiel gedaan, mbt 

goederen die aan hen en aan Johannes zv Trude, tbv erfg vw Elizabeth wv 

Laurencius Boijen, waren overgedragen. Opgesteld in de kamer, zoals in het 

voorgaande contract. 

 

A. 

(dg: d) Theodericus van den Wagen palam quitavit Leonium Bac et Willelmum 

de Weert carpentarium ab omnibus promissionibus sibi et Gerardo de Wiel 

alias factis de bonis eis supportatis et Johanni filio Trude ad opus 

heredum quondam (dg: Elizabeth) Elizabeth relicte quondam Laurencii 

Boijen. Acta in camera (dg: d) presentibus ut in contractu predicto. 

(traditur de). 

 

BP 1180 p 033r 09 vr 26-09-1393. 

Gerardus van den Wiel ontlastte voornoemde Leonius en Willelmus van het 

voornoemde. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Emondus Rover, 

Johannes van Dordrecht, Arnoldus Vere en Johannes van Arle. 
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A. 

Gerardus van den Wiel palam quitavit dictos Leonium et Willelmum de 

premissis. Acta in camera presentibus Emondo Rover Johanne de Dordrecht 

Arnoldo Vere Johanne de Arle datum (dg: mensis septembris) anno XCIII 

mensis septembris quinque dies ante festum Bavonis hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 033r 10 vr 31-10-1393. 

Johannes Wert zvw Henricus Wert verkocht aan Arnoldus Nolleken Geroncs een 

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

leveren, gaande uit de helft in een hoeve van wijlen Johannes Loze, 

grootvader van verkoper, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbos, reeds 

belast met grondcijnzen. 

 

Johannes Wert filius quondam Henrici Wert hereditarie vendidit Arnoldo 

Nolleken Geroncs hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: et pro primo termino 

purificationis proxime futuro) #et in Busco tradendam# ex medietate ad 

dictum venditorem in! quodam manso quondam Johannis Loze avi (dg: avie 

dicti) olim dicti venditoris sito in parochia de Nijsterle in loco dicto 

Vorstenbossche ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi exinde solvendis 

et sufficientem facere. Testes Lijsscap et Goessuinus datum (dg: supra) 

in vigilia omnium sanctorum. 

 

BP 1180 p 033r 11 vr 31-10-1393. 

Johannes gnd die Smijt zv Johannes smid van Zuelen beloofde aan Arnoldus 

van den Dijcke 32 mud haver, Bossche maat, de beste haver etc minus 1 plak 

voor elke mud, uiterlijk met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

leveren. 

 

Johannes dictus die Smijt filius Johannis (dg: die) fabri de Zuelen 

promisit super omnia Arnoldo van den Dijcke XXXII modios avene mensure de 

Busco scilicet de meliori avena etc minus una placka #de quolibet 

modios!# (dg: ad) infra hinc et carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 033r 12 vr 07-11-1393. 

Elizabeth wv Henricus die Scije verklaarde dat haar broer Arnoldus van den 

Venne voldaan heeft 20 gulden pieter, die voornoemde Arnoldus beloofd had 

aan voornoemde wijlen Henricus die Scie. 

 

Solvit. 

Elizabeth relicta quondam Henrici die Scije palam recognovit sibi per 

Arnoldum van den Venne #eius fratri!# fore satisfactum de XX gulden peter 

quos dictus Arnoldus dicto quondam Henrico die Scie promiserat in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat clamans inde quitum. Testes 

Spanct et Lijsscap datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1180 p 033r 13 vr 07-11-1393. 

Destijds had Henricus van Schije beloofd aan Sijmon van Ghewanden aan hem, 

zo nodig, schepenbrieven van Den Bosch ter hand te stellen, waarmee 

voornoemde Henricus een huis en erf, dat was van wijlen Petrus van Enghelen 

alias gnd Ronghe, in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Bobben enerzijds en de stadsmuur 

anderzijds, met toebehoren aan zowel deze als gene zijde van de stroom, in 

cijns verkregen had van Johannes van Best. Voornoemde Sijmon ontlastte 

thans voornoemde Henricus van Schie van die belofte. 

 

Solvit. Debet XII denarios. 

Notum sit universis quod cum Henricus de Schije promisisset super omnia 

Sijmoni de Ghewanden quod ipse Henricus (dg: dicto Sijmo) litteras 
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scabinorum de Busco quibus mediantibus dictus Henricus domum et aream que 

fuerat quondam Petri de Enghelen alias dicti Ronghe (dg: nunc ad se 

spectantem) sitam in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem dictum 

communiter Molenbrugge inter (dg: ?hereditatem) hereditatem quondam 

Johannis Bobben ex uno et inter murum oppidi de Busco ex alio cum 

attinentiis eiusdem domus et aree singulis et universis tam citra aquam 

quam ultra aquam ibidem currentem consistentibus sive sitis pro! 

huiusmodi domum et aream ?cum dictis eius attinentiis universis ad dictum 

quondam Petrum de Enghelen spectare consuevit erga Johannem de Best ad 

censum acquisiverat dicto Sijmoni de Ghewanden tradere et concedere 

deberet jus suum cum eisdem petendum et ex...iendum totiens quotiens ipse 

Sijmon (dg: eisdem) dictis litteris indiguerit prout hec et alia in 

litteris scabinorum in Busco (dg: conti) constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Sijmon palam quitavit dictum Henricum de 

Schie et eius bona et heredes ab huiusmodi promissione salva tamen 

[dicto] Sijmoni iamdictis suis litteris in omnibus aliis in eisdem 

litteris (dg: contentis) dicti Sijmonis contentis in vigore permansuris 

prout et [in] quantum ...... ....... Testes (dg: dat) datum supra. 

 

1180 mf1 C 11 p. 34. 

 in die Willibrordi: vrijdag 07-11-1393. 

 in profesto Martini: maandag 10-11-1393. 

 Quinta post Martini: donderdag 13-11-1393. 

 

BP 1180 p 034v 01 vr 07-11-1393. 

Henricus van Zulikem, hr Goessuinus van Aa ridder en Willelmus van 

Audenhoeven beloofden aan Philippus Jozollo 132 oude Franse schilden met 

Vastenavond (di 03-03-1394; 30+31+31+28+3=123 dgn) te betalen, op straffe 

van 5. 

 

Henricus de Zulikem dominus Goessuinus de Aa miles et Willelmus de 

Audenhoeven promiserunt Philippo Jozollo C et XXXII aude scilde Francie 

ad carnisprivium persolvendos pena quinque. Testes Sta et Lisscap datum 

in die Willibrordi. 

 

BP 1180 p 034v 02 vr 07-11-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit grossum. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 034v 03 ma 10-11-1393. 

Gerardus van Geffen molenaar droeg over aan Jacobus Tijt een b-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit (1) 2 huizen, erven en een tuin, in Hintham, tussen 

Heijlwigis Kempen enerzijds en Rodolphus van Lijeshout anderzijds, (2) een 

stukje land in Empel, ter plaatse gnd die Rosse Kamp, tussen Goeswinus 

Dircs soen van Vlimen enerzijds en een sloot anderzijds, (3) een stuk land 

in Empel, ter plaatse gnd op Valkeniers Stuk, tussen Bertoldus Luwe 

enerzijds en voornoemde Goeswinus anderzijds, welke erfcijns aan hem was 

verkocht door Gerardus van Aabruggen. Met achterstallige termijnen. 

 

Gerardus de Geffen multor hereditarium censum octo librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex duobus (dg: 

et a) domibus et areis et orto sitis in Hijntham inter hereditatem 

Heijlwigis Kempen ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Lijeshout ex 

alio atque ex quadam pecia terre sita in (dg: h) parochia de Empel in 

loco dicto die Rossche Camp inter hereditatem Goeswini Dircs soen de 

Vlimen ex uno et inter (dg: h) quoddam fossatum (dg: ex) ibidem ex alio 

insuper ex quadam pecia terre sita in dicta parochia de Empel in loco 

dicto op Velkenners Stuc inter hereditatem Bertoldi Luwe #ex uno# et 
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inter hereditatem dicti Goeswini ex alio venditum sibi a a! Gerardo de 

Aabruggen prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo Tijt cum 

litteris et jure et arrestadiis promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Steenwech et Gemert datum in profesto 

Martini. 

 

BP 1180 p 034v 04 ma 10-11-1393. 

Johannes gnd Enghelen zvw Walterus gnd Enghelen ev Aleijdis dv Johannes gnd 

Vrieze molenaar verkocht aan Johannes van der Borch een n-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394), gaande uit de helft in een rosmolen en 

huis met ondergrond van die rosmolen, eertijds van wijlen Henricus van 

Boert, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Matheus 

Rademaker enerzijds en erfgoed van wijlen Reijnerus Willems anderzijds, 

welke helft voornoemde Johannes Vrieze geschonken had aan eerstgenoemde 

Johannes Enghelen en zijn vrouw Aleijdis, bij hun huwelijk, de gehele 

rosmolen met huis en ondergrond reeds belast met een b-erfcijns van 20 oude 

groten en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Johannes dictus Enghelen filius quondam Walteri dicti Enghelen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris filie Johannis dicti 

Vrieze multoris hereditarie vendidit Johanni van der Borch hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino solucionis purificationis 

proxime futuro ex medietate ad dictum venditorem spectante in molendino 

equorum et in domo cum suo fundo eiusdem molendini equorum cum (dg: a) 

suis attinentiis (dg: q) que domus cum suo fundo et molendinum equorum 

cum suis attinentiis (dg: sunt site) fuerant quondam Henrici de Boert et 

sunt situate in Busco ad (dg: finem) aggerem Vuchtensem inter hereditatem 

Mathei Rademaker ex uno et inter hereditatem quondam Reijneri Willems ex 

alio et quam medietatem dictorum molendini equorum et domus cum suo fundo 

et attinentiarum dictus Johannes Vrieze dederat primodicto Johanni 

Enghelen venditori cum dicta Aleijde sua uxore nomine dotis et in 

subsidium matrimonii ut dicebat (dg: here) promittens (dg: warandiam) 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditario censu XX grossorum antiquorum et et! hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis dicte mensure ex dictis integris molendino 

equorum domo cum suo fundo et attinentiis prius de jure solvendis et 

promisit habita! et habenda sufficientem facere. Testes Lijsscap et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1180 p 034v 05 do 13-11-1393. 

Ghisbertus nzv Franco van Ghestel zv Willelmus verkocht aan Arnoldus zvw 

Walterus Doerman 4 lopen roggeland in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

in de akkers aldaar, tussen hr Willelmus gnd Custer priester enerzijds en 

wijlen Gerardus van Vladeracken anderzijds, belast met 2 penning cijns aan 

de vrouwe van Bilsen. 

 

Ghisbertus filius (dg: quo Franco) naturalis Franconis de Ghestel filii 

Willelmi quatuor lopinatas terre siliginee sitas in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel (dg: pr ai supra) #in# agris ibidem 

inter hereditatem domini Willelmi dicti Custer presbitri ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi de Vladeracken ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit (dg: Arnoldo) Arnoldo (dg: Doer Dore) filio quondam Walteri 

Doerman promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis II denariis census domine de Bilsen de jure exinde solvendis. 

Testes (dg: Ghem) Goeswinus et Gemert datum quinta post Martini. 

 

BP 1180 p 034v 06 do 13-11-1393. 

Johannes van Kilsdonc zvw Johannes van Kilsdonc verkocht aan Arnoldus 

Roetart zvw Johannes Roetart een n-erfcijns van 40 schelling geld, met 
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Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Einde, tussen Johannes Hijnthem enerzijds en Katherina dvw Lambertus 

gnd Jonghe Lemken anderzijds, reeds belast met 3 penning cijns en een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes de Kilsdonc filius quondam Johannis de Kilsdonc hereditarie 

vendidit Arnoldo (dg: filio quo) Roetart filio quondam Johannis Roetart 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis et primo termino (dg: ul) a purificationis proxime futuro 

ultra annum ex (dg: quadam) domo et orto et agro terre sibi adiacente 

sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter 

hereditatem Johannis Hijnthem ex uno et inter hereditatem Katherine filie 

quondam Lamberti dicti Jonghe Lemken ex alio ut dicebat promittens 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis III denariis census et 

hereditario censu XL solidorum dicte monete exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: Goes et) Lijsscap et Goeswinus datum 

supra. 

 

BP 1180 p 034v 07 do 13-11-1393. 

Johannes zv Willelmus zvw Wauterus van der Bruggen verkocht aan Laurencius 

zvw Henricus gnd Teijt een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd gnd die 

Vorwarde, in Esch, naast die Oude Aa, tussen Hubertus Custers enerzijds en 

Willelmus gnd Laurens soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Willelmi filii quondam Wauteri (dg: de) van 

der (dg: Brug) Bruggen hereditarie vendidit Laurencio filio quondam 

Henrici dicti Teijt hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia prati dicta die Vorwarde sita in parochia de Essche 

(dg: in) iuxta aquam dictam die Aude Aa inter hereditatem Huberti Custers 

ex uno et inter hereditatem Willelmi dicti (dg: Laurens) #Laurens# soen 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 034v 08 do 13-11-1393. 

De gezusters Katherina en Enghelberna, dv Jacobus van Bascot, en Johannes 

zv Johannes van Hal rademaker ev Jutta dv voornoemde Jacobus van Baest! 

droegen over aan Jacobus van Ghele zvw Egidiis van Ghele (1) de helft in 

alle erfgoederen, die wijlen Gerardus van Essche en zijn vrouw Jutta van 

den Kerchove, grootouders van voornoemde zusters, onder Esch hadden liggen, 

zoals voornoemde Gerardus en Jutta daarin gestorven waren, (2) de helft in 

een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde wijlen 

Gerardus en zijn vrouw Jutta beurden, gaande uit een tuin gnd des Lozen 

Hof, in Esch, naast het kerkhof, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed 

van de investiet van Esch anderzijds, belast met lasten die voornoemde 

wijlen Gerardus van Essche hierin had. 

 

(dg: Jutta Enghelberna) Katherina et (dg: ...) Enghelberna sorores filie 

Jacobi [de] Bascot cum tutore et Johannes (dg: de) filius Johannis de Hal 

rotificis maritus et tutor legitimus Jutte sue (dg: s) uxoris (dg: mari) 

filie dicti Jacobi de Baest! medietatem ad se spectantem in omnibus 

hereditatibus quas Gerardus quondam de Essche et Jutta van den Kerchove 

eius uxor avus et avia olim dictarum sororum infra parochiam de (dg: ?B) 

Essche habebant sitas prout ipsi Gerardus et Jutta eius uxor in eisdem 

decesserunt atque medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione 

IIII lopinorum siliginis mensure de Busco quam dicti quondam Gerardus et 

Jutta eius uxor solvendam habebant annuatim ex quodam orto #dicto sLozen 

Hof# sito in Essche juxta cijmiterium ibidem inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem investiti de Essche ex alio ut dicebant 
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hereditarie supportaverunt Jacobo de Ghele quondam! Egidii de Ghele 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus que dictus quondam Gerardus de Essche exinde solvere consuevit. 

Testes Goeswinus et Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 034v 09 do 13-11-1393. 

Henricus Stierken zv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini verkocht aan Gerardus 

zvw Martinus Monics, tbv Aleijdis wv voornoemde Martinus Monics, een 

n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, een helft te betalen 

met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande uit een huis en erf, 

in Den Bosch, aan de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Everardus van 

Amersfoert enerzijds en een straatje anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 7 pond geld en een b-erfcijns van 7½ oude schild. 

 

Henricus filius! Stierken filius Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini 

hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Martini Monics ad opus 

Aleijdis relicte dicti quondam Martini Monics hereditarium censum trium 

aude scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie mediatim pasche et 

mediatim Remigii ex domo et area (dg: dic) cum suis attinentiis dicti 

venditoris sita in Busco ad vicum Orthensem inter hereditatem quondam 

Everardi de Amersfoert ex uno et inter (dg: he) quendam viculum ibidem 

tendentem ex alio promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis hereditario censu septem librarum monete 

et hereditario censu (dg: octo) septem et dimidii aude scilt exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Ghemert datum 

quinta post Martini. 

 

1180 mf1 C 12 p. 35. 

 Quinta post Martini: donderdag 13-11-1393. 

 

BP 1180 p 035r 01 do 13-11-1393. 

Walterus Berijs beloofde aan Goeswinus Moedel zvw Bertoldus Dircs soen 7 

Hollandse gulden of de waarde met Pasen over een jaar (zo 11-04-1395) te 

betalen. 

 

Walterus Berijs promisit Goeswino Moedel (dg: ..) filio quondam Bertoldi 

Dircs soen septem Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a festo pasche 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Lijsscap et Goeswinus 

datum quinta post Martini. 

 

BP 1180 p 035r 02 do 13-11-1393. 

Johannes Kepken en Jacobus zvw Willelmus Coptiten beloofden aan Ludovicus 

Asinarius, tbv Thomas Asinarius etc, 12 oude Franse schilden met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes Kepken et Jacobus filius quondam Willelmi Coptiten promiserunt 

Ludovico Asinari ad opus Thome Asinari etc XII aude scilde Francie ad 

purificationis proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 035r 03 do 13-11-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 04 do 13-11-1393. 

Reijmboldus van Geffen beloofde aan Willelmus van der Hoeven 50 oude 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1394) te 

betalen. 
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Reijmboldus (dg: va) de Geffen promisit Willelmo van der Hoeven L aude 

Gelre gulden seu valorem (dg: ad) a nativitatis Domini proxime futuro 

u[ltra] annum persolvendos. Testes (dg: datum supra) testes Goeswinus et 

Ghemert. 

 

BP 1180 p 035r 05 do 13-11-1393. 

Petrus zv Johannes van Gherwen maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Laurencius van Gherwen en zijn zoon Willelmus 

met hun goederen. 

 

Solvit. 

Petrus filius Johannis de Gherwen omnes vendiciones et alienaciones 

factas per Laurencium de Gherwen Willelmum eius filium seu eorum 

alter[um] cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 06 do 13-11-1393. 

Metta dvw Gerardus Collart droeg over aan haar broer Ghisbertus zvw 

Gerardus Collart 1/5 deel in een b-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van 

Boxtel, die voornoemde wijlen Gerardus met Lichtmis in Liemde beurde, 

gaande uit 6 lopen roggeland in Boxtel, ter plaatse gnd Groot Liemde, 

tussen de gemeint enerzijds en Arnoldus Collart anderzijds. 

 

Metta filia quondam Gerardi Collart cum tutore quintam partem ad se 

spectantem in (dg: domo et orto) hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Bucstel quam paccionem dictus quondam (dg: Ge) 

Gerardus solvendam habuit hereditarie purificationis et in Lijemde 

tradendam ex sex lopinatis terre #siliginee# sitis in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Groet (dg: Lij) Lijemde inter (dg: hereditatem) 

communitatem ex uno et inter hereditatem Arnoldi Collart ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Ghisberto suo fratri filio dicti quondam 

Gerardi Collart promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 07 do 13-11-1393. 

Engbertus die Zegher en Johannes Peters soen verklaarden dat Jacobus Loze 

voldaan heeft 1/3 deel van al het geld, beloofd wegen het zoenakkoord mbt 

de dood van Engbertus en Lambertus, zv voornoemde Engbertus die Zegher. 

 

Engbertus die Zegher et Johannes Peters soen palam recognoverunt (dg: se) 

sibi per Jacobum Loze fore satisfactum de una tercia parte totius pecunie 

(dg: d..) alias promisse occacione reconciliacionis necis quondam 

Engberti et Lamberti filiorum (dg: dicti a) olim dicti Engberti die 

Zegher. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 08 do 13-11-1393. 

Johannes nzv Walterus van den Rullen gaf uit aan Walterus wettige zv 

voornoemde Walterus van den Rullen (1) de oude hofstad, het daarom gelegen 

broekland gnd die Mortel en de aangelegen boomgaard, in Veghel, ter plaatse 

gnd Hezelaar, tussen de gemeint enerzijds en voornoemde Johannes 

anderzijds, zoals afgepaald, (2) een stuk eusel gnd Kalver Eusel, aldaar, 

tussen voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een 

stuk land, 4 lopen gerst groot, gelegen aan het eind van voornoemd stuk 

eusel, tussen voornoemde Johannes enerzijds en voornoemde Walterus van den 

Rullen anderzijds, zoals afgepaald; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 30 schelling geld, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar 

(di 02-02-1395). 

 

Johannes filius naturalis Walteri van den Rullen antiquum domistadium et 

paludem dictam die Mortel (dg: s) sibi circumquaque coadiacentem et 

pomerium sibi adiacens sitas in parochia de Vechel ad locum dictum 
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Hezelaer inter (dg: here) communitatem ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis ex alio prout ibidem (dg: sit) limitata! sunt item peciam pascue 

dictam Calver Eeusel sitam ibidem (dg: il) inter hereditatem dicti 

Johannis ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: prout) atque 

peciam terre quatuor lopinos ordei in semine continentem sitam ad finem 

dicte pecie pascue inter hereditatem dicti Johannis ex uno et inter 

hereditatem dicti Walteri van den Rullen ex alio prout ibidem site sunt 

et limitate dedit ad hereditariam paccionem Waltero filio legitimo dicti 

Walteri van den Rullen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario 

censu (dg: X) #XXX# solidorum monete exinde de jure solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio hereditarie purificationis et primo termino ultra 

annum promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 09 do 13-11-1393. 

Johannes nzvw hr Eligius gnd Loij van den Aker priester, Henricus Machiels 

soen, Johannes Ghevarts soen van Broechoven, Cristianus zvw Paulus zvw 

Henricus Mans soen en Godefridus zv Godefridus Vos verkochten aan Jutta van 

den Aker een stuk beemd gnd Peters Dries, in Esch, beiderzijds tussen 

voornoemde Jutta van den Aker. 

 

Johannes filius (dg: quondam) naturalis quondam domini (dg: Eg.) Eligii 

dicti Loij van den Aker presbitri Henricus Machiels soen (dg: maritus et 

tutor legitimus) Johannes Ghevarts soen de Broechoven et Cristianus 

filius quondam (dg: Henrici Mans soen) Pauli filii quondam Henrici Mans 

soen Godefridus filius Godefridi Vos peciam prati (dg: sit) dictam Peters 

Driessche sitam in parochia de Essche inter hereditatem van! den Aker ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebant hereditarie vendiderunt dicte 

Jutte van den Aker promittentes warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 10 do 13-11-1393. 

Henricus zvw Mathijas gnd Boem van Bakel beloofde aan Arnoldus Hoernken 7 

mud rogge, maat van Helmond, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) in 

Bakel te leveren. 

 

Henricus filius quondam Mathije dicti Boem de Bakel promisit Arnoldo 

Hoernken septem modios siliginis mensure de Helmont ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos et in Bakel tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 11 do 13-11-1393. 

Henricus gnd Rover zvw Lambertus van der Heggen verkocht aan Henricus zvw 

Mathijas gnd Boem van Bakel (1) een stuk beemd in Bakel, ter plaatse gnd 

die Bakels Beemt, tussen Henricus gnd Rover Boems soen enerzijds en kvw 

Arnoldus Ghiben soen anderzijds, (2) een stukje beemd, in Bakel, ter 

plaatse gnd die Bakels Beemt, tussen Arnoldus van der Vesten enerzijds en 

erfgoed van de commendator van Ghemert anderzijds, (3) een stuk land en 

aangelegen stuk eusel, in Bakel, op de Akkers van Bakel, tussen Arnoldus 

van der Vesten en Thomas van der Vesten enerzijds kvw Ghibo van den Laer 

anderzijds, (4) een stuk land, in Bakel, tussen Arnoldus Vonderman 

enerzijds en Truda van Rapelsberge anderzijds, (5) een stuk land, in Bakel, 

tussen Willelmus van der Horst enerzijds en kvw Ghijskinus van der 

Wijnmolen anderzijds, (6) een stuk land, in Bakel, tussen wijlen Ghibo van 

den Laer enerzijds en Johannes zv Jutta gnd Jutteman anderzijds, (7) een 

stuk land, in Bakel, tussen Arnoldus Vonderman enerzijds en kvw Arnoldus 

gnd Ghiben soen anderzijds, (8) een stuk beemd gnd die Leggenbeemd, in 

Bakel, tussen kvw Mathijas Boems enerzijds en de gemeint van Bakel 

anderzijds, belast met cijnzen en een b-erfpacht aan Arnoldus Hoernken. 
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Solvit. 

Henricus dictus Rover filius quondam Lamberti van der Heggen peciam prati 

sitam in parochia de Bakel in loco dicto #die# Bakels Beemt inter 

Henrici! dicti Rover Boems soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Arnoldi Ghiben soen ex alio item particulam prati sitam [in 

dictis] parochia et loco inter hereditatem Arnoldi van der Vesten ex uno 

et inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex alio item peciam terre 

et peciam pas[cue] sibi adiacentem sitas in parochia de Bakel (dg: inter) 

supra agros de Bakel inter hereditatem Arnoldi van der Vesten et Thome 

van der Vesten ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Ghibonis van 

den Laer ex alio item peciam terre sitam (dg: s) in dicta parochia inter 

hereditatem Arnoldi Vond[er]man ex uno et inter hereditatem Trude de 

Rapelsberge ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Willelmi van der Horst ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam (dg: Ghis f) Ghijskini van der Wijnmolen ex alio item peciam 

terre sitam in dicta parochia inter hereditatem quondam Ghibonis van den 

Laer ex uno et inter hereditatem Johannis filii Jutte dicte Jutteman ex 

alio item peciam terre sitam [in dicta] parochia inter hereditatem 

Arnoldi Vonderman ex uno et inter hereditatem liberorum quondam (dg: Ghis 

Gti) Arnoldi dicti Ghiben soen ex alio ut dicebat [hereditarie] vendidit 

Henrico filio quondam Mathije dicti Boem de Bakel #+ {BP 1180 p 035r 12 

invoegen}# promittens warandiam et obligationem deponere exceptis 

censibus (dg: Arnoldus Hoernken et) [hereditaria] paccione Arnoldo 

Hoernken exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 035r 12 do 13-11-1393. 

{invoegen in BP 1180 p 035r 11} 

+. item peciam prati dictam die Leggenbeemt sitam in dicta parochia inter 

hereditatem liberorum quondam Mathije Boems ex uno et inter communitatem 

de Bakel ex alio. 

 

1180 mf1 C 13 p. 36. 

 Quinta post Martini: donderdag 13-11-1393. 

 

BP 1180 p 036v 01 do 13-11-1393. 

Johannes van den Audenhuze verkocht aan Otto Herbrechts soen van Houthem 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd ten Broeke, die waren van Robbertus van de 

Broek, in Sint-Oedenrode, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht 

van 5½ mud rogge, maat van Rode, aan Robbertus van de Broek. 

 

Johannes van den Audenhuze hereditarie vendidit Ottoni Herbrechts soen de 

Houthem hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex bonis 

dictis ten Broecke que fuerant (dg: Si domini Sijmonis) #dudum Robberti# 

de Palude sitis in parochia de Rode sancte Ode et ex attinentiis dictorum 

bonorum singulis et universis quocumque locorum sitis promittens #super 

habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Rode Robberto de Palude exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Gemert datum quinta post 

Martini. 

 

BP 1180 p 036v 02 do 13-11-1393. 

Hubertus zvw mr Hubertus van Houwijnen! herriep de machtiging, gegeven aan 

zijn moeder Elizabeth, om te manen de helft van een b-erfcijns van 20 pond, 

die wijlen Ghisbertus van den Hazenbossche aan eerstgenoemde Hubertus moest 

betalen. 

 

Hubertus filius quondam magistri Huberti de Houwijnen! omnem potestatem 

datam Elizabeth sue matri monendi (dg: hereditarium) medietatem 
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hereditarii census XX librarum [quem] Ghisbertus quondam van den 

Hazenbossche primodicto solvere tenetur ut dicebat revocavit per 

presentes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 036v 03 do 13-11-1393. 

Hubertus zvw mr Hubertus van Herwinen droeg over aan Walterus van Os voor 

een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394), de 

helft in een b-erfcijns van 20 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit goederen die waren van wijlen 

jkvr Elizabeth Comans, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Grootlaar, in welke 

goederen Nenna gnd Ghiboijs woonde, welke cijns Elizabeth wv voornoemde mr 

Hubertus van Herwinen tbv haar zoon, eerstgenoemde Hubertus, verworven had 

van de broers Ghisbertus en Henricus, kvw Maechelina van Tricht. 

 

Hubertus filius quondam #magistri# Huberti de Herwinen medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu XX librarum monete (dg: so) solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex quibusdam bonis que 

fuerant quondam domicelle Elizabeth Comans sitis in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Groetlaer in quibus bonis predictis Nenna 

dicta Ghiboijs moratur et ex attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quem censum #Maecheline de Traiecto# Elizabeth relicta dicti 

quondam magistri Huberti de Herwinen ad opus primodicti Huberti sui filii 

acquisiverat #erga Ghisbertum et Henricum fratres liberos quondam 

{kennelijk had hier ingevoegd moeten worden: Maecheline de Traiecto}# 

prout in litteris quas vidimus supportavit Waltero de Os ab eodem ad 

spacium trium annorum (dg: proxime futurorum) #post festum nativitatis 

beati Johannis proxime futurum sine medio sequentium# et non ultra 

possidendam promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 036v 04 do 13-11-1393. 

Katherina en Enghelberna, kv Jacobus van Bascot, en Johannes zv Johannes 

van Hal rademaker ev Jutta dv voornoemde Jacobus droegen over aan Gerardus 

zvw Willelmus Clijnge de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, een helft te leveren met lichtmnis en de andere helft met Sint-

Andreas, welke pacht wijlen Gerardus van Essche smid grootvader van 

voornoemde gezusters gekocht had van Arnoldus gnd Hoeloghe. 

 

Katherina et Enghelberna liberi (dg: Ar) Jacobi de Bascot cum tutore et 

Johannes filius Johannis de Hal rotificis maritus et tutor legitimus 

Jutte sue uxoris filie dicti Jacobi medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione (dg: .) unius modii siliginis mensure de Busco (dg: 

unius modii siliginis mensure de Busco) solvenda hereditarie (dg: 

purificationis) mediatim purificationis et mediatim Andree quam paccionem 

(dg: Ar) Gerardus quondam de Essche faber avus olim dictarum sororum erga 

Arnoldum dictum Hoeloghe emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Gerardo filio quondam Willelmi Clijnge cum 

litetris et jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 036v 05 do 13-11-1393. 

Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele ev Sophija dvw Willelmus Clijnge 

droeg over aan Gerardus zv voornoemde Willelmus Clijnge ¼ deel in 

voornoemde pacht van 1 mud rogge. 

 

Jacobus (dg: fi) de Ghele filius quondam (dg: G) Egidii de Ghele maritus 

et tutor legitimus Sophije sue uxoris filie quondam Willelmi Clijnge (dg: 

quart) quartam partem ad se spectantem in dicta paccione unius modii 

siliginis supportavit Gerardo filio dicti Willelmi Clijnge cum litteris 

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

 

BP 1180 p 036v 06 do 13-11-1393. 

Gerardus zvw Willelmus Clijnghe en Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele 

ev Sophia dv voornoemde Willelmus Clijnge droegen over aan Katherina en 

Enghelberna, kv Jacobus van Bascot, en aan Johannes zv Johannes van Hal 

rademaker de helft in een b-erfcijns van 40 schelling geld en in een 

b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, welke cijns en pacht Jordanus 

zvw Willelmus gnd die Weert van Oestelberze beloofd had aan zijn broer 

Gerardus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle 

erfgoederen, die aan laatstgenoemde Gerardus, zijn broer Willelmus en aan 

Elizabeth dv voornoemde Willelmus gekomen waren na overlijden van Willelmus 

en zijn vrouw Elizabeth, ouders van voornoemde Willelmus en Gerardus, 

gelegen onder Oostelbeers. 

 

Gerardus filius quondam Willelmi Clijnghe et Jacobus (dg: f) de Ghele 

filius quondam Egidii de Ghele maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Sophie sue uxoris filie dicti (dg: di) Willelmi Clijnge medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu XL solidorum monete atque in hereditaria 

paccione decem sextariorum siliginis siliginis! mensure de Busco quos 

censum et paccionem Jordanus filius quondam (dg: We) Willelmi dicti die 

Weert de Oestelberze promisit se daturum et soluturum Gerardo suo fratri 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus (dg: dicto Ger) jamdicto Gerardo et Willelmo suo fratri 

atque Elizabeth filie eiusdem Willelmi de morte (dg: quondam dicti) 

quondam Willelmi et Elizabeth sue (dg: uxoris) quondam uxoris parentum 

dudum Willelmi et Gerardi predictorum jure successionis hereditarie 

advolutis ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in 

molli infra parochiam de (dg: Oester) Oestelberze consistentibus sive 

sitis prout in litteris hereditarie supportaverunt Katherine et 

Enghelberne liberis Jacobi de (dg: Baest) Bascot et Johanni filio (dg: 

quond) Johannis de Hal rotificis cum litteris et (dg: caus) jure 

promittentes super ratam! servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 036v 07 do 13-11-1393. 

Voornoemde Gerardus zvw Willelmus Clijnghe en Jacobus van Ghele droegen 

over aan Katherina en Enghelberna, dv Jacobus van Bascot, en aan Johannes 

zv Johannes van Hal Rademaker de helft in een b-erfpacht42 van 14 zester 

rogge, Bossche maat, die Nijcholaus szv Aleijdis gnd Heijnen beloofd had 

aan Gerardus van Essche, met Lichtmis te leveren, gaande uit een akker gnd 

dat Langrot, in Haaren, tussen Petrus van Krekelhoven enerzijds en 

voornoemde Aleijdis Heijnen anderzijds. 

 

Dicti Gerardus et Jacobus de Ghele ut supra medietatem ad se spectantem 

in hereditaria paccione quatuordecim sextariorum siliginis mensure de 

Busco quam Nijcholaus gener Aleijdis dicte Heijnen promisit se daturam et 

soluturam Gerardo de Essche hereditarie purificationis (dg: ad) ex quodam 

agro terre dicto dat Langrot sito in parochia de Haren inter hereditatem 

Petri de Krekelhoven ex uno et inter hereditatem dicte Aleijdis Heijnen 

alio! prout in litteris hereditarie supportaverunt Katherine et 

Enghelberne (dg: libe) filiabus Jacobi de Bascot et Johanni filio 

Johannis de Hal rotiticis cum litteris et jure promittentes ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 036v 08 do 13-11-1393. 

Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele beloofde aan Gerardus van Lijt zvw 

Willelmus Clijnge dat hij zal leveren aan Gheerburgis ndvw Henricus van 

                         
42 Zie → BP 1180 p 548v 02 do 20-04-1396, verdeling van onder meer de 

erfpacht van 14 zester rogge. 
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Lijt zvw voornoemde Willelmus Clijnge een n-erfpacht van 4 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-

02-1395), gaande uit erfgoederen van wijlen Gerardus van Essche, in Esch, 

waarin voornoemde wijlen Gerardus van Essche overleed, te weten voor de 

helft van een erfpacht van 8 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde 

wijlen Gerardus van Essche in zijn testament vermaakt had aan voornoemde 

Gheerburgis, en welke helft van de pacht van 8 lopen rogge Katherina, 

Enghelberna en Jutta, dv Jacobus van Bascot als erfg vw voornoemde Gerardus 

van Essche moeten leveren aan voornoemde Gheerburgis. Zou voornoemde 

Gheerburgis overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat deze pacht van 4 

lopen naar voornoemde Katherina, Enghelberna en Jutta. 

 

Jacobus de Ghele filius quondam (dg: Eagi) Egidii de Ghele promisit (dg: 

se daturum et soluturum) Gerardo de Lijt filio quondam Willelmi Clijnge 

quod ipse Jacobus dabit et exsolvet Gheerburgi filie naturali quondam 

Henrici de Lijt filii dicti quondam Willelmi Clijnge hereditariam (dg: 

censum) paccionem quatuor (dg: libr) lopinorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et pro primo termino (dg: p) a purificationis 

proxime futuro ultra annum ex hereditatibus quondam Gerardi de Essche 

sitis in Essche in quibus idem quondam Gerardus de Essche decessit 

scilicet pro (dg: et loco) medietate hereditarie paccionis (dg: q) octo 

lopinorum siliginis dicte mensure quam (dg: G) dictus quondam Gerardus de 

Essche dicte Gheerburgi in suo testamento legaverat et quam medietatem 

dicte paccionis octo lopinorum siliginis Katherina Enghelberna et Jutta 

filie Jacobi de Bascot tamquam heredes dicti quondam Gerardi de Essche 

dicte Gheerburgi solvere tenebantur tali condicione annexa si contingat 

dictam Gheerburgem (dg: dce) decedere (dg: nulla) absque prole legitima 

ab ea generanda superviva remanente extunc dicta paccio quatuor lopinorum 

siliginis quam dictus Johannes de Ghele dicte Gheerburgi dare et 

exsolvere promisit ut prefertus post decessum dicte Gheerburgis ad dictas 

Katherinam Enghelbernam et Juttam sorores hereditario jure devolvetur et 

succedet. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 C 14 p. 37. 

 Quinta post octavas Martini: donderdag 20-11-1393. 

 

BP 1180 p 037r 01 do 20-11-1393. 

Arnoldus Meijssen zv Godefridus Meijssen en Ywanus Stierken zvw Johannes 

verkochten aan Walterus Bijerman een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan 

het eind van de Orthenstraat, tussen het stenen huis van voornoemde wijlen 

Johannes Stierken, nu van voornoemde Ywanus, enerzijds en erfgoed van 

Mechtildis Crulliarts en haar zuster Elizabeth anderzijds, welk 

eerstgenoemd huis met ondergrond en osendrup vóór, bij de gemene weg, 20 

voet breed is, en achter 19 voet, en welke tuin overal 19 voet breed is, 

welke tuin strekt vanaf eerstgenoemd huis tot aan de stadsmuur, met het 

recht ankers te bevestigen in het stenen bouwwerk gnd gevel van voornoemd 

stenen huis van voornoemde Ywanus, zoals eerstgenoemd huis thans aan de 

gevel bevestigd is, en niet meer; belast met 1 oude groot aan de hertog. 

 

(dg: Ywanus Stierken #filius quondam Johannis Stierken# et) Arnoldus 

Meijssen filius (dg: quondam) Godefridi Meijssen #et Ywanus Stierken 

filius quondam Johannis Stierken# domum et aream et ortum sitos in (dg: -

ter) Busco ad finem vici Orthensis domum! lapideam dicti quondam Johannis 

Stierken nunc ad dictum Ywanum spectantem ex uno et inter hereditatem 

Mechtildis Crulliarts et Elizabeth eius sororis ex alio et que 

#primodicta# domus cum suo fundo continet #cum suo stillicidio# ante 

iuxta communem plateam XX pedatas in latitudine et retro XIX pedatas in 

latitudine et qui ortus continet ubique in latitudine XIX pedatas (dg: m) 

et qui ortus tendit a #primo#dicta domo (dg: versus) usque ad murum 

oppidi de Busco ibidem simul cum jure (dg: edificandi) #firmandi per 

ancoras# in (dg: ..) lapideo eidificio dicto ghevel dicte domus lapidee 
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dicti Ywani sicut (dg: p) primodicta domus ad presens in eodem lapideo 

edificio dicto ghevel (dg: dicte .) dicte domus lapidee dicti Ywani (dg: 

e) per ancoras est firmata #et non amplius# ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Waltero Bijerman promittentes super omnnia warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domino duci exinde 

solvendo (dg: Martini). Testes Goeswinus et Gemert datum quinta post 

octavas #Martini# (dg: Martini). 

 

BP 1180 p 037r 02 do 20-11-1393. 

Arnoldus zv Willelmus Bernts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Willelmi (dg: be) Bernts soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 03 do 20-11-1393. 

Arnoldus Meijnssen verklaarde dat Henricus Stierken hem al hetgeen gegeven 

heeft dat voornoemde Henricus aan voornoemde Arnoldus en Aleijdis ndv 

voornoemde Henricus, bij hun huwelijk, beloofd had te schenken. 

 

Arnoldus Meijnssen palam recognovit (dg: sibi) quod Henricus Stierken 

satisfecerit dicto Arnoldo (dg: #de omnibus bonis que# cum Aleijde sua 

uxore filia d #Martini# Nijcholai dicti quondam Stierken) de omnibus !que 

dictus Henricus promiserat dudum dicto Arnoldo cum dicta Aleijde #filia 

naturali dicti quondam Henrici# nomine dotis et in subsidium matrimonii 

clamans inde (dg: quitum) heredes et bona quecumque dicti quondam henrici 

Stierken quitos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 04 do 20-11-1393. 

Katherina wv Lambertus molenaar van Os, haar zoon Reijmboldus, Johannes 

Vrieze bakker ev Aleijdis en Johannes zv Robbertus gnd Hennens soen ev 

Bela, dv voornoemde Katherina en wijlen Lambertus, verkochten aan Johannes 

zv Nijcholaus Rodekens soen een stuk land in Oss, ter plaatse gnd op den 

Poelakker, tussen voornoemde Johannes zv Nijcholaus Rodekens soen enerzijds 

en Heijlwigis dvw Johannes van Megen anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Lamberti multoris de Os cum tutore Reijmboldus 

(dg: et Johannes) eius filius Johannes Vrieze pistor maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes filius (dg: Alberti dicti 

Hennen soen) Robberti dicti Hennens soen maritus et tutor legitimus Bele 

sue uxoris filiarum dictorum Katherine et quondam Lamberti (dg: duo hont) 

peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto op den Poelacker (dg: 

in) inter hereditatem Johannis filii Nijcholai Rodekens #soen# ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis filie quondam Johannis de Megen ex alio 

prout ibidem sita est hereditarie vendiderunt #dicto# Johanni filio 

Nijcholai Rodekens soen promittentes cum tutore warandiam et obligationem 

deponere. Testes (dg: datum supra) Lijsscap et Ghemert datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 05 do 20-11-1393. 

Andreas zvw Lambertus gnd Zannen soen van Erpe beloofde aan Hubertus van 

Ghemert 10 mud rogge, Bossche maat, voor 1/5 deel te leveren met Lichtmis 

over een jaar (di 02-02-1395), voor 1/5 deel met Lichtmis over 2 jaar (wo 

02-02-1396), voor 1/5 deel met Lichtmis over 3 jaar (vr 02-02-1397), voor 

1/5 deel met Lichtmis over 4 jaar (za 02-02-1398) en voor 1/5 deel met 

Lichtmis over 5 jaar (zo 02-02-1399). 

 

Andreas filius quondam Lamberti dicti Zannen soen de Erpe promisit 

Huberto de Ghemert decem modios siliginis mensure de Busco pro una quinta 

parte a festo purificationis proxime futuro #et ultra annum# et pro 

secunda quinta parte a purificationis proxime futuro ultra (dg: annum) 

#duos annos# et pro tercia parte a purificationis proxime futuro ultra 

(dg: duos) 3 annos et pro quarta (dg: p) quinta parte a purificationis 
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proxime futuro ultra (dg: 3) #quatuor# annos et pro ultima quinta parte a 

purificationis proxime futuro ultra (dg: quatuor) #quinque# annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 06 do 20-11-1393. 

Margareta wv Johannes gnd Lodewijchs soen van der Sporct en haar dochter 

Elizabeth verkochten aan Ghibo gnd Lodewijchs soen de helft van alle 

erfgoederen van voornoemde wijlen Johannes Lodewijchs soen, gelegen onder 

de vrijdom van Den Bosch, en onder Berlicum en Esch, belast met lasten. 

 

Margareta relicta quondam Johannis dicti Lodewijchs soen van der Sporct 

et Elizabeth eius filia cum tutore medietatem omnium hereditatum (dg: et) 

dicti quondam Jo[hannis] Lodewijchs soen quocumque locorum infra 

libertatem oppidi de Busco et infra parochias de Berlikem et de Esche 

situatarum ut dicebant hereditarie vendiderunt Ghiboni dicti! Lodewijchs 

soen promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis 

oneribus exinde de jure solvendis et spectantibus. 

 

BP 1180 p 037r 07 do 20-11-1393. 

Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen verkocht aan Henricus Theus soen (1) 

een stuk land in Maren, ter plaatse gnd Wachtels Naam, tussen voornoemde 

Henricus Theus soen enerzijds en erfg vw mr Willelmus zvw Adam gnd Haen 

anderzijds, (2) een erfgoed gnd Twee Zand Weien, in Maren, ter plaatse gnd 

op Zandweien, tussen Henricus Scilder enerzijds en erfg vw Willelmus van 

Gewanden anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd de Oude Rake tot aan 

Paddelaarse Steeg, belast met (a) maasdijken op het erfgoed gnd Twee 

Zandweiden, (b) 2 vadem maasdijk in Maren, ter plaatse gnd die Gemein 

Zandweiden, tussen de dijk van erfg vw Goeswinus Ghiben soen enerzijds en 

de dijk van erfg vw jkvr Jutta dvw Bertoldus Papen anderzijds, (c) 

zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. De brief overhandigen aan hem of 

aan Henricus Jans soen. 

 

Tradetur littera sibi vel Henrico Jans soen. 

Elizabeth filia quondam Amelii Meijssen soen cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Maren in loco dicto op Wachtels (dg: Lant) #Naem# 

inter hereditatem Henrici Theus soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

magistri Willelmi) heredum quondam magistri Willelmi filii quondam Ade 

dicti (dg: He) Haen (?dg: dicte) ex alio (dg: ut dic) atque hereditatem 

dictam Twee Zand (dg: Weij) Weijen sitam in dicta parochia ad locum 

dictum op Zandweijen inter hereditatem Henrici Scilder ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Willelmi de Gewanden ex alio tendentem a loco 

dicto den Auden Rake usque ad stegam dictam Paddelaersche Steghe ut 

dicebat hereditarie (dg: ..) vendidit dicto Henrico Theus soen promittens 

cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: duabus 

mensuris dictis vadeijden) aggeribus Mose (dg: sup) sitis supra dictam 

hereditatem (dg: die Za) Twee (dg: Zer) Zandweijden vocatam et ad hanc de 

jure spectante! atque duabus mensuris dictis vadem aggeris Mose sitis in 

dicta parochia ad locum die Gemeijn Zandweij-(dg: n)-den inter aggerem 

heredum quondam Goeswini Ghiben soen et inter aggerem heredum quondam 

domicelle Jutte filie quondam Bertoldi Papen ad premissa spectantibus 

atque zeghedijken et aqueductibus et fossatis (dg: ad premissa de) et 

slusis ad premissa de jure spectantibus. Testes (dg: datum supra) 

#Lijsscap et Ghemert datum supra#. 

 

BP 1180 p 037r 08 do 20-11-1393. 

Voornoemde Henricus Theus soen beloofde aan voornoemde Elizabeth voornoemde 

maasdijken en 2 vadem maasdijk te onderhouden. 

 

Dictus Henricus [T]heus soen promisit super habita et habenda dicte 

Elizabeth quod ipse dictos aggeres Mose et duas mensuras dictas vadem 

[Mo]se perpetue in bona disposicione observabit sic quod dicte Elizabeth 
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et suis heredibus et hereditatibus et bonis dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 09 do 20-11-1393. 

Voornoemde Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen verkocht aan Marcelius zvw 

Willelmus gnd Paep Willem een stuk land in Groot Lith, ter plaatse gnd die 

Kleine Twaalf Morgen, tussen Johannes Clijngherberch enerzijds en Reijnerus 

Mudekens soen anderzijds. 

 

Dicta Elizabeth cum tutore peciam terre sitam in parochia de (dg: Lijt) 

Groet Lijt (dg: inter h) in loco dicto die (dg: Cleij) Cleijn Twelf 

Margen inter hereditatem Johannis Clijngherberch ex uno et inter 

hereditatem Reijneri Mudekens soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Marcelio filio quondam Willelmi dicti Paep Willem promittens cum 

tutore warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 10 do 20-11-1393. 

Henricus Theus soen beloofde aan Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen 5 1/3 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te 

betalen. 

 

Henricus Theus soen promisit super omnia Elizabeth filie quondam Amelii 

Meijssen soen quinque Enghels nobel et terciam partem unius Enghels nobel 

seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 11 do 20-11-1393. 

Voornoemde Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen en haar zoon Amelius 

verkochten aan Henricus Jans soen van Maren (1) een erfgoed gnd een halve 

gemeint, in Maren, ter plaatse gnd in den Maarse Wert, tussen voornoemde 

Henricus Jans soen van Maren enerzijds en erfg vw Goeswinus Hellincs 

anderzijds, (2) 4 hont land in Maren, ter plaatse gnd in Ghiben Goert, 

tussen erfgoed gnd Ghenen Goert enerzijds en erfgoed gnd Stinen Goert 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Dicta Elizabeth #cum tutore# et Amelius eius filius hereditatem dictam 

een halve gemeijnt sitam in parochia de Maren in loco dicto in den 

Maerssche #Wert# inter hereditatem Henrici Jans soen #de Maren# ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Goeswini Hellincs ex alio item (dg: 

peciam terre) quatuor hont terre sita in dicta parochia in loco dicto in 

Ghiben (dg: Goe) Goert inter hereditatem dictam Ghenen Goert ex uno et 

inter hereditatem dictam Stinen Goert ex alio prout ibidem site sunt 

hereditarie vendiderunt dicto Henrico Jans soen de Maren promittentes cum 

tutore warandiam et obligationem deponere exceptis zeghediken 

aqueductibus et fossatis ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 037r 12 do 20-11-1393. 

Jacobus zvw Johannes gnd Tor verkocht aan Arnoldus gnd Doerman tbv Johannes 

zvw Arnoldus gnd Langerbeen een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Oisterwijk, met Lichtmis in Berkel te leveren, gaande uit een huis en tuin 

van verkoper in Haaren bij Oisterwijk, beiderzijds tussen Bertoldus van 

Arle, en uit andere erfgoederen van verkoper. Er rustten lasten op de 

goederen. 

 

Jacobus filius quondam Johannis dicti Tor hereditarie vendidit Arnoldo 

dicto Doerman ad opus Johannis filii #quondam# Arnoldi dicti Langerbeen 

hereditariam paccionem (g: ..) sex lopinorum siliginis mensure de 

Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et in loco dicto Berkel 

tradendam ex (dg: omnibus) domo et orto dicti venditoris sitis in 

parochia de Haren prope Oesterwijc inter hereditatem Bertoldi de Arle ex 

utroque latere coadiacentem atque ex ceteris hereditatibus dicti 

venditoris singulis et universis quocumque locorum sitis promittens super 
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omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et suff) exceptis 

oneribus exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 D 03 p. 38. 

 Quinta post octavas Martini: donderdag 20-11-1393. 

 

BP 1180 p 038v 01 do 20-11-1393. 

(dg: Arnoldus Cl). 

 

BP 1180 p 038v 02 do 20-11-1393. 

Arnoldus zvw Happo van Velthoven en Happo zvw Happo van Vlochoven ev 

Katherina dvw voornoemde Happo van Velthoven droegen over aan Henricus zvw 

voornoemde Happo van Velthoven 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van Happo zvw voornoemde Happo van Velthoven, in een hoeve43 van 

wijlen Gerardus Haest, in Velthoven, ter plaatse gnd Herle, van welke hoeve 

voornoemde wijlen Happo zvw Happo van Velthoven 3/5 deel en 1/9! deel in 

pacht verkregen had van Johannes die Haest zvw voornoemde Gerardus Haest, 

1/5 deel van Paulus Haest zvw voornoemde Gerardus Haest en 1/5 deel van 

Theodericus van der Vest ev Yda dvw voornoemde Gerardus Haest, belast met 

pachten in de brief vermeld. De brief overhandigen aan hem of aan Henricus 

zvw Henricus Belen soen. 

 

Arnoldus filius quondam Happonis de Velthoven et Happo filius quondam 

Happonis de Vlochoven maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie dicti quondam Happonis de (dg: Vlo) Velthoven duas tercias partes 

eis de (dg: mo) morte quondam (dg: Henrici) Happonis filii dicti quondam 

Happonis de Velthoven successione advolutas in quodam manso quondam 

Gerardi Haest sito in parochia de de! (dg: Vl) Velthoven in loco dicto 

Herle et in terris pratis pascuis et ceteris attinentiis dicti mansi (dg: 

-s) universis et (dg: uni) singulis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis de (dg: quibus) quo quidem manso cum suis attinentiis et 

hereditatibus predictus! dictus quondam Happo filius quondam dicti 

Happonis de Velthoven tres quintas partes et unam nonam! partem erga 

Johannem die Haest (dg: filium dicti) filium dicti quondam Gerardi Haest 

et unam quinta partem erga Paulum Haest filium dicti quondam Gerardi 

Haest et unam quintam partem erga Theodericum van der Vest maritum et 

tutorem legitimum Yde sue uxoris filie dicti quondam Gerardi Haest (dg: 

acquisivi) ad pactum acquisiverat prout in quibusdam litteris continetur 

hereditarie supportaverunt Henrico filio dicti quondam Happonis de 

Velthoven (dg: pro cum litteris et jure) promittens ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere exceptis paccionibus in dictis 

litteris contentis. Testes Lijsscap et Gemert datum quinta post octavas 

Martini. Tradetur littera sibi vel Henrico filio quondam Henrici Belen 

soen. 

 

BP 1180 p 038v 03 do 20-11-1393. 

Voornoemde Henricus zvw Happo van Velthoven beloofde aan zijn broer 

Arnoldus en aan zijn zwager Happo zvw Happo van Vlochoven {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dictus Henricus filius quondam (dg: He) Happonis de Velthoven promisit 

super omnia (dg: q) Arnoldo suo fratri et Happoni filio quondam Happonis 

de Vlochoven suo sororio. 

 

BP 1180 p 038v 04 do 20-11-1393. 

Destijds had Happo zvw Happo van Velthoven een hoeve van wijlen Gerardus 

Haest, in Velthoven, ter plaatse gnd Heerle, in pacht verkregen van de 

broers Johannes Haest en Paulus Haest, kvw voornoemde Gerardus Haest, en 

                         
43 Zie → BP 1180 p 091r 07 do 09-07-1394, verkoop van dit 2/3 deel en ook 

van het 1/3 deel dat Henricus al had in deze hoeve. 
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Theodericus van der Vest szvw voornoemde Gerardus Haest. 

Henricus zvw voornoemde Happo van Velthoven beloofde44 thans aan zijn broer 

Arnoldus en zijn zwager Happo zvw Happo van Vlochoven alle erfpachten, 

waarvoor voornoemde wijlen Happo zvw Happo van Velthoven voornoemde hoeve 

in pacht had verkregen, uit voornoemde hoeve te leveren, zodat er geen 

schade zal zijn mbt een b-erfpacht van 2 mud rogge, die voornoemde wijlen 

Happo zvw Happo van Velthoven mede tot onderpand had gesteld. De brief 

overhandigen aan een van hen. 

 

Solvit 3. 

Notum sit universis quod Happo filius quondam Happonis de Velthoven 

quendam mansum quondam (dg: Jo) Gerardi Haest situm in parochia de 

Velthoven in loco dicto Heerle atque terras prata et pascuas et ceteras 

attinentias dicti mansi universas et singulas quocumque locorum 

consistentes sive sitas erga (dg: Arnoldum) Johannem (dg: de) Haest 

Paulum Haest fratres liberos dicti quondam Gerardi Haest et Theodericum 

van der Vest generum eiusdem quondam Gerardi Haest ad pactum 

acquisivisset prout in (dg: litteris) quibusdam litteris dicebat 

contineri constitutus igitur coram scabinis infrascriptis (dg: Han) 

Henricus filius dicti quondam Happonis de Velthoven promisit super omnia 

Arnoldo suo fratri et Happoni filio quondam Happonis de Vlochoven suo 

sororio quod ipse Henricus predictus omnes hereditarias pacciones pro 

quibus dictus quondam Happo filius quondam Happonis de Velthoven dictum 

mansum cum suis attinentiis et hereditates ad pactum acquisiverat nunc 

deinceps perpetue et singulis annis dabit et exsolvet de et ex (dg: 

dicto) dicto manso cum suis attinentiis et (dg: a..) hereditatibus sic 

quod (dg: s) ad et supra (dg: hereditatibus #alias# hereditates dicti 

quondam Happonis filii quo quondam Happonis de Vl Vlochoven et ad #et# 

supra) hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis quam dictus 

quondam Happo filius quondam Happonis de Velthoven pro solucione 

pretactarum paccionum pro quibus idem quondam Happo filius quondam 

Happonis de Velthoven simul cum dicto manso cum suis attinentiis et 

hereditatibus predictis ad pignus imposuit ut dicebat dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum et quod ipse Henricus (dg: omnes alias 

hereditates dicti quondam Happonis filii quondam Happonis de Velthoven 

et) dictam paccionem duorum modiorum siliginis (dg: dampna exinde non 

eveniant quovis m) exinde indempnem servare. Testes datum supra. Tradetur 

littera alteri eorum. 

 

BP 1180 p 038v 05 do 20-11-1393. 

Nijcholaus gnd Coel zv Johannes Colen soen verkocht 1½ mudzaad roggeland, 

Bossche maat, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Uter 

Hoernik, tussen Gerardus Roelen soen enerzijds en Johannes zvw Johannes 

Femijen soen anderzijds, en een huis, schuur en alle gebouwen op dat land 

{niet afgewerkt contract45}. 

 

Nijcholaus #dictus Coel# filius Johannis (dg: dic) Colen soen unam et 

dimidiam modiatas terre siliginee mensure de Busco sitas infra libertatem 

de Busco ad locum Uter Hoernic inter hereditatem Gerardi Roelen soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: Jo) Johannis filius! quondam Johannis 

Femijen soen ex alio et domum horreum (dg: pratu) et omnia edificia supra 

premissas consistentia ut dicebat ut! dicebat hereditarie vendidit. 

 

BP 1180 p 038v 06 do 20-11-1393. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes gnd Colen soen verkocht aan hr Henricus 

Buc, tbv Willelmus Coelner en zijn vrouw Heijlwigis, een lijfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Pasen in Den Bosch te leveren, gaande uit 1½ 

mudzaad roggeland, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Uter 

                         
44 Zie → BP 1180 p 091r 09 do 09-07-1394, zelfde belofte. 
45 Voor afgewerkt contract, zie BP 1180 p 038v 06 do 20-11-1393. 
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Hoernik, tussen Gerardus Roelen soen enerzijds en Johannes zvw Johannes 

Femien soen anderzijds en uit het huis, de schuur en andere gebouwen op dit 

land, reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Johannis dicti Colen soen legitime 

vendidit #domino Henrico Buc ad opus# Willelmi Coelner et Heijlwigi! sue 

uxori vitalem pensionem diminii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad eorum vitam et non ultra pasce et in Busco 

tradendam de et ex una et dimidia modiatis terre siliginee sitis infra 

libertatem de Busco ad (dg: d) locum dictum die Uter Hoernic inter 

hereditatem Gerardi Roelen soen ex uno latere et inter hereditatem 

Johannis filii quondam Johannis Femien soen ex alio et ex domo et horreo 

et aliis edificiis in premissis consistentibus ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu sex librarum exinde prius solvendo et sufficientem 

facere et alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 038v 07 do 20-11-1393. 

Bela van Os begijn droeg over aan Adam van Mierde een geheel huis en erf in 

Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf de Kolperstraat achter erfgoed 

van Gerardus metten Koijen, met alle goederen in dat huis, aan voornoemde 

Adam van Mierde tbv voornoemde Bela overgedragen door Theodericus zvw 

Johannes van der Heze. 

 

Bela de Os (dg: beghina cum) begina domum et aream integram sitam in 

Busco in viculo tendente a vico dicto Colperstrate retro hereditatem 

Gerardi metten Koijen (dg: supportatam sibi Ade de atque) cum omnibus 

bonis in dicta domo existentibus supportatam Ade (dg: ad) de Mierde ad 

opus dicte Bele a Theoderico filio quondam Johannis van der Heze prout in 

litteris (dg: ?h) supportavit dicto Ade de Mierde cum omnibus litteris et 

jure promittens ratam servare et (dg: ob) et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 038v 08 do 20-11-1393. 

Hr Henricus Buc maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Johannes Spikerman en diens kinderen, Andreas van den 

Noddenvelt en diens kinderen, Nijcholaus van Baerle en diens kinderen, en 

door Bela wv Johannes Houbraken en haar kinderen, met hun goederen. 

 

Dominus Henricus Buc omnes vendiciones et alienaciones factas per 

Johannem Spikerman et eius liberos seu eorum alterum #cum suis bonis# et 

omnes vendiciones et alienaciones factas per Andreas! van den (dg: 

Noddel) Noddenvelt et eius liberos seu per eorum alterum (dg: cum suis) 

cum suis bonis et per Nijcholaum de (dg: Bela) Baerle et per eius liberos 

seu eorum alterum cum eorum bonis seu cum bonis alterius eorundem atque 

cum (dg: bonis) per Belam relictam quondam Johannis Houbraken et eius 

liberos seu eorum alterum cum eorum bonis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 038v 09 do 20-11-1393. 

Henricus zvw Wautgherus van der Tangrijt verkocht aan Johannes zv Johannes 

Hals 2 hont land in Meerwijk, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd 

Keits Werf, tussen Johannes Hals enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, 

belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Henricus filius quondam Wautgheri van der Tangrijt duo hont terre sita in 

jurisdictione de Meerwijc in loco dicto die Hoeven (dg: int) ad locum 

dictum Keijts Werf inter hereditatem Johannis (dg: u) Hals ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Hels ex alio (dg: ut) prout ibidem sita sunt 
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ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Johannis Hals promittens 

warandiam et obligationem deponere exceptis zeghediken #aqueductibus# et 

fossatis ad hoc de jure spectantibus. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 D 01+02 los folium p. 36A. 

 in crastino purificationis: dinsdag 03-02-1394. 

 

BP 1180 p 036A 01 di 03-02-1394. 

Henricus en Godescalcus, kvw Johannes Becker zvw Henricus bakker, 

Theodericus Clijnge van Lijt smid ev Elizabeth, en Nijcholaus Wijchmans 

soen mesmaker ev Agnes, dvw voornoemde Johannes Becker, droegen over aan 

Johannes en Weijndelmoedis, kvw voornoemde Johannes Becker, 4/6 deel in een 

huis en erf van voornoemde wijlen Henricus bakker, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Henricus Hacke enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Vucht vogelaar anderzijds. 

 

Henricus (dg: Johannes) Godescalcus (dg: fil) liberi quondam Johannis 

Becker (dg: liberi) #filii# quondam Henrici (dg: Becker Willelmus 

Clijnge) #pistoris# Theodericus Clijnge de Lijt faber maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris et Nijcholaus Wijchmans soen cultellifex 

maritus et tutor legitimus Agnetis sue uzoris filiarum dicti quondam 

Johannis Becker quatuor sextas partes ad se spectantes in domo et area 

dicti quondam Henrici pistoris sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis 

inter hereditatem Henrici Hacke inter hereditatem Johannis de Vucht 

aucupis hereditarie supportaverunt Johanni et Weijndelmoedi liberis dicti 

quondam Johannis Becker (dg: cum omnibus litteris et jure) promittentes 

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

Berkel et Goeswinus datum in crastino purificationis. 

 

BP 1180 p 036A 02 di 03-02-1394. 

Voornoemde Henricus en Godescalcus, kvw Johannes Becker zvw Henricus 

bakker, Theodericus Clijnge van Lijt smid ev Elizabeth, en Nijcholaus 

Wijchmans soen mesmaker ev Agnes, dvw voornoemde Johannes Becker, droegen 

over aan Johannes en Weijndelmoedis, kvw voornoemde Johannes Becker, 4/6 

deel in een kamp, aan de Vughterdijk, achter huis en erf van voornoemde 

wijlen Johannes Becker, tussen erfgoed van Gerardus van Berkel enerzijds en 

erfgoed van wijlen Gerardus van Essche anderzijds, achterwaarts strekkend 

richting Gelendonk tot aan de helft van een sloot, die ligt tussen 

voornoemd kamp en een ander kamp van voornoemde wijlen Johannes Becker. 

 

Dicti Henricus Godescalcus Theodericus et Nijcholaus ut supra quatuor 

sextas partes ad se spectantes in quodam campo sito ad aggerem Vuchtensem 

retro domum #et# aream (dg: qu) dicti quondam Johannis Becker inter 

hereditatem Gerardi de Berkel et inter hereditatem quondam Gerardi de 

(dg: B) Essche ex alio tendentem retrorsum (dg: ad) versus Gelendonc 

usque ad medietatem fossati consistentis inter dictum campum et inter 

quendam alium campum dicti quondam Johannis Becker ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni et (dg: A) Weijndelmodi liberis dicti 

quondam Johannis Becker promittentes ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 036A 03 di 03-02-1394. 

Voornoemde Henricus, Johannes en Weijndelmoedis, kvw Johannes Becker zvw 

Henricus Becker, en voornoemde Theodericus Clijnge van Lijt smid ev 

Elizabeth, en Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker ev Agnes, dvw voornoemde 

Johannes Becker, droegen over aan Godescalcus zvw voornoemde Johannes 

Becker 5/6 deel in een stuk beemd, achter aan de Vughterdijk, achter het 

huis en erf van voornoemde wijlen Johannes Becker, tussen een gemeen water, 

erfgoed van wijlen Gerardus van Essche en een sloot, die ligt tussen 

voornoemd stuk beemd en een ander kamp van voornoemde wijlen Johannes 

Becker, welk kamp behoort aan voornoemde Johannes en Weijndelmoedis, met de 



Bosch’ Protocol jaar 1393 08. 

 

134 

helft van die sloot. 

 

(dg: ..) Dicti Henricus Johannes et Weijndelmoedis liberi quondam 

Johannis Becker filii quondam Henrici Becker cum tutore #Theodericus et 

Nijcholaus predicti ut supra# quinque sextas (dg: par) partes ad se 

spectantes in quodam (dg: campo) #pecia prati# posteriori sito! ad 

aggerem vici vuchtensis retro domum et aream dicti quondam Johannis 

Becker inter communem aquam et inter hereditatem Gerardi quondam de 

Essche et inter fossatum consistens inter dictam (dg: campum) #peciam 

prati# et inter #quendam# alium campum dicti quondam Johannis Becker cum 

medietate eiusdem fossati (dg: ?et) siti inter dictam peciam prati et 

inter dictum (dg: pratum) campum qui campus spectat ad Johannem et 

Weijndelmoedem predictos supportaverunt Godescalco filio dicti quondam 

Johannis Becker promittentes (dg: ratam servare et o) cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 036A 04 di 03-02-1394. 

Voornoemde Henricus, Godescalcus, Johannes en Weijndelmoedis, kvw Johannes 

Becker zvw Henricus bakker, Theodericus Clijnge van Lijt smid ev Elizabeth, 

en Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker ev Agnes, dvw voornoemde Johannes 

Becker, droegen over aan Gerardus van Berkel hun deel in een stuk erfgoed, 

aan de Vughterdijk, naast een sloot van twee kampen van wijlen voornoemde 

Johannes Becker, te weten aan de kant van die sloot richting de stad Den 

Bosch. 

 

{Voor dit contract staat een haal}. 

Dicti sex (dg: -t) cum tutore totam partem et omne jus eis competentes in 

quadam pecia hereditatis sita in ad aggerem vici Vuchtensis contigue 

iuxta fossatum duorum camporum dicti quondam Johannis Becker scilicet in 

latere eiusdem fossati versus oppidum de Buscoducis prout ibidem sita est 

et (dg: ei) Gerardus de Berkel huiusmodi peciam hereditatis possidet 

supportaverunt Gerardo de Berkel promiserunt cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere salvo tamen eis dicto fossato. 

 

BP 1180 p 036A 05 di 03-02-1394. 

Heijmericus Groij beloofde aan Walterus Coptiten een n-erfcijns van 60 oude 

schilden, met Pasen te betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

Heijmericus Groij promisit super habita et habenda se daturum Waltero 

Coptiten hereditarium censum LX aude scilde hereditarie pasce ex omnibus 

suis bonis habitis et habendis quocumque sitis et promisit super habita 

et habenda warandiam. Testes Berkel et Goeswinus datum in crastino 

purificationis. 

 

1180 mf1 D 04 p. 39. 

 Quinta post octavas Martini: donderdag 20-11-1393. 

 

BP 1180 p 039r 01 do 20-11-1393. 

Johannes zvw Johannes zvw Johannes Balen soen verkocht aan Arnoldus zv 

Arnoldus Ghenen soen 1 zesterzaad roggeland, in Geffen, tussen Johannes die 

Groet enerzijds en Johannes Denkens soen anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Johannis filii quondam Johannis Balen soen unam 

sextariatam terre siliginee sitam in parochia de Geffen inter hereditatem 

Johannis d[ie] Groet ex [uno] et inter hereditatem Johannis Denkens soen 

ex alio prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo 

filio Arnoldi (dg: Ghe) Ghenen soen promittens warandiam et obligationem 

deponere. Testes Lijsscap et Ghemert datum quinta post ocatavas Martini. 
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BP 1180 p 039r 02 do 20-11-1393. 

Henricus die Cort zv Willelmus die Cort van Spoerdonc verkocht aan 

Willelmus van Spulle, tbv Johannes zvw Walterus gnd die Lieve, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Middelbeers, met Lichtmis in het na te 

noemen huis te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen akker, in 

Middelbeers, tussen de gemeint enerzijds en Willelmus van den Berghelen 

anderzijds, met beide einde strekkend aan de gemeint, belast met de 

grondcijns. 

 

Henricus die Cort filius (dg: quondam) Willelmi die Cort de Spoerdonc 

hereditarie vendidit Willelmo de Spulle ad opus Johannis filii quondam 

(dg: d) Walteri dicti #die# Lieve hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Middelberze solvendam hereditarie purificationis et 

(dg: supra) in (dg: Middelberze supra di hereditates infrascriptas) #domo 

infrascripta# tradendam ex domo orto et (dg: orto) agro sibi adiacente 

sitis in parochia de Middelberze inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

uno et inter hereditatem Willelmi van den Berghelen ex alio tendentibus 

cum utroque fine ad communitatem ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et #aliam# obligationem deponere (dg: et sufficientem facere .) 

excepto censu dominorum fundi et sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 039r 03 do 20-11-1393. 

Wijnricus Roempot verhuurde aan Henricus gnd Crabbe 2 morgen land in Maren, 

ter plaatse gnd op den Paddelaar, tussen Vastradus van Berkel enerzijds en 

Johannes Claeuwart anderzijds, voor een periode van 5 jaar, ingaande heden, 

per jaar voor 5 goede Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus te 

betalen. Een brief voor Winricus. 

 

Et erit ?una littera pro Winrico. 

Wijnricus Roempot duo jugera terre sita in parochia de Maren (dg: inter 

hereditatem) in loco dicto op den Paddelaer inter hereditatem Vastradis 

de Berkel ex uno et inter hereditatem Johannis Claeuwart ex alio prout 

ibidem sita sunt locavit recto locacionis modo Henrico dicto Crabbe ab 

eodem ad spacium (dg: tri) quinque annorum (dg: post festum Martini) 

datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque 

annorum pro quinque bonis Gelre gulden seu valorem dandis sibi ab alio 

anno quolibet dictorum quinque annorum Martini et primo termino Martini 

proxime futuro promittens warandiam pro premissis et obligationem 

deponere. 

 

BP 1180 p 039r 04 do 20-11-1393. 

Mechtildis dvw Johannes van den Werve droeg over aan Elizabeth wv Petrus 

van Pettelaer een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Arnoldus gnd 

Goetscalcs Suager met Sint-Michael betaalde, gaande uit een erfgoed van 

wijlen Arnoldus gnd Hoghe ?Maen, in Gemonde, naast de plaats gnd die Krom 

Vonder, welke cijns Elizabeth van Zonne dvw Johannes van Zonne met 

verschillende andere cijnzen gekocht had van Ghisbertus van Tula ev Beatrix 

dvw Ludingus zv Daniel van de Dijk, en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis (dg: de W) van den Werve cum tutore 

hereditarium censum XX solidorum monete (dg: solvendum here) quem 

Arnoldus dictus Goetscalcs Suager solvere consuevit hereditarie in festo 

Mijchaelis ex hereditate (dg: ad) quondam Arnoldi dicti Hoghe [?M]aen 

sita in parochia de Ghemonden iuxta locum dictum die Crum Vonder ut 

dicebat et quem censum Elizabeth de Zonne filia quondam Johannis de Zonne 

(dg: erga) simul diversis aliis censibus erga Ghisbertum de Tula maritum 

et tutorem legitimum Beatricis sue uxoris filie quondam Ludingi filii 

Danielis de Aggere emendo emendo! (dg: et q) prout in litteris dicebat 

contineri et quem censum primodictum nunc ad se spectare dicebat (dg: 

pro-) hereditarie supportavit Elizabeth relicte quondam Petri (dg: de P) 

de Pettelaer promittens cum tutore ratam et obligationem et (verbeterd 
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uit: ex) impeticionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicte quondam 

Elizabeth de Zonne deponere. Testes (dg: datum supra) testes Lijsscap et 

Ghemert datum supra. 

 

BP 1180 p 039r 05 do 20-11-1393. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Mechtildis 9 goede Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te 

betalen. 

 

Dicta Elizabeth promisit dicte Mechtildi novem bonos Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 039r 06 do 20-11-1393. 

Bertoldus gnd Voecht droeg over aan Henricus Riemsleger 323 mud hop, 

Bossche maat, aan hem beloofd46 door Andreas zv Jacobus van den Noddenvelt, 

zijn broer Johannes en Arnoldus zvw Jacobus van Gheel. 

 

Bertoldus dictus Voecht trecentos et (dg: vigint tres) viginti tres 

modios lupuli dicti hoppen mensure de Busco promissos sibi ab Andrea 

filio Jacobi van den Noddenvelt Johanne eius fratre et Arnoldo filio 

quondam Jacobi de Gheel prout in litteris (dg: here) legitime supportavit 

Henrico Riemsleger cum litteris et jure (dg: pro). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 039r 07 do 20-11-1393. 

Johannes zvw Johannes Berniers soen ev Hadewigis dvw Henricus van den 

Mortel verkocht aan Johannes zvw Rutgherus van Griensvenne (1) 6½ lopen 

roggeland, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Griensven, tussen Johannes zvw Rutgherus van Griensvenne enerzijds en 

Walterus van Griensvenne en Nijcholaus zv Hermannus Claes soen anderzijds, 

(2) een beemd onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd der Monnik 

Beemd, tussen voornoemde Johannes zvw Rutgherus van Griensvenne enerzijds 

en Henricus van den Hoernoc, met een weg die 7 voet breed is ertussen, 

anderzijds, belast met een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen aan het klooster Porta Celi. Voornoemde Johannes koper zal 

voornoemde weg weiden en hooien, maar voornoemde Nijcholaus zv Hermannus 

Claes soen en Walterus van Griensvenne mogen er vrij over gaan vanaf de 

gemene weg tot aan hun erfgoederen aldaar. 

 

Johannes filius quondam Johannis Berniers soen (dg: soen) maritus et 

tutor legitimus Hadewigis sue uxoris filie quondam Henrici van den Mortel 

(dg: peciam terre) sex et dimidiam lopinatas terre siliginee sitas infra 

libertatem oppidi de Busco ad locum dictum Griensvenne inter hereditatem 

Johannis filii quondam Rutgheri de Griensvenne ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Griensvenne et Nijcholai filii Hermanni Claes soen 

ex alio item pratum situm infra dictam libertatem contra locum dictum der 

Monic Beemt inter hereditatem dicti Johannis filii quondam Rutgheri de 

Griensvenne ex uno et inter hereditatem Henrici van den Hoernoc (dg: ex 

alio) quadam via septem pedatas ubique in latitudine continente 

#interiacente# ex alio latere (dg: simul) ut dicebat (dg: here) 

hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam Rutgheri de Griensvenne 

promittens warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

trium librarum monete #annuatim in festo nativitatis Johannis# conventui 

de Porta Celi exinde solvendo tali condicione quod dictus Johannes emptor 

dictam viam perpetue depascet #et metet# sed (dg: dictus) dicti 

Nijcholaus filius Hermanni Claes soen et Walterus de Griensvenne poterint 

libere viare ire et redire #et pergere# per eandem viam (dg: scilicet 

venien) a communi platea usque ad hereditates #suas# ibidem sitas. Testes 

                         
46 Zie ← BP 1179 p 134v 15 do 15-02-1392, belofte op 01-10-1392 323 mud hop 

te leveren. 
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datum supra. 

 

BP 1180 p 039r 08 do 20-11-1393. 

Johannes Cloet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Cloet prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 039r 09 do 20-11-1393. 

Johannes, Henricus en Ermgardis, kvw Johannes zvw Henricus van Luijcel, 

gaven uit aan Nijcholaus van Luijsel alle erfgoederen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van hun ouders, gelegen onder Boxtel, ter plaatse gnd 

Luisel; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een 

n-erfpacht van 3 mud 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395). 

 

-. 

Johannes Henricus et Ermgardis liberi quondam Johannis (dg: de) filii 

quondam Henrici de Luijcel cum tutore omnes hereditates eis de morte 

quondam parentum su[orum] successione advolutas quocumque locorum infra 

parochiam de Bucstel ad locum dictum Luijsel sitas ut dicebant dederunt 

ad hereditariam paccionem Nijcholao de Luijsel ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: censibus cens) #censibus# domino fundi exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione trium modiorum et 

(dg: septem se) quinque se[x]tariorum siliginis mensure de Busco danda et 

solvenda eis ab alio hereditarie purificationis et primo termino a 

purificationis proxime ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 039r 10 do 20-11-1393. 

Henricus en Elizabeth, kvw Henricus van der Rennen, en Henricus van 

Huessellingen ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus van der Rennen gaven uit 

aan Engbertus zv Henricus van den Gasthuze (1) een huis met ondergrond, 

tuin en aangelegen stuk land, in Mierlo, ter plaatse gnd die Renstraat, 

tussen wijlen Paulus gnd die Snider enerzijds en Johannes die Snider en 

Willelmus van der Rennen anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tussen 

wijlen Henricus die Snider enerzijds en Cristina van Achel anderzijds, (3) 

een stuk beemd in Mierlo, ter plaatse gnd in Schulen, tussen Willelmus van 

Hoersen enerzijds en wijlen Henricus die Snider anderzijds, (4) een stuk 

land in Mierlo, ter plaatse gnd op Grote Laar, tussen erfgoed van de jonker 

van Mierlo enerzijds en Willelmus van der Rennen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 3¼ oude groot grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Mierlo, aan voornoemde Henricus, een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Mierlo, aan voornoemde Elizabeth, en een n-erfpacht van 

1 mud rogge, maat van Mierlo, aan voornoemde Henricus van Huessellingen, 

met Lichtmis in Mierlo te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-

1395). 

 

Henricus et Elizabeth liberi quondam Henrici van der Rennen cum tutore et 

Henricus de Huessellingen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie dicti [quondam] Henrici van der Rennen domum cum suo fundo et ortum 

et peciam terre sibi adiacentem sitas in parochia (dg: in p) de Mierle ad 

locum dictum die (dg: Renn) Renstraet inter hereditatem #quondam# Pauli 

dicti die Snider ex uno et inter hereditatem Johannis die Snider et 

Willelmi van der Rennen ex alio item peciam t[erre] sitam ibidem inter 

hereditatem quondam Henrici die Snider ex uno et inter hereditatem 

Cristine de Achel ex alio item peciam prati sitam in dicta parochia in 

loco dicto in Sculen inter hereditatem Willelmi (dg: dicti) de Hoersen 

(dg: so) ex uno et inter hereditatem (dg: .) quondam Henrici die Snider 

ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia ad locum dictum op 

Grote Laer inter hereditatem domicelli de Mierle ex uno et inter 
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hereditatem Willelmi van der Rennen ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Engberto filio (dg: quo) Henrici van den Gasthuze ab 

eodem hereditarie possidendas pro tribus antiquis grossis et quarta (dg: 

par) parte unius antiqui grossi domino fundi exinde solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Mierle 

predicto Henrico et pro hereditaria paccione (dg: una) dimidii modii 

siliginis dicte mensure dicte Elizabeth et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte mensure dicto Henrico de Huessellingen (dg: ex) 

....... ....... hereditarie purificationis et primo termino ultra annum 

et in Mierle tradenda ex premissis promittentes cum tutore warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes ....... .. 

....... datum quinta post octavas Martini. 

 

BP 1180 p 039r 11 do 20-11-1393. 

Voornoemde Engbertus beloofde aan voornoemde Henricus, Elizabeth en 

Henricus 120 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1394) te betalen. 

 

Dictus Engbertus promisit dictis Henrico Elizabeth et Henrico centum et 

XX Hollant gulden seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 D 05 p. 40. 

 in crastino Elizabeth: donderdag 20-11-1393. 

 

BP 1180 p 040v 01 do 20-11-1393. 

Jacobus die Weert beloofde aan Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer 

gedurende 4 jaar, ingaande heden, elk jaar 55½ mud hop, Bossche maat, met 

Sint-Thomas in Berlicum te leveren. 

 

Jacobus die Weert promisit super omnia se daturum et soluturum Johanni 

filio quondam Lamberti van den Yvenlaer ad spacium quatuor annorum datam 

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

quatuor annorum LV et dimidium modios #boni# lupuli mensure de Busco in 

festo Thome et pro primo solucionis termino in festo Thome apostoli 

proxime futuro et in parochia de Berlikem tradendos. Testes Lijsscap et 

Gemert datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1180 p 040v 02 do 20-11-1393. 

Johannes zvw Lambertus van den Yvenlaer beloofde aan Jacobus Wert gedurende 

4 jaar, ingaande heden, elk jaar 8 Engelse nobel of de waarde met Sint-

Thomas te betalen. 

 

Johannes filius quondam Lamberti van den Yvenlaer promisit super omnia se 

daturum et soluturum Jacobo Wert ad spacium quatuor annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum quatuor annorum 

(dg: in f) octo Enghels nobel seu valorem in festo Thome apostoli et 

primo solucionis termino in festo beati Thome apostoli proxime futuro. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 03 do 20-11-1393. 

(dg: Johannes zvw Marcelius van Vessem: een erfpacht). 

 

(dg: Johannes filius quondam Marcelii de Vessem hereditariam paccionem). 

 

BP 1180 p 040v 04 do 20-11-1393. 

Johannes Wellen, Gerardus Robben soen, Theodericus Jans soen en Ghibo van 

Hees beloofden aan Hubertus van Ghemert 17 Hollandse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394) te betalen. 
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(dg: Ghibo de Hees) Johannes Wellen (dg: soen) Gerardus Robben soen #et 

Theodericus Jans soen# et Ghibo de Hees promiserunt indivisi super omnia 

Huberto de Ghemert XVII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 05 do 20-11-1393. 

Ghevardus van den Venne, zijn zoon Mijchael, Mijchael zvw Walterus van den 

Berghe, Johannes zv Johannes Roetart en Zebertus zv Laurencius gnd van der 

Hamsvoert beloofden aan vrouwe Margareta ev hr Antonius van der Weteringen 

ridder, tbv voornoemde hr Antonius van der Weteringen, 43 oude Gelderse 

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

 

-. 

Ghevardus van den Venne Mijchael eius filius Mijchael filius quondam 

Walteri van den Berghe Johannes filius (dg: quondam) Johannis Roetart et 

Zebertus filius (dg: quond) Laurencii dicti van der Hamsvoert promiserunt 

(dg: Margarete) domine Margarete (dg: re) conthorali domini Antonii van 

der Weteringen militis ad opus eiusdem domini Antonii van der Weteringen 

XLIII aude Ghelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 06 do 20-11-1393. 

Johannes van der Borch verkocht aan voornoemde Ghevardus, Mijchael, 

Mijchael, Johannes en Zebertus al het hout, groeiend in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd die Hage ten Nieuwenhuize, uitgezonderd eikenhout en 

wilgenhout; verkoper betaalt de houtschat. Het hout moet voor 1 mei gezaagd 

worden. 

 

Solvit. 

Johannes van der (dg: Borch) Borch omnia ligna consistentia in parochia 

de Rode sancte Ode in loco dicto die Hage ten Nuwenhuze (dg: sp) exceptis 

lignis quercinis et lignis salicum ut dicebat supportavit #vendidit# 

dictis Ghevardo Mijchaeli Mijchaeli Johanni et Zeberto promittens super 

omnia warandiam et obligationem et calangiam dictam houtscat deponere 

tali condicione quod dicti emptores dicta ligna secabunt et a (dg: a) suo 

trunco deponent ante (dg: mensem maii) primum die! mensis maii proxime 

futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 07 do 20-11-1393. 

Theodericus Scalpart droeg over aan Godefridus van Zeelst 38 Gelderse 

gulden of de waarde in ander paijment, aan hem beloofd47 door Willelmus zvw 

Bodo van Tiela. 

 

Theodericus Scalpart triginta octo (dg: aur) florenos aureos communiter 

gulden vocatos monete Gelrie (dg: siv) valorem in alio pagamento 

promissos sibi a Willelmo filio quondam Bodonis de Tiela prout in 

litteris supportavit Godefrido de Zeelst cum litteris et jure. Testes 

(dg: dat) Sta et Lijsscap datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 08 do 20-11-1393. 

Theodericus Scalpart droeg over aan Godefridus van Zeelst 86½ gulden gnd 

“goede gulden” geld van Gelre, aan hem beloofd48 door Willelmus zvw Bodo van 

Tiela. 

 

Theodericus Scalpart octuaginta sex et (dg: dim) dimidium florenos aureos 

communiter goede gulden vocatos monete Gelrie promissos sibi a Willelmo 

                         
47 Zie ← BP 1179 p 592v 11 wo 13-08-1393, belofte op 19-04-1394 38 Gelre 

gulden te betalen. 
48 Zie ← BP 1179 p 591r 10 vr 08-08-1393, belofte op 25-12-1393 86½ Gelre 

gulden te betalen. 
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filio quondam Bodonis de Tiela prout in litteris supportavit Godefrido de 

Zeelst cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 09 do 20-11-1393. 

Mechtildis van den Werve, als meesteres van de infirmerie van het Groot 

Begijnhof in Den Bosch, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 6 pond, die de infirmerie beurt uit een erfgoed van wijlen Cristianus 

van Zonne, naast de plaats gnd Weverplaats. 

 

Mechtildis van den Werve tamquam magistra infirmarie maioris (dg: curie) 

curie beghinarum in Busco hereditarium censum sex librarum quem dicta 

infirmaria solvendum habet hereditarie ex hereditate quondam Cristiani de 

Zonne iuxta locum dictum Weverplaets monuit de tribus annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 040v 10 do 20-11-1393. 

Gerardus van den Acker, Henricus Metten soen en Henricus Ghiben soen van 

den Veerdonc beloofden aan Arnoldus Rover Boest, tbv Mechtildis wv Johannes 

zv Truda en mr Petrus van Orthen, 35 nieuwe Gelderse gulden, te weten de 

betere nieuwe guldens of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1394) te betalen. 

 

Gerardus van den Acker Henricus Metten soen #et# Henricus Ghiben soen van 

den Veerdonc promiserunt Arnoldo Rover Boest ad opus Mechtildis relicte 

quondam Johannis (dg: Tr) filii Trude et magistri Petri de Orthen XXXV 

novos Gelre gulden scilicet (dg: me) de melioribus novis Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 11 do 20-11-1393. 

Johannes zvw Marcelius van Vessem droeg over aan de secretaris, tbv 

Theodericus van den Laer van Wijnterle, een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Oerle, die Walterus zv Johannes gnd Heestermans op Sint-Lucia moet 

leveren aan Johannes gnd van Winterle zvw Godefridus van der Wustbrake, 

gaande uit alle goederen van voornoemde Walterus, gelegen onder Wintelre en 

Oirschot, welke pacht voornoemde wijlen Marcelius verworven had van 

voornoemde Johannes van Wijnterle, en welke pacht nu aan eerstgenoemde 

Johannes behoort. 

 

Johannes filius quondam Marcelii de Vessem hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerle quam Walterus filius Johannis dicti 

Heestermans Johanni dicto de Winterle filio quondam Godefridi van der 

Wustbrake solvere tenetur hereditarie in festo beate Lucie ex omnibus et 

singulis bonis eiusdem Walteri ubicumque locorum infra parochiam de 

Wijnterle et de Oerscot situatis quam paccionem dictus quondam Marcelius 

erga dictum Johannem de Wijnterle acquisiverat prout in litteris et quam 

paccionem primodictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit mihi ad {hier staat een streep} Theoderici van den Laer de 

Wijnterle cum literis et jure promittens ratam servare et obligationem 

(dg: et impe) ex parte sui et heredum dicti quondam Marcelii deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 040v 12 do 20-11-1393. 

Johannes zvw Marcelius van Vessem droeg over aan de secretaris, tbv 

Theodericus van den Laer van Winterle, een b-erfpacht van 20 lopen rogge, 

maat van Oerle, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die 

Halve Hamme, in Wintelre, welke pacht eertijds was van kvw Ghisbertus 

Smeets van Oerle, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Marcelii de Vessem hereditariam paccionem viginti 

lopinorum siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie purificationis 

ex pecia terre cum suis attinentiis dicta die Halve Hamme sita in 
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parochia de Wijnterle et (dg: q) que paccio fuerat quondam (dg: Ghisberti 

dicti Smeets) liberorum quondam Ghisberti Smeets (dg: van den Broec) van 

Oerle et (dg: q) quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit mihi ad opus Theoderici van den Laer de Winterle promittens 

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

 

BP 1180 p 040v 13 do 27-11-1393. 

Johannes zvw Rutgher van Griensven verkocht aan Henricus van den Laer zvw 

Johannes van Collenberch, tbv hem en Johannes nzv Terijs van der Wiel, (1) 

de helft van een schuur met ondergrond, in Boxtel, ter plaatse gnd te Laar, 

tussen Arnoldus Truden soen enerzijds en een zekere Terijs van den Wiel 

anderzijds, (2) het deel, dat aan hem en aan zijn vrouw Jutta dvw Henricus 

van den Laer behoort, in een stuk beemd gnd de Breukelse Beemd, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Zelisel, tussen hr Goeswinus van Aa enerzijds en Gerardus 

van Aa anderzijds, (3) het deel, dat aan hem behoort, in een stuk land in 

Boxtel, ter plaatse gnd Zelizel, tussen Elizabeth van den Laer enerzijds en 

Johannes zvw Lambertus van Hoelt anderzijds, (4) het deel, dat aan hem 

behoort, in (4a) een beemd gnd Godevarts Beemdeke, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Hoelt, tussen Willelmus Aben soen enerzijds en Willelmus Goeswijns soen 

van Hoelt anderzijds, (4b) een stuk beemd in Boxtel, ter plaatse gnd in de 

Brede Beemd, tussen Bela van den Rullen enerzijds en Rutgherus van Buchoven 

anderzijds, (5) het deel, dat aan hem behoort, in een stuk beemd gnd 

Voertke, in Boxtel, naast Gemonde, (6) het deel, dat aan hem behoort, in 

een stuk erfgoed gnd die Hoeve, in Boxtel, ter plaatse gnd Hoelt, 

beiderzijds tussen Johannes zvw Lambertus van Hoelt, (7) het deel, dat aan 

hem behoort, in een erfgoed {p.041r} gnd dat Bosselen, in Boxtel, naast 

Gemonde, naast Engbertus van der Zandvoert enerzijds en Willelmus Covelman 

anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Rutgher! de (dg: Grienss) Griensven medietatem 

horrei cum suo fundo siti in parochia de Bucstel ad locum dictum te Laer 

inter hereditatem Arnoldi Truden soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Terijs van den Wiel ex alio atque totam partem et omne jus sibi et Jutte 

sue uxori filie quondam Henrici van den Laer competentes in pecia prati 

(dg: in) dicta den (dg: Bruekel) Bruekelsche Beemt sita in dicta parochia 

in loco dicto Zelisel inter hereditatem (dg: Goe) domini Goeswini de Aa 

ex uno et inter hereditatem Gerardi de Aa ex alio atque totam partem et 

omne jus sibi competentes in pecia terre sita in dicta parochia in dicto 

loco (dg: de) Zelizel vocato inter hereditatem Elizabeth van den Laer ex 

uno (dg: et inter) et inter hereditatem Johannis filii quondam Lamberti 

de Hoelt ex alio atque (dg: ..) totam partem et omne jus sibi competentes 

in prato dicto Godevarts Beemdeken sito in dicta parochia in loco dicto 

(dg: Hoelt) Hoelt inter hereditatem Willelmi Aben soen ex uno et inter 

Willelmi Goeswijns soen de Hoelt ex alio item in pecia prati sita in 

parochia predicta in loco dicto in den Breden Beemt inter hereditatem 

Bele van den Rullen ex uno et inter hereditatem Rutgheri de Buchoven ex 

alio atque in (dg: pecia prati) totam partem et omne jus sibi competentes 

in pecia prati (dg: sit) dicta dat Voertken sita in dicta parochia iuxta 

Ghemonden item totam partem et omne jus sibi competentes in pecia 

hereditatis dicta die Hoeve sita in dicta parochia in loco dicto (dg: 

Holt) Hoelt (dg: iuxta) [inter] hereditatem Johannis filii quondam 

Lamberti de Hoelt ex utroque latere coadiacentem atque (dg: ...) totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditate 

 

1180 mf1 D 06 p. 41. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1393. 

 Sexta post Elisabeth: vrijdag 21-11-1393. 

 in die Cecilie: zaterdag 22-11-1393. 

 

BP 1180 p 041r 01 do 27-11-1393. 
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dicta dat Bosschelen sita in dicta parochia iuxta Ghemonden iuxta 

hereditatem Engberti van der Zandvoert ex uno et inter hereditatem 

Willelmi (dg: Coeve?) Covelman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico van den Laer filio quondam Johannis de Collenberch ad opus sui et 

ad Johannis! (dg: Terijs) filii naturalis Terij[s] van der Wiel 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lijsscap et Gestel datum quinta post (dg: Ka) Katherine. 

 

BP 1180 p 041r 02 do 27-11-1393. 

Henricus van den Laer zvw Johannes van Collenberch beloofde aan Johannes 

zvw Rutgherus van Griensvenne alle cijnzen en lasten voor zijn rekening te 

nemen, die voornoemde Johannes zvw voornoemde Rutgherus had, gaande uit 

erfgoederen en goederen, die aan voornoemde Johannes zvw Rutgherus en zijn 

vrouw Jutta dvw Henricus van den Laer gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Jutta en na overlijden van Henricus van de Laer vvw 

voornoemde Henricus van den Laer, uitgezonderd (1) 5 oude groot, die 

voornoemde Johannes zv Rutgherus moet betalen, gaande uit een kamp ter 

plaatse gnd Smaalbroek, uit erfgoederen in Gemonde naast de steeg en uit 

een erfgoed naast erfgoed van Rutgherus van Buchoven, (2) en uitgezonderd 

cijnzen eerder door voornoemde Johannes verkocht voor de datum van vandaag. 

 

Henricus van den Laer filius quondam Johannis (dg: B) de Collenberch 

promisit super omnia Johanni filio quondam Rutgheri de Griensvenne quod 

ipse Henricus omnes census et onera quos et que dictus Johannes filius 

dicti quondam Rutgheri solvere tenetur annuatim (dg: et he) de et ex 

hereditatibus (dg: quibuscumque) et bonis quibuscumque que dicto Johanni 

filio dicti quondam Rutgheri et Jutte sue uxori filie quondam Henrici van 

den Laer (dg: s) de morte quondam parentum dicte Jutte et de (dg: de) 

morte quondam Henrici van de (dg: L) Laer patris dicti quondam Henrici 

van den Laer successione advolutis ut dicebat nunc deinceps taliter dabit 

et exsolvet sic quod dicto Johanni filio Rutgheri et suis heredibus 

dampna exinde non eveniant exceptis quinque grossis antiquis quos dictus 

Johannes filius Rutgheri ex quodam campo sito in loco dicto (dg: Huvel?) 

Smaelbroec et (dg: ...) ex hereditatibus in Ghemonden juxta stegam et ex 

hereditate sita iuxta hereditatem Rutgheri de (dg: Bucho Buc-hoven) 

Buchoven sitis solvere tenetur et exceptis censibus solvendis annuatim et 

hereditarie prius (dg: ...) per dictum Johannem venditis ante datam 
?presentium. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 041r 03 vr 21-11-1393. 

Rugherus zvw Laurencius zv Petrus Oer beloofde aan zijn moeder Belia nimmer 

haar huis te betreden zonder haar toestemming, zolang ze leeft, noch haar 

goederen in bezit te nemen of haar aan te spreken. Voornoemde Rutgerus zal 

de goederen, die aan hem gekomen zijn of na overlijden van voornoemde Belia 

aan hem zullen komen, niet verkopen of bezwaren, zonder instemming van zijn 

broers Petrus en Johannes, Matheus Quap en Theodericus Rover zvw hr 

Emondus. 

 

Rugherus filius #quondam# Laurencii #filii# Petri Oer promisit super 

omnia habita et habenda Belie sue matri quod ipse Rutgherus nunquam 

intrabit domum ipsius (dg: in) Belie quoad vitam dicte Belie (dg: non 

intrabit) #sine consensu sue matris# et quod ipse bona ipsius Belie non 

apprehendet nec dicte Belie molestiam inferet quovis modo et quod ipse 

Rutgerus bona sibi jure successione hereditarie advoluta aut post mortem 

dicte Belie (dg: no) advolvenda non vendet #nec obligationem faciet# sine 

consensu Petri Iohannis suorum fratrum Mathei Quap atque Theoderici Rover 

filii quondam domini Emondi. Testes Lisscap et Gestel datum sexta post 

Elisabeth. 

 

BP 1180 p 041r 04 vr 21-11-1393. 

Johannes zv Woltherus gnd Veren Oeden soen droeg over aan de secretaris (1) 
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een stuk land gnd die Schoot, in Oostelbeers, tussen Henricus van den 

Vloeghe enerzijds en voornoemde Johannes zv Woltherus Veren Oeden soen 

anderzijds, (2) een beemd in Oostelbeers, tussen Willelmus van Spulle 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, in pacht uitgegeven aan 

voornoemde Johannes door Johannes Spikerman, voor (a) de grondcijns, (b) 

een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Beers. Behoort aan het klooster 

van Tongerlo. 

 

X. 

Johannes filius Woltheri dicti Veren Oeden soen quandam peciam terre 

dictam die Scoet sitam in parochia de Ostelberze inter hereditatem 

Henrici van den Vloeghe ex uno et inter hereditatem dicti Johannis filii 

Woltheri Veren Oeden soen ex alio atque quoddam pratum situm in dicta 

parochia inter hereditatem Willelmi de Spulle ex uno et inter aquam 

dictam die Aa ex alio datas ad pactum dicto Johanni a Johanne Spikerman 

scilicet pro censu domini fundi atque pro hereditaria paccione quatuor 

modiorum siliginis mensure de Berze prout in litteris hereditarie 

supportavit michi cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto (dg: censu et) paccione in 

dictis litteris contentis. Testes Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

Pertinet ad conventum de Tongelloe. 

 

BP 1180 p 041r 05 vr 21-11-1393. 

Theodericus zvw Jacobus van den Spiker van Kercasteren verkocht aan 

Elisabeth ev Gerardus van Hemert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin 

en aangelegen akker in Kercasteren, tussen Elisabeth dvw voornoemde Jacobus 

van den Spiker enerzijds en Petrus zvw voornoemde Jacobus van den Spiker 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Theodericus filius quondam Jacobi van den Spiker de Kercasteren 

hereditarie vendidit Elisabeth uxori Gerardi de Hemert (dg: ad opus) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini et in Busco tradendam ex domo orto et agro terre 

ipsis adiacente ipsius venditoris sitis in parochia de Kercasteren inter 

hereditatem Elisabeth filie dicti quondam Jacobi van den Spiker ex uno et 

inter hereditatem Petri filii eiusdem quondam Jacobi van den Spiker ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu ducis exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1180 p 041r 06 vr 21-11-1393. 

Oda wv Matheus Bucken droeg over aan Nennekina ev Ghisbertus van der Lake 

1/9 deel in 2 stukken land in Dinther, (1) die Speelheuvel, (2) direct 

naast Ermegardis gnd des Groven dochter. 

 

Oda (dg: fi) relicta quondam Mathei Bucken cum tutore nonam partem ad se 

spectantem in duabus peciis terre sitis in parochia de Dijnther quarum 

una die Speelhoevel nuncupantur (dg: inter h) et altera contigue iuxta 

hereditatem (dg: Eremg) Ermegardis dicte des Groven dochter (dg: ex alio) 

est sita scilicet dividendo in novem partes equales unam de hiis ut 

dicebat hereditarie (dg: si) supportavit (dg: nnekine) Nennekine uxori 

Ghisberti van der Lake promittens cum tutore ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1180 p 041r 07 za 22-11-1393. 

Theodericus van Essche droeg over aan Theodericus zvw Arnoldus van Eerden 

een b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde 

waarde, te betalen met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis en erf van 

Gerardus van den Hout smid, in Den Bosch, aan het eind van de 
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Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Metta van Heze enerzijds en erfgoed van 

Nicholaus van Heze anderzijds, welke cijns Willelmus gnd Winter verworven 

had van voornoemde Gerardus van den Hout, en welke cijns aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn schoonvader voornoemde Willelmus Winter. Broeder 

Willelmus kloosterling van Porta Celi en Ermegardis, kv voornoemde 

Theodericus van Essche, deden afstand. 

 

Theodericus de Essche hereditarium censum decem solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Feancie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum anno quolibet 

(dg: here) in festo nativitatis beati Johannis baptiste ex domo et area 

Gerardi van den Hout fabri sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis 

inter hereditatem Mette de Heze (dg: ex uno) et inter hereditatem (dg: 

dicti) Nicholai de Heze quem censum Willelmus dictus Winter erga dictum 

Gerardum van den Hout acquisiverat prout in litteris et quam se de morte 

dicti quondam Willelmi Winter soceri dudum dicti Theoderici successione 

hereditarie advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Theoderico 

filio quondam Arnoldi de Eerden cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem (dg: de) ex parte sui deponere. Quo facto frater 

Willelmus conventualis de Porta Celi et Ermegardis liberi dicti 

Theoderici de Essche cum tutore super dicto censu et jure (dg: ad opus 

dicti Theoderici filii dicti quondam) competente seu competituro ad opus 

dicti Theoderici filii eiusdem Arnoldi hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Sta et (dg: Lisscap) Goessuinus datum in die Cecilie. 

 

BP 1180 p 041r 08 do 27-11-1393. 

Johannes Sagher van Cromvoert droeg over aan Theodericus Bolant zvw 

Theodericus Aelbrechts soen een dagmaat beemd in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Noordbroek, tussen Berisius gnd Pigge enerzijds en Elisabeth gnd Gorters 

anderzijds, aan voornoemde Johannes verkocht door Johannes Floren soen van 

Helvoert. Arnoldus zv voornoemde Johannes, Ghisbertus zvw Wolterus Snijder 

en zijn vrouw Elisabeth dv voornoemde Johannes deden afstand. 

 

Johannes Sagher de Cromvoert (dg: usufructum sibi competentem in) 

diurnatam prati sitam in parochia de Helvoert in loco dicto Noertbroec 

inter hereditatem Berisii dicti Pigge ex uno et inter hereditatem 

Elisabeth dicte Gorters ex alio venditam dicto Johanni a Johanne Floren 

soen de Helvoert prout in litteris legitime supportavit Theoderico Bolant 

filio quondam Theoderici Aelbrechts soen cum litteris et jure promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: tali quo). Quo 

facto Arnoldus filius dicti Johannis atque Ghisbertus filius quondam 

Wolteri Snijder #maritus Elisabeth sue uxoris filie dicti Johannis et 

ipsa Elisabeth cum dicto Ghisberto cum tutore# gener dicti Johannis super 

dicta diurnata prati et jure ad opus dicti Theoderici Bolant hereditarie 

renunciaverunt promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes (dg: da) Lijsscap et Gestel datum quinta post Katherine. 

 

BP 1180 p 041r 09 do 27-11-1393. 

Voornoemde Theodericus Bolant droeg over aan Arnoldus zv voornoemde 

Johannes Segher voor een helft en aan zijn zuster Elisabeth en Ghisbertus 

zvw Wolterus Snijder ev voornoemde Elisabeth voor de andere helft alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van hun moeder Elisabeth 

van der Straten resp. die aan hem zullen komen na overlijden van Johannes 

Sagher van Cromvoert evw voornoemde Elisabeth, uitgezonderd, en voor 

voornoemde Theodericus gereserveerd, 1 dagmaat beemd in Helvoirt, ter 

plaatse gnd Noordbroek, tussen Berisius Piggen enerzijds en Elisabeth 

Gorters anderzijds. 

 

+ {invoegen BP 1180 p 041r 10}. 

Dictus Theodericus Bolant omnia bona sibi de morte quondam (dg: Johannis) 
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Elisabeth van der Straten sue matris jure successionis hereditarie 

advoluta atque post mortem Johannis Sagher de Cromvoert (dg: mariti) 

....... mariti dicte quondam Elisabeth successione hereditarie advolvenda 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo filio 

dicti Johannis Segher #Elisabeth sue (dg: ux) sorori# et Ghisberto filio 

quondam Wolteri Snijder #marito dicte Elisabeth# sui! generi promittens 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva tamen dicto 

Theoderico et sibi libere reservata diurnata prati sita in parochia de 

Helvoert in loco dicto Noertbroec inter hereditatem Berisii Piggen ex uno 

et inter hereditatem Elisabeth Gorters ex alio ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 041r 10 do 27-11-1393. 

{invoegen in BP 1180 p 041r 09} 

+ scilicet dicto Arnoldo pro una medietate et dictis Elisabeth et 

Ghisberto pro reliqua medietate. 

 

1180 mf1 D 07 p. 42. 

 in crastino Clementis: maandag 24-11-1393. 

 in crastino Katherine: woensdag 26-11-1393. 

 in crastino Katherine anno XCIII mensis novembris 

  pontificis Bonifacii noni anno quinto: woensdag 26-11-1393. 

 Quinta post Katherine: donderdag 27-11-1393. 

 

BP 1180 p 042v 01 ma 24-11-1393. 

Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker verkocht aan Willelmus 

Scilder (1) een b-erfcijns van 10 schelling (dg: geld), een helft te 

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

en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, naast huis en erf van Willelmus 

gnd van Eijcke, (2) 42 schelling (dg: voornoemd) geld b-erfcijns, een helft 

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

kamp in Berlicum, naast erfgoed van de monniken van Berna, 6 bunder groot, 

belast met de hertogencijns die uit deze 6 bunder gaat, (3) een b-erfcijns 

van 27 schelling, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van wijlen Reijnekinus bakker, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, waarin voornoemde Reijnekinus woonde, welke 

voornoemde cijnzen mr Johannes Basijn chirurgijn verworven had van 

Bartholomeus gnd Meus van Bladel alias gnd Sprinc in tGoet, en welke 

cijnzen verkoper verkreeg na overlijden van zijn grootvader voornoemde mr 

Johannes Basijn. 

 

Johannes Basijn filius quondam Rodolphi de Duer pistoris annuos et 

hereditarios census infrascriptos primo videlicet annuum et hereditarium 

censum X solidorum (dg: monete) solvendum hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis de domo et area sita in Busco in vico dicto 

Colperstraet contigue iuxta domum et aream Willelmi dicti de Eijcke atque 

XL duos solidos annui et hereditarii census (dg: dicte) monete solvendos 

hereditarie terminis solucionis predictis de quodam campo in Berlikem 

situato contigue iuxta hereditatem monachorum de Beijrne sex bonaria 

continente necnon hereditarium censum XXVII solidorum solvendum 

hereditarie terminis supradictis de domo et area quondam Reijnekini 

pistoris sita in Busco in vico Hijnthamensi in qua dictus Reijnekinus 

commorari consuevit quos census predictos magister Johannes Basijn 

cijrurgicus erga Bartholomeum dictum Meus de Bladel alias dictus! Sprinc 

in tGoet acquisiverat emendo prout in litteris et quos sibi de morte 

dicti quondam magistri Johannis Basijn sui avi successione hereditarie 

advolutos esse dicebat hereditarie vendidit Willelmo Scilder supportavit 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem in 

dictis censibus deponere excepto censu ducis qui ex dictis sex bonariis 

annuatim (dg: sunt) solvendo. Testes Lisscap et Goessuinus datum in 



Bosch’ Protocol jaar 1393 08. 

 

146 

crastino Clementis. 

 

BP 1180 p 042v 02 wo 26-11-1393. 

De broers Rugherus en Henricus, kvw Henricus zvw Henricus Berwout, gaven 

uit aan hun zuster Elizabeth dvw voornoemde Henricus zvw Henricus Berwout 

een huis49 en erf, eertijds van wijlen Aelbertus gnd Ermeken, in den Bosch, 

in de Kerkstraat, waarin Gerardus gnd Ghene vleeshouwer zvw Albertus 

vleeshouwer woonde, welk huis en erf voornoemde wijlen Henricus zvw 

Henricus Berwout gekocht had van Rodolphus van Zulikem en Johannes gnd van 

Vucht ev Margareta dvw voornoemde Albertus Ermeken; de uitgifte geschiedde 

voor de lasten die eruit gaan, en voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-

02-1395). 

 

(dg: .. Rutgherus) #Rugherus# et Henricus fratres liberi quondam Henrici 

filii quondam Henrici Berwout domum et aream (dg: sitam) que fuerat 

quondam Aelberti dicti Ermeken sitam in vico ecclesie et in qua Gerardus 

dictus Ghene carnifex filius quondam Alberti carnificis morari consuevit 

quam domum et aream dictus quondam Henricus filius quondam Henrici 

Berwout erga Rodolphum de Zulikem et Johannem dictum de Vucht maritum et 

tutorem legitimum ut asserebat Margarete sue uxoris filie #dicti# quondam 

Alberti Ermeken emendo acquisiverat prout in litteris et quam domum et 

aream nunc ad se spectare dicebant (dg: hereditarie supportaverunt) 

#dederunt ad hereditariam paccionem# Elizabeth eorum sorori filie dicti 

quondam Henrici filii quondam Henrici Berwout cum litteris et aliis et 

jure (dg: promittentes ratam servare et obligationem et impeticionem ex 

parte eorum deponere et suorum coheredum deponere) pro oneribus exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum ex dicta 

domo et area promittens ratam servare et aliam obligationem et 

impeticionem ex parte eorum (dg: su) et suorum heredum deponere et altera 

cum (dg: altera) tutore repromisit. Testes Spanct et Ghemert datum in 

crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 042v 03 wo 26-11-1393. 

Voornoemde Elizabeth beloofde aan voornoemde Rutgherus en Henricus 180 oude 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1394) en de andere helft met Lichtmis over een jaar (di 02-02-

1395). 

 

(dg: Dictus) Dicta Elizabeth promisit dictis Rutghero et Henrico 

fratribus centum et octoginta antiquos Gelre gulden seu valorem (dg: ad) 

mediatim purificationis proxime futurum et mediatim a purificationis 

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

 

BP 1180 p 042v 04 wo 26-11-1393. 

Elizabeth ndvw Johannes gnd Thonijs Vinsot maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Henricus van Loet en Arnoldus 

Zanders soen met hun goederen. 

 

Elizabeth (dg: relicta) #filia naturalis# quondam (dg: an) Johannis dicti 

Thonijs Vinsot omnes vendiciones et alienaciones factas per Henricum de 

Loet et Arnoldum Zanders soen cum eorum bonis seu per alterum eorundem 

cum suis bonis ut dicebat calumpniavit. Testes (dg: datum supra) Sta et 

Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 042v 05 wo 26-11-1393. 

Walterus Spijerinc Meus soen verklaarde ontvangen te hebben van Mechtildis 

                         
49 Zie → BP 1182 p 546v 13 zo 14-08-1401, verkoop van het huis. 
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wv Godescalcus Roesmont en haar kinderen Rodolphus en Henricus Bac 200 

Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 gulden gerekend, die Johannes van 

Wissem als scheidsman50 aan hem toegekend had. 

 

Walterus Spijerinc Meus soen palam recognovit sibi plenarie fore 

satisfactum per Mechtildem relictam quondam Godescalci Roesmont Rodolphum 

et Henricum Bac (dg: eius) liberos eiusdem Mechtildis de ducentis 

florenis monete Hollandie scilicet uno Enghels nobels pro (dg: ..) tribus 

dictorum florenorum aureorum (dg: ... monete) computato quos Johannes de 

Wissem tamquam arbiter electus a dicto Waltero ex una et (dg: inter) a 

dictis Mechtilde Rodolpho et Henrico Buc ex altera parte super quibusdam 

discordiis querelis (dg: su) prius habitis inter dictas partes (dg: 

prora) pronunciaverat dicto (dg: ..) Waltero a dictis Mechtilde Rodolpho 

et Henrico Buc eius liberis fore exsolvendis (dg: in festo n... pro ... 

proxime futuro) #infra datam huiusmodi pronunciacionis et festum Martini 

extunc sine medio sequentem# ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 042v 06 wo 26-11-1393. 

Een instrument maken van deze verklaring. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van schepenen, Johannes van de Kloot, Henricus Dicbier, Ywanus 

Stierken en Daniel Roesmont. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eadem resignacione. Acta in camera presentibus 

scabinis Johanne de Globo Henrico Dicbier et Ywano Stierken et Daniele 

Roesmont datum in crastino Katherine anno XCIII mensis novembris hora 

none pontificis Bonifacii noni anno quinto. 

 

BP 1180 p 042v 07 wo 26-11-1393. 

Johannes van Gestel verkocht aan Rodolpha wv Arnoldus Last een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, eertijds van wijlen Gerardus gnd 

Groet, nu van voornoemde Rodolpha wv Arnoldus Last, in Den Bosch, naast de 

Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Elias gnd Veren Berten soen enerzijds 

en erfgoed van Jacobus Scutter anderzijds. 

 

Johannes de Gestel hereditarium censum XX solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie mediatim Domini mediatim! Johannis 

ex domo et area que fuerat quondam (dg: Rodol) Gerardi dicti Groet nunc 

ad Rodolpham (dg: f) relictam quondam Arnoldi Last spectante sita in 

Busco iuxta pontem bladi inter hereditatem quondam Elie dicti Veren 

Berten soen ex uno et inter hereditatem Jacobi Scutter ex alio ut dicebat 

(dg: pro) hereditarie vendidit dicto Rodolphe relicte dicti quondam 

Arnoldi Last promittens warandiam et obligationem in dicto censu 

deponere. Testes (dg: Gestel predictus) Lisscap et Gestel predictus datum 

in crastino Katherine. 

 

BP 1180 p 042v 08 do 27-11-1393. 

Nijcholaus van Sweenslaken ev Katherina dvw Rodolphus gnd Roef Otten soen 

deed tbv Rodolphus, Ermgardis en Margareta, kvw voornoemde Rodolphus, 

afstand van alle goederen, waarin voornoemde Rodolphus overleden was, resp. 

waarin Margareta wv voornoemde Rodolphus zal overlijden, gelegen onder Erp. 

Voornoemde Nijcholaus en Katherina behouden het huisraad zoals zij dat 

hadden en een stuk land in Erp, ter plaatse gnd die Bolst, tussen Hessello 

van Boekel enerzijds en Johannes Wolf anderzijds. 

 

Nijcholaus (dg: van) de Sweenslaken maritus et tutor legitimus Katherine 

sue uxoris filie quondam Rodolphi dicti Roef Otten soen super omnibus 

                         
50 Zie ← BP 1180 p 030v 04 vr 03-10-1393, arbitrage. 
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bonis (dg: in quibus dictus quondam Rodolphus decessit dicte Katherine de 

morte dicti quondam) in quibus dictus (dg: dic) Rodolphus decessit #et# 

in quibus (dg: Marg) Margareta relicta eiusdem quondam Rodolphi decedet 

quocumque locorum infra parochiam de [E]rpe consistentibus (dg: ut) sive 

sitis ut dicebat et super (dg: .) jure sibi et dicte #Katherine# sue 

uxori in hiis competente et competituro ad opus Rodolphi Ermgardis et 

Margarete liberorum dicti quondam Rodolphi renunciavit promittens ratam 

servare et obligationem et (verbeterd uit: ex) impeticionem ex parte sui 

et dicte Katherine sue uxoris et heredum eiusdem Katherine deponere 

salvis tamen dictis Nijcholao et Katherina! sua uxore (dg: p) omnibus 

clenodiis et domiciliis (dg: et ..) que ipse pridem cum dicta Katherina 

habuit et pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum die (dg: 

Boel) Bolst inter hereditatem Hessellonis de Boekel ex uno et inter 

hereditatem Johannis Wolf ex alio ut dicebat. Testes Lijsscap et Gestel 

datum quinta post Katherine. 

 

BP 1180 p 042v 09 do 27-11-1393. 

Rodolphus en Ermgardis, kvw Rodolphus gnd Roef Otten soen, droegen over aan 

Nijcholaus van der Sweenslaken ¾ deel, dat aan hen en aan Margareta dv 

voornoemde Rodolphus gekomen was na overlijden van voornoemde Rodolphus, 

resp. dat aan hen zal komen na overlijden van Margareta wv voornoemde 

Rodolphus, in een stuk land in Erp, ter plaatse gnd die Bolst, tussen 

Hessello van Boekel enerzijds en Johannes Wolf anderzijds, welk ¾ deel nu 

aan hen behoort, het gehele stuk land belast met 5 penning cijns. 

Voornoemde Rodolphus beloofde dat hij voornoemde Margareta dvw Rodolphus 

afstand zal laten doen. 

 

Rodolphus (dg: Margareta) et Ermgardis liberi quondam Rodolphi dicti Roef 

Otten soen cum tutore (dg: ..) tres quartas partes ad se et ad Margaretam 

filiam dicti Rodolphi de morte dicti quondam Rodolphi successione 

advolutas et post mortem Margerate relicte eiusdem quondam Rodolphi 

successione advolvendas (dg: in) in pe[cia] terre sita in parochia de 

Erpe ad locum dictum die Bolst inter hereditatem Hessellonis de (dg: 

Boekel) Boekel ex uno et inter hereditatem Johannis Wolf ex alio (dg: ut 

dic) et quas tres quartas partes nunc ad se pectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Nijcholao van der Sweenslaken promittentes cum tutore 

warandiam et obligationem deponere exceptis quinque denariis census ex 

dicta integra pecia terre de jure solvendis promisit insuper primodictus 

Rodolphus quod ipse dictam Margaretam filiam dicti quondam Rodolphi super 

(dg: ...) dicta pecia terre ad opus dicti Nijcholai faciet renunciare. 

Testes datum supra. 

 

1180 mf1 D 08 p. 43. 

 Sexta post Katherine: vrijdag 28-11-1393. 

 in crastino Andree: maandag 01-12-1393. 

 Tercia post Andree: dinsdag 02-12-1393. 

 Quarta post Andree: woensdag 03-12-1393. 

 

BP 1180 p 043r 01 vr 28-11-1393. 

Rutgherus zvw Laurencius zv Petrus Oer beloofde aan zijn moeder Belija, tbv 

de andere kv voornoemde Belija, bij de deling van de goederen die zijn 

vader heeft nagelaten resp. die voornoemde Belia zal nalaten, 75 Gelderse 

gulden in te brengen. Of elk van de andere kinderen zal vooruit 75 gulden 

ontvangen. 

 

Rutgherus filius quondam Laurencii filii Petri Oer promisit super habita 

et habenda Belije sue matris! ad opus aliorum (dg: heredum) #liberorum# 

dicte Belije videlicet si dictus Rutgerus ad communem divisionem 

hereditariam faciendam de bonis que dictus quondam eius pater post se 

reliquit et que dicta Belia post se relinquet venire voluerit extunc 

dictus Rutgerus ad eandem divisionem LXXV Gelre gulden ad eandem 
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divisionem reimportabit antequam dictus Rutgerus ad eandem divisionem 

venire poterit dicta condividere. Testes Goessuinus et Ghemert datum 

sexta post Katherine. 

 

BP 1180 p 043r 02 vr 28-11-1393. 

{invoegen in BP 1180 p 043r 01} 

+vel quilibet aliorum (dg: heredum) #liberorum# de huiusmodo bonis LXXV 

gulden prerecipiet et levabit. 

 

BP 1180 p 043r 03 ma 01-12-1393. 

Baselius van Zidewijnden beloofde aan Henricus Loenman 45 gulden, 30 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, tussen nu en Epiphanie aanstaande (di 06-

01-1394) te betalen. 

 

Solvit 2 placken. 

Baselius de Zidewijnden promisit Henrico Loenman XLV (dg: novo) florenos 

(dg: sc) dictos gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato infra hinc et epiphanie Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes testes Steenwech et Gemert datum in crastino Andree. 

 

BP 1180 p 043r 04 ma 01-12-1393. 

Baselius van Zidewijnden beloofde aan Sweneldis wv Everardus van Amersvoert 

2½ Engelse nobel en 3 gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met 

Besnijdenis aanstaande (do 01-01-1394) te betalen. 

 

Baselius de Zidewijnden promisit Sweneldi relicte quondam Everardi de 

Amersvoert duos et dimidium Enghels nobel #seu valorem# et III florenos 

dictos gulden scilicet XXX gemeijn placken pro quolibet (dg: sul) gulden 

computato (dg: in infra quatuor) in festo circumcisionis Domini proxime 

futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 043r 05 ma 01-12-1393. 

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

Egidius en Heijlwigis, verklaarden dat Amisius gnd Mijs van Amersfoert 

voldaan heeft al het geld dat voornoemde Mijs verschuldigd was aan 

voornoemde Heijlwigis, Egidius en Elizabeth, van de beesten en varend goed, 

die waren van voornoemde wijlen Egidius van de Doorn, op de goederen van 

voornoemde wijlen Egidius, gnd die Liesmortel, ter plaatse gnd op Acht, 

welke beesten en varend goed voornoemde Mijs verworven had van voornoemde 

Heijlwigis, Egidius en Elizabeth, voor voornoemd geld. Henricus van Hees en 

Mijchael van Woensel, als executores testamenti van voornoemde wijlen 

Egidius van de Doorn, verklaarden dat voornoemde Mijs met hun instemming 

dit geld aan voornoemde Heijlwigis, Egidius en Elizabeth heeft betaald. 

Voornoemde Heijlwigis en haar kinderen Egidius en Elizabeth beloofden dat 

Arnoldus, zvw voornoemde Egidius en Heijlwigis, nimmer voornoemde Mijs zal 

aanspreken wegens dit geld. 

 

Heijlwigis relicta quondam Egidii de Spina Egidius et Elizabeth liberi 

dictorum quondam Egidii et Heijlwigis palam recognoverunt (dg: sibi) eis 

(dg: per) fore satisfactum per Amisium dictum Mijs de Amersfoert de tota 

pecunia quam dictus Mijs debebat dictis Heijlwigi Egidio et Elizabeth de 

bestiis et bonis pecoralibus que fuerant dicti quondam Egidii de Spina 

consistentibus supra bona dicti quondam Egidii dicta communiter die 

Lijesmortel sitis ad locum dictum op Acht et quas bestias et bona 

pecoralia dictus Mijs prius erga dictos Heijlwigem Egidium et Elizabeth 

acquisiverat pro predicta pecunia clamantes inde quitum. Quo facto 

Henricus de Hees et Mijchael de Woensel tamquam executores testamenti 

dicti quondam Egidii de Spina palam recognoverunt (dg: e) id fore eorum 

consensus quod dictus Mijs dictam pecuniam dictis Heijlwigi Egidio et 

Elizabeth dedit et exsolvit promittentes dicti Henricus et Mijchael super 

omnia dictum Mijs nunquam occacione dicte pecunie impetere promiserunt 
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insuper dicti Heijlwigis Egidius et Elizabeth (dg: eius li eius) eius 

liberi quod ipsi Arnoldum filium dictorum quondam Egidii et Heijlwigis 

perpetue talem habebunt quod (dg: idem) idem Arnoldus dictum Mijs nunquam 

(dg: impe) impetet occacione dicte pecunie. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 043r 06 di 02-12-1393. 

Rutgerus Kort, zijn zoon Henricus, Gerardus van den Wiel en Engbertus 

Ludinc Pinappel beloofden aan Philippus Jozollo 400 Hollandse gulden met 

Sint-Jan (wo 24-06-1394; 29+31+28+31+30+31+24=204 dgn) te zullen betalen op 

straffe van 10. 

 

Rutgerus Kort Henricus eius filius Gerardus van den Wiel et (dg: Li) 

Engbertus Ludinc Pinappel promiserunt Philippo Jozollo IIIIc Hollant 

gulden ad Johannis proxime pena X. Testes Sta et Goessuinus datum tercia 

post Andree. 

 

BP 1180 p 043r 07 di 02-12-1393. 

De eerste twee zullen de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II placken. 

Primi duo servabunt alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 043r 08 di 02-12-1393. 

Petrus van den Steenwege ev Elsbena dv Lambertus Bathen soen verkocht aan 

Arnoldus van Vladeracken een b-erfcijns van 55 schelling geld, die 

Ludovicus nzv Johannes Alaerts soen beloofd had aan Jacobus van den Wiel, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een kamp, 3 morgen groot, gelegen 

buiten de stadsmuur van Den Bosch, tussen wijlen Arnoldus Berwout enerzijds 

en wijlen Godefridus gnd Posteel anderzijds, welke cijns aan voornoemde 

Petrus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde Jacobus van 

den Wiel, grootvader van voornoemde Elsbena. 

 

Petrus van den Steenwege maritus et tutor legitimus ut asserebat Elsbene 

sue uxoris filie Lamberti Bathen soen hereditarium censum quinquaginta 

quinque solidorum monete quem Ludovicus filius naturalis Johannis Alaerts 

soen promiserat se daturum [et] soluturum Jacobo van den Wiel hereditarie 

in festo beati Martini hyemalis ex quodam campo tria jugera continente 

sito extra murum oppidi de Busco inter hereditatem quondam Arnoldi 

Berwout ex uno et inter hereditatem quondam (dg: God) Godefridi dicti 

Posteel ex alio prout in litteris et quem dictus Petrus sibi et dicte 

eius uxori de morte dicti quondam Jacobi van den Wiel avi dicte Elsbene 

successione hereditarie advolutum esse dicebat hereditarie supportavit 

#vendidit# Arnoldo de Vladeracken cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte et heredum dicti quondam 

Jacobi deponere. Testes Goessuinus et Gestel datum ut supra. 

 

BP 1180 p 043r 09 di 02-12-1393. 

Gerardus van den Wiel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus van den Wiel prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 043r 10 di 02-12-1393. 

Lambertus Bathen soen enerzijds en Petrus van den Steenwege anderzijds 

legden de oplossing van alle onderlinge geschillen in handen van Gerardus 

van den Wiel als scheidsman. 

 

Lambertus Bathen soen ex una et Petrus van den Steenwege ex altera super 

omnibus discordiis et actionibus inter ipsos habitis occacione quacumque 

compromiserunt in Gerardum van den Wiel tamquam in eorum arbitrum se rata 

tenere quecumque dixerit etc ut in forma. Testes datum ut supra. 
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BP 1180 p 043r 11 wo 03-12-1393. 

Henricus van Eel en Marcelius van Vessem beloofden aan Willelmus Posteel 30 

Hollandse gulden met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) te betalen. 

 

Henricus de Eel Marcelius de (dg: Ve) Vessem promiserunt Willelmo Posteel 

XXX Hollant gulden ad Martini proxime persolvendos. Testes Sta et Lisscap 

datum quarta post Andree. 

 

BP 1180 p 043r 12 wo 03-12-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Solvit II placken. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 043r 13 wo 03-12-1393. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken, voor zich en voor zijn vrouw Gertrudis, 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door 

Johannes van der Scaut met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken (dg: omnes) pro se et Gertrude 

sua uxore omnes vendiciones et alienaciones factas per (dg: ..) Johannem 

van der Scaut cum bonis quibuscumque eiusdem Johannis calumpniavit. 

Testes Lijsscap et Gestel datum (dg: quar) supra. 

 

BP 1180 p 043r 14 wo 03-12-1393. 

Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst en Ghibo Keijot beloofden aan Johannes 

van den Doerne van Arsscot, tbv hr Jordanus Brant, 100 Hollandse gulden of 

de waarde met Allerheiligen (zo 01-11-1394) te betalen. 

 

Ludekinus (dg: de Zeelst) filius quondam Cristiani de Zeelst et Ghibo 

Keijot promiserunt Johanni (dg: de Ar) van den Doerne de Arsscort! ad 

opus domini Jordani Brant centum Hollant gulden (dg: gi) seu valorem ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 043r 15 wo 03-12-1393. 

Lambertus zvw Johannes van Herlaer timmerman verkocht aan Arnoldus zvw 

Johannes van Zidewijnden een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, een 

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

eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394), gaande uit (1) ¾ deel in een 

kamp tussen Den Bosch en Hintham, naast de nieuwe dijk aldaar, ter plaatse 

gnd Pijnappels Kamp, beiderzijds tussen de gemeint, strekkend vanaf de 

nieuwe dijk achterwaarts tot aan Walterus van Hijntam, (2) ¾ deel in een 

windmolen die op voornoemd kamp staat, het gehele kamp en geheel de molen 

reeds belast met een b-erfcijns van 6 dobbel mottoen en 1 gulden. 

 

Lambertus filius quondam Johannis de Herlaer carpentarii hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Johannis de Zidewijnden hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini et primo termino nativitatis 

Johannis proxime futuro ex (dg: qu) tribus quartis partibus ad dictum 

spectantibus! in quodam campo (dg: ac in molendino venti in eodem campo 

consist) sito in inter Buscumducis et Hijntam juxta novum aggerem ibidem 

in loco dicto ?communiter Pijnappels Camp inter communitatem ex (dg: u) 

utroque latere coadiacentem (dg: tende et qui campus prius) tendente a 

#dicto# ?novo aggere ?ibidem retrorsum ad hereditatem Walteri de Hijntam 

atque ex tribus quartis partibus dictum! venditorem in molendino venti 

consistente et sito in (dg: di) campo predicto ut dicebat ....... ....... 

promittens super omnia warandiam et aliam! deponere exceptis (dg: sex 

dobb) hereditario censu #sex# dobbel (dg: moedel) mottoen (dg: ex) et uno 

floreno dicto gulden ex [dictis] integro campo et molendino annuatim de 

jure solvendis et sufficientem facere. Testes Goessuinus et (?dg: Sta) 



Bosch’ Protocol jaar 1393 08. 

 

152 

Gemert datum supra. 

 

BP 1180 p 043r 16 wo 03-12-1393. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan Goeswinus van der Dijesen, tbv hr 

Robbertus van Arkel ridder, voornoemde n-erfpacht van 3 mud rogge niet te 

zullen verkopen of vervreemden, tenzij hij gevangen wordt genomen of een 

moord zou plegen. De brief overhandigen aan voornoemde Goeswinus. 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit super omnia Goeswino van der Dijesen ad 

opus domini Robberti de Arkel militis quod ipse dictam paccionem trium 

modiorum siliginis non vendet nec alienabit (dg: nis) nisi in articulo 

(dg: nec) captivitatis sui corporis vel nisi dictus Arnoldus perpretaret 

homicidium. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Goeswino. 

 

1180 mf1 D 09 p. 44. 

 Quinta post Andree: donderdag 04-12-1393. 

 

BP 1180 p 044v 01 do 04-12-1393. 

Andreas gnd Verkenman droeg over aan Rodolphus van den Broec zvw 

Theodericus van den Broec de goederen gnd Bovenrode, in Sint-Oedenrode, aan 

hem overgedragen door zijn broer Henricus Verkenman. Voor Petrus Wulner 

gereserveerd een akker gnd dat Hoefstuk, die aan voornoemde goederen 

behoorde, en een stukje land gnd dat Heitveld, die voornoemde Petrus Wulner 

eerder verworven had van voornoemde Henricus Verkenman. 

 

Andreas dictus Verkenman bona dicta communiter Boevenrode sita in 

parochia de Rode cum attinentiis singulis et (dg: s) universis supportata 

sibi ab Henrico Verkenman suo fratre prout in litteris hereditarie 

supportavit Rodolpho van den Broec filio quondam Theoderici van den Broec 

cum litteris et aliis et jure promittens ratam et! obligationem ex parte 

sui deponere salvis (dg: pe) tamen Petro Wulner et sibi reservatis quodam 

agro terre dicto dat Hoefstucke qui ager ad dicta bona spectare 

consueverat atque particula terre dicta dat Heijtvelt quos agrum et 

particulam terre dictus Petrus Wulner prius erga dictum Henricum 

Verkenman acquisiverat. Testes Lijsscap et Gestel datum quinta post 

Andree. 

 

BP 1180 p 044v 02 do 04-12-1393. 

Johannes van der Weteringen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van der Weteringen prebuit et reportavit (dg: ....). Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 03 do 04-12-1393. 

(dg: Johannes die Joede ¼). 

 

(dg: Johannes Johannes die Joede ?quarter). 

 

BP 1180 p 044v 04 do 04-12-1393. 

Johannes die Joede droeg over aan Godefridus gnd Heijer ¼ deel in (1) 18 

bunder land in het gebied van Herlaar, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd aan Hoernik, tussen erfgoed gnd den Ossenkamp van Theodericus Rover zvw 

hr Johannes Rover ridder enerzijds en erfgoed gnd Butendijks van voornoemde 

Theodericus anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd Moijtincs 

Lange Winkel en met het andere eind aan erfgoed gnd des Gasthuis Donk en 

erfgoed van voornoemde Theodericus aldaar, (2) een weg, 1 roede breed, 

afgescheiden van een ander erfgoed van voornoemde Theodericus Rover aldaar, 

welke weg reikt vanaf voornoemde 18 bunder tot aan de plaats gnd des 

Gasthuis Donk, welke 18 bunder en weg voornoemde Johannes Yoede, Jacobus 

uijt der Oesterwijc en Daniel Roesmont, tbv hen en Nijcholaus zv Hubertus 

van Ghemert, gekocht hadden van voornoemde Ghisbertus Rover zvw hr Johannes 
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Rover. 

 

Johannes die Joede quartam partem ad se spectantem in decem et octo 

bonariis terre sitis in territorio de Herlaer in parochia de [Ghe]stel 

prope Herlaer in loco dicto communiter (dg: ..) aen Hoernic inter 

hereditatem dictam den Ossencamp (dg: ex u et inter ex u di) Theoderici 

Rover filii quondam domini Johannis Rover militis ex uno et inter 

hereditatem dictam communiter (dg: den) Butendijcs eiusdem Theoderici ex 

alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dictam communiter Moijtincs 

(dg: ...) Langhe Winckel et cum reliquo fine ad hereditatem dictam des 

Gasthuijs Donc et hereditatem predicti Theoderici ibidem sitam atque in 

quadam via unam virgatam terre ubique in latitudine continente sumpta de 

alia hereditate dicti Theoderici Rover ibidem sita que via predicta 

tendit a dictis decem et octo bonariis ad locum (?dg: hereditatem) des 

Gasthuijs Donc vocatum quas XVIII bonaria terre et viam dictus Johannes 

Yoede Jacobus uijt der Oesterwijc et Daniel Roesmont ad opus eorum et ad 

opus Nijcholai filii Huberti de Ghemert erga dictum Ghisbertum Rover 

filium quondam domini Johannis Rover emendo acquisiverant prout in 

litteris hereditarie supportavit Godefrido dicto Heijer cum litteris et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Lijsscap et Gestel datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 05 do 04-12-1393. 

De broers Jordanus en Rodolphus, kvw Theodericus van den Broec, beloofden 

aan Andreas Verkenman 64 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Jordanus et Rodolphus fratres liberi quondam Theoderici van den Broec 

promiserunt Andree Verkenman LXIIII novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 06 do 04-12-1393. 

(dg: Voornoemde Jorda). 

 

(dg: Dicti Jorda). 

 

BP 1180 p 044v 07 do 04-12-1393. 

Voornoemde broers Jordanus en Rodolphus, kvw Theodericus van den Broec, 

beloofden aan voornoemde Andreas Verkenman 22 oude Gelderse gulden of de 

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

 

Dicti Jordanus et Rodolphus promiserunt dicto Andree Verkenman XXII aude 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 08 do 04-12-1393. 

Arnoldus van Eijndoven zv Ghevardus en Arnoldus zvw Hermannus van Eijndoven 

beloofden aan Philippus Jozollo etc 40 gulden pieter met Vastenavond 

aanstaande (di 03-03-1394) te betalen op straffe van 2. 

 

Arnoldus (dg: van) de Eijndoven filius Ghevardi et Arnoldus filius 

Hermanni quondam (dg: Her) de Eijndoven promiserunt Philippo Jozollo etc 

(dg: XL) XL gulden (dg: peter) peter ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos sub pena (dg: .) duorum. Testes Lijsscap et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1180 p 044v 09 do 04-12-1393. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 
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Solvit II placken. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 10 do 04-12-1393. 

Gerardus van Broechoven zvw Gerardus van Broechoven deed tbv Johannes 

Venman afstand van 3 lopen gerstland, gnd die Weide, in Westilburg, ter 

plaatse gnd dat Ven, tussen Johannes Coepalle enerzijds en een gemene weg 

aldaar anderzijds; hij beloofde aanspraken af te handelen wegens een 

b-erfpacht51 van ½ mud rogge, die Hermannus zv Leijta van Westilborch 

verkocht had aan Jacobus zvw Mechtildis van Eijcke. 

 

Gerardus de Broechoven filius quondam Gerardi de Broechoven super tribus 

lopinatis terre ordeacee dictis die Weijde sitis in parochia de 

Westilborch (dg: inter hereditatem) in loco dicto dat Venne inter 

hereditatem Johannis Coepalle ex uno et inter communem plateam (dg: ex) 

ibidem tendentem ex alio et super jure ad opus Johannis Venman 

renunciavit promittens ratam servare et obligationem et impeticionem 

deponere (dg: ex ex parte) occacione hereditarie paccionis (dg: u) 

dimidii modii siliginis mensure quam! Hermannus filius Leijte de 

Westilborch (dg: erg) vendiderat Jacobo filio quondam Mechtildis de 

Eijcke prout in litteris dicebat contineri. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 11 do 04-12-1393. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel droeg over aan Albertus nzv Willelmus 

gnd Aben soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Albertus beloofd had aan voornoemde Rodolphus, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een huis en erf in Boxtel, tussen Walterus van Zelant enerzijds 

en wijlen Thomas Ghenen soen anderzijds. 

 

Scabini noluerunt. 

Rodolphus van den Zande de Bucstel hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Albertus filius naturalis Willelmi dicti 

(dg: Abe) Aben soen promisit se daturum et soluturum dicto Rodolpho 

hereditarie purificationis ex domo et area sita in Bucstel inter 

hereditatem Walteri de Zelant ex uno et inter hereditatem quondam Thome 

Ghenen soen ex alio prout in litteris hereditarie supportavit #(dg: 

super)# dicto Alberto filio naturali dicti Willelmi cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 12 do 04-12-1393. 

Mechtildis wv Henricus van Kessel verhuurde aan Gerardus zvw Nijcholaus 

Ghenen soen 5½ morgen land gnd Mertens Kamp van Kessel, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, tussen Henricus Vilt enerzijds en kvw Arnoldus 

Tielkini anderzijds, voor een periode van 5 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (di 11-11-1393), per jaar voor 11 oude schilden of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen. Verhuurster en haar schoonzoon Willelmus van 

Broechoven beloofden lasten af te handelen. 

 

(dg: Erit una littera pro Mechtildi). Solvit II (dg: pl) grossos. 

Mechtildis relicta quondam Henrici de Kessel quinque et dimidium iugera 

terre #dicta Mertens Camp van Kessel# ad (dg: -e) se spectantia sita 

infra (dg: p) libertatem oppidi de Busco (dg: in loco) inter hereditatem 

(dg: Vilt) Henrici Vilt ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Arnoldi Tielkini ex alio locavit Gerardo filio quondam Nijcholai Ghenen 

soen ab eodem ad spacium quinque annorum annorum a Martini proxime 

preterito sine medio sequentium anno quolibet dictorum quinque annorum 

pro XI aude scilde seu valorem #dandis sibi ab alio anno quolibet 

dictorum quinque Martini# promittentes (dg: wa) et cum Willelmus! de 

                         
51 Zie ← BP 1178 f 202v 06 ±za 09-12-1391, overdracht van deze erfpacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1393 08. 

 

155 

Broechoven eius (dg: filius) ?gener indivisi warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 044v 13 do 04-12-1393. 

Willelmus zvw Albertus van Bucstel droeg over aan Johannes zvw Petrus Emmen 

soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes 

zvw Petrus Emmen soen beloofd had aan voornoemde Willelmus, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, 3½ lopen en 3½ roeden 

roggeland groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

voornoemde Willelmus enerzijds en Ghibo zvw Johannes Ridder anderzijds. 

 

Solvit. 

Willelmus filius quondam Alberti de Bucstel hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Johannes filius quondam 

Petri Emmen soen promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre tres et 

dimidium (dg: modi) lopinatas et tres et dimidiam virgatas terre 

siliginee continente sita in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco 

dicto Crumvoert inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis filii quondam Johannis Ridder ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Johanni filio quondam Petri Emmen 

soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 14 do 04-12-1393. 

Voornoemde Johannes zvw Petrus Emmen soen beloofde aan voornoemde Willelmus 

Aben soen 19 Hollandse gulden of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1394) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes filius quondam Petri Emmen soen promisit dicto Willelmo 

Aben soen XIX Hollant gulden seu valorem et dimidium modium siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 15 do 04-12-1393. 

Johannes die Goide, zijn zoon Johannes, Boudekinus van Alem en Zegherus van 

Wordragen beloofden aan Egidius van den Dijstelberch 31½ Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Johannes die Goide Johannes eius filius Boudekinus de Alem et Zegherus de 

Wordragen promiserunt [Eg]idio van den Dijstelberch XXXI et dimidium 

Hollant gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 044v 16 do 04-12-1393. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde de andere drie schadeloos te houden. De 

brief overhandigen aan Boudekinus of Zegherus. 

 

Solvit. 

Primus Johannes (dg: et Johannes eius filius promiserunt) promisit alios 

3 indempnes. Testes datum supra. Tradetur littera Boudekino vel Zeghero. 

 

BP 1180 p 044v 17 do 04-12-1393. 

Goeswinus gnd Donnecop droeg over aan Henricus die Leeuwe molenaar een stuk 

erfgoed, gelegen naast de nieuwe dijk van Hintham, tussen Katherina gnd 

Gruwels enerzijds en Marcelius gnd Maes anderzijds, voor 62 voet breed en 

achter 61 voet, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Thomas 

van Hijntham, aan hem verkocht door voornoemde Marcelius Maes soen. 
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Goeswinus dictus Donnecop (verbeterd uit: Donnepop) quandam peciam 

hereditatis sitam iuxta novum aggerem Hijnthamensem inter hereditatem 

Katherine dicte Gruwels ex uno et inter hereditatem Marcelii dicti Maes 

ex alio (dg: ..) et que (dg: parti) pecia hereditatis continet ante 

sexaginta duas pedatas in latitudine et retro sexaginta unam pedatas in 

latitudine ?et tendit (dg: line) linialiter penes dictam latitudinem ab 

anteriori parte usque ad ?suum posteriorem ?et tendit a communi platea 

retrorsum usque ad hereditatem Thome de Hijntham venditam sibi a dicto 

Marcelio Maes soen prout in litteris hereditarie supportavit Henrico die 

Leeuwe multori cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 D 10 p. 45. 

 Quinta post Andree: donderdag 04-12-1393. 

 in die Nicholai: zaterdag 06-12-1393. 

 in crastino Nijcholai: zondag 07-12-1393. 

 in crastino Lucie: zondag 14-12-1393. 

 anno XCIII mensis decembris in crastino Lucie: zondag 14-12-1393. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 12-12-1393. 

 

BP 1180 p 045r 01 do 04-12-1393. 

Henricus die Leeuwe molenaar beloofde aan Goeswinus Donnecop 7 Gelderse 

gulden, 33 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande 

(wo 24-06-1394) te betalen. 

 

Henricus die Leeuwe multor promisit Goeswino Donnecop septem Gelre gulden 

scilicet (dg: XXX...) #XXXIII gemeijn# placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Lijsscap et Gestel datum quinta post Andree. 

 

BP 1180 p 045r 02 do 04-12-1393. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini ¼ deel van een kamp {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) naturalis quondam Willelmi Eelkini unam 

quartam partem cuiusdam campi. 

 

BP 1180 p 045r 03 za 06-12-1393. 

Ywanus Stierken beloofde aan Arnoldus Meijnsen zv Godefridus, gedurende 2 

jaar, elk jaar 12½ Hollandse gulden of de waarde te betalen, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

Ywanus Stierken promisit super omnia Arnoldo Meijnsen filio Godefridi ad 

spacium duorum annorum proxime futurorum quolibet dictorum duorum annorum 

XIIJ Hollant gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim Domini et 

pro primo solucionis termino in festo Johannis baptiste proxime futuro et 

sic deinceps dictis duobus annis durantibus. Testes (dg: Gest) Lisscap et 

Gestel datum in die Nicholai. 

 

BP 1180 p 045r 04 zo 07-12-1393. 

Arnoldus van Buekel wonend in Veghel en zijn vrouw Hilla dvw Johannes gnd 

die Guijnser wv Johannes gnd van den Haghe Venne, de broers Johannes en 

Rodolphus, kv voornoemde Hilla en wijlen Johannes van den Hage Venne, 

verkochten aan Johannes van den Velde zv Arnoldus van den Velde van Uden 

(1) 1/3 deel van een stuk land in Uden, ter plaatse gnd Boekel, tussen 

Arnoldus die Guijnser enerzijds en Henricus Colen soen anderzijds, te weten 

het 1/3 deel dat in het midden ligt, (2) de helft van een stuk land, 

aldaar, naast die Aa, tussen kvw voornoemde Johannes Guijnser enerzijds en 

wijlen Gerardus die Guijnser anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemde kvw Johannes Guijnser, (3) ¼ deel in een beemd in Uden, ter 

plaatse gnd Boekel?, ter plaatse gnd in des Guinsers Veld, tussen Rutgherus 
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die Guijnser enerzijds en voornoemde Arnoldus die Guijnser anderzijds, te 

weten het ¼ deel naast voornoemde Rutgherus die Guijnser, (4) 1/5 deel van 

een stuk beemd aldaar, ter plaatse gnd op die Bunt, tussen Henricus Colen 

soen enerzijds en Arnoldus van Milheze anderzijds, te weten het 1/5 deel 

dat in het midden ligt, zoals dit (of: al het voorgaande?) aan voornoemde 

Hilla na erfdeling ten deel is gevallen, (5) ¼ deel van een stuk heideland 

gnd Heitveld, in Uden, ter plaatse gnd die Bunt, tussen voornoemde 

Rutgherus die Guijnser enerzijds en voornoemd stuk beemd ter plaatse gnd 

die Bunt anderzijds, belast met 12 penning grondcijns. 

 

Arnoldus de Buekel #commorans in Vechel# maritus (dg: et tutor) legitimus 

Hille eius uxoris filie quondam Johannis dicti die (dg: Gui Guuijser ..) 

#Guijnser# relicte quondam Johannis dicti van den Haghe Venne et dicta 

Hilla cum eodem tamquam cum tutore Johannes et Rodolphus fratres 

liberorum! dictorum Hille et quondam Johannis van den van! den Hage Venne 

(dg: peciam p terre terre hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Ude Uden ad locum dictum i de Buekel atque peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem Arnoldi die Guuij Guijnser ex uno et) terciam partem 

pecie site (dg: ibidem) in parochia de Uden in loco dicto Buekel inter 

hereditatem Arnoldi die Guij[n]ser ex uno et inter Henrici Colen soen 

scilicet illam terciam partem que sita est in medio eiusdem pecie terre 

atque medietatem pecie terre site ibidem (dg: si) juxta aquam dictam die 

Aa inter hereditatem liberorum dicti quondam Johannis Guijnser ex uno et 

inter hereditatem quondam Gerardi die Guijnser ex alio scilicet illam 

medietatem que sita versus! dictam hereditatem dictorum liberorum quondam 

Johannis Guijnser item quartam partem (dg: ad se spectantem) in quodam 

(dg: camp) prato sito in parochia et loco predicto! (dg: s) in loco dicto 

in des Guijnsers Velt (dg: iuxta aquam) inter hereditatem Rutgheri die 

Guijnser ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi die (dg: G G) Guijnser 

ex alio scilicet illam quartam partem que sita est contigue iuxta dictam 

hereditatem dicti Rutgheri die (dg: G) Guijnser item quintam partem (dg: 

ad se spec) pecie prati site ibidem ad locum dictum op die Bunt inter 

Henrici Colen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Milheze ex alio 

scilicet illam quintam partem que sita est in medio dicte pecie prati 

dividendo eandem peciam prati per fines prout ibidem sit.. et dicte Hille 

mediante divisione prius habita inter eam et suos coheredes cess.... in 

partem item quartam partem (dg: eius) cuiusdam pecie hereditatis! terre 

mericalis dicte Heijtvelt (dg: inter here) sita! in parochia et loco 

predictis inter dicti Rutgheri die Guijnser ex uno et inter (dg: 

hereditatem dictam) dictam peciam prati sitam in dico loco die Bunt 

vocato ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni (dg: filio) 

van den Velde filio Arnoldi van den Velde de Uden promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

.) XII denariis census domino fundi exinde solvendis. Testes Lijsscap et 

Gestel datum in crastino Nijcholai. 

 

BP 1180 p 045r 05 zo 14-12-1393. 

Hr Goessuinus van Lienden, zijn vrouw Sophija wv Marcelius van Os en hr 

Egidius van Os zvw hr Godefridus van Os ridder verkochten aan Theodericus 

Rover zvw hr Emondus Rover ridder de helft van een huis en erf, van 

voornoemde wijlen Marcelius, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Hermannus Coenen enerzijds en erfgoed eertijds van Johannes 

Willems soen van Oijen anderzijds, belast met de hertogencijns, een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia en een b-erfcijns van 30 schelling 

gemeen paijment. 

 

{Er staat een haal naast BP 1180 p 045r 05 t/m 10}. 

Dominus Goessuinus de Lienden maritus legitimus Sophije sue uxoris 

relicte quondam Marcelii de Os et dicta domina Sophija cum eodem tamquam 

cum tutore et dominus Egidius (dg: fi) de Os filius quondam domini 

Godefridi de Os militis medietatem domus et aree cum suis attinentiis 
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#dicti quondam [52Marcelii]# site in Busco in vico (dg: Hijnt) 

Hijnthamensi inter hereditatem (dg: a) Hermanni Coenen ex uno et (dg: 

inter) inter hereditatem dudum Johannis Willems soen de Oijen ex alio ut 

dicebant (dg: hereditatem) hereditarie vendiderunt Theoderico Rover filio 

quondam domini Emondi Rover militis promittentes super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie et hereditario censu XXX 

solidorum communis pagamenti ex dicta medietate de jure solvendis. Testes 

Lijsscap et Gestel datum in crastino Lucie. 

 

BP 1180 p 045r 06 zo 14-12-1393. 

Walterus Delijen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Delijen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 045r 07 zo 14-12-1393. 

Vervolgens beloofde voornoemde Theodericus Rover aan voornoemde hr 

Goessuinus, vrouwe Sophia en hr Egidius dat, zodra Theoderica dvw Marcelius 

van Os voornoemde helft van het huis en erf voor schepenen in Den Bosch 

overgedragen53 heeft aan voornoemde Theodericus Rover, dat dan Theodericus 

Rover voornoemde brief, waarin voornoemde hr Goessuinus, vrouwe Sophia en 

hr Egidius die helft verkochten aan voornoemde Theodericus Rover, aan hen 

afstaat. De brief overhandigen aan Willelmus van Volkel. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Theodericus Rover promisit #super omnia# dictis domino Goessuino domine 

Sophie domino Egidio quod quando Theoderica filia quondam Marcelii de Os 

dictam medietatem dicte domus et aree cum suis attinentiis supportaverit 

et firmaverit (dg: cor) dicto Theoderico Rover coram scabinis in Busco 

prout hoc dicto Theoderico ratum est et firmum extunc Theodericus Rover 

predictam litteram in qua dicti dominus (dg: ..go) Goessuinus et domina 

Sophia et dominus Egidius dicto Theoderico Rover dictam medietatem 

vendiderant et supportaverant (dg: d) eisdem domino Goessuino domine 

Sophie et domino (dg: s) Egidio resignabit et extunc dicti dominus 

Goessuinus domina Sophia et dominus Egidius et eorum bona a predictis 

vendicione et promissionibus erunt quiti et absoluti. Testes datum supra. 

Tradetur littera Willelmo de Volkel. 

 

BP 1180 p 045r 08 zo 14-12-1393. 

Voornoemde hr Egidius herriep elk testament dat hij eerder gemaakt heeft, 

voor zover dat voornoemde verkopingen, overdrachten en beloften betrof. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van schepenen, mr Jacobus Groij, 

Loijer, Nijcholaus van Berze en Gerardus Rover. 

 

Dictus dominus Egidius revocavit omne (dg: aliud) testamentum prius ab eo 

factum in quantum concernit predictas vendiciones supportaciones et 

promissiones. Acta in camera presentibus scabinis magistro Jacobo Groij 

Loijer Nijcholao de Berze et Gerardo Rover anno XCIII mensis decembris in 

crastino Lucie hora vesperarum. 

 

BP 1180 p 045r 09 zo 14-12-1393. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os beloofde aan voornoemde Theodericus 

Rover 300 Hollandse gulden na maning te betalen. 

 

Dominus Egidius filius quondam domini Godefridi de Os promisit Theoderico 

Rover predicto IIIc Hollant gulden ad monitionem persolvendos. Testes 

                         
52 Aanvulling op basis van BP 1180 p 170v 10. 
53 Zie → BP 1180 p 200v 04 ma 28-09-1394, Theoderica dvw Marcelius van Os 

zvw hr Godefridus van Os ridder verkocht aan Theodericus Rover zvw hr 

Emondus Rover ridder de helft van het huis. 
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datum supra. Et fiet nota. #.... Scilder Rover#. 

 

BP 1180 p 045r 10 zo 14-12-1393. 

Wanneer eenmaal hij de brief ......., waarin hij aan zijn natuurlijke 

kinderen een erfcijns beloofde van 1½ pond, dan zal voornoemde Theodericus 

die brief tussen nu en Epiphanie (di 06-01-1394) aanstaande verscheuren. 

 

Item quandocumque p...... litteras in quibus promiserat suis pueris 

naturalibus #et ?pueri ?alteri# hereditarium censum IJ (dg: ..) librarum 

extunc dictus Theodericus dictas litteras (dg: rumpet) infra hinc et (dg: 

j) epiphaniam proximam extunc dictas litteras rumpet etc. 

 

BP 1180 p 045r 11 zo 14-12-1393. 

Petrus. 

 

BP 1180 p 045r 12 vr 12-12-1393. 

Goessuinus van den Steenwege ev Elsbena dv Lambertus Bathen soen zvw 

Jacobus van den We... verkocht aan Johannes van Vladeracken een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft 

van de hoeve die was van wijlen Metta gnd Ludekens, in Sint-Oedenrode, 

welke pacht aan voornoemde wijlen Jacobus, grootvader van voornoemde 

Elsbena, was verkocht door voornoemde Johannes van Vladeracken. 

 

Nota. 

Goessuinus van den Steenwege maritus et tutor legitimus ut asserebat 

Elsbene sue uxoris filie Lamberti Bathen soen #(dg: filie quondam Jacobi 

van den We...) filie! quondam Jacobi van den We... # hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex medietate mansi qui fuerat quondam Mette dicte Ludekens 

siti in parochia de Rode venditam (dg: sibi) #dicto quondam Jacobo avo 

dicte Elsbene# a Johanne de Vladeracken prout in litteris et quam nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# dicto 

Johanni de Vladeracken supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui et heredum dicti quondam Jacobi 

deponere. Testes Goessuinus et Ghemert [datum] sexta post conc[eptionis]. 

 

BP 1180 p 045r 13 vr 12-12-1393. 

Arnoldus van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Vladeracken prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

1180 mf1 D 11 p. 46. 

 Sexta post conceptionis: vrijdag 12-12-1393. 

 in die Lucie: zaterdag 13-12-1393. 

 Secunda post Lucie: maandag 15-12-1393. 

 Tercia post Lucie: dinsdag 16-12-1393. 

 Quinta post Lucie: donderdag 18-12-1393. 

 

BP 1180 p 046v 01 vr 12-12-1393. 

Johannes Coptiten en Godefridus van Zeelst beloofden aan Ludolphus van 

Boemel 72 Engelse nobel, 9 plakken en 62¼ Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

Johannes Coptiten et Godefridus de Zeelst promiserunt Ludolpho de Boemel 

LXXII Engels nobel et (dg: IX) IX placken et LXII #gulden# et quartam 

partem unius Gelre gulden vel valorem ad pasca proxime persolvendos. 

Testes Goessuinus et Gemert datum sexta post conceptionis. 

 

BP 1180 p 046v 02 za 13-12-1393. 

Ludolphus van Boemel beloofde aan Gerardus Scade zvw Gerardus Scade 43½ 
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Engelse nobel of de waarde na maning te betalen. 

 

X. 

Ludolphus de Boemel promisit Gerardo Scade filio quondam Gerardi Scade 

XLIIIJ Engels nobel vel valorem (dg: ad) ad monitionem persolvendos. 

Testes Goessuinus et Gemert datum in die Lucie. 

 

BP 1180 p 046v 03 za 13-12-1393. 

De broers Johannes en Wolterus, kvw Johannes gnd Ruijsche, droegen over aan 

Willelmus zvw Willelmus Loijer al hun erfgoederen, gelegen onder Nuland, 

ter plaatse gnd Wilshuizen. 

 

Johannes et Wolterus fratres liberi quondam (dg: q) Johannis dicti 

Ruijsche omnes et singulas eorum hereditates quocumque locorum infra 

parochiam de Nuwelant ad locum dictum Wilshuijsen sitas ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Willelmo filio quondam Willelmi Loijer 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

Lisscap et Ghestel datum in die Lucie. 

 

BP 1180 p 046v 04 za 13-12-1393. 

Bela gnd Swartbroecs droeg over aan Albertus Ketelaar een b-erfcijns van 40 

schelling geld, 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, in de 

Kerkstraat, welke cijns aan hem was overgedragen door Margareta wv 

Goessuinus van Os. 

 

Bela dicta Swartbroecs cum tutore hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate 

domus et aree site in Busco in vico ecclesie supportatum sibi a Margareta 

relicta quondam Goessuini de Os prout in litteris hereditarie supportavit 

Alberto Cacabario simul cum litteris et aliis et jure promittens cum 

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

ut supra. 

 

BP 1180 p 046v 05 za 13-12-1393. 

Rodolphus van Tula verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus de Tula prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 046v 06 za 13-12-1393. 

Godefridus Punder en Henricus Hammaker beloofden aan Ludovicus Asinarius 

etc 36 Hollandse gulden met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

betalen op straffe van 3. 

 

Godefridus Punder et Henricus Hammaker promiserunt Ludovico Asinario etc 

XXXVI Hollant gulden ad carnisprivium proxime persolvendos sub pena III. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 046v 07 ma 15-12-1393. 

Hr Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder kanunnik van Ancoria beloofde 

aan zijn natuurlijke zoon Theodericus, verwekt bij Margareta dvw Godefridus 

wever, tbv hem en andere natuurlijke kinderen van voornoemde hr Egidius en 

Margareta, een n-erfcijns van 200 oude schilden, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een hoeve van voornoemde hr Egidius, in Uden, ter plaatse 

gnd Volkel, (2) een hoeve lands in Hees, ter plaatse gnd op Runnen, (3) een 

hoeve in Oss, bij het kasteel aldaar, (4) zijn andere goederen. 

Zou een of meer van voornoemde natuurlijke kinderen sterven zonder wettig 

nageslacht, dan gaat voornoemde cijns naar de overblijvende natuurlijke 

kinderen. Zouden alle voormelde natuurlijke kinderen overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar de naaste erfg van voornoemde hr 
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Egidius. De brief overhandigen aan voornoemde hr Egidius. 

 

Dominus Egidius filius quondam domini Godefridi de Os militis (dg: Ju) 

canonicus Ancoriensis promisit super habita et habenda Theoderico (dg: 

suo #et Margarete#) suo (dg: ?pueri) filio naturali ab ipso domino Egidio 

et Margareta filia quondam (dg: Godefridi) Godefridi textoris #genito ad 

opus sui# et ad opus aliorum puerorum naturalium ab ipso domino Egidio 

atque Margareta predicta genitorum et generandorum quod ipse dominus 

Egidius dabit dictis Theoderico (dg: et Margarete) atque ceteris pueris 

naturalibus genitis et generandis (dg: he) ab ipso et dicta Margareta 

hereditarium! censum ducentorum aude scilde anno quolibet hereditarie 

purificationis ex (dg: omnibus s) manso ipsius domini Egidii sito in 

parochia de Uden ad locum dictum Volkel et ex eorum attinentiis atque ex 

manso terre sito in parochia de Hees ad locum dictum op Runnen atque ex 

manso sito in parochia de Os prope castrum ibidem et ex attinentiis 

dictorum mansorum necnon ex ceteris eius bonis singulis et universis ut 

dicebat tali condicione si contingat unum vel plures de pueris 

naturalibus ipsorum domini Egidii et Margarete genitis et generandis 

absque prole legitima ab eodem defuncto vel defunctis genita mori extunc 

dictus census ad superstites dictorum puerorum advolvetur et si omnes 

pueros naturales ipsorum domini Egidii et Margarete absque prole legitima 

mori #?contingat# extunc dictus census ad veros proximores heredes dicti 

domini Egidii revertetur. Testes Goessuinus et Gestel datum secunda post 

Lucie. Detur dicto domino Egidio. 

 

BP 1180 p 046v 08 ma 15-12-1393. 

Lambertus zvw Arnoldus van Engelant en zijn broer Johannes beloofden aan 

Philippus Jozollo etc 16 Hollandse gulden met Vastenavond aanstaande (di 

03-03-1394; 16+31+28+3=78 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Lambertus filius quondam Arnoldi de Engelant et Johannes eius frater 

promiserunt Philippo Jozollo etc XVI Hollant gulden ad carnisprivium 

proxime persolvendos sub pena I. Testes Ghisbertus et Gestel datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 046v 09 di 16-12-1393. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door hr Egidius zvw hr Godefridus van Os met zijn 

goederen. 

 

Theodericus Rover filius quondam domini Emondi omnes vendiciones et 

alienaciones factas per dominum Egidium filium quondam domini Godefridi 

de Os cum suis bonis ut dicebat calumpniavit. Testes Lisscap et Gestel 

datum 3a post Lucie. 

 

BP 1180 p 046v 10 do 18-12-1393. 

De broers Johannes, Walterus en Petrus, kvw Johannes gnd Oerleman van 

Tilborch, Gerardus van Ghilze ev Mechtildis, Mathijas Claes soen ev 

Gheerbrugis, Walterus van Pas ev Heijlwigis en Gerardus die Wert ev 

Katherina, dvw voornoemde Johannes Oerleman, gaven uit aan de broers 

Zegherus en Johannes, kvw Zegherus Stappen, (1) een stuk land in Tilburg, 

ter plaatse gnd Oerle, in de Akkers, tussen Jacobus zvw Walterus gnd Groet 

Wouter van Berkel enerzijds en Yda Martens anderzijds, (2) 1 bunder beemd, 

in Tilburg, ter plaatse gnd in het Kievits Land, tussen Johannes Bliecke 

enerzijds en Ancelmus van Tulden anderzijds, (3) een stuk beemd in Tilburg, 

naast de gemene dijk, tussen erfg vw voornoemde Johannes Oerlemans 

enerzijds, en voornoemde gemene dijk anderzijds, (4) 1/3 deel in 1 bunder 

beemd, in Tilburg, tussen eerstgenoemde stuk beemd enerzijds en Johannes 

Roekeloes anderzijds, welk 1/3 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander 

1/3 deel van deze bunder, (5) ½ + 1/3 bunder in 2 bunder beemd in Tilburg, 

ter plaatse gnd de Voorste Beemd, tussen kvw Willelmus Oerlemans enerzijds 
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en Johannes Roekeloes anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns, de last van de dijk, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Tilburg te leveren, voor het eerst 

over een jaar (di 02-02-1395), aan Heijlwigis wv voornoemde Johannes 

Oerlemans en na haar overlijden aan voornoemde kinderen. Zeven brieven 

overhandigen aan Johannes of aan Gerardus Oerleman!. 

 

Tradentur litterae septem Johanni vel Gerardo Oerleman!. 

Johannes et Walterus Petrus fratres liberi quondam (dg: Gerardi de 

Ghilze) Johannis dicti (dg: de) Oerleman de Tilborch (dg: ...) Gerardus 

de Ghilze maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris Mathijas Claes 

soen maritus et tutor legitimus Gheerbrugis sue uxoris Walterus van Pas 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris et Gerardus die Wert 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam 

Johannis Oerleman peciam terre sitam in parochia de Tilborch in loco 

dicto Oerle in agris ibidem inter hereditatem Jacobi filii quondam 

Walteri dicti Groet Wouter van Berkel ex uno et inter hereditatem Yde 

Martens (dg: s) ex alio item unum bonarium prati situm in dicta parochia 

in loco dicto int Kijevits Lant inter hereditatem Johannis (dg: Bliel) 

Bliecke ex uno et inter hereditatem Ancelmi de Tulden ex alio item peciam 

prati sitam in dicta parochia iuxta communem aggerem inter hereditatem 

heredum (dg: Heijlwigis) #dicti quondam Johannis# Oerlemans (dg: ex uno 

et dictum inter dictum) et suorum (dg: !colheredum) in hoc consociorum ex 

uno et inter dictum communem aggerem ex alio item terciam partem ad se 

spectantem in uno bonario prati sito inter primodictam peciam (dg: terre 

ex) prati ex uno et inter hereditatem Johannis Roekeloes ex alio et que 

tercia pars annuatim dividitur contra unam aliam terciam partem (dg: d) 

jamdicti bonarii prati item dimidium bonarium et terciam partem unius 

bonarii ad se spectantes in duobus bonariis prati sitis in dicta parochia 

ad locum dictum den Vorsten (dg: ?Beemp) Beem[t?] inter hereditatem (dg: 

Willelmi) liberorum quondam Willelmi Oerlemans ex uno et inter 

hereditatem Johannis Roekeloes ex alio ut dicebant dederunt (dg: he) ad 

hereditariam paccionem Zeghero et Johanni fratribus liberis quondam 

Zegheri Stappen ab eisdem hereditarie possidendas (dg: pro hereditaria 

paccione) pro censu domini fundi exinde solvendo (dg: dando etc) atque 

pro onere aggeris ad premissa spectante dandis et observandis etc atque 

pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco (dg: 

solve) danda et solvenda Heijlwigi relicte dicti quondam Johannis 

Oerlemans quoad vixerit et non ultra et post eiusdem Heijlwigis decessum 

dictis (dg: septem) eius liberis et generis ab aliis hereditarie 

purificationis #et pro primo termino ultra annum# et in Tilborch tradenda 

ex premissis promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis. Testes Lijsscap et 

Gestel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 046v 11 do 18-12-1393. 

Voornoemde broers Zegherus en Johannes beloofden aan vooornoemde zeven 39 

oude Gelderse gulden of de waarde en 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis over een jaar (di 02-02-1395) te betalen en te leveren. 

 

Dicti Zegherus et Johannes fratres promiserunt dictis septem triginta 

novem aude Gelre gulden seu valorem (dg: ad) atque unum modium siliginis 

mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 046v 12 do 18-12-1393. 

Nijcholaus nzvw Rodolphus Rover van Vladeracken verkocht aan Arnoldus 

snijder van Gheffen en zijn vrouw Sophia dvw hr Henricus van Nuwelant 

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

Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin in Nistelrode, tussen 

Johannes van Harwarden enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 
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de hertogencijns en een b-erfpacht van 7 zester rogge. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Nijcholaus filius naturalis quondam Rodolphi Rover de Vladeracken 

legitime vendidit Arnoldo sartori de Gheffen et Sophie sue uxori filie 

quondam domini Henrici de Nuwelant militis vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

emptorum et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex domo et 

orto sitis in parochia de Nijsterle inter hereditatem Johannis de 

Harwarden ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ibidem ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione septem 

sextariorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere et 

alter diutius vivens integraliter possidebit. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 D 12 p. 47. 

 Quinta post Lucie: donderdag 18-12-1393. 

 

BP 1180 p 047r 01 do 18-12-1393. 

Lambertus Keelbreker verkocht aan Ludovicus zvw Gerardus Carper een stuk 

land, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaar, 

tussen Henricus Vilt enerzijds en voornoemde Lambertus anderzijds, met een 

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

Henricus Vilt. 

 

Lambertus Keelbreker peciam terre sitam infra libertatem oppidi de Busco 

ad locum dictum Yvenlaer inter hereditatem Henrici Vilt ex uno et inter 

dicti! Lamberti ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici Vilt ut dicebat (dg: dedit ad) 

hereditarie vendidit (dg: Lo) Ludovico filio quondam Gerardi Carper 

promittens warandiam et obligationem deponere. Testes Lijsscap et Gestel 

datum quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 047r 02 do 18-12-1393. 

Aleijdis dvw Henricus Belen soen verkocht aan haar broer Henricus zvw 

voornoemde Henricus Belen soen 1/9 deel, dat aan haar gekomen is na 

overlijden van haar zuster Katherina dvw voornoemde Henricus, in alle 

erfgoederen, waarin voornoemde Katherina overleed, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Overshoet, belast met de grondcijns. Petrus van den Placke deed 

afstand. Voornoemde Petrus en zijn broer Johannes zullen hierin nimmer 

rechten doen gelden wegens tegoeden, die verkoopster aan hen verschuldigd 

is. 

 

Aleijdis filia quondam Henrici Belen soen cum tutore unam nonam partem 

sibi de morte quondam Katherine sue sororis filie dicti quondam Henrici 

successione advolutam in omnibus hereditatibus in quibus dicta quondam 

Katherina decessit sitis in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Overshoet ut dicebat hereditarie vendidit Henrico suo fratri filio dicti 

quondam Henrici Belen soen promittens cum tutore warandiam et 

obligationem (dg: ex parte su) deponere excepto censu domini fundi exinde 

solvendo. Quo facto Petrus van den Placke super predicta nona parte #et# 

jure ad opus dicti emptoris renunciavit promittens ratam servare et quod 

ipse Petrus #et Johannes# nunquam jus presument nec prosequentur #ad 

dictam nonam# (dg: vigore litterarum) mediantibus quibuscumque creditis 

que dicta (dg: ..) venditrix sibi tenetur neque vigore quarumcumque 

promissionum sibi Petro #et Johanni fratribus# a dicta venditrice 

factarum a quocumque tempore usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 047r 03 do 18-12-1393. 

Henricus zvw Maechelinus van Utrecht gaf uit aan de broers Rodolphus gnd 
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Roef en Johannes, kvw Johannes van den Beemde, een hoeve54 in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, zoals de hoevenaar die tegenwoordig bebouwt, met de 

vrijheden en rechten die bij deze hoeve horen, zoals die vrijheden en 

rechten aan andere hoeven van wijlen hr Willelmus van Den Bosch ridder 

aldaar behoren; de uitgifte geschiedde voor (1) 2 oude groot aan de hertog, 

(2) 2½ oude groot aan het klooster van Tongerlo, en thans voor (3) een 

n-erfcijns van 8½ oude groot of de waarde en (4) een n-erfpacht55,56 van 21 

mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Den Bosch te betalen en te 

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

Uitgezonderd waren de goederen die voornoemde Henricus en zijn vrouw 

Elizabeth dvw Henricus van Nuwelant bij hun huwelijk gekregen hadden, en de 

goederen die aan voornoemde Henricus en Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes tot onderpand een beemd van ruim 2 bunder, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen wijlen hr Arnoldus Vrient dekaan van 

Sint-Oedenrode enerzijds en Gerardus Cuper anderzijds. 

Voornoemde Rodolphus en Johannes kunnen vrij beschikken over het hout op 

deze hoeve. 

 

Henricus (dg: Maechelini) filius quondam Maechelini de Traiecto Inferiori 

mansum suum situm in parochia de Oerscot ad locum dictum Best cum suis 

attinentiis universis quocumque locorum sitis prout colonus (dg: 

eorundem) eiusdem (dg: h) mansi huiusmodi mansum cum suis attinentiis ad 

presens possidet et colet et cum libertatibus et juribus ad dictum mansum 

spectantibus (dg: ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Rodolpho dicto 

Roef et Johanni) et prout huiusmodi libertates et jura ad alios mansos 

quondam domini Willelmi de Busco militis ibidem sitos dinoscuntur 

pertinere ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Rodolpho dicto Roef et 

Johanni fratribus liberis quondam Johannis van den Beemde ab eisdem 

hereditarie possidendum pro duobus grossis antiquis domino duci et pro 

duobus et dimidio grossis (dg: g) antiquis conventui de Tongherlo exinde 

solvendis dandis etc atque pro (dg: p) hereditario censu (dg: octog 

septem) #octo# et dimidii grossorum antiquorum (dg: da) seu valorem et 

pro hereditaria paccione XXI modiorum siliginis mensure de Oerscot dandis 

sibi ab aliis hereditarie purificationis et primo termino ultra annum et 

in Busco tradendis ex premissis promittens (dg: w) super habita et 

habenda exceptis! in hoc bonis que dictus (dg: Henricus) Henricus cum 

Elizabeth sua uxore filia (dg: dicti) quondam Henrici de Nuwelant nomine 

dotis et in subsidium matrimonii sumpserat (dg: et q) et bonis que dictis 

Henrico et Elizabeth de morte quondam parentum eiusdem Elizabeth 

successione sunt advoluta warandiam pro premissis et aliam obligationem 

(dg: depo) deponere et alii repromiserunt indivisi ex premissis et ad 

maiorem solucionis dictus Johannes quoddam pratum duo bonaria et modicum 

plus continens situm in parochia (dg: ...) et loco predictis inter 

hereditatem quondam (dg: decani) domini Arnoldi Vrient decani de Rode ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Cuper ex alio ad pignus imposuit 

promittens warandiam tali condicione quod dicti Rodolphus et Johannes 
?libere poterint disponere cum lignis supra dictum mansum cum suis 

attinentiis pro tempore crescentibus et ?existentibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 047r 04 do 18-12-1393. 

Voornoemde Rodolphus en Johannes beloofden aan voornoemde Henricus 186 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius over 3 jaar te betalen (ma 

                         
54 Zie → BP 1182 p 055r 08 do 08-04-1400, overdracht van de hoeve. 
55 Zie → BP 1180 p 753r 01 do 05-04-1397, overdracht van 3 mud uit de pacht 

van 21 mud. 
56 Zie → BP 1181 p 281r 05 do 06-02-1399, verkoop van 1½ mud uit de pacht 

van 21 mud. 
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01-10-1397). 

 

Dicti Rodolphus et Johannes promiserunt indivisi super omnia dicto 

Henrico centum et octoginta sex Hollant gulden seu valorem (dg: ad) a 

festo Remigii proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 047r 05 do 18-12-1393. 

Vervolgens beloofde voornoemde Henricus aan voornoemde Rodolphus en 

Johannes dat, zodra voornoemd geld aan hem (voornoemde Henricus) is 

betaald, voornoemde Henricus met het geld cijnzen en lasten zal terugkopen 

en aflossen, die hij uit deze hoeve moet betalen en leveren, voor zover het 

geld reikt. Maar zou Henricus die cijnzen en lasten niet kunnen terugkopen, 

dan zal voornoemde Henricus dat geld beleggen in erfgoed of erfrenten, die 

dan onderpand zullen zijn voor de belofte van garantie aan voornoemde 

broers Rodolphus en Johannes van deze hoeve gedaan. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Henricus coram scabinis (dg: scabinis) infrascriptis promisit super omnia 

(dg: quod ipse) dictis Rodolpho et Johanni quod quamcito dicta pecunia 

sibi Henrico fuerit exsoluta extunc idem Henricus cum eadem pecunia 

redimet quitabit census et onera quos ipse (dg: supra) ex supradicto 

manso solvere (dg: tenetur) tenetur in quantum huiusmodi pecunia se 

extendit et si ipse Henricus huiusmodi census et onera non poterit 

redimere nec quitare extunc dictus Henricus exponet dictam pecuniam pro 

hereditate seu hereditariis redditibus que census et hereditarii (dg: ..) 

redditus postquam ut sic acquisiti fuerint erunt contrapignus et ypotheca 

dictorum Rodolphi et Johannis fratrum (dg: .) promissionis (dg: et) 

warandie et aliarum promissionum dictis Rodolpho et Johanni fratribus 

factis! de dicto manso cum suis attinentiis. Testes datum supra. Tradetur 

littera alteri eorundem. 

 

BP 1180 p 047r 06 do 18-12-1393. 

Heijlwigis Spikers maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 22 

schelling, die haar grootvader Henricus Sweertveger gekocht had van 

Theodericus Tolinc. 

 

(dg: Henricus) Heijlwigis Spikers hereditarium censum XXII solidorum quem 

Henricus Sweertveger eius avus (dg: solvendum) erga Theodericum Tolinc 

emendo acquisiverat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 047r 07 do 18-12-1393. 

Hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch als rector van het 

altaar van de HH.Bartholomeus, Yudocus en Katherina, in voornoemde kerk, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 pond, die Willelmus 

van Zonne zv Danijel van de Dijk betaalde aan zijn neef Henricus van de 

Dijk zvw Andreas Valant, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. 

 

Dominus Henricus Buc canonicus ecclesie de Busco tamquam rector altaris 

beati (dg: -....) Bartholomei (dg: Yd) Yudoci et Katherine siti in dicta 

ecclesia hereditarium censum XX librarum quem (dg: Henricus de Aggere) 

Willelmus de Zonne filius Danijelis de Aggere (dg: #Henrico de Aggere# 

solvere consuevit et tenebatur) Henrico de Aggere suo consanguineo filio 

quondam Andree Valant solvere consuevit et tenebatur annuatim et 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini prout in litteris et 

quem censum nunc ad dictum dominum Henricum tamquam ad rectorem dicti 

altaris (dg: monuit de 3 annis) ut! dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 
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BP 1180 p 047r 08 do 18-12-1393. 

Hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen en vervreemdingen, gedaan door Arnoldus Peters soen van 

der Heijden met zijn goederen. 

 

(dg: Dictus) Dominus Henricus Buc canonicus ecclesie de Busco omnes 

vendiciones et alienaciones factas per Arnoldum Peters soen van der 

Heijden cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 047r 09 do 18-12-1393. 

Petrus zvw Boudewinus van den Poel van den Langhen Cruijs beloofde aan 

Wijnricus Screijnmaker 16 Hollandse gulden of de waarde en 5 mud 5 lopen 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Petrus filius quondam Boudewini #van den Poel# van den Langhen Cruijs 

promisit Wijnrico (dg: Scr) Screijnmaker XVI Hollant gulden seu valorem 

et quinque modios et quinque lopinos siliginis mensure de Busco ad (dg: 

pasc) monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 047r 10 do 18-12-1393. 

De broers Arnoldus van Geffen bakker, Henricus van Zanbeke, Johannes en 

Theodericus, kvw Johannes van Geffen, verkochten aan Arnoldus Hermans soen 

van Uden bakker (1) de helft, die aan hen en aan Thomas zvw Henricus van 

Geffen gekomen was na overlijden van Thomas van Geffen bakker zv voornoemde 

Arnoldus en na overlijden van diens vrouw Mechtildis Merskens, in (1a) een 

huis en erf, 20 voet breed, in Den Bosch, bij de Korenbrug, tussen erfgoed 

van Copkinus gnd Bruijnincs enerzijds en erfgoed van Arnoldus Berwout 

anderzijds, welk huis en erf voornoemde wijlen Thomas van Gheffen in cijns 

verkregen had van voornoemde Arnoldus Berwout, (1b) het deel, dat aan 

voornoemde Thomas behoorde, in de oude stadsmuur, achter voornoemd huis en 

erf gelegen, (1c) een deel van een huis en erf, 8 voet breed, aldaar, welk 

deel voornoemde wijlen Thomas van Geffen in cijns verkregen had van 

Gerardus zvw Johannes Neseken {p.048v}, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die voornoemde wijlen Thomas van Geffen gekocht had van 

Thomas zvw Johannes zv Thomas. 

Voornoemde Henricus van Zanbeke beloofde dat Thomas zvw Henricus van Geffen 

nimmer hierop rechten zal doen gelden. 

 

Arnoldus de Geffen pistor Henricus (dg: et Thomas et Theodericus fratres 

liberi quondam Johannis de Geffen medietatem eis et) Henricus de Zanbeke 

Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Johannis de Geffen 

medietatem eis et Thome filio quondam Henrici de Geffen (dg: sci) de 

morte quondam Thome de Geffen pistoris #filii olim dicti (dg: Ard) 

Arnoldi# et Mechtildis Merskens eiusdem quondam Thome uxoris successione 

advolutam in domo et area XX pedatas in latitudine continente sita in 

Busco prope pontem bladi inter hereditatem Copkini dicti Bruijnincs ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi Berwout quam domum et aream dictus 

quondam Thomas de Gheffen erga dictum Arnoldum Berwout ad censum 

acquisiverat prout in litteris atque in quadam parte (dg: antiq d) que ad 

dictum Thomam spectabat in antiquo muro oppidi de Busco sito retro dictam 

domum et aream ut (dg: dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Hermans 

Hermans soen de Uden supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

ratam servare et obligationem ex parte deponere promisit insuper dictus 

Henricus de Zanbeke ratam servare) atque in quadam parte domus et aree 

octo pedatas in latitudine continente sita ibidem quam partem dictus 

quondam Thomas de Geffen erga Gerardum filium quondam Johannis (dg: 

Neseken) Neseken ad censum 

 

1180 mf1 D 13 p. 48. 

 Quinta post Lucie: donderdag 18-12-1393. 
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BP 1180 p 048v 01 do 18-12-1393. 

acquisiverat prout in litteris item hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Thomas de Geffen erga 

Thomam filium quondam Johannis filii Thome emendo acquisiverat prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Arnoldo Hermans soen de (dg: Geffen pis) 

Uden pistori cum litteris et jure promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus (dg: Jo) 

Henricus de (dg: Geffen) Zanbeke super omnia quod ipse Thomam filium 

quondam (dg: ..) Henrici de Geffen (dg: quam) perpetue talem (dg: ta) 

habebit quod nunquam presumet se jus in premissis habere. Testes Lijsscap 

et Gestel datum quinta post Lucie. 

 

BP 1180 p 048v 02 do 18-12-1393. 

Paulus van Geffen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Paulus de Geffen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 03 do 18-12-1393. 

Voornoemde Arnoldus koper beloofde aan voornoemde 4 verkopers 56 oude 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-

1394) en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394). 

 

Dictus Arnoldus emptor promisit dictis 4 venditoribus LVI aude Gelre 

gulden seu valorem mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 04 do 18-12-1393. 

Rodolphus zv Johannes gnd Bever en Johannes zvw Henricus Louwer beloofden 

aan Wedigo zvw Bartholomeus gnd Meus Wegen soen 53 mud hop, Bossche maat, 

en 2½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1394) 

in Den Bosch te leveren. 

 

Rodolphus filius Johannis dicti Bever #et Johannes (dg: He) filius 

quondam Henrici Louwer# promiserunt (dg: Barthom) Wedigoni filio quondam 

Bartholomei dicti Meus Wegen soen LIII modios lupuli mensure de Busco et 

duos et dimidium modios siliginis dicte mensure ad Martini proxime 

futurum persolvendos (dg: testes datum supra) et in Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 05 do 18-12-1393. 

Gerardus van de Doorn gaf uit aan Alardus zvw Henricus gnd Stocken van Os 

(1) een stuk land in Nistelrode, ter plaatse gnd in den Vorst, tussen 

Rutgherus Henrics Henrics soen enerzijds en een gemene sloot gnd die gemene 

Bekegrave anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de waterlaten en thans 

voor een n-erfpacht van 5 zester 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 Alardus tot onderpand (2) een stuk 

land gnd die Wulge, in Nistelrode, tussen een gemene weg enerzijds en 

Arnoldus van Boekel anderzijds. 

 

Gerardus de Spina peciam terre (dg: dictam die Vorst) sitam in parochia 

de Nijsterle in loco dicto in den Vorst inter hereditatem Rutgheri 

Henrics Henrics soen ex uno et inter (dg: hereditatem s foss) commune 

fossatum dictum die gemeijn Bekegrave ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Alardo filio quondam Henrici dicti Stocken de Os ab 

eodem hereditarie possidendam pro aqueductibus ad premissa spectantibus 

(dg: da) tenendis etc atque pro hereditaria paccione quinque (dg: sexta) 

sextariis! siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 
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maiorem securitatem dictus Alardus peciam terre dictam die Wulghe sitam 

in dicta parochia inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi de Boekel ex alio ad pignus imposuit promittens warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 06 do 18-12-1393. 

(57dg: Luijtgardis wv Henricus van Herpen het huis van voornoemde wijlen 

Henricus in Den Bosch, aan het eind). 

 

(dg: Luijtgardis relicta quondam Henrici de He Herpen domum dicti quondam 

Henrici sitam in Busco ad finem). 

 

BP 1180 p 048v 07 do 18-12-1393. 

Gerardus Monc, Johannes zvw Henricus Alarts soen, Petrus zvw Lambertus 

smid, Rodolphus zvw voornoemde Henricus Alarts soen en Luijtgardis en 

Henricus, kv voornoemde Rodolphus, verkochten aan de broers Goeswinus en 

Johannes, kv Margareta van Gherwen, ½ bunder beemd in Schijndel, over het 

water gnd die Aa, tussen Willelmus Boerten soen enerzijds en Johannes van 

den Roet anderzijds, belast met ½ oude groot. De brief aan een van hen 

overhandigen. 

 

Gerardus Monc Johannes filius quondam Henrici Alarts soen Petrus filius 

quondam Lamberti fabri Rodolphus filius dicti quondam Henrici Alarts soen 

Luijtgardis et Henricus liberi eiusdem Rodolphi cum tutore (dg: peciam) 

dimidium bonarium prati situm in parochia de Scijnle ultra aquam dictam 

die Aa inter hereditatem Willelmi Boerten soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Roet ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Goeswino et Johanni fratribus liberis Margarete de Gherwen 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere excepto 

dimidio antiquo grosso exinde solvendo. Testes datum supra. Tradetur 

littera alteri eorum. 

 

BP 1180 p 048v 08 do 18-12-1393. 

Johannes zvw Johannes Balen soen verkocht aan Johannes zvw Nijcholaus Daems 

soen zijn deel in een huis en hofstad in Hintham, tussen Adam zvw Adam van 

den Kerchove enerzijds en Johannes Coninc van Berlikem anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Johannis Balen soen totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et domistadio cum suis attinentiis sitis in Hijntam 

inter hereditatem Ade filii quondam Ade van den Kerchove ex uno et inter 

hereditatem Johannis (dg: Connc) Coninc de Berlikem ex alio hereditarie 

vendidit Johanni filio #quondam# Nijcholai Daems soen promittens ratam 

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

 

BP 1180 p 048v 09 do 18-12-1393. 

Nijcholaus van Luijssel verkocht aan Johannes zvw Johannes gnd Wijtman ¼ 

deel in een huis, schuur en andere gebouwen met ondergrond, tuin en 

aangelegen weide, in Haaren bij Oisterwijk, ter plaatse gnd in den Gever, 

tussen Johannes Bije zvw Walterus gnd Groet Wouters soen enerzijds en de 

gemeint anderzijds, welk huis, schuur en andere gebouwen met ondergrond, 

tuin en weide Arnoldus Bac die Spilmaker gekocht had van voornoemde 

Johannes Bije. 

 

{Met haal verbonden met BP 1180 p 048v 14}. 

Nijcholaus de Luijssel quartam partem ad se spectantem in domo horreo et 

aliis edificiis cum suis fundis ac orto et pecia (dg: pis) pascue dicte 

eeusel eis adiacente sitis in parochia de Haren prope Oesterwijc ad locum 

dictum in den Ghever inter hereditatem Johannis Bije filii quondam 

Walteri dicti Groet Wouters soen ex uno et inter communitatem ex alio in 

                         
57 Voor definitief contract zie BP 1180 p 048v 11 do 18-12-1393. 
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ea quantitate qua ibidem siti sunt et limitati quos domum horreum et alia 

edificia cum suis fundis ortum ac peciam pascue Arnoldus (dg: Sp) Bac die 

Spilmaker erga dictum Johannem Bije emendo acquisiverat prout in litteris 

hereditarie (dg: ve) #vendidit# supportavit Johanni filio quondam 

Johannis dicti Wijtman cum omnibus litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere hoc tamen (dg: addito quod 

dictus Johannes emptor solvet ex dicta quarta parte). Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 10 do 18-12-1393. 

Nijcholaus van Laerhoven droeg over aan voornoemde Johannes zvw Johannes 

Wijtman ¾ deel in voornoemde goederen. 

 

Nijcholaus de Laerhoven tres quartas partes ad se spectantes in premissis 

hereditarie supportavit dicto Johanni filio quondam Johannis Wijtman cum 

omnibus litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 11 do 18-12-1393. 

Theodericus zvw Johannes van Uden en zijn vrouw Luijtgardis wv Henricus van 

Herpen droegen over aan Arnoldus zv Thomas Arts soen van Hees het 

vruchtgebruik dat voornoemde Luijtgardis heeft in een huis en erf van 

voornoemde wijlen Henricus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Jacobus van den Hoevel enerzijds en 

erfgoed van Gerisius zv Willelmus van Herpen anderzijds. 

 

Solvit. (dg: scribatur). 

Theodericus filius quondam Johannis de Uden maritus (dg: et tu) legitimus 

Luijtgardis sue uxoris relicte quondam Henrici de Herpen et dicta 

Luijtgardis cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Luijtgardi 

competentem in domo et area dicti quondam Henrici sita in Busco ad finem 

vici Hijntamensis inter hereditatem Jacobi van den Hoevel ex uno et inter 

hereditatem Gerisii filii Willelmi de Herpen ex alio ut dicebant 

supportaverunt Arnoldo filio (dg: quondam) Thome Arts soen de Hees 

promittentes ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 12 do 18-12-1393. 

(dg: Johannes zvw Johannes Wijtman). 

 

(dg: Johannes filius quondam Johannis Wijtman). 

 

BP 1180 p 048v 13 do 18-12-1393. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Luijtgardis een lijfrente van 5 

lichte gulden, 30 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit voornoemd huis en erf en uit andere goederen van 

voornoemde Arnoldus. 

 

Solvit. (dg: scribatur). 

Dictus Arnoldus promisit (dg: dicto Theoderico) promisit super habita et 

habenda se daturum et soluturum dicte Luijtgardi vitalem pensionem 

quinque licht gulden scilicet XXX gemeijn (dg: de) gulden pro quolibet 

gulden computato (dg: ...) anno quolibet ad vitam dicte Luijtgardis et 

non ultra nativitatis Johannis et pro primo termino a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum ex dicta domo et area et aliis bonis 

dicti Arnoldi habitis et habendis et cum mortua fuerit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1180 p 048v 14 do 18-12-1393. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Nijcholaus van Luijssel een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op voornoemde 
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erfgoederen te leveren, gaande uit voornoemd ¼ deel. 

 

{Met haal verbonden aan BP 1180 p 048v 09}. 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum (dg: et so) dicto 

Nijcholao de Luijssel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis supra dictas hereditates 

tradendam ex dicta quarta premissorum. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 15 do 18-12-1393. 

Henricus van Eele, mr Willelmus zvw Gerardus van Hoesden en Petrus die 

Moelner beloofden aan Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus 80 

Hollandse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394) te 

betalen. 

 

Henricus de Eele magister Willelmus filius #quondam# Gerardi de Hoesden 

et Petrus die Moelner promiserunt Arnoldo filio #naturali# quondam 

Theoderici filii Bartholomei LXXX Hollant gulden seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 16 do 18-12-1393. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Scabini noluerunt. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 048v 17 do 18-12-1393. 

Johannes zvw Johannes gnd Berniers soen gaf uit aan Nijcholaus Hermans soen 

van Lijeshout de helft van ¼ deel in een kamp, gelegen onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Griensven, tussen de Gemene Akkers van Griensven 

enerzijds en Henricus Bollen en kvw Henricus van der Boijdonc anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti (dg: Bernies) Berniers soen (dg: 

q) medietatem unius quarte partis ad se spectantem in quodam campo sito 

infra libertatem in (dg: .) loco dicto Griensvenne inter (dg: here) 

communes agros de Griensvenne ex uno et inter hereditatem Henrici Bollen 

et liberorum quondam Henrici van der Boijdonc ex alio ut dicebat (dg: 

hereditarie vendidit) #dedit ad hereditarium censum# Nijcholao Hermans 

soen de Lijeshout (dg: promittens warandiam et obligationem deponere) pro 

hereditario censu XX solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie 

nativitatis Johannis ex dicta medietate dicte quarte partis promittens 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

1180 mf1 D 14 p. 49. 

 Sexta ante Thome: vrijdag 19-12-1393. 

 Tercia post Thome: dinsdag 23-12-1393. 

 

BP 1180 p 049r 01 do 18-12-1393. 

Gerardus Vrient, Johannes zvw Henricus Alarts soen, Petrus zvw Lambertus 

smid, Rodolphus zvw voornoemde Henricus Alarts soen, Henricus en 

Luijtgardis, kv voornoemde Rodolphus, verkochten aan Albertus Wael, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, de helft van een stuk beemd in Schijndel, naast het 

water gnd die Aa, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en 

een beemd gnd die Ymerken anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt 

tegen de andere helft van deze beemd, behorend aan Ghibo Wouter Laets soen, 

deze helft belast met 3 obool. 

 

Gerardus Vrient Johannes filius quondam Henrici Alarts soen Petrus filius 

quondam Lamberti fabri et Rodolphus filius dicti quondam Henrici Alarts 



Bosch’ Protocol jaar 1393 08. 

 

171 

soen Henricus et Luijtgardis liberi eiusdem Rodolphi cum tutore (dg: pe) 

medietatem #ad se spectantem# (dg: a) pecie prati site in parochia de 

Scijnle (dg: ultr aquam dictam die Aa) juxta aquam dictam die Aa inter 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno latere et inter (dg: 

here) pratum dictum die Ymerken ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra alteram medietatem dicte pecie prati spectantem ad 

Ghibonem Wouter Laets soen ut dicebant ut! dicebant hereditarie 

vendiderunt Alberto Wael ad opus mense sancti spiritus in Busco 

promittentes cum tutore warandiam et obligationem deponere exceptis III 

obulis exinde dicta medietate solvendis. Testes Lijsscap et Gestel datum 

supra. 

 

BP 1180 p 049r 02 do 18-12-1393. 

Jacobus, Ghisbertus en Sophia, kvw Johannes gnd Wrede van Herpen, en 

Albertus zvw Rutgherus gnd Boeve ev Agnes dvw Hermannus van Langel droegen 

over aan Henricus gnd Koeberch Godden soen een b-erfpacht van 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 8 morgen 

land, in Herpen, ter plaatse gnd in Riedebroek, naast Udela gnd Hulincs 

dochter, welke 8 morgen eertijds waren van voornoemde wijlen Johannes 

Wrede, welke pacht voornoemde wijlen Johannes Wrede gekocht had van 

voornoemde Hermannus van Langel zvw Henricus van Langel. Lasten van hun 

kant en van de kant van Agnes wv voornoemde Johannes Wrede worden 

afgehandeld. De brief overhandigen aan hen of aan Goeswinus van der 

Dijesen. 

 

Jacobus Ghisbertus et Sophia liberi quondam Johannis dicti (dg: We) Wrede 

de Herpe-(dg: n)-n cum tutore #et Albertus filius quondam Rutgheri dicti 

Boeve maritus et tutor Agnetis sue uxoris filie quondam Hermanni de 

Langel (dg: predicti)# hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex octo iugeribus terre sitis in parochia de Herpen in loco 

dicto in Riedebroec contigue iuxta hereditatem Udele dicte Hulincs 

dochter et que octo iugera terre dudum spectabant ad dictum quondam 

J[ohannem] Wrede quam paccionem dictus quondam Johannes Wrede erga 

#dictum# Hermannum de Langel filium quondam Henrici de Langel emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportaverunt Henrico dicto 

Koeberch Godden soen cum litteris et jure promittentes cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et 

Agnetis relicte dicti quondam Johannis Wrede deponere promisit insuper 

dictus Albertus super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

Tradetur littera sibi vel Goeswino van der Dijesen. 

 

BP 1180 p 049r 03 vr 19-12-1393. 

Zanderus van Vessem verkocht aan Arnoldus Hoernken een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 2 morgen land in 

Lithoijen, in Robrechts Hoeve, tussen Johannes Bijeken enerzijds en 

Johannes van Enode zv Ghisbertus anderzijds. 

 

Zanderus de Vessem hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex duobus 

jugeribus terre sitis in parochia de Lijttoijen in manso dicto Robbrechts 

Hoeve inter hereditatem Johannis Bijeken ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Enode filii Ghisberti ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Lisscap et Gestel datum sexta ante Thome. 

 

BP 1180 p 049r 04 vr 19-12-1393. 

Voornoemde Zanderus van Vessem verkocht aan Wolterus van Oekel een 

n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

voornoemde 2 morgen land. 
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Dictus Zanderus hereditarie vendidit Woltero de Oekel (dg: ..) 

hereditarium censum X solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex 

dictis duobus jugeribus terre et erit totum ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 049r 05 vr 19-12-1393. 

Voornoemde Zanderus van Vessem verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

voornoemde 2 morgen land. 

 

Dictus Zanderus hereditarie vendidit Arnoldo Hoernken hereditarium censum 

X solidorum monete solvendum hereditarie termino solucionis predicto ex 

dictis duobus jugeribus terre et erit totum ut supra. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1180 p 049r 06 vr 19-12-1393. 

Wijtmannus gnd Wijt zv Reijnerus gnd Zwaen beloofde aan Theodericus van 

Volkel, gedurende 10 jaar, elk jaar, met Kerstmis, 1 nieuwe gulden geld van 

Gelre (dg: of de waarde) te betalen. 

 

Wijtmannus dictus Wijt filius Reijneri dicti (dg: Zwa) Zwaen promisit 

super omnia se daturum Theoderico de Volkel ad spacium decem annorum 

proxime futurorum anno quolibet dictorum X annorum unum novum florenum 

aureum dictum gulden monete Gelrie (dg: vel valorem) anno quolibet 

dictorum X annorum in festo nativitatis Domini et pro primo a nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum (dg: et sic deinceps ultra annum) et 

sic deinceps dictis X annis durantibus. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 049r 07 di 23-12-1393. 

Walterus van Goerle zvw Johannes van Goerle droeg over aan hr Arnoldus 

Beijs priester, tbv Katherina ndv voornoemde Walterus, al zijn beesten, 

varend goed en gerede goederen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Walterus of voornoemde hr Arnoldus. 

 

Walterus de Goerle filius quondam Johannis de (dg: G) Goerle omnes suas 

bestias et bona pecoralia quecumque quocumque locorum consistentes 

insuper omnia sua bona mobilia et parata (dg: quocumque) habita et 

habenda quocumque locorum consistentia (dg: sive sita) ut dicebat 

supportavit domino Arnoldo (dg: Beij) Beijs presbitro ad opus Katherine 

filie naturalis dicti Walteri promittens ratam servare. Testes (dg: Ge) 

Goeswinus et Gestel datum (dg: supra) #tercia post Thome#. Tradetur 

littera dicto Waltero vel dicto domino Arnoldo. 

 

BP 1180 p 049r 08 di 23-12-1393. 

Voornoemde Walterus van Goerle zvw Johannes van Goerle beloofde aan zijn 

natuurlijke dochter Katherina een n-erfcijns van 30 oude schilden, met 

Pasen te betalen, gaande uit al zijn goederen. De brief overhandigen aan 

voornoemde Walterus of aan hr Arnoldus Beijs. 

 

Dictus Walterus promisit super habita et habenda se daturum et soluturum 

Katherine sue filie naturali hereditarium censum (dg: septuaginta) #XXX# 

aude scilde hereditarie pasche ex omnibus et singulis eius bonis 

mobilibus et immobilibus hereditariis et paratis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis habitis et habendis promittens super habita et 

habenda warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera sibi [Waltero] 

vel domino Arnoldo (dg: Be) [Beijs]. 

 

BP 1180 p 049r 09 di 23-12-1393. 

Vrouwe Gertrudis van Werthusen als abdis van het klooster Sint-Clara in Den 

Bosch verhuurde aan Willelmus van Beke van Ghestel een hoeve, aan voornoemd 

klooster behorend, in Schijndel, ter plaatse gnd die Achterste Hautart, 
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zoals Marcelius van Bruggen die als hoevenaar bezit, voor een periode van 5 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394), per jaar voor 42 oude 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan. Willelmus zal de helft van de vruchten krijgen 

die het eerste jaar op de hoeve zullen groeien, voor het geld van het 

eerste jaar. Willelmus zal de hoeve het zesde jaar bezitten, maar zal in 

dat jaar de hoeve bezaaien met eigen zaaigoed, en de helft van de oogst 

daarvan zal hij behouden. Willelmus zal met Sint-Jan, volgend op voornoemde 

6 jaar, aan het klooster 21 oude Gelderse gulden of de waarde betalen. 

Willelmus zal (1) elk jaar uitgraven in erfgoederen van het klooster gnd 

moer, 12 lofbaar voeder vrachten turf, die drogen en voor eigen rekening 

naar voornoemd klooster vervoeren, (2) elk jaar aan het klooster leveren 2 

lofbare vrachten hooi en ½ mud raapzaad, Bossche maat, (3) elk jaar voor 

het klooster 12 kapoenen voeden, (4) de dienaar van voornoemd klooster 

vervoeren op de gebruikelijke tijden, zoals ook de andere hoevenaars van 

het klooster dit doen, (5) elk jaar op de gebouwen van de hoeven 8 vimmen 

stro dekken; het klooster zorgt voor de dekker, (6) elk jaar 50 poten van 

wilgen planten op de erfgoederen van het klooster, (7) voor de helft 

bezitten de beesten en het varend goed op de hoeve; de andere helft is van 

het klooster, (8) geen andere beesten op de hoeve houden, (9) diensten voor 

het klooster verrichten, zoals ook de andere hoevenaars dat doen, (10) geen 

voer of stro van de hoeve verkopen of afvoeren, (11) de omheiningen, sloten 

en gebouwen van de hoeve onderhouden. Willelmus, zijn broers Goessuinus en 

Albertus en Johannes Dircs soen van Ghestel beloofden samen de heiningen en 

sloten te onderhouden. Eén brief voor het klooster. 

 

Domina Gertrudis de Werthusen abbatissa conventus sancte Clare in Busco 

ex parte et nomine sui et ?parte totius conventus mansum ad dictum 

conventum spectantem situm (dg: cum) in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Efterste Hautart cum suis attinentiis universis prout (dg: Ce) 

Marcelius de Bruggen huiusmodi mansum cum suis attinentiis ad presens 

possidet tamquam colonus ut dicebat (dg: dedit) locavit Willelmo de Beke 

de (dg: Herla) Ghestel ab eodem ad spacium quinque annorum post festum 

penthecostes proxime futurum deinceps sine medio sequentium possidendum 

anno quolibet dictorum quinque #annorum# pro XLII aude Gelre gulden seu 

valorem dandis dicto conventui ab alio anno quolibet dictorum quinque 

annorum mediatim Domini ?et (?verbeterd uit: d) mediatim Johannis et 

primo termino #a# nativitatis Domini proxime futuro #ultra annum# additis 

condicionibus sequentibus quod dictus Willelmus medietatem fructuum (dg: 

presenti) crescendorum in anno proxime futuro supra dictum mansum cum 

suis attinentiis scilicet pro pecunia primi (dg: anni ....) anni dictorum 

quinque annorum (dg: et) item quod dictus Willelmus possidebit dictum 

mansum cum suis attinentiis sexto anno scilicet anno dictos quinque annos 

sine medio sequente sub ista condicione quod ipse #Willelmus# in 

huiusmodi sexto anno (dg: me) dictum mansum cum suis propriis seminibus 

seminabit et medietatem fructuum ab huiusmodi seminibus (dg: eiusdem) in 

eodem sexto anno crescentium dictus Willelmus habebit et secum deportabit 

pro qua medietate huiusmodi fructuum huiusmodi sexti anni dictus 

Willelmus dabit et exsolvet dicto conventui XXI aude Ghelre gulden seu 

valorem in festo nativitatis Johannis post huiusmodi sex annos sine medio 

sequente item quod dictus Willelmus effodiet #quolibet anno dictorum sex 

annorum# dicto conventui in hereditatibus dictis moer dicti conventus XII 

lofber voeder #plaustra# cespitum [quos] cespites dictus Willelmus 

siccabit et sub propriis laboribus et expensis in dicto conventu 

deliberabit [item] quod dictus Willelmus [dabit dicto conventui anno] 

quolibet dictorum sex annorum duos (dg: lofber) lofber (dg: voe) plaustra 

feni et dimidium modium seminis raparum mensure de Busco (dg: et XII 

capones) item quod dictus Willelmus tenebit et enutriet dicto conventui 

anno quolibet dictorum sex annorum XII capones moodo in hoc consueto 
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1180 mf1 E 01 p. 50. 

 Tercia post Thome: dinsdag 23-12-1393. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1393. 

 Secunda post nativitatis Domini: maandag 29-12-1393. 

 

BP 1180 p 050v 01 di 23-12-1393. 

item quod dictus Willelmus vehere tenebitur (dg: ministerium h) ministrum 

dicti conventus (dg: anno) semper temporibus ad hoc competentibus (dg: 

ad) dictis sex annis durantibus similiter aliis colonis dicti conventus 

item quod dictus Willelmus (dg: se) quolibet dictorum sex annorum tegere 

tenebitur supra edificia dicti mansi VIII (dg: vina) vimas straminum 

#conventus procurabit tectorem# item quod dictus Willelmus #quolibet anno 

dictorum sex annorum# plantabit sive firmabit effodiendas L plantas 

dictas poeteren saliceas supra hereditates ad dictum conventum (dg: p) 

spectantes item omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra dictum 

mansum dictis sex annis durantibus erunt mediatim dicti conventus et 

mediatim dicti Willelmi et quod ipse Willelmus dictis sex annis 

durantibus non tenebit (dg: dictis sex annis durantibus) aliquas bestias 

alienas #supra dictum mansum# item quod dictus Willelmus servet dicto 

conventui (dg: si) dictis sex annis durantibus similiter aliis colonis 

dicti conventus item quod ipse Willelmus non (dg: alienab) alienabit nec 

vendet alique pabula vel stramina supra dictum mansum cum suis 

attinentiis crescenda nec eciam alique pabula vel stramina supra dictum 

mansum cum suis attinentiis crescenda veher[et?] vel deportabit a dicto 

manso et quod ipse Willelmus #sepes et fossata# edificia dicti mansi 

dicto spacio pendente in bona disposicione tenebit et in fine dictorum 

sex annorum in bona disposicione relinquet et [sub] istis condicionibus 

promisit warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

et cum Goessinus! Albertus eius fratres Johannes Dircs soen de Ghestel 

(dg: indi) repromiserunt indivisi super omnia et quod ipsi #(dg: 

edifica)# sepes et fossata dicti (dg: mansi in bona disposicione tenebunt 

et in fine dictorum sex annorum relinquent). Testes Gestel et Gemert 

datum tercia post Thome. Erit una littera pro conventu. 

 

BP 1180 p 050v 02 di 23-12-1393. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde drie schadeloos te houden. 

 

+. 

Dictus Willelmus promisit dictos 3 indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 050v 03 di 23-12-1393. 

(dg: Gerardus W). 

 

BP 1180 p 050v 04 wo 24-12-1393. 

Hermannus zvw Gerardus Witmeri droeg over aan Petrus Witmeri Weenmaers soen 

¼ deel, dat aan Henricus van Berze zvw Lambertus Witmeri behoorde, in het 

deel, dat aan voornoemde wijlen Lambertus behoorde, in de tiende van Lith, 

welk ¼ deel voornoemde wijlen Gerardus gekocht had van voornoemde Henricus 

van Berze. 

 

Hermannus filius quondam Gerardi Witmeri (dg: tp.) quartam partem que ad 

Henricum de Berze filium quondam Lamberti Witmeri spectabat in tota parte 

que spectabat ad dictum quondam Lambertum in decima de Lijt quam quartam 

partem dictus quondam Gerardus erga dictum Henricum de Berze emendo 

acquisiverat prout in litteris hereditarie supportavit Petro Witmeri 

Weenmaers soen cum litteris et jure promittens ratam servare et 

obligationem et impeticionem ex parte et! dicti quondam Gerardi et 

quorumcumque heredum dicti quondam Gerardi deponere. Testes Lijsscap et 

Goeswinus datum in vigilia nativitatis Domini. 
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BP 1180 p 050v 05 wo 24-12-1393. 

Voornoemde Hermannus zvw Gerardus Witmeri droeg over aan Petrus Witmeri zvw 

Wenemarus het deel, dat aan Lemkinus gnd Witmeri gekomen was na overlijden 

van zijn vader Lambertus gnd Witmeri, in de tiende van Groot Lith, aan 

voornoemde wijlen Gerardus Witmeri overgedragen door voornoemde Lemkinus. 

 

Dictus Hermannus totam partem et omne jus que #et quod# (dg: Lemke) 

Lemkino dicto Witmeri de morte quondam Lamberti dicti Witmeri sui patris 

successione (dg: fuerant advolute) fuerant advolute in decima de Groet 

Lijt supportatas dicto quondam Gerardo Witmeri ad! dicto Lemkino prout in 

litteris supportavit Petro Witmeri filio quondam Wenemari cum litteris et 

jure promittens super omnia ut immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 050v 06 wo 24-12-1393. 

Leonius van Hueselingen nzvw Leonius van Langvelt machtigde zijn broer 

Henricus Gruijter te manen en te heffen zijn cijnzen en renten, zijn 

oogsten en tegoeden, en zijn goederen te beheren. 

 

Leonius de Hueselingen filius naturalis quondam Leonii de (dg: ..) 

Langvelt dedit potestatem Henrico Gruijter suo fratri potestatem monendi 

et levandi etc suos census redditus et proventus ac credita sua quecumque 

(dg: et bona) que sibi debentur et debebuntur et sua bona regendi usque 

ad revocacionem. Testes Gestel et Gemert datum in vigilia nativitatis 

Domini. 

 

BP 1180 p 050v 07 wo 24-12-1393. 

Hermannus zvw Gerardus Witmeri zvw Petrus Witmeri droeg over aan Petrus 

Witmeri zv voornoemde Wenemarus het deel dat aan voornoemde wijlen Gerardus 

Witmeri gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Petrus Witmeri 

in de tiende van Groot Lith, dit deel belast met 22½ schelling oude 

pecunia. 

 

Hermannus filius quondam Gerardi Witmeri filii quondam Petri Witmeri 

totam partem et omne jus (dg: sibi de n) dicto quondam Gerardo Witmeri de 

morte dicti quondam Petri Witmeri sui patris successione advolutas in 

decima de Groet Lijt ut dicebat hereditarie supportavit Petro Witmeri 

filio (dg: ..) dicti Wenemari promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis XXII et dimidio solidis antique pecunie ex 

dictis parte et jure de jure solvendis. Testes Lijsscap et Goeswinus 

datum supra. 

 

BP 1180 p 050v 08 wo 24-12-1393. 

Johannes Raet ev Margardis dvw Ghodinus smid van Lijt maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond 10 schelling oude 

pecunia, die voornoemde wijlen Ghodinus gekocht had van Bernardus gnd graaf 

zvw Bernardus gnd Graeve. 

 

Johannes Raet maritus et tutor legitimus Margardis sue uxoris filie 

quondam (dg: God) Ghodini (dg: de) fabri de Lijt hereditarium censum 

trium librarum et decem solidorum antique pecunie quem censum dictus 

quondam Ghodinus erga Bernardus! dictus Comes filium quondam Bernardi 

dicti Graeve emendo acquisiverat prout in litteris (dg: mo) et quem 

censum nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 050v 09 wo 24-12-1393. 

Goeswinus zvw Johannes Goeswijns soen verkocht aan Petrus van den Hoernic 

zvw Johannes van den Hornic van Eersel een erfgoed met gebouwen, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van Lambertus gnd Camp 

enerzijds en erfgoed van Gerardus gnd Walsart anderzijds, aan hem verkocht 

door Johannes zvw Johannes gnd Moen. 
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Goeswinus filius quondam Johannis Goeswijns soen hereditatem sitam in 

Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Lamberti dicti Camp ex uno 

et inter hereditatem Gerardi dicti Walsart ex alio venditam sibi a 

Johanne filio quondam Johannis dicti Moen prout in litteris simul cum 

edificiis in primodicta hereditate consistentibus ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro van den Hoernic filio quondam Johannis van den Hornic de 

Eersel supportavit cum litteris [et aliis] et jure promittens ratam 

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

 

BP 1180 p 050v 10 wo 24-12-1393. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Goeswinus 6 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pasen (zo 19-04-1394), 6 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis (wo 24-06-1394), en 11 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1394) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Goeswino sex novos Gelre gulden 

seu valorem in festo pasche #(dg: proxime futuro)# et sex novos Gelre 

gulden seu valorem (dg: in festo nativitatis Domini i #i#) in festo 

nativitatis (dg: Domini) #Johannis# (dg: proxime futuro ultra annum 

atque) atque undecim novos Gelre gulden seu valorem in festo Remigii 

proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1180 p 050v 11 ma 29-12-1393. 

Woltherus gnd Claes soen van Hijntham molenaar verkocht aan Johannes 

Bisscop de helft van een huis en erf, in Den Bosch, op het Ortheneind, 

tussen erfgoed van Weijndelmoedis gnd van Maren enerzijds en erfgoed van 

Reijnkinus szvw Johannes Potteij anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Reijnkinus, aan hem verkocht door Jacobus zvw Nicholaus van 

Kessel. 

 

Woltherus dictus Claes soen de Hijntham multor medietatem domus et aree 

site in Busco in fine Orthense inter hereditatem Weijndelmoedis dicte de 

Maren ex uno et inter hereditatem Reijnkini generi quondam Johannis 

Potteij ex alio scilicet illam medietatem domus et aree predicte que sita 

est contigue iuxta hereditatem dicti Reijkini! venditam sibi a (dg:Nic) 

Jacobo filio quondam Nicholai de Kessel prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni Bisscop supportavit cum dictis litteris et aliis et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Lisscap et Goessuinus datum secunda post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 050v 12 ma 29-12-1393. 

Godefridus Vijfvoet verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus (dg: Vijfvo) Vijfvoet prebuit et reportavit. Testes datum ut 

supra. 

 

1180 mf1 E 02 p. 51. 

 Secunda post nativitatis Domini: maandag 29-12-1393. 

 in crastino circoncisionis: vrijdag 02-01-1394. 

 in profesto circumcisionis: woensdag 31-12-1393. 

 anno XCIIII mensis januarii die tercia pontificis Bonifacii noni 

  anno quinto: zaterdag 03-01-1394. 

 Sexta post epiphanie: vrijdag 09-01-1394. 

 Quinta post octavas epijphanie: donderdag 15-01-1394. 

 

BP 1180 p 051r 01 ma 29-12-1393. 

Hubertus van Ghemert verkocht aan Johannes Bathen soen (1) een huis, tuin 

en andere gebouwen in Rosmalen, tussen wijlen Ghisbertus Liscap enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land aldaar, tegenover voornoemd 

huis, tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint anderzijds, met een 

eind strekkend aan Ambrosius gnd Broes van den Kaijenberch, belast met 1 
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zester rogge aan de kerk van Rosmalen. 

 

Hubertus de Ghemert domum ortum (dg: cum pecia terre sibi adiacente) 

sitos in parochia de Roesmalen inter hereditatem quondam Ghisberti Liscap 

ex uno et inter communem platheam ex alio cum ceteris edificiis ibidem 

consistentibus atque quandam peciam terre sitam ibidem in opposito domus 

predicte inter (dg: hereditatem) communem platheam ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Ambrosii dicti 

Broes van den Kaijenberch ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Bathen 

soen promittens (dg: ratam servare) warandiam et obligationem deponere 

excepto uno sextario siliginis ecclesie de Roesmalen in solvendo. Testes 

Liscap et Gestel datum secunda post nativitatis Domini. 

 

BP 1180 p 051r 02 vr 02-01-1394. 

Eustatius van Hedichusen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nota. 

Eustatius de Hedichusen prebuit et reportavit. Testes Lisscap et 

Goessuinus datum (dg: ..) in crastino circoncisionis. 

 

BP 1180 p 051r 03 vr 02-01-1394. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Hubertus 56 oude Gelderse 

gulden of de waarde 15 dagen voor Kerstmis aanstaande (vr 11-12-1394) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes promisit dicto Huberto LVI antiquos Gelre gulden vel 

valorem ad quindenam ante festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 051r 04 wo 31-12-1393. 

Willelmus Delijen soen van Os droeg over aan zijn broer Woltherus Delijen 

soen 2 stukken land in Oss, ter plaatse gnd dat Oosterveld, (1) tussen 

Cristina Vrancken enerzijds en Elisabeth gnd Sanders anderzijds, (2) tussen 

Nicholaus gnd Rodekens soen enerzijds en Johannes zv Andreas gnd Henssen 

soen anderzijds. 

 

Willelmus Delijen soen de Os duas pecias terre sitas in parochia de Os ad 

locum dictum dat Oestervelt quarum una inter hereditatem Cristine 

Vrancken ex uno et inter hereditatem Elisabeth dicte Sanders ex alio et 

altera inter hereditatem Nicholai dicti Rodekens soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Andree (dg: H) dicti Henssen soen ex alio sunt 

site ut dicebat hereditarie supportavit Wolthero Delijen soen suo fratri 

promittens warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. 

Testes Lisscap et Goessuinus datum in profesto circumcisionis. 

 

BP 1180 p 051r 05 wo 31-12-1393. 

Elisabeth dvw Amelius gnd Meijnsen soen verkocht aan Henricus Loenman 5½ 

hont 3½ roeden land in Kessel, ter plaatse gnd den ?Erden, tussen wijlen 

Herbertus Truden soen en zijn kinderen enerzijds en Makarius gnd Kerijs van 

Kessel, Johannes gnd Lodewich van Lijt en Petrus gnd die Jonge anderzijds 

Verkoopster, haar zoon Amelius en Johannes zv Johannes van der Straten ev 

Riswijndis dv voornoemde Elisabeth beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd waterlaten, zegedijken en sloten. 

 

Elisabeth filia quondam Amelii dicti Meijnsen soen cum tutore quinque et 

dimidium hont atque (dg: q) tres et dimidiam virgatas terre sitas in 

parochia de Kessel ad locum dictum den E[?r]den inter hereditatem (dg: 

He) quondam Herberti Truden soen et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Makarii dicti Kerijs de Kessel Johannis dicti Lodewich de 

Lijt et Petri dicti die Jonge ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Loenman promittentes cum tutore et cum ea (dg: A) Amelius eius 
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filius et Johannes filius Johannis van der Straten maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Riswijndis eius uxoris filie dicte Elisabeth super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

aqueductibus (dg: slusis) et Zegedike et fossatis ad premissa 

spectantibus ut dicebant. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 051r 06 za 03-01-1394. 

Berwinus zvw Godefridus Lambrechts soen verkocht voornoemd land aan de 

koper en verklaarde dat de koopprijs was voldaan. Opgesteld in het 

wisselkantoor, in aanwezigheid van Johannes van de Kloot, Arnoldus van 

Vladeracken en Franco Croeke. 

 

A. 

Berwinus filius quondam Godefridi Lambrechts soen (dg: .......) premissa 

vendidit dicto (dg: venti) emptori promittens super habita et habenda 

fide prestita warandiam et obligationem deponere exceptis predictis 

oneribus et recognovit sibi de pretio fore satisfactum. Acta in cambio 

presentibus Johanne de Globo Arnoldo de Vladeracken et Francone Croeke 

datum anno XCIIII m[ensis] {in margine sinistra:} januarii die tercia 

hora none pontificis Bonifacii noni anno quinto. 

 

BP 1180 p 051r 07 za 03-01-1394. 

Petrus van den Hoernic zvw Johannes van den Hoernic van Oerscot gaf uit aan 

Philippus Tuijn een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Oude Huls, tussen erfgoed van Arnoldus van Casteren enerzijds en het 

woonhuis van voornoemde Petrus anderzijds, welke kamer vóór 11 voet minus 2 

vingers breed is en achter 3 voet, en welke kamer strekt vanaf de gemene 

weg achterwaarts tot aan een gemene sloot; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfcijns van 40 schelling, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. 

De wand tussen voornoemde kamer en het woonhuis van voornoemde Petrus zal 

gemeenschappelijk zijn. 

Zouden voornoemde kamer en voornoemd woonhuis te gronde gaan, en zouden 

voornoemde Petrus en Philippus die weer willen opbouwen, dan zullen zij 

tussen hun erfgoederen een gemeenschappelijke osendrup vrijlaten. 

 

Petrus van den Hoernic filius quondam Johannis van den Hoernic de Oerscot 

quandam cameram cum eius fundo sitam in Busco ad vicum dictum (dg: Aude 

Ho) Aude Huls inter hereditatem Arnoldi de Casteren ex uno et inter domum 

habitationis dicti Petri ex alio et que camera predicta undecim pedatas 

duabus digidis! ?minus ante atque tres pedatas terre retro in (dg: longi) 

latitudine continet et que camera predicta tendit a communi plathea 

retrorsum ad commune fossatum ut dicebat hereditarie (dg: vendidit P) 

dedit ad censum Philippo Tuijn ab eodem pro hereditario censu XL 

solidorum dando dicto Petro ab alio mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex camera predicta promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit ex dicta camera tali 

condicione quod paries stans sivi situs inter dictam cameram et inter 

dictam domum habitationis dicti Petri predictorum Petri et Philippi 

communis erit et permanebit et quod ipsi Petrus et Philippus dictum 

parietem sub eorum communibus expensis tenebunt et conservabunt si si! 

contingat dictas cameram et domum habitationis dicti Petri communi 

infortunio deperiri (?dg: ex) et dicti Petrus et Philippus reedificare 

voluerint extunc dicti (dg: pl) Petrus et Philippus inter eorum 

hereditates commune stillicidium de suis hereditatibus communiter 

relinquent. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 051r 08 za 03-01-1394. 

Henricus Cuper en zijn kinderen Johannes, Elisabeth en Beatrix verkochten 
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aan Johannes van den Dijstelberch een n-erfcijns58 van 3 pond geld, een 

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

huis en erf in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vismarkt naar de 

Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Hermannus Eijcman enerzijds en 

erfgoed van Nicholaus Asman anderzijds, reeds belast met (1) de 

hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 15 schelling 3 pond geld. De brief 

overhandigen aan Theodericus van Rode. 

 

Henricus Cuper (dg: hereditarie vendidit Johanni) Johannes Elisabeth et 

Beatrix liberi dicti Henrici cum tutore hereditarie vendiderunt #(dg: 

Theoderico de Rode ad opus)# Johanni (dg: -s) van den Dijstelberch 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

tendente a foro piscium versus vicum scriniparorum inter hereditatem 

Hermanni Eijcman ex uno et inter hereditatem Nicholai Asman ex alio ut 

dicebant promittentes cum tutore warandiam et obligationem exceptis censu 

ducis et hereditario censu #XV solidorum atque# trium librarum monete 

(dg: pro) prius inde solvendis et sufficientem facere. Testes Lijsscap et 

Jorden datum sabbato post epiphaniam. ?Detur Theoderico de Rode. 

 

BP 1180 p 051r 09 vr 02-01-1394. 

Bertoldus Backe, Johannes van de Dijk en Johannes van Dordrecht beloofden 

aan Philippus Jozollo 200 Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 

03-03-1394; 29+28+3=60 dgn) te betalen, op straffe van 5. 

 

Bertoldus Backe Johannes de Aggere et Johannes de Dordrecht promiserunt 

Philippo Jozollo IIc scuta Francie ad carnisprivium proxime persolvendos 

pena quinque. Testes Lisscap et Goessuinus datum in crastino 

circumcisionis Domini. 

 

BP 1180 p 051r 10 vr 02-01-1394. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit II placken. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 051r 11 vr 09-01-1394. 

Wellinus Roveri en zijn kinderen Arnoldus Rover, Gheerlacus, Arnoldus van 

Hackenen en Theodericus, verkochten aan Arnoldus Hoernken een n-erfcijns 

van 9 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft in 12 morgen 

land onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse 

gnd Poeldonk, tussen Henricus Scilder enerzijds en Rodolphus Lisabetten 

soen anderzijds, strekkend met een eind aan de Yvenlaarse Dijk, en uit de 

gebouwen die op die helft staan, reeds belast met de hertogencijns. 

 

(dg: Woltherus Wellen filius Roveri) #Wellinus Roveri# Arnoldus Rover 

Gheerlacus (dg: et) Arnoldus de Hackenen et (dg: Theodericus) 

#Theodericus# eius liberi hereditarie vendiderunt Arnoldo Hoernken 

hereditarium censum (dg: nov) novem librarum monete solvendum hereditarie 

in festo nativitatis Domini (dg: ex me) ex medietate ad ipsos venditores 

spectante in XII jugeribus terre sitis infra libertatem in loco dicto 

Dungen ad locum dictum Poeldonc inter hereditatem Henrici Scilder ex uno 

et inter hereditatem Rodolphi Lisabetten soen ex alio tendentibus cum uno 

fine ad (dg: he) aggerem dictum den Yvelaerschen Dijke et ex edificiis in 

dicta medietate consistentibus ut dicebant promittentes warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu (dg: ex) ducis ex dicta 

medietate de jure solvendo et sufficientem facere. Testes Lisscap et 

Jordanus datum sexta post epiphanie. 
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BP 1180 p 051r 12 do 15-01-1394. 

Theodericus van den Porten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus van den Porten prebuit re! reportavit. Testes Lijsscap et 

Goeswinus datum quinta post octavas epijphanie. 

 

BP 1180 p 051r 13 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Wellinus Roveri beloofde aan zijn kinderen 90 Gelderse gulden of 

de waarde na maning te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Wellinus al zijn haaflijke goederen tot onderpand. Overhandigen aan Roverus 

Boest. 

 

Dictus Wellinus promisit ut debitor principalis super omnia dictis suis 

liberis nonaginta Gelre gulden vel valorem ad eorum monitionem 

persolvendos et ad maiorem securitatem dictus Wellinus omnia sua bona 

mobilia dicta have dictis suis liberis pro solucione dicte pecunie ad 

pignus imposuit. Testes datum ut supra. #Lijsscap et Jordanus datum sexta 

post epiphanie#. Detur Rovero BoeSint- 

 

1180 mf1 E 03 p. 52. 

 in crastino epiphanie: woensdag 07-01-1394. 

 Dominica post circumcisionis: zondag 04-01-1394. 

 Sexta post epiphanie: vrijdag 09-01-1394. 

 in octavis epiphanie Domini: dinsdag 13-01-1394. 

 Quinta post octavas epiphanie: donderdag 15-01-1394. 

 

BP 1180 p 052v 01 wo 07-01-1394. 

Emondus Rover zvw Johannes van Hellu droeg over aan hr Willelmus van 

Meerhem !gnd van Bucstel alle goederen van Johannes Proest van Bucstel, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Jacobus Coptiten. 

 

Emondus Rover filius quondam Johannis de Hellu omnia et singula bona 

Johannis Proest de Bucstel quocumque locorum sita vendita (dg: sibi) 

vendita! sibi a Jacobo Coptiten per judicem mediante sententia prout in 

litteris hereditarie supportavit domino Willelmo de Meerhem !dicto de 

Bucstel cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Berkel et Goessuinus datum in crastino 

epiphanie. 

 

BP 1180 p 052v 02 wo 07-01-1394. 

Wolterus Coptiten deed afstand. 

 

Wolterus Coptiten super premissis renunciavit promittens ratam servare. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 03 wo 07-01-1394. 

Johannes van de Kloot en Johannes Zebrechts soen beloofden aan Woltherus 

Coptiten 200 mottoen, 13½ plakmeeuwen van de graaf van Vlaanderen voor 1 

mottoen gerekend, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1394) te betalen. 

 

-. 

(dg: ?U) Johannes de Globo et Johannes Zebrechts soen promiserunt 

Wolthero Coptiten ducentos denarios aureos mottoen vocatos boni auri et 

justi ponderis scilicet XIII et dimidio plackmeuwen monete (dg: regis) 

comitis Flandriensis pro quolibet computato #vel valorem# ad pasca 

proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 04 wo 07-01-1394. 

Hr Willelmus van Bucstel beloofde voornoemde Johannes en Johannes 

schadeloos te houden. 
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Dominus Willelmus de Bucstel promisit dictos Johannem et Johannem 

indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 05 wo 07-01-1394. 

Henricus Venbossche verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus Heijme zvw 

Arnoldus Heijme 53 oude schilden, die voornoemde wijlen Arnoldus Heijme 

verschuldigd was aan voornoemde Henricus. 

 

Henricus Venbossche recognovit se recepisse ab Arnoldo Heijme filio 

quondam Arnoldi Heijme (dg: ..) LIII aude scilde quos dictus quondam 

Arnoldus Heijme dicto Henrico solvere tenebatur ut dicebat clamans inde 

quitum etc. Testes Gestel et Jorden datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 06 wo 07-01-1394. 

Johannes van Middeghael verhuurde aan Lambertus zvw Johannes van Haeften 2 

akkers, in Groot Lith, tussen Batha van Haeften enerzijds en Henricus zv 

Johannes Bolen soen anderzijds, voor een periode van 5 jaar, ingaande Sint-

Martinus aanstaande (wo 11-11-1394), per jaar voor de grondcijns en voor 6½ 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Martinus te betalen, belast met 

sluizen en waterlaten. De brief van de buitenlui afgeven aan Arnoldus 

Meijsen. 

 

Solvit extraneus. Detur Arnoldo Meijsen. 

Johannes de (dg: Middegh) Middeghael duos agros terre ?rest sitos in 

parochia de Groet Lijt inter hereditatem Bathe de Haeften ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii Johannis Bolen soen ex alio ut dicebat locavit 

Lamberto filio quondam Johannis de Haeften ab eodem ad spacium quinque 

annorum a festo Martini proxime #futuro# sine medio subsequentium 

possidendos pro censu dominorum fundi dando etc et pro VIJ Hollant gulden 

vel valorem dandis dicto Johanni a dicto Lamberto anno quolibet dictorum 

quinque (dg: ..) annorum Martini et pro primo ultra annum promittens 

warandiam et aliam obligationem et! obligationem deponere exceptis 

sluijsis et aqueductibus ad premissa spectantibus et alter repromisit 

super omnia et quod dictos aggeres tenebit quod dicto Johanni dampna 

exinde non eveniant (dg: testes datum ut supra et fiet). Testes datum ut 

supra. Detur littera extranei Arnoldo Meijsen. 

 

BP 1180 p 052v 07 wo 07-01-1394. 

Henricus van Werthuijsen en Gerardus van Berkel beloofden aan Philippus 

Jozollo 62 Hollandse gulden met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1394; 

24+28+3=55 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

+. 

Henricus de Werthuijsen et Gerardus de Berkel promiserunt Philippo 

Jozollo LXII Hollant gulden ad carnisprivium proxime persolvendos pena 

II. Testes Goessuinus et Gestel datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1180 p 052v 08 wo 07-01-1394. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 09 zo 04-01-1394. 

Godefridus Punder beloofde aan Arnoldus Stamelart van Spanct 22 Hollandse 

gulden, 40 plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1394) te betalen. 

 

Godefridus Punder promisit Arnoldo Sta de Spanct XXII Hollant gulden vel 

pro quolibet XL placken ad pasca proxime persolvendos. Testes Ghisbertus 
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et Jordanus datum dominica post circumcisionis. 

 

BP 1180 p 052v 10 vr 09-01-1394. 

Ambrosius gnd Broes zvw Johannes Bael van den Kaijenberch verkocht aan 

Johannes zvw Nicholaus gnd Daems soen van den Kerchoeve 1/3 deel van 1 

lopen roggeland, in Rosmalen, tussen Henricus zvw Rodolphus Rover van 

Vladeracken enerzijds en Willelmus Hels anderzijds. 

 

Ambrosius dictus Broes filius quondam Johannis Bael van den Kaijenberch 

(dg: qua) terciam partem ad se spectantem unius lopinate terre siliginee 

site in parochia de Roesmalen inter hereditatem Henrici filii quondam 

Rodolphi Rover de Vladeracken ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels 

ex alio prout dicta tercia pars ibidem est sita et ad dictum Ambrosium 

dinoscitur pertinere ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Nicholai dicti Daems soen van den Kerchoeve promittens warandiam 

et obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes Jorden et 

Ghemert datum sexta post epiphanie. 

 

BP 1180 p 052v 11 vr 09-01-1394. 

Johannes oudere zv Ambrosius van den Kaijenberch verkocht aan Nicholaus zvw 

Everardus van Heze, tbv hem en zijn vrouw Hilla dvw Ghibo Kesselman, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit 4 hont land in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd Foijts Werf, 

tussen Johannes Hals enerzijds en Henricus Keijser anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes #senior# filius Ambrosii van den Kaijenberch (dg: ab ipso et 

Aleijde) legitime vendidit Nicholao filio quondam Everardi de Heze ad 

opus sui et ad opus Hille sue uxoris filie quondam Ghibonis Kesselman 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam ipsorum amborum vel alterius eorum in festo nativitatis 

Domini ex IIIIor hont terre sitis in jurisdictione de Meerwijc in loco 

dicto Foijts Werf inter hereditatem Johannis Hals ex uno et inter 

hereditatem Henrici Keijser ex alio ut dicebat promittens warandiam et 

aliam obligationem deponere (dg: exceptis 3) et sufficientem facere et 

alter diutius viovens integraliter obtinebit etc etc. Testes datum ut 

supra. Testes! datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 12 vr 09-01-1394. 

Johannes van Driel zvw Arnoldus gnd Broes soen verkocht aan Willelmus Backe 

zvw Mathijas van den Molengrave een n-erfcijns59 van 3 pond geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van Johannes Boenaert enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus Pasteijdebecker anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld. 

 

Johannes de Driel filius quondam Arnoldi dicti Broes soen hereditarie 

vendidit Willelmus! Backe filio quondam Mathije van den Molengrave 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie Johannis 

ex domo et area sita in Busco in vico reparatorum veterum vestium inter 

hereditatem Johannis Boenaert ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Pasteijdebecker ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XL 

solidorum dicte monete prius inde solvendo et sufficientem facere. Testes 

Jorden et Ghemert datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 13 vr 09-01-1394. 

Voornoemde Johannes verkoper verkocht aan voornoemde Willelmus koper een 
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n-erfcijns60 van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemd 

huis en erf. 

 

Dictus Johannes venditor hereditarie vendidit dicto Willelmo emptori 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex dicta domo et area promittens totum ut supra. 

Testes datum ut supra. 

 

BP 1180 p 052v 14 di 13-01-1394. 

Arnoldus zv Arnoldus zvw Martinus Visser droeg over aan zijn broer 

Bartholomeus zijn deel in een erfgoed van voornoemde Arnoldus zvw Martinus, 

in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes Loije enerzijds 

en erfgoed dat was van Lambertus Leijdecker anderzijds. 

 

Arnoldus filius Arnoldi filii quondam Martini #piscatoris# totam partem 

et omne jus sibi competentes in (dg: dicto) hereditate dicti Arnoldi 

filii quondam Martini sita in Busco ultra pontem piscium inter 

hereditatem Johannis Loije ex uno et inter hereditatem que fuerat 

Lamberti Leijdecker ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Bartholomeo suo fratri promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Lisscap et Goessuinus datum in octavis epiphanie Domini. 

 

BP 1180 p 052v 15 do 15-01-1394. 

Nicholaus zvw Ghisbertus van den Broec droeg over aan Johannes zvw 

Anthonius van der Weteringen een b-erfcijns van 2 gulden, die voornoemde 

Johannes beloofd had aan voornoemde Nicholaus, met Lichtmis in Sint-

Oedenrode te betalen, gaande uit een stuk land gnd Paasakker, in Sint-

Oedenrode, in goederen gnd ter Linden. 

 

Nicholaus filius quondam Ghisberti van den Broec hereditarium censum 

duorum florenorum aureorum communiter gulden vocatorum vel alterius 

pagamenti quem Johannes filius quondam Anthonii van der Weteringen 

promisit se daturum dicto Nicholao hereditarie purificationis in Rode 

tradendum ex pecia terre dicta Paesacker {in margine sinistra:} #Passche 

Acker# sita in parochia de Rode in bonis dictis ter Lijnden ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Lisscap et Jordanus datum 

quinta post octavas epiphanie. 
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