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1183 f.026r. 

 sabbato post nativitatis Domini: zaterdag 30-12-1402. 

 anno CCCCmo tercio mensis decembris die penultima: 

  zaterdag 30-12-1402. 

 quarta post circumcisionis Domini: woensdag 03-01-1403. 

 

BP 1183 f 026r 01 za 30-12-1402. 

Johannes zv Mauricius van Boemel beloofde aan Bela wv Johannes Swartbroec 

de jongere een lijfrente van 10 nieuwe Gelderse gulden zoals die nu in de 

beurs gaan of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes filius Mauricii de Boemel promisit super omnia habita et habenda 

se daturum et soluturum Bele relicte quondam Johannis Swartbroec junioris 

vitalem pensionem X novorum Gelre gulden quales jam ad bursam currunt vel 

valorem (dg: ut) anno quolibet ad vitam dicte Bele et non ultra (dg: 

mediatim Domini) et mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

termino nativitatis Johannis proxime futuro ex omnibus bonis dicti 

Johannis habitis et habendis et cum mortua fuerit erit quitum. Testes 

Nijcholaus et Willelmus datum sabbato post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 026r 02 za 30-12-1402. 

Johannes Kepken zvw Pontenerus Kepken beloofde aan voornoemde Bela wv 

Johannes Swartbroec de jongere een lijfrente van 10 nieuwe Gelderse gulden 

als boven, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis , gaande uit alle goederen van voornoemde Johannes. 

 

Johannes Kepken (dg: Pont) filius quondam Ponteneri Kepken promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum dicte Bele vitalem pensionem X 

novorum Gelre gulden ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 026r 03 za 30-12-1402. 

Johannes Broc zvw Johannes Broc van Haren verkocht aan Mechtildis Posteels 

wv Godescalcus Roesmont, tbv haar en haar dochter Hilla, een erfpacht van 1 

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

een stuk land, gnd den Vijssenacker, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Willelmus Vos enerzijds en Lambertus van Luijssel anderzijds. 

 

Johannes Broc filius quondam Johannis Broc de Haren hereditarie vendidit 

Mechtildi Posteels relicte quondam Godescalci Roesmont (dg: hereditariam 

paccionem uni) ad opus #sui et ad opus# Hille eius filie hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditaria! 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia terre dicta den 

Vijssenacker sita in parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter 

hereditatem Willelmi Vos ex uno et inter hereditatem Lamberti de Luijssel 

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

obligationem deponere (dg: exceptis cens) et sufficientem facere tali 

annexa conditione quod dicta Mechtildis dictam paccionem integraliter 

levabit ad eius vitam et post eius decessum ad Hillam eius filiam 

devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 026r 04 za 30-12-1402. 

Walterus Priem van Haren verkocht aan Johannes Heester zv Johannes Heester 

een (nieuwe) erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch aan het huis van het Geefhuis te leveren, gaande uit (1) de helft 

in een stuk land, gnd die Brake, 3 lopen rogge groot, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen Willelmus Vos enerzijds en Engbertus Elijaes 

anderzijds, (2) de helft in 1 lopen land, aldaar, tussen Johannes van Beke 

enerzijds en wijlen Engbertus van den Venne anderzijds, reeds belast met 
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een cijns aan Henricus Noerken. 

 

Walterus Priem #de Haren# hereditarie vendidit Johanni Heester filio 

Johannis Heester hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) Andree et in Busco ad 

mansionem mense sancti spiritus tradendam ex (dg: pecia terre) medietate 

ad ipsum spectante in pecia terre dicta die Brake (dg: s) tres lopinos 

siliginis in semine capiente sita in parochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem Willelmi Vos ex uno et inter hereditatem 

Engberti Elijaes ex alio atque ex medietate ad dictum venditorem 

spectante in una lopinata terre sita ibidem inter hereditatem Johannis de 

Beke ex uno et inter hereditatem quondam Engberti van den Venne ex alio 

(dg: promitten) ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu Henrico Noerken prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 026r 05 za 30-12-1402. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, met 11 nieuwe Gelderse gulden en 20 

plakken of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van 

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

voornoemde schepenen, hr Adam van Mierde dekaan en mr Johannes van Hees. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XI novis Gelre gulden et XX placken vel valorem 

et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redemptionis (dg: 

juxta ratam temporis). Actum in camera anno CCCCmo tercio mensis 

decembris die penultima hora none presentibus dictis scabinis domino Adam 

de Mierde decano et magistro Johanne de Hees. 

 

BP 1183 f 026r 06 za 30-12-1402. 

(dg: Egidius Goeswinus). 

 

BP 1183 f 026r 07 wo 03-01-1403. 

Gertrudis dvw Johannes gnd Bruijsten van Berlikem, door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij zijn vrouw Guedeldis dvw Walterus gnd Grove, droeg 

over aan Hector nzv Ludolphus Buc van Boemel een (bestaande) erfcijns van 

20 pond geld, met Pinksteren te betalen, gaande uit een stuk land, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, tussen wijlen Arnoldus van de 

Kloot enerzijds en Willelmus van Beke anderzijds, welke cijns voornoemde 

Guedeldis dvw Walterus Grove gekocht had van Ghiselbertus gnd Keijot, welke 

cijns aan voornoemde Gertrudis na erfdeling gekomen was, en welke cijns nu 

aan haar behoort. De broers Walterus Grove en Johannes Poel, kvw voornoemde 

Johannes Bruijstens en Guedeldis, en Egidius zv Egidius Zecker ev 

Elizabeth, dv voornoemde wijlen Johannes Bruijstens en Guedeldis, 

verklaarden dat voornoemde cijns van 20 pond aan voornoemde Gertrudis 

gekomen was na erfdeling tussen voornoemde Gertrudis, Walterus Grove, 

Johannes Oem, Egidius zv Egidius Zecker en andere erfgenamen van wijlen 

voornoemde Guedeldis. Met achterstallige termijnen. 

 

Gertrudis filia quondam Johannis dicti Bruijsten (dg: ab eo) de Berlikem 

ab eodem quondam Johanne et Guedelde (dg: sua) olim sua uxore filia 

quondam Walteri dicti Grove pariter genita cum tutore hereditarium censum 

viginti librarum monete solvendum hereditarie in festo penthecostes ex 

pecia terre sita in (dg: Buscoducis) parochia de Ghestel prope Herlaer in 

loco dicto Thede inter hereditatem quondam Arnoldi de Globo ex uno et 

inter hereditatem Willelmi de Beke ex alio quem censum dicta Guedeldis 

filia dicti quondam Walteri Grove erga Ghiselbertum dictum Keijot emendo 

acquisierat prout in litteris et qui census dicte Gertrudi mediante 

divisione prius habita inter ipsam Gertrudem et suos in hoc coheredes in 

partem cessit et quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie 
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supportavit (dg: Ludekino filio quondam Cristiani de Zeelst alias dicti 

metten Ymen cum litteris et jure et omnibus arrestadiis promittens cum 

tutore super omnnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) 

Hectori filio naturali (dg: quondam) Ludolphi Buc de Boemel {╫ in  

margine sinistra: hier BP 1183 f 026r 08 invoegen} promittens cum tutore 

super habita et habenda etc et obligationem in dicto censu existentem 

deponere atque omnem obligationem ex parte sui et dicte quondam Guedeldis 

et quorumcumque heredum (dg: depo) dicte Goedeldis deponere. Quo facto 

Walterus (dg: et Johannes J) Grove et Johannes Poel fratres liberi dicti 

quondam Johannis Bruijstens et Guedeldis atque Egidius filius Egidii 

Zecker maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dictorum 

quondam Johannis Bruijstens et Guedeldis palam recognoverunt quod dictus 

hereditarius census viginti librarum dicte (dg: Gued) Gertrudi mediante 

divisione hereditaria inter ipsam Gertrudem et (dg: suos in hoc coheredes 

prius habita cessit in partem) dictos Walterum Grove (dg: et) Johannem 

Oem fratres et Egidium (dg: filium) filium dicti Egidii Zecker (dg: prius 

h) ac alios heredes dicte quondam Guedeldis prius habita cessit in 

partem. Testes Coptiten et #Scilder# (dg: Roesmont) datum quarta post 

circumcisionis Domini. 

 

BP 1183 f 026r 08 wo 03-01-1403. 

╫. {Invoegen in BP 1183 f 026r 07}. 

cum litteris et jure et omnibus arrestadiis. 

 

BP 1183 f 026r 09 wo 03-01-1403. 

Arnoldus Groetart zvw Lambertus van Engelant vernaderde. 

 

Arnoldus Groetart filius quondam Lamberti de Engelant prebuit et 

obtinuit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 026r 10 ma 29-01-1403. 

Voornoemde Arnoldus droeg het voornoemde over aan Ludekinus met den Ymen 

zvw Cristianus van Zeelst met alle achterstallige termijnen. 

 

{Later ernaast geschreven, in margine dextra beginnend}. 

Dictus Arnoldus premissa supportavit Ludekino #met den Ymen# (dg: van den 

Vi ad opus) filio quondam Cristiani de Zeelst #simul cum omnibus 

arrestadiis predictis {in margine sinistra: simul cum omnibus arrestadiis 

predictis}# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Henricus et Wil datum secunda post conversionis 

[Pauli]. 

 

1183 f.026v. 

 quarta post circumcisionis Domini: woensdag 03-01-1403. 

 

BP 1183 f 026v 01 wo 03-01-1403.  

Goeswinus, Petrus, Gerardus en Cristina, kvw Hubertus Steenwech, door 

wijlen voornoemde Hubertus verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina dvw 

Goeswinus van den Steen, voor zich en voor Jacobus, Hubertus en Hilla, kvw 

voornoemde Hubertus, verklaarden dat Johannes Loijer zvw Johannes Loijer 

afrekening heeft gedaan aan voornoemde Goeswinus, Petrus, Gerardus, 

Cristina, Jacobus, Hubertus en Hilla, van alle goederen en zaken die 

eerstgenoemde Johannes Loijer namens voornoemde kinderen heeft ontvangen, 

van erfgoederen, renten en goederen van voornoemde 7 kinderen. De eerste 

vier kinderen beloofden eerstgenoemde Johannes Loijer schadeloos te houden 

en beloofden dat de andere drie kinderen van wijlen voornoemde Hubertus 

Steenwech nimmer eerstgenoemde Johannes Loijer hierover zullen aanspreken. 

 

Goeswinus Petrus Gerardus fratres et Cristina eorum soror liberi quondam 

Huberti Steenwech #cum tutore# #{boven het contract:} ab eodem quondam 

Huberto et quondam Cristina sua uxore filia quondam Goeswini van den 
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Steen pariter geniti# (dg: palam recognoverunt) tam pro se quam pro 

Jacobo Huberto et Hilla liberis dicti quondam Huberti palam recognoverunt 

quod Johannes Loijer filius quondam Johannis Loijer fecit antedictis 

Goeswino Petro Gerardo Cristine Jacobo Huberto et Hille legitimum 

computum et rationem de omnibus bonis et rebus que et quas primodictus 

Johannes Loijer ex parte et nomine dictorum liberorum aut alias quovis 

modo percepit et levavit (dg: a quo) de (dg: bonis et) hereditatibus (dg: 

ipsorum) redditibus et bonis quibuscumque dictorum (dg: liberorum) septem 

liberorum a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: pro) 

clamantes antedicti (dg: quatuor) Goeswinus Petrus Gerardus fratres et 

Cristina eorum soror primodictum Johannem quitum promittentes jamdicti 

quatuor liberi indivisi super habita et habenda cum tutore primodictum 

Johannem Loijer de premissis et inde emergentibus numquam impetere in 

judicio spirituali vel in judicio seculari aut alias quovis modo et quod 

ipsi dicti quatuor liberi primodicti alios tres liberos dicti quondam 

Huberti Steenwech perpetue tales habebunt quod ipsi numquam primodictum 

Johannem Loijer de premissis (dg: i) et inde emergentibus !numquam 

impetent in judicio spirituali vel in judicio seculari aut alias quovis 

modo. Testes Coptiten et Scilder datum quarta post circumcisionis Domini. 

 

BP 1183 f 026v 02 wo 03-01-1403.  

Johannes zvw Arnoldus Vrient van Doirne droeg over aan Hermannus van 

Waderle nzvw Petrus van Waderle 8 lopen rogge erfpacht, maat van Someren, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een kamp erfgoed, dat was van wijlen 

voornoemde Arnoldus Vrient, in Deurne, tussen erfgoed van wijlen Liza gnd 

Hannen en haar man Robbertus en erfgoed van Johannes gnd Bogart enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, en toebehoren, welke pacht eerstgenoemde 

Johannes gekocht had van Danijel gnd Node zvw voornoemde Arnoldus Vrient. 

Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Vrient de Doirne (dg: hereditariam 

paccionem) octo lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Zoemeren solvendos hereditarie purificationis ex quodam campo hereditatis 

qui fuerat dicti quondam Arnoldi Vrient sito in parochia de Doirne inter 

hereditatem quondam Lize dicte Hannen et Robberti eius mariti (dg: ex 

uno) et inter hereditatem Johannis dicti Bogart ex uno et inter communem 

plateam ex alio atque ex omnibus attinentiis dicti campi quam paccionem 

primodictus Johannes erga (dg: Arnoldum) Danijelem dictum Node filium 

dicti quondam Arnoldi Vrient acquisierat emendo ut dicebat hereditarie 

supportavit Hermanno de Waderle filio naturali quondam Petri de Waderle 

#cum arrestadiis a quocumque tempore evoluto usque ad presens 

deficientibus# promittens super omnia ratam servare (dg: et ob). Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 026v 03 wo 03-01-1403.  

Johannes gnd Wouters soen van Brakel en zijn vrouw Margareta dvw Willelmus 

Mijnnemere droegen over aan Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens een 

(bestaande) erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Johannes 

en Margareta met Lichtmis in Den Bosch beurden, gaande uit (1) 1/5 deel, 

dat aan voornoemde Margareta gekomen was na overlijden van haar voornoemde 

vader Willelmus Mijnnnemere, resp. aan haar zal komen na overlijden van 

haar moeder Katherina, in (1a) goederen gnd ten Assche, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Luttel Lijemde, (1b) de helft van een stuk beemd, in Boxtel, 

ter plaatse gnd in het Hilsbroec, tussen erfgoed van de heer van Boxtel 

enerzijds en Petrus Coenen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde 

Petrus Coenen, welk 1/5 deel voornoemde Johannes Wouters soen van Brakel en 

zijn vrouw Margareta in pacht hadden uitgegeven aan Arnoldus zvw voornoemde 

Willelmus Mijnnemere, voor de lasten die wijlen voornoemde Willelmus uit 

voornoemd 1/5 deel had en voor voornoemde erfpacht van 4 mud rogge, (2) een 

erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit een ander 1/5 deel, dat 

aan Willelmus zvw voornoemde Willelmus Mijnnemere behoorde, in voornoemde 
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goederen gnd ten Assche, welk ander 1/5 deel voornoemde Arnoldus zvw 

Willelmus Mijnnemere verworven had van zijn voornoemde broer Willelmus, en 

welke pacht van 1½ mud Arnoldus aan voornoemde Johannes Wouters soen en 

zijn vrouw Margareta mede tot onderpand had gesteld voor de levering van de 

pacht van 4 mud. Voornoemde Johannes Wouters soen van Brakel en zijn vrouw 

Margareta, en met hen Eustatius bv voornoemde Johannes Wouters soen van 

Brakel beloofden garantie en lasten af te handelen en dat Barbara dv 

voornoemde Margareta, bij haar verwekt door wijlen Hermannus Avemarij, 

zodra ze meerderjarig is, van voornoemde pacht van 4 mud en voornoemd 1/5 

deel tbv voornoemde Andreas afstand zal doen, en dat alle kv voornoemde 

Margareta, geboren of nog niet geboren, nimmer rechten op voornoemd 1/5 

deel zullen doen gelden. 

 

Johannes dictus Wouters soen de Brakel maritus legitimus ut asserebat 

Margarete sue uxoris filie quondam Willelmi Mijnnemere et dicta Margareta 

cum eodem Johanne suo marito tamquam cum suo tutore hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam dicti Johannes 

et Margareta solvendam habent hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quinta parte dicte Margarete de morte dicti quondam Willelmi 

Mijnnnemere sui patris successione hereditarie advoluta et post mortem 

Katherine sue matris successione hereditaria! advolvenda in bonis dictis 

ten Assche sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Luttel Lijemde 

(dg: inter) et in attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque in medietate pecie 

prati sita in dicta parochia in loco dicto int Hilsbroec inter 

hereditatem domini de Bucstel ex uno et inter hereditatem Petri Coenen ex 

alio scilicet in illa medietate pecie prati que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem Petri Coenen predicti et (dg: de) quam quintam partem 

dictorum bonorum (dg: cum) ten Assche vocatorum cum suis attinentiis 

predictis et dicte medietatis pecie prati predicti prenominatus Johannes 

Wouters soen de Brakel et Margareta eius uxor dederunt ad pactum Arnoldo 

filio dicti quondam Willelmi Mijnnemere scilicet pro oneribus que dictus 

quondam Willelmus ex dicta quinta parte (dg: dare et) solvere (dg: 

tenebatur) consuevit et tenebatur atque pro predicta hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis dicte mensure #[+] {in margine sinistra: +} 

{hier BP 1183 f 026v 04 invoegen}# (dg: atque de et ex una q alia quinta 

parte) que ad Willelmum filium dicti quondam Willelmi Mijnnemere 

spectabat in dictis bonis ten Assche vocatis cum suis attinentiis quam 

aliam quintam partem iamdictam prefatus Arnoldus filius quondam Willelmi 

Mijnnemere erga dictum Willelmum suum fratrem acquisierat et quam (dg: 

aliam quintam partem iamdictam) #paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis# Arnoldus (dg: pro solutione antedict) simul cum primodicta 

quinta parte dicti mansi cum suis attinentiis et medietate pecie prati 

(dg: pro solutione antedicte hereditarie) prenominatis Johanni Wouters 

soen et Margarete sue uxori pro solutione primodicte hereditarie 

paccionis quatuor modiorum siliginis ad pignus imposuit et hereditarie 

firmiter obligavit prout in litteris hereditarie supportaverunt {volgt BP 

1183 f 026v 05}. 

 

BP 1183 f 026v 04 wo 03-01-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 026v 03}. +. 

atque ex hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco solvenda et recipienda annuatim et hereditarie ex #una# alia 

quinta parte que ad Willelmum. 

 

BP 1183 f 026v 05 wo 03-01-1403. 

{vervolg van BP 1183 f 026v 03}. 

hereditarie supportaverunt Andree Hoppenbrouwer filio quondam Arnoldi 

Lemkens cum litteris et jure promittens (dg: cum et cum e) cum tutore et 

cum eo Eustatius frater dicti Johannis Wouters soen de Brakel indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem et impetitionem 
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deponere (dg: et) et sufficientem facere et quod ipsi Barbaram filiam 

antedicte Margarete ab eadem Margareta et quondam Hermanno Avemarij 

pariter genitam quamcito ad annos pubertatis pervenerit super primodicta 

paccione quatuor modiorum siliginis atque supra primodicta quinta parte 

premissorum et jure ad opus dicti Andre[e] hereditarie renuntiare faciet! 

et quod ipsi omnes liberos dicte Margarete genitos et generandos perpetue 

tales habebunt quod ipsi numquam presument se jus habere in primodicta 

quinta parte premissorum. Testes Scilder et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 026v 06 wo 03-01-1403.  

Eerstgenoemde Johannes en Margareta beloofden voornoemde Eustatius 

schadeloos te houden. 

 

Solvit IIII grossos. 

Primodicti Johannes et Margareta cum tutore promiserunt indivisi super 

habita et habenda dictum Eustatium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 026v 07 wo 03-01-1403.  

Gerardus van Ophoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Ophoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 026v 08 wo 03-01-1403.  

Een vidimus maken van de brief die begint met {niet afgewerkt contract}. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente. 

 

1183 f.027r. 

 sexta post circumcisionis Domini: vrijdag 05-01-1403. 

 in crastino epiphanie: zondag 07-01-1403. 

 quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1403. 

 

BP 1183 f 027r 01 vr 05-01-1403.  

Servacius gnd Faes zvw Lambertus zvw Albertus verkocht aan zijn broer 

Aelbertus een (nieuwe) erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen die aan voornoemde 

Servacius gekomen waren na overlijden van zijn ouders, in Dinther, ter 

plaatse gnd Vorstenbosch. 

 

Servacius dictus Faes filius quondam (dg: Alb) Lamberti filii quondam 

Alberti hereditarie vendidit Aelberto suo fratri hereditariam paccionem 

un[ius] modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex omnibus bonis et 

hereditatibus dicto Servac[io] de morte suorum parentum successione 

advolutis (dg: in) ubicumque locorum in parochia de Dijnther (dg: consis) 

ad locum dictum Vorstenbos[ch] consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et sufficientem 

facere. Testes Danijel et Broeder datum sexta post circumcisionis. 

 

BP 1183 f 027r 02 zo 07-01-1403.  

Ghisenradis wv Nijcholaus van Berze machtigde haar zoon Gerardus haar 

renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Ghisenradis relicta quondam Nijcholai de Berze dedit et contulit Gerardo 

suo filio plenam potestatem monendi suos redditus census et pacciones et 

credita quecumque que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque 

quacumque ooccasione et ad bona regendi usque ad revocationem. Testes 

Egidius et Willelmus datum (dg: dominica) in crastino epiphanie. 

 

BP 1183 f 027r 03 do 11-01-1403.  

Arnoldus zvw Johannes van Loe ev Mechtildis dvw Johannes van Worchheester 
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schonk aan zijn zoon Johannes en diens vrouw Aleijdis dvw Henricus Ghestken 

een (bestaande) erfpacht van 4 mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit erfgoederen van wijlen Johannes van 

den Hoevel, in Veghel, ter plaatse gnd Zantvelt, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes van Worchheester gekocht had van Thomas Hoghe van 

Helmont. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Loe maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis de Worchheester (dg: tres 

modios siliginis hereditarie paccionis de) hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis 

et supra hereditates infrascriptas tradendam ex hereditatibus quondam 

Johannis van den Hoevel sitis in parochia de Vechel in loco dicto 

communiter Zantvelt quam paccionem quatuor modiorum siliginis dicte 

mensure dictus quondam Johannes de Worchheester erga Thomam Hoghe de 

Helmont emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni suo filio cum Aleijde sua uxore filia quondam Henrici Ghestken 

nomine dotis ad jus opidi de Busco cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Johannis de Worchheester deponere. Testes Egidius et Wil 

datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 027r 04 do 11-01-1403.  

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes van Loe ev Mechtildis dvw Johannes van 

Worchheester schonk aan zijn voornoemde zoon Johannes en diens vrouw 

Aleijdis dvw Henricus Ghestken een (bestaande) erfpacht van 6 lopen gerst, 

maat van Veghel, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een 

huis, tuin, erfgoederen en beemden van Johannes van Zantvelt, in Veghel, 

ter plaatse gnd Zantvelt, in veel stukjes aldaar, welke pacht aan wijlen 

voornoemde Johannes van Worchheester was verkocht door voornoemde Johannes 

van Zantvelt. 

 

Dictus Arnoldus ut supra hereditariam paccionem sex lopinorum ordei 

mensure de Vechel solvendam hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendam de et ex domo orto hereditatibus ac 

pratis Johannis de Zantvelt sitis in parochia de Vechel in loco dicto 

Zantvelt in multis particulis ibidem venditam dicto quondam Johanni de 

Worchheester a Johanne de Zantvelt predicto prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Johanni suo filio ut supra cum litteris et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 027r 05 do 11-01-1403.  

Voornoemde Johannes beloofde aan zijn voornoemde vader Arnoldus 44 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 2 mud rogge, 

met Kerstmis (do 25-12-1404) over een jaar te leveren. 

 

(dg: Robbertus) Dictus Johannes promisit super omnia dicto Arnoldo suo 

(dg: filio) #patri# XLIIII novos Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato et duos modios siliginis a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 027r 06 do 11-01-1403.  

Robbertus zvw Johannes Oem eertijds heer van Buchoven verkocht aan Johannes 

van den Mortel, tbv zijn broer Nijcholaus Oem heer van Buchoven, alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes 

Oem, resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder jkvr Bela 

wv voornoemde Johannes Oem. De brief overhandigen aan de verkoper en niet 

aan de ander. 

 

Robbertus filius quondam Johannis Oem domini olim de Buchoven omnia et 

singula bona sibi de morte dicti quondam Johannis Oem (dg: adv) 
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successione advoluta et post mortem domicelle Bele sue matris relicte 

dicti quondam Johannis Oem successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van den 

Mortel ad opus Nijcholai Oem domini de Buchoven #sui fratris# promittens 

super habita et habenda warandiam. Testes (dg: datum supra) #Egidius et 

Henricus datum supra#. Tradetur littera venditori et non alteri. 

 

BP 1183 f 027r 07 do 11-01-1403.  

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder ev Reijnera dvw 

Arnoldus van Scijnle verkocht aan Goeswinus van den Waude zvw Henricus van 

den Waude een stukje land van wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen Jordanus van Herende 

enerzijds en Johannes Scijndelman anderzijds. 

 

Arnoldus de Nuwelant filius quondam domini Henrici de Nuwelant militis 

maritus et tutor legitimus Reijnere sue uxoris filie quondam Arnoldi de 

Scijnle particulam terre dicti quondam Arnoldi de Scijnle sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum die Harde Beemde inter hereditatem 

Jordani de Herende ex uno et inter hereditatem Johannis Scijndelman ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Goeswino van den Waude filio quondam 

Henrici van den Waude promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Egidius et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 027r 08 do 11-01-1403.  

Voornoemde Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder ev 

Reijnera dvw Arnoldus van Scijnle verkocht aan Johannes van den Camp van 

Scijnle een stukje beemd van wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemde, tussen voornoemde Johannes van 

den Campe van Scijnle enerzijds en Johannes zvw Lemkinus gnd Jonge Lemken 

anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus ut supra particulam prati (dg: sitam) dicti quondam 

Arnoldi de Scijnle sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum die Harde 

Beemde inter hereditatem Johannis van den Campe de Scijnle ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii quondam Lemkini dicti (dg: Joh) Jonge 

Lemken ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni van den Camp 

de Scijnle promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.027v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1403. 

 

BP 1183 f 027v 01 do 11-01-1403.  

Voornoemde Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder ev 

Reijnera dvw Arnoldus van Scijnle verkocht aan Zegherus zvw Johannes 

Zeghers soen (1) een stuk land van wijlen voornoemde Arnoldus van Scijnle, 

in Schijndel, ter plaatse gnd in die Buenre, tussen voornoemde Johannes 

Zeghers soen enerzijds en Henricus Hannen soen van den Hoevel en zijn 

kinderen anderzijds, (2) een stuk land van wijlen voornoemde Arnoldus, in 

Schijndel, achter de tuinen gnd die Luttel Eijndse Hoeve, tussen erfg vw 

Reijnerus Willems enerzijds en Rijcardus Willems soen anderzijds, (3) een 

stuk beemd van wijlen voornoemde Arnoldus, in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Harde Beemde, tussen Henricus zv Rodolphus Becker enerzijds en Johannes 

die Laet anderzijds, (4) de helft, die aan wijlen voornoemde Arnoldus 

behoorde, in een stuk beemd, aldaar, tussen Johannes van den Camp enerzijds 

en Gerardus van den Acker, Gerardus van den Bogarde en andere naburen 

aldaar anderzijds, waarvan de andere helft behoort aan Johannes die Laet, 

(5) ¼ deel, dat aan wijlen voornoemde Arnoldus behoorde, in een stuk beemd, 

aldaar, tussen Johannes gnd Han Voertman enerzijds en Willelmus van Houthem 

anderzijds, (6) ¼ deel, dat aan wijlen voornoemde Arnoldus behoorde, in een 

stuk beemd, aldaar, voor de plaats gnd Elschot, tussen Petrus van Gherwen 
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enerzijds en Katherina wv Petrus van Eirde en haar kinderen anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus de Nuwelant ut supra peciam terre dicti quondam Arnoldi 

de Scijnle sitam in parochia de Scijnle in loco dicto in die Buenre inter 

hereditatem Johannis Zeghers soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

Hannen soen van den Hoevel et eius liberorum ex alio item peciam terre 

dicti quondam Arnoldi sitam in dicta parochia retro ortos dictos die 

Luttel Eijndsche Hoeve inter hereditatem heredum quondam Reijneri Willems 

ex uno et inter hereditatem Rijcardi Willems soen ex alio item peciam 

prati dicti quondam Arnoldi sitam in dicta parochia in loco dicto die 

Harde Beemde inter hereditatem Henrici filii Rodolphi Becker ex uno et 

inter hereditatem Johannis die Laet ex alio item medietatem (dg: d pecie 

prati) que ad dictum quondam Arnoldum spectabat in pecia prati sita 

ibidem inter hereditatem Johannis van den Camp ex uno et inter 

hereditatem Gerardi van den (dg: p) Acker et Gerardi van den Bogarde et 

aliorum vicinorum ibidem ex alio et de qua pecia prati jamdicta reliqua 

medietas pertinet ad Johannem die Laet item quartam partem que ad dictum 

quondam Arnoldum spectabat in pecia prati sita ibidem inter hereditatem 

Johannis dicti Han Voertman ex uno et inter hereditatem Willelmi de 

Houthem ex alio item quartam partem que ad dictum quondam Arnoldum 

spectabat in pecia prati sita ibidem ante locum dictum Elschot inter 

hereditatem Petri de Gherwen ex uno et inter hereditatem Katherine 

relicte quondam Petri de Eirde et eius liberorum ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Zeghero filio dicti Johannis Zeghers soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Egidius et 

Henricus datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 027v 02 do 11-01-1403.  

Walterus zvw Theodericus Greve van Boeterwijc droeg over aan Theodericus zv 

Petrus Tielkens van Zeelst 7 lopen rogge erfpacht, maat van Oirschot, die 

voornoemde Walterus met Lichtmis in Oirschot beurt, gaande uit een huis met 

toebehoren, in Oirschot naast het kerkhof van de H.Maria-Maagd, tussen 

Alardus Lijnkens enerzijds en zijn zuster Katherina Beerten anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Theoderici Greve de Boeterwijc septem lopinos 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Oerschot quos idem Walterus 

solvendos habet hereditarie purificationis et in Oerscot tradendos ex 

(dg: pecia terre) domo cum eius attinentiis sita in parochia de Oerscot 

juxta cijmiterium beate Marie virginis inter hereditatem Alardi Lijnkens 

#ex uno# et Katherine Beerten eius sororis ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit Theoderico filio Petri Tielkens de Zeelst promittens super 

omnia warandiam et obligationem in dicta paccione existentem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 027v 03 do 11-01-1403.  

Jordanus zvw Godefridus Vos van Beilver zvw Godefridus Vos van Beilver 

droeg over aan Lambertus zv Everardus van Lucel een (bestaande) erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Lambertus van Lucel beloofd 

had aan !voornoemde Willelmus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit alle erfgoederen van wijlen Willelmus Vos zvw Godefridus Vos van 

Beilver, gelegen onder Haaren, ter plaatse gnd Beilver, en in Boxtel, 

uitgezonderd (1) een stuk land, in Haaren, dat Willelmus Vos in pacht 

uitgegeven had aan zijn broer Godefridus, (2) een stukje land uit een stuk 

land gnd Casterse Middacker, welke pacht wijlen eerstgenoemde Godefridus 

Vos verworven had van zijn voornoemde broer Willelmus Vos, welke pacht nu 

aan hem behoort. 

 

Solvit de ?pericli et non plus. 

Jordanus filius quondam Godefridi Vos de Beilver #filii quondam Godefridi 

Vos de Beilver# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam Lambertus filius Everardi de Lucel promiserat se daturum et 
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soluturum !dicto Willelmo hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus quondam Willelmi Vos filii 

quondam Godefridi Vos de Beilver ubicumque locorum infra parochiam de 

Haren ad locum dictum Belver et in parochia de Bucstel sitis excepta 

tamen una pecia terre sita in dicta parochia de Haren quam (dg: dictus) 

peciam terre Willelmus Vos Godefrido suo (dg: filio) fratri dederat ad 

pactum excepta etiam particula terre de quadam pecia terre dicta 

communiter (dg: Mida) Castersche Middacker quam paccionem primodictus 

quondam Godefridus Vos erga dictum Willelmum Vos suum fratrem acquisierat 

prout in litteris (dg: hereditarie s) et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Lamberto de Lucel cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Godefridi sui 

patris et suorum heredum deponere. Testes (dg: datum supra) Egidius et 

Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 027v 04 do 11-01-1403.  

Willelmus Vos zvw Henricus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 027v 05 do 11-01-1403. 

Engbertus zvw Petrus van Aenboije ?droeg over? aan Johannes gnd Sparre 

kramer zvw Johannes gnd Sparre een (bestaande) erfcijns van 20 schelling 

geld, met Pasen te betalen, gaande uit 1/3 deel, behorend aan Henricus 

Coninc zvw Henricus Coninc van Scijnle, in een kamp met gebouwen, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen voornoemde Engbertus en 

erfg vw Henricus Voet enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het 

1/3 deel naast voornoemde Engbertus en erfg vw Henricus Voet, welke cijns 

voornoemde Engbertus gekocht had van voornoemde Henricus Coninc zvw 

Henricus Coninc. 

 

-. 

Engbertus filius quondam Petri de Aenboije hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie in festo pasche ex tercia parte ad 

Henricum Coninc filium quondam Henrici Coninc de Scijnle spectante in 

(dg: quodam) quodam campo cum suis edificiis sito in parochia de Scijnle 

in loco dicto communiter Luttel Eijnde inter hereditatem dicti Engberti 

(dg: ex uno) et heredum quondam Henrici Voet ex uno et inter communem 

plateam ex alio scilicet ex illa tercia parte dicti campi (dg: que) cum 

suis edificiis que sita est (dg: contigue) contigue iuxta dictam 

hereditatem (dg: dicti) #dictorum# Engberti et heredum dicti quondam 

Henrici Voet quem censum dictus Engbertus erga dictum Henricum Coninc 

filium quondam Henrici Coninc emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie !Johanni dicto Sparre #institori# filii! quondam Johannis 

dicti Sparre cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 027v 06 wo 10-01-1403. 

Willelmus zvw Rodolphus gnd Roef Willems soen van Lijemde verkocht aan 

Johannes Vosse zvw Gerardus Vosse een (nieuwe) erfpacht van 1 mud rogge, 

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

jaar, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, {f.028r} in Boxtel, in de dingbank 

van Lijemde, tussen voornoemde koper Johannes Vosse enerzijds en Jacobus 

gnd metten Silver anderzijds, (2) 2 vrachten hooiland, in Boxtel, in de 

dingbank van Lijemde, tussen Ghevardus van den Kerchove enerzijds en 

Gerardus van Collenberch anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Willelmus (dg: dictus Roefs soen de Lij) filius quondam Rodolphi dicti 

Roef Willems soen de Lijemde hereditarie vendidit Johanni Vosse filio 
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quondam Gerardi Vosse hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

solutionis termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee dicti venditoris 

 

1183 f.028r. 

 quarta post epiphanije: woensdag 10-01-1403. 

 quarta post invocavit: woensdag 07-03-1403. 

 quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1403. 

 

BP 1183 f 028r 01 wo 10-01-1403. 

sitis in parochia de Bucstel (dg: ad) in jurisdictione de Lijemde inter 

hereditatem dicti Johannis Vosse emptoris ex uno et inter hereditatem 

Jacobi dicti metten Silver ex alio atque ex duabus plaustratis feni (dg: 

si) dicti venditoris sitis in parochia et jurisdictione predictis inter 

hereditatem Ghevardi van den Kerchove ex uno et inter hereditatem Gerardi 

de Collenberch ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde prius 

solvendo et sufficientem facere. Testes Egidius et Willelmus datum quarta 

post epiphanije. 

 

BP 1183 f 028r 02 wo 10-01-1403. 

Walterus die Coninc zvw Henricus gnd Coninc van Scijnle verkocht aan 

Johannes Sparre kramer een (nieuwe) erfcijns van 20 schelling geld, met 

Pasen te betalen, gaande uit een stuk land, 3 lopen rogge groot, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen wijlen Henricus Voet 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus 

Coninc zvw voornoemde Henricus Coninc, reeds belast met cijnzen aan de 

grondheer en de kerk van Schijndel. 

 

-. 

Walterus die Coninc filius quondam Henrici dicti Coninc de Scijnle 

hereditarie vendidit Johanni (dg: Sperre) Sparre institori hereditarium 

censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie in festo pasche ex 

pecia terre (dg: sita i) tres lopinos siliginis in semine (dg: cap) 

capiente sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel #Eijnde# 

inter hereditatem (dg: Henrici ?van ?der Elizabeth) quondam Henrici Voet 

ex uno et inter communem plateam ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Henrici (dg: Conninc) #Coninc# filii dicti quondam Henrici 

Coninc promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus domini fundi (dg: exinde prius s) et ecclesie 

de Scijnle exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 028r 03 wo 10-01-1403. 

Ricoldus gnd Eefsen soen van Scijnle verkocht aan Johannes gnd Sparre 

kramer een (nieuwe) erfcijns van 30 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit 1 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die 

Coeijdonc, tussen Engbertus van den Acker enerzijds en erfg vw Matheus gnd 

Hoet anderzijds, reeds belast met 1 oude groot aan de grondheer en een 

erfcijns van 20 schelling voornoemd geld. 

 

-. 

Ricoldus dictus Eefsen soen de Scijnle hereditarie vendidit Johanni dicto 

Sparre institori hereditarium censum XXX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis (dg: Domini et) Johannis ex uno bonario paludis 

dicti (dg: venditoris) venditoris sito in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die (dg: Coeldonc) #Coeijdonc# inter hereditatem Engberti van den 

Acker ex uno et inter hereditatem heredum quondam Mathei dicti Hoet ex 

alio ut dicebat promittens super habita !habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto! uno grosso antiquo domino fundi et 

hereditario censu XX solidorum dicte monete exinde prius solvendis et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 028r 04 wo 07-03-1403. 

Arnoldus van Loe zvw Johannes van Loe van Erpe gaf uit aan Petrus zvw 

Hermannus Veerdonc (1) een huis, tuin en akker gnd den Groten Acker, in 

Veghel, ter plaatse gnd Zantvelt, beiderzijds tussen Goeswinus zvw 

Hermannus uut Donc, (2) een akker, gnd die Nederacker, en een aangelegen 

tuin, gnd die Vlashof, in Veghel, ter plaatse gnd Zantvelt, tussen 

voornoemde Goeswinus enerzijds en voornoemde Goeswinus en Walterus Doncker 

anderzijds, (3) een stuk heide, in Veghel, ter plaatse gnd Zantvelt, 

beiderzijds tussen voornoemde Goeswinus, in welk stuk heide voornoemde 

Goeswinus ook een stukje heide heeft liggen, (4) een stuk broekland met 

houtwas, in Veghel, ter plaatse gnd Zantvelt, beiderzijds tussen voornoemde 

Goeswinus, (5) 2/3 deel van een beemd, gelegen aan het einde van voornoemde 

akker gnd die Nederacker, beiderzijds tussen voornoemde Goeswinus, (6) een 

stuk heide en stukje ven, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Goeswinus, 

(7) zijn deel in een stuk land, gnd Paelacker, en aangelegen stuk beemd, in 

Veghel, ter plaatse gnd Jecscot; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en de lasten die eruit gaan, en thans voor een erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis op voornoemde erfgoederen te 

leveren, voor het eerst over een jaar. !Hij droeg over aan zijn schoonzoon 

Matheus zvw Willelmus van Geffen. 

 

-. 

Arnoldus de Loe filius quondam Johannis de Loe de Erpe (dg: quendam agrum 

terre) domum et ortum ac agrum dictum den Groten Acker sitos in parochia 

de Vechel ad locum dictum Zantvelt inter hereditates Goeswini filii 

quondam Hermanni wt Donc ex utroque latere coadiacentes item quendam 

agrum dictum die Nederacker et quendam ortum dictum die Vlashof sibi 

adiacentem sitos in dicta parochia ad dictum locum Zantvelt vocatum inter 

hereditatem dicti Goeswini ex uno et inter hereditatem dicti Goeswini et 

hereditatem Walteri Doncker ex alio item peciam terre mericalis sitam in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dicti Goeswini ex uno (dg: 

et inter hereditatem) utroque latere coadiacentem et in qua pecia terre 

mericalis dictus Goeswinus etiam habet particulam terre mericalis 

situatam item quandam peciam terre mericalis atque peciam terre 

paludialis cum eius lignicrescentia sitas in parochia et loco predictis 

inter hereditates dicti Goeswini ex utroque latere coadiacentes item (dg: 

quoddam) #duas tercias partes cuiusdam# pratum! situm ad finem dicti agri 

die Nederacker (dg: acl) vocati inter hereditates dicti Goeswini ex 

utroque latere coadiacentes item (dg: dua) peciam terre mericalis et 

particulam hereditatis dicte venne sitas ibidem inter hereditates dicti 

Goeswini ex utroque latere coadiacentes item totam partem et omne jus 

sibi competentes in pecia terre dicta Paelacker #et pecia prati sibi 

adiacente# sitis in parochia de Vechel in loco dicto Jecscot ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Petro filio quondam Hermanni Veerdonc ab 

eodem hereditarie possidendos et habendos pro censibus dominorum fundi 

exinde solvendis et pro oneribus exinde prius solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Vechel danda sibi 

ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et supra hereditates suprascriptas tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam et (dg: ob) aliam obligationem 

deponere et alter repromisit !hereditarie supportavit Matheo filio 

quondam Willelmi de Geffen suo genero promittens ratam servare. Testes 

Dijnther et Coptiten datum quarta post invocavit. 

 

BP 1183 f 028r 05 wo 07-03-1403. 

Voornoemde Petrus en zijn broer Rodolphus gnd Roef beloofden aan voornoemde 

Arnoldus 44 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar te 

betalen, en hij beloofde gedurende 3 jaar, elk jaar met Lichtmis, aan 
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voornoemde Arnoldus 1 mud rogge, maat van Veghel, in Veghel te leveren. 

 

-. 

Dictus Petrus #et Rodolphus dictus Roef eius frater# promiserunt super 

omnia dicto Arnoldo XLIIII novos Gelre gulden vel valorem a 

purificationis proxime futuro ultra 3s annos persolvendos et quod ipse 
!dcabit et solvet dicto Arnoldo ad spacium trium annorum festum 

purificationis proxime futurum sine medio sequentium quolibet dictorum 

trium annorum unum modium siliginis mensure de Vechel purificationis et 

pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in 

Vechel tradendum. 

 

BP 1183 f 028r 06 do 11-01-1403. 

Aleijdis en Henricus, kvw Henricus van den Loeke, verkochten aan Zebertus 

zvw voornoemde Henricus en Nijcholaus Denkens soen szvw voornoemde Henricus 

1/3 deel in (1) een hoeve, gnd des Writers Hoeve, in Nuland, ter plaatse 

gnd Wilshuzen, (2) een hoeve, eertijds van Johannes Wert, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, naast Herbertus zvw Rodolphus Hals, en in het toebehoren 

van de beide hoeven, zoals wijlen voornoemde Henricus daarin was overleden. 

 

Aleijdis et Henricus liberi quondam Henrici van den Loeke cum tutore (dg: 

omnia) terciam partem ad ipsos spectantem in (dg: duobus) quodam manso 

dicto des Writers Hoeve sito in parochia de Nuwelant in loco dicto 

Wilshuzen atque in quodam manso dudum Johannis Wert sito in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze juxta hereditatem Herberti filii quondam 

Rodolphi Hals atque in attinentiis dictorum duorum mansorum singulis et 

universis prout dictus quondam Henricus in eisdem decessit hereditarie 

vendiderunt (dg: Henrico) Zeberto filio dicti quondam Henrici et 

Nijcholao Denkens soen genero eiusdem quondam Henrici promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes (dg: datum supra) testes Egidius et Wil datum quinta 

post epiphanije. 

 

1183 f.028v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1403. 

 in octavis epiphanije: zaterdag 13-01-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis januarii die XII pontificis Bonifacii 

  noni anno suo XIIII: vrijdag 12-01-1403. 

 

BP 1183 f 028v 01 do 11-01-1403. 

Gerardus zvw Willelmus Berkelman gaf uit aan Laurencius zvw Walterus Claes 

soen de helft in de helft van een stuk land, in Helvoirt, beiderzijds 

tussen Willelmus Berkelman, welk stuk land wijlen voornoemde Willelmus en 

Elizabeth wv Walterus zvw Nijcholaus Rolofs soen, tbv voornoemde Willelmus 

voor één helft en tbv Elizabeth en kv voornoemde Elizabeth en wijlen 

Walterus voor de andere helft, gekocht hadden van Rodolphus zvw Nijcholaus 

Rolofs soen van Helvoert; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen aan het 

klooster van Sint-Gertrudis in Leuven en thans voor een erfpacht van ½ mud 

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

over een jaar. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Laurencius tot 

onderpand een erfpacht van 1 zester rogge, gaande uit de helft, aan 

voornoemde Laurenciuus behorend, in voornoemd stuk land. 

 

Gerardus filius quondam Willelmi Berkelman medietatem ad se spectantem in 

medietate pecie terre site in parochia de Helvoert inter hereditatem 

Willelmi Berkelman ex utroque latere coadiacentem quam peciam terre 

dictus quondam Willelmus et Elizabeth relicta quondam Walteri filii 

quondam Nijcholai Rolofs soen ad opus eorundem Willelmi et Elizabeth et 

ad opus liberorum eiusdem Elizabeth et quondam (dg: Elizabeth) #Walteri 

erga Rodolphum filium quondam Nijcholai Rolofs soen de Helvoert emendo 

acquisierant# scilicet dictus Willelmus (dg: post) pro una medietate et 
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dicti Elizabeth et eius liberi pro reliqua medietate (dg: erga) prout in 

litteris (dg: simul cum litteris et jure) occasione dedit ad hereditarium 

pactum Laurencio filio quondam Walteri Claes soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro censibus (dg: et p) conventui sancte Gertrudis 

Lovaniensis exinde prius solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

prom premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem dictus Laurencius hereditariam paccionem unius 

sextarii siliginis levandam et recipiendam singulis annis et perpetue de 

medietate ad dictum Laurencium spectante in pecia terre predicta ad 

pignus imposuit et obligavit promittens super omnia sufficientem facere. 

Testes Egidius et Willelmus datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 028v 02 za 13-01-1403. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemde pacht van ½ mud rogge over aan 

Gerardus Berkelman zvw Godefridus Berkelman. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Gerardus dictam paccionem dimidii modii siliginis supportavit 

Gerardo Berkelman filio quondam Godefridi Berkelman promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et 

Broeder datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1183 f 028v 03 do 11-01-1403. 

Johannes zvw Baudewinus van den Water verkocht aan Elizabeth wv Everardus 

van den Water 4 hont terre minus 10 roeden, uit de Duizend Morgen van de 

gemeint van de stad Den Bosch, gelegen in een kamp (dg: eertijds van 

Everardus van den Water), 5 morgen en meer groot, onder de vrijdom van Den 

Bosch, achter het klooster Porta Celi, naast de plaats gnd Wil Peterens 

Berch, welke 4 hont minus 10 roeden aldaar bevonden zijn de 5 morgen te 

boven te gaan die aan wijlen voornoemde Everardus behoorden in voornoemd 

kamp, en welke 4 hont minus 10 roeden Henricus Loze, tezamen met andere 

erfgoederen aldaar gelegen, verworven had van de stad Den Bosch, en welke 

que 4 hont minus 10 roeden voornoemde Johannes verworven had van voornoemde 

Henricus. 

 

(dg: d) Johannes filius quondam Baudewini van den Water quatuor hont 

terre minus decem virgatis terre #de mille jugeribus terre communitatis 

opidi de Busco# sita in quodam campo (dg: dudum Everardi van den Water) 

#quinque jugera terre et plus continente# sito infra libertatem opidi de 

Busco retro conventum (dg: fratrum conv) de Porta Celi juxta locum dictum 

Wil Peterens Berch et que quatuor hont terre minus X virgatis terre 

inventa sunt ibidem supercrescere ultra quinque jugera terre que ad 

dictum quondam Everardum spectabant in campo predicto et que quatuor hont 

terre minus X virgatis terre (dg: dictus Johannes) #Henricus Loze# simul 

cum aliis hereditatibus (dg: ibidem sit ul) ibidem sitis erga opidum de 

Busco acquisierat et que quatuor hont terre minus X virgatis terre dictus 

Johannes erga dictum Henricum acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit 

Elizabeth relicte quondam Everardi van den Water promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 028v 04 do 11-01-1403. 

Godefridus van Orthen szv Johannes van Bruessel ontlastte voornoemde 

Johannes van Bruessel van alle goederen en beloften, die voornoemde 

Johannes beloofd of gedaan had aan voornoemde Godefridus en wijlen zijn 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Johannes van Bruessel. 

 

(dg: Johannes de Bruessel) Godefridus de Orthen gener Johannis de 

Bruessel palam quitavit Johannem de Bruessel predictum ab omnibus et 
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singulis bonis et promissionibus que et quas dictus Johannes (dg: ded) 

promiserat aut fecerat dicto Godefrido cum Elizabeth quondam eius uxore 

filia olim Johannis de Bruessel predicti. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 028v 05 do 11-01-1403. 

Voornoemde Johannes beloofde dat noch hij, noch zijn erfgenamen, noch de 

erfgenamen van voornoemde Elizabeth voornoemde Godefridus zullen aanspreken 

wegens de goederen, die voornoemde Johannes gegeven of beloofd had aan 

voornoemde Godefridus en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde Johannes, noch 

wegens de goederen, die voornoemde Godefridus en Elizabeth, staande hun 

huwelijk, hebben verworven. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia #habita et habenda# dicto Godefrido 

quod #nec# ipse (dg: eundem Gode) #nec eius heredes# nec (dg: quicumque) 

heredes quicumque dicte Elizabeth dictum Godefridum impetent vexabunt aut 

molestabunt in judicio spirituali vel in judicio seculari occasione 

quorumcumque bonorum que dictus Johannes dederat aut promiserat dicto 

Godefrido cum dicta Elizabeth eius uxore filia olim dicti Johannis aut 

alias quovis modo nec occasione quorumcumque bonorum que dicti Godefridus 

et Elizabeth stante integro thoro inter eosdem (dg: poterit) acquisierant 

seu alter eorum acquisierat et quod ipse eundem ab omni impetitione 

premissorum indempnem servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 028v 06 vr 12-01-1403. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Arnoldus Rover Boest en Walterus Coptiten. 

 

Et fiet instrumentum super eodem ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

tercio mensis januarii die XII hora vesperarum pontificis Bonifacii noni 

anno suo XIIII presentibus dictis scabinis (dg: mg) Arnoldo Rover Boest 

Waltero Coptiten et !Arnoldo Rover Boest. 

 

BP 1183 f 028v 07 do 11-01-1403. 

Henricus van der Voert nzvw Petrus Stempel droeg over aan Henricus Matheus 

een (bestaande) erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en schuur, in Groot 

Lijemde, in Boxtel, tussen Eligius van den Berghe enerzijds en Willelmus 

van den Laerschot anderzijds, (2) een akker, ½ mud rogge groot, aldaar, 

naast voornoemd huis en tuin, welke pacht wijlen voornoemde Petrus Stempel 

gekocht had van Jacobus van den Berghe van Lijemde, en welke pacht 

voornoemde Henricus van der Voert verworven had van zijn voornoemde vader 

Petrus. 

 

Henricus van der Voert filius naturalis (dg: Pe) quondam Petri (dg: 

Steijmp) Stempel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo 

orto et horreo sitis in (dg: G) Magno Lijemde in parochia de Bucstel 

inter hereditatem Eligii van den Berghe ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van den Laerschot ex alio atque ex quodam agro terre dimidium 

modium siliginis dicte mensure in semine capiente sito ibidem juxta domum 

et ortum predictos quam paccionem dictus quondam Petrus Stempel erga 

Jacobum van den Berghe de Lijemde emendo acquisierat (dg: prout) et quam 

paccionem dictus Henricus van der Voert erga dictum Petrum suum patrem 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico Matheus cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte sui et #dicti Petri et# 

quorumcumque heredum dicti quondam Petri (dg: et). Testes datum supra. 

 

1183 f.029r. 

 quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1403. 
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BP 1183 f 029r 01 do 11-01-1403.  

Cristianus zvw Johannes Roeskens soen van Best en Joseph zvw Willelmus van 

Casteren beloofden aan Henricus Teije snijder 20½ nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Cristianus filius quondam (dg: Henrici) #Johannis# Roeskens soen de Best 

et Joseph filius quondam Willelmi de Casteren promiserunt indivisi super 

omnia habita et habenda Henrico Teije sartori XX (dg: novos) et dimidium 

novos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Egidius et Wil datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 029r 02 do 11-01-1403.  

Johannes die Hoel zvw Willelmus die Hoel verkocht aan Theodericus van 

Wolkenborch een (nieuwe) erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Lambertus te 

betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Empel, ter plaatse gnd 

Heijnxstem, naast Marselius bv voornoemde verkoper (dg: enerzijds en Ywanus 

St), (2) een kamp, 2½ morgen groot, ter plaatse gnd Heijnxstem, tussen 

voornoemde Marselius enerzijds en Matheus Luwe vleeshouwer anderzijds, (3) 

1 morgen land, in Maren, buiten de dijk, ter plaatse gnd Heijnxstem, ter 

plaatse gnd den Groten Wert, beiderzijds tussen Arnoldus Neve, reeds belast 

met een erfcijns van 5 pond aan het kooster van Sint-Clara in Den Bosch, 

gaande uit de helft van voornoemd kamp. 

 

Johannes die Hoel filius quondam Willelmi die Hoel hereditarie vendidit 

Theoderico de Wolkenborch hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie Lamberti ex domo et orto dicti venditoris sitis in 

parochia de Eijmpel ad locum dictum Heijnxstem juxta hereditatem Marselii 

fratris dicti venditoris (dg: ex uno et inter hereditatem The Ywani St) 

atque ex (dg: medietate ad) quodam #campo duo et dimidium jugera 

continente# dicti venditoris sito ad dictum locum Heijnxstem vocatum 

inter hereditatem dicti Marselii ex uno et inter hereditatem Mathei Luwe 

carnificis ex alio atque ex uno jugere terre dicti venditoris sito in 

parochia de Maren extra aggerem ad locum dictum Heijnxstem in loco dicto 

den Groten Wert inter hereditates Arnoldi Neve ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

quinque librarum conventui sancte (dg: st) Clare #in Busco# ex medietate 

dicti campi prius solvendo et sufficientem facere. (dg: datum) Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 029r 03 do 11-01-1403.  

{In margine sinistra een haal naar de doorgehaalde BP 1183 f 029r 05}. 

Henricus Matheus maakte bezwaar tegen voornoemde verkoop, alle andere 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door voornoemde Johannes 

die Hoel met zijn goederen. 

 

Henricus Matheus dictam venditionem (dg: et ali) ac omnes alias 

venditiones alienationes et obligationes factas per dictum Johannem die 

Hoel cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 029r 04 do 11-01-1403.  

Nijcholaus Deenkens soen en Zebertus zvw Henricus van den Loeke beloofden 

aan Wellinus Dircs soen van Hees 23½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen aanstaande (di 01-05-1403) te 

betalen. 

 

Nijcholaus Deenkens soen et (dg: Zegherus filius) Zebertus filius quondam 

Henrici van den Loeke promiserunt indivisi super omnia (dg: Jo) Wellino 

Dircs #soen# de Hees XXIII et dimidium novos Gelre gulden vel valorem ad 

festum Philippi et Jacobi apostolorum proxime futurum persolvendos. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 029r 05 do 11-01-1403.  

{Verbonden met BP 1183 f 029r 03}. 

(dg: Henricus Matheus). 

 

BP 1183 f 029r 06 do 11-01-1403.  

De broers Theodericus en Petrus, kv Petrus Tielkens van Zeelst, verklaarden 

dat hun broer Johannes zv voornoemde Petrus Tielkens buiten het huis, de 

samenleving en de kosten van voornoemde Petrus Tielkens is geweest 

gedurende 6 weken 3 dagen en langer, sinds de tijd dat hij door zijn vader 

Petrus werd geëmancipeerd. 

 

Nos Egidius et Wil scabini notum facimus quod coram nobis Theodericus et 

Petrus fratres liberi Petri Tielkens de Zeelst deposuerunt ad requestam 

judicis etc quod Johannes eorum frater filius dicti Petri Tielkens fuit 

extra domum convictum et expensos dicti Petri Tielkens per spacium sex 

septimanarum et trium dierum et amplius (dg: p) ab illo tempore citra quo 

dictus Johannes a dicto Petro suo !fratre fuerat emancipatus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 029r 07 do 11-01-1403.  

Gerardus van Heerle en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van Blaerthem 

schonken aan Johannes van Visschel den Sloetmaker met zijn vrouw Sophia, dv 

voornoemde Gerardus en Elisabeth, voor de duur van het leven van voornoemde 

Gerardus en Elizabeth, een akker lands, gnd het Hoefken1, en een aangelegen 

stuk beemd, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen een gemene weg enerzijds en 

de beemden van voornoemde Gerardus anderzijds, met de gebouwen in 

voornoemde akker. Voornoemde Johannes van Visschel verklaarde dat hiermee 

voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth alle goederen gegeven hebben, 

aan hem en zijn vrouw beloofd. Johannes en Sophia en de erfgenamen van 

Sophia zullen na overlijden van voornoemde Gerardus en Elizabeth aan de 

deling van de nagelaten goederen kunnen deelnemen, volgens recht en 

gewoonte van de stad Den Bosch. 

 

Gerardus de Heerle maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Johannis de Blaerthem et dicta Elizabeth cum eodem Gerardo tamquam cum 

suo tutore (dg: p) agrum terre dictum tHoefken (dg: situm in parochia de 

Blaerthem sancti Lamberti inter) et peciam prati sibi adiacentem sitos in 

parochia de Blaerthem sancti Lamberti inter communem plateam ex uno et 

inter prata dicti Gerardi ex alio simul cum edificiis in dicto agro 

consistentibus (dg: ut) prout ibidem siti sunt ut dicebant supportaverunt 

Johanni de Visschel (dg: fabro) den Sloetmaker cum Sophia sua uxore filia 

dictorum Gerardi et Elisabeth in nomine dotis ad jus oppidi de Busco ab 

eodem Johanne et Sophia ad vitam dictorum Gerardi et Elizabeth sue uxoris 

et non ultra possidendos promittentes cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem deponere. Quo facto dictus Johannes de Visschel 

palam recognovit sibi hiis mediantibus per dictum Gerardum et Elizabeth 

eius uxorem fore satisfactum ab omnibus bonis sibi aut alteri persone 

(dg: alias promi) ad opus sui promissis (dg: in nomine) cum dicta (dg: 

sua) Sophia sua uxore in nomine dotis (dg: ut dicebat) salvo tamen dictis 

Johanni et Sophie et heredibus eiusdem Sophie quod ipsi post mortem 

dictorum Gerardi et Elizabeth parentum dicte Sophie ad communem 

divisionem faciendam de bonis que ipsi Gerardus et Elizabeth eius uxor 

post se relinquent venire poterunt et ea condividere iuxta legem et 

consuetudinem opidi de Busco predicti. Testes (dg: G) Egidius et Uden 

                         
1 Zie → BP 1183 f 030r 01 za 13-01-1403, de schoonouders beloofden voor de 

duur van hun leven de akker te zullen betelen en bezaaien tbv de 

schoonzoon. 
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datum supra. 

 

BP 1183 f 029r 08 do 11-01-1403.  

Theodericus zvw Barnijerus Andries soen droeg over aan Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker een (bestaande) erfcijns van 21 schelling 4 penning, die 

Elizabeth gnd van Cleve beloofd had aan Zebertus die Wever van Berlikem, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een erfgoed, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Middelrode, tussen wijlen Arnoldus Clueckinc enerzijds en 

Elizabeth gnd Smeets anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Barnijerus 

verworven had van Johannes gnd Makaec zvw voornoemde Zebertus die Wever, 

welke cijns na erfdeling aan hem gekomen was en nu aan hem behoort. Jacobus 

Went van Berlikem deed afstand. 

 

Theodericus filius quondam Barnijeri Andries soen hereditarium censum 

viginti unius solidorum et quatuor denariorum quem Elizabeth dicta de 

Cleve promiserat dare et solvere (dg: dicti Barnij) Zeberto die Wever de 

Berlikem hereditarie Remigii ex quadam hereditate sita in parochia de 

Berlikem in loco dicto Middelrode inter hereditatem Arnoldi quondam 

Clueckinc et inter hereditatem Elizabeth dicte Smeets et quem censum 

dictus quondam Barnijerus erga Johannem dictum Makaec filium dicti 

quondam Zeberti die Wever (dg: emendo) acquisivit prout in litteris et 

quem nunc ad se spectare (dg: dicebat) et mediante divisione hereditaria 

inter ipsum et suos in hoc coheredes prius habita in partem cessit! ut 

dicebat hereditarie supportavit Nijcholao dicto Coel Keelbreker cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Barnijeri et quorumcumque 

heredum deponere. Quo facto Jacobus Went de Berlikem super dicto censu et 

jure ad opus dicti Nijcholai Coel hereditarie renuntiavit promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 029r 09 do 11-01-1403.  

Margareta dv Nijcholaus gnd die Dorre van Berlikem wv Henricus zvw Johannes 

gnd Rutghers soen droeg over aan Nijcholaus zvw Johannes gnd Rutghers soen 

(1) haar deel in alle goederen, die aan wijlen haar voornoemde man Henricus 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, (2) alle goederen, die aan 

haar gekomen waren na overlijden van haar zoon Henricus. {f.029v} 

Voornoemde Margareta behoudt alle goederen die zij tot op heden hiervan 

heeft ontvangen en ook alle goederen die zij hiervan onder zich heeft. 

 

Margareta filia (dg: quondam) Nijcholai dicti die Dorre de Berlikem (dg: 

cum tutore) relicta quondam Henrici filii quondam Johannis dicti Rutghers 

soen cum tutore (dg: omnia et singula si bona sibi de mor) totam partem 

et omne jus sibi competentes quovis modo in omnibus (dg: bonis) et 

singulis bonis mobilibus et immobilibus hereditariis et paratis que dicto 

quondam Henrico suo olim marito de morte quondam parentum eiusdem quondam 

Henrici successione fuerant advoluta (dg: a) quocumque locorum 

consistentibus sive sitis atque (dg: to) omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata dicte Margarete de morte quondam Henrici 

filii olim dicte Margarete successione advoluta 

 

1183 f.029v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 11-01-1403. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 12-01-1403. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: maandag 27-10-1404. 

 secunda post Agnetis: ma 22-01-1403. 

 quinta post penthecostes: donderdag 07-06-1403. 

 

BP 1183 f 029v 01 do 11-01-1403. 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao filio quondam Johannis dicti Rutghers soen 
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promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salvis tamen dicte Margarete et sibi reservatis omnibus 

bonis que ipsa de premissis percepit et (dg: levab) levavit #usque in 

diem presentem# et etiam illis bonis que ipsa de premissis penes se 

habet. Testes Egidius et Uden datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 029v 02 do 11-01-1403.  

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1183 f 029v 03 vr 12-01-1403.  

Amelius zvw Berwinus Goedens soen, door wijlen voornoemde Berwinus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Amelius Meijssen soen, Johannes van 

Straten ev Rijswijndis, dvw voornoemde Berwinus en wijlen Elizabeth, en 

Marselius Marselijs soen ev Godefrida, dvw voornoemde Elizabeth, verkochten 

aan Johannes van Loen bakker een huis en erf van wijlen voornoemde 
!Theodericus, in Den Bosch, in de Orthenstraat, in !eerstgenoemd erfgoed, 

naast het huis van Johannes Reijmbrant aan de kant richting de stad Den 

Bosch, buiten de Peter Scuts Poort, (dg: op de hoek richting de plaats gnd 

Muntelken), welk huis nu aan hen behoort. Ze droegen over met brief, andere 

brief en recht en met een brief mbt de goot tussen voornoemd huis en het 

huis van wijlen Arnoldus Wilde dat was van wijlen Johannes Reijmbrant. Ze 

beloofden dat Arnoldus en zijn zuster Johanna, kvw voornoemde Elizabeth, en 

Jacobus Heijnen, zodra ze in het vaderland zijn teruggekeerd, afstand 

zullen doen. Tielkinus Loden soen ev Weijndelmodis dvw voornoemde Elizabeth 

en Reijnerus Scaden deden afstand. 

 

+. {Van hier uit een haal voor 03 en met een haal verbonden met 04}. 

Amelius filius quondam Berwini Goedens soen ab eodem quondam Berwino et 

quondam Elizabeth eius uxore filia quondam Amelii Meijssen soen pariter 

genitus et Johannes de Straten maritus et tutor legitimus Rijswijndis sue 

uxoris filie dictorum quondam Berwini et quondam Elizabeth et Marselius 

(dg: filius quondam) Marselijs soen maritus et tutor legitimus Godefride 

sue uxoris (dg: filie) #prolis# dicte quondam Elizabeth domum et aream 

#dicti quondam !Theoderici# sitam in Busco in vico Orthensi #in 

hereditate !primodicta# contigue juxta domum Johannis Reijmb#r#ant in 

illo scilicet latere quod est versus opidum de Busco extra portam dictam 

Peter Scuts Port (dg: in B angulo versus locum dictum Muntelken ut) et 

quam nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de Loen 

pistori supportaverunt cum litteris et aliis et jure et cum litteris 

mentionem facientibus de guttario consistente inter dictam domum et inter 

domum quondam Arnoldi Wilde que fuerat quondam Johannis Reijmbrant et 

jure promittentes indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum quondam Amelii et 

Elizabeth et suorum heredum deponere et quod ipsi !et quod ipsi Arnoldum 

et (dg: Johannem) #Johannam eius sororem# pueros dicte quondam Elizabeth 

et Jacobum Heijnen quamcito ad patriam redierint super premissis et jure 

ad opus dicti emptoris facient renuntiare. Quo facto Tielkinus Loden soen 

maritus et tutor legitimus Weijndelmodis sue uxoris prolis dicte quondam 

Elizabeth et Reijnerus Scaden super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Henricus et 

Wil datum sexta post epiphanie. 

 

BP 1183 f 029v 04 ma 27-10-1404. 

Destijds had Johannes Lijsscap2 gerechtelijk verkocht aan Thomas Lijsscap 

                         
2 Zie ← VB 1799 f 148v 02 ma 26-04-1400, Jan Lijsscap als proefst onser vrouwen 
clercbruederscap in tsHertogenbosch was gericht … aen een erve Dirc Writers gelegen in 

tsHertogenbosch in die Orthenstraet buijten der poirten aldair in een huec in der siden ter 
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een erfgoed van Theodericus Writer, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, 

buiten de poort aldaar, op de hoek richting de plaats gnd Muntelken. 

Vervolgens had voornoemde Thomas dat erfgoed overgedragen aan Elizabeth dvw 

Amelius Meijssen soen. Voornoemde Arnoldus zvw Elizabeth deed tbv 

voornoemde Johannes van Loen afstand. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Lijsscap (dg: tamquam) hereditatem 

Theoderici Writer sitam in Busco ad vicum Orthensem extra portam ibidem 

in angulo versus locum dictum Muntelken hereditarie vendidisset Thome 

Lijsscap #per judicem etc# et cum deinde dictus Thomas dictam hereditatem 

hereditarie supportasset Elizabeth filie quondam Amelii Meijssen soen 

prout in litteris constitutus {in margine sinistra:} dictus Arnoldus 

#filius quondam Elizabeth# super premissis et jure ad opus dicti Johannis 

de Loen renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Berwout et Spina datum in vigilia Sijmonis 

et Jude. 

 

BP 1183 f 029v 05 ma 22-01-1403. 

Rijxkinus Crulliart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rijxkinus Crulliart prebuit et reportavit. Testes (dg: datum supra) 

Coptiten et Scilder datum 2a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 029v 06 vr 12-01-1403. 

Willelmus zvw Henricus die Rode verkocht aan Theodericus Scut van Bucstel 

een (nieuwe) erfpacht van van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, gaande uit 3 mud rogge erfpacht, Bossche maat, aan 

voornoemde verkoper behorend, in een erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 3½ mud Willelmus van Arle beloofd had aan Henricus, 

Baudewinus, Willelmus en Maria, kvw voornoemde Henricus, met Lichtmis in 

Boxtel te leveren, gaande uit een beemd, gnd die Groet Doncs Beemt, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, tussen voornoemde Willelmus van Arle 

enerzijds en Johannes van den Stadeacker anderzijds, welke beemd voornoemde 

Willelmus van Arle in pacht verkregen had van voornoemde kvw Henricus, voor 

de grondcijns en voor voornoemde pacht van 3½ mud rogge. 

 

Willelmus filius quondam Henrici die Rode hereditarie vendidit Theoderico 

Scut de Bucstel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam #ex# 

tribus modiis siliginis hereditarie paccionis (dg: ?n) dicte mensure ad 

dictum venditorem ut dicebat spectantibus in hereditaria paccione trium 

et dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure Willelmus de Arle promiserat se 

daturum et soluturum Henrico Baudewino Willelmo et Marie liberis dicti 

quondam Henrici hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam de et 

ex quodam prato dicto die Groet Doncs Beemt sito in parochia de Oerscot 

in loco dicto Arle inter hereditatem Willelmi de Arle predicti ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Stadeacker ex alio quod pratum 

predictum dictus Willelmus de Arle erga dictos liberos dicti quondam 

Henrici ad pactum acquisierat #scilicet# pro censu domini fundi prius 

exinde solvendo et pro predicta paccione trium et dimidii modiorum 

siliginis prout in litteris quas vidimus (dg: here) promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Henricus et Wil datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 029v 07 do 07-06-1403. 

Henricus zvw Godefridus sHertogen verkocht aan Gerardus van den Rijt 

snijder zvw Willelmus een stuk land, in Rijthoven, ter plaatse gnd 

Broechoven, tussen Yda Peters en Henricus van den Hobbelen enerzijds en 

                         
stat wart geheijten Muntelken overmids gebrec van erfcijns die die voirs bruederscap daer aen 

heet ende Jan Lijsscap heet dat nu verboden ijerstwerf. 
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Johannes Cortstert zvw Walterus Weijten soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan Johannes zvw Walterus Grieten soen, belast met 3 penning 

cijns aan Laurencius zvw Johannes van der Bruggen van Berkel bij 

Westerhoeven. 

 

Henricus filius quondam Godefridi sHertogen peciam terre sitam in 

parochia de Rijthoven ad locum dictum Broechoven inter hereditatem Yde 

Peters et Henrici van den Hobbelen ex uno et inter hereditatem (dg: dicte 

Yde) Johannis (dg: Cors) Cortstert filii quondam Walteri Weijten soen #ex 

alio# (dg: ut dicebat) tendentem cum uno fine ad hereditatem Johanni! 

filii quondam Walteri Grieten soen ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo van den Rijt sartori filio quondam Willelmi promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis tribus denariis census 

Laurencio (dg: filio naturali quondam domini Laurencii de Ghorpe #Ghoerle 

presbitri# exinde prius solvendis testes Nijcholaus et Wil datum in 

octavis epiphanie Domini) filio quondam Johannis van der Bruggen de 

Berkel prope Westerhoeven prius exinde de jure solvendis. Testes Dijnther 

et Uden datum quinta post penthecostes. 

 

1183 f.030r. 

 in octavis epiphanije: zaterdag 13-01-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis januarii die XIII: zaterdag 13-01-1403. 

 

BP 1183 f 030r 01 za 13-01-1403. 

Gerardus van Heerle van Blaerthem beloofde aan zijn schoonzoon Johannes van 

Vijsschel dat voornoemde Gerardus en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes van 

Blaerthem of de langstlevende, zolang ze zullen leven, zullen betelen en 

bezaaien een akker gnd het Hoefken3, die was van voornoemde Gerardus, in 

Blaerthem Sint-Lambertus, tussen een gemene weg enerzijds en de beemden van 

voornoemde Gerardus anderzijds, en dat zij of de langstlevende de oogst tbv 

voornoemde Johannes zullen afleveren in het huis dat op de akker staat. 

 

Gerardus de Heerle de Blaerthem promisit super omnia Johanni de Vijsschel 

suo genero quod ipse Gerardus et Elizabeth e[ius] u[xor] filia quondam 

Johannis de Blaerthem laudabiliter colent et seminabunt quamdiu (dg: vx) 

vixerint seu alter eorum diutius vivens in humanis (dg: lau) #quamdiu 

vixerit# bene et laudabiliter colet et seminabit quendam agrum dictum 

tHoefken qui fuerat dicti Gerardi situm in parochia de Blaerthem sancti 

Lamberti inter communem plateam ex uno et inter prata dicti Gerardi ex 

alio et quod ipsi Gerardus et Elizabeth seu alter eorum diutius vivens in 

humanis quoscumque fructus tempore vite eorundem Gerardi et Elizabeth seu 

alterius eorundem diutius viventis (dg: quoscumque fructus) adducet in 

domo consistente supra agrum predictum ad opus Johannis predicti. Testes 

Henricus et Nijcholaus datum in octavis epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 030r 02 za 13-01-1403. 

Henricus die Bije zvw Henricus van Beke en Lambertus van den Laer beloofden 

aan Jacobus Kesselman 25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Jacobus aanstaande (wo 25-07-1403) te betalen. 

 

Henricus die Bije filius quondam Henrici de Beke et Lambertus van den 

Laer promiserunt indivisi super omnia Jacobo Kesselman XXV novos Gelre 

gulden vel valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 030r 03 za 13-01-1403. 

Emondus zvw Henricus Moelner van Erpe beloofde aan Willelmus Donc zvw 

Willelmus Doncs des Plattijnmakers 9½ Franse kronen met Sint-Jan aanstaande 

                         
3 Zie ← BP 1183 f 029r 07 do 11-01-1403, de schoonouders schonken, voor de 

duur van hun leven, de akker aan hun schoonzoon. 
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(zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Emondus filius quondam Henrici Moelner #de Erpe# promisit super omnia 

Willelmo Donc filio quondam Willelmi Doncs des Plattijnmakers novem et 

dimidium Vrancrijc cronen vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 030r 04 za 13-01-1403. 

Amelius Ghijsbrechts soen bakker droeg over aan de broers Johannes en 

Gerardus, kvw Gerardus zvw Johannes Rutghers soen, zijn vruchtgebruik in 

(1) een huis en erf van wijlen Henricus Zerijs, in Den Bosch, aan de Oude 

Huls, tussen erfgoed van Danijel Croecke enerzijds en erfgoed van Aleijdis 

Bollens anderzijds, (2) alle erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus 

Zerijs, waarin Katherina wv Henricus en ev van voornoemde Amelius was 

overleden. 

 

Solvit. 

Amelius (dg: filius quondam Ghisberti) Ghijsbrechts soen pistor 

usufructum sibi competentem in domo et area quondam Henrici Zerijs (dg: 

int) sita in Busco ad vicum dictum Aude Huls inter hereditatem Danijelis 

Croecke ex uno et inter hereditatem Aleijdis Bollens ex alio atque in 

omnibus hereditatibus dicti quondam Henrici (dg: in quibus Kath) Zerijs 

in quibus Katherina relicta quondam Henrici (dg: decessit ut) uxor olim 

dicti Amelii decessit ut dicebat legitime supportavit Johanni et Gerardo 

fratribus liberis quondam Gerardi filii quondam Johannis Rutghers soen 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Nijcholaus et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 030r 05 za 13-01-1403. 

Arnoldus van Poederoijen, Gerardus van Ophoven zvw Rutgherus en Johannes 

van Andel snijder beloofden aan Andreas van Drodis etc 16 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403; 18+28+31+15 = 92 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Arnoldus de Poederoijen Gerardus de Ophoven filius quondam Rutgheri et 

Johannes de Andel sartor (dg: pro) promiserunt indivisi super omnia 

Andree de Drodis etc XVI aude scilde Francie ad pascha proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 030r 06 za 13-01-1403. 

Voornoemde Arnoldus beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit super omnia alios indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 030r 07 za 13-01-1403. 

Henricus die Costter van Os beloofde aan Wellinus van Beke 60 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Philippus-en-Jacobus aanstaande (di 

01-05-1403) te betalen. 

 

Henricus die Costter de Os promisit super omnia Wellino de Beke LX novos 

Gelre gulden vel valorem ad (dg: pascha) Philippi et Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 030r 08 za 13-01-1403. 

Lambertus zvw Lambertus van den Eghelvoert van Bucstel droeg over aan 

Philippus zv Hermannus Coenen soen 2 mud rogge erfpacht, maat van Boxtel, 

uit een erfpacht van 4 mud 4 lopen rogge, maat van Boxtel, welke pacht van 

4 mud 4 lopen wijlen voornoemde Lambertus van den Eghelvoert met Lichtmis 

op de na te noemen hoeve beurde, gaande uit (1) een hoeve, gnd die 
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Eghelvoert, in Boxtel, beiderzijds tussen de gemeint van de villa van 

Boxtel, (2) 4 lopen roggeland van wijlen voornoemde Lambertus, gnd 

Rijsbreculen, in Esch, tussen wijlen Henricus die Laet enerzijds en 

Arnoldus van den Ekeren anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

gemeint van Boxtel, welke hoeve en 4 lopen roggeland wijlen voornoemde 

Lambertus van den Eghelvoert in pacht had uitgegeven aan Willelmus zv 

Johannes Neve vleeshouwer, voor een cijns van 4 pond geld aan erfg vw 

Rodolphus bakker, een erfcijns van 20 schelling voornoemd geld aan het huis 

van Postel, en 13 schelling erfcijns aan de heer van Boxtel, welke cijnzen 

eerst eruit gaan, en voor voornoemde pacht van 4 mud 4 lopen rogge. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti van den Eghelvoert de Bucstel duos 

modios siliginis hereditarie paccionis #mensure de Bucstel# ad ipsum 

spectantes (dg: in) #de# hereditaria paccione quatuor modiorum et quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Bucstel quam paccionem quatuor modiorum et 

quatuor lopinorum siliginis dictus quondam Lambertus van den Eghelvoert 

solvendam habuit hereditarie purificationis et supra mansum infrascriptum 

tradendam ex quodam manso dicto communiter die Eghelvoert sito in 

parochia de Bucstel inter communitatem ville de Bucstel ex utroque latere 

coadiacentem atque ex quatuor lopinatis terre siliginee dicti quondam 

Lamberti dictis communiter Rijsbreculen sitis in parochia de Essche inter 

hereditatem quondam Henrici die Laet ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van den Ekeren ex alio tendentibus cum uno fine ad dictam communitatem de 

Bucstel quem! mansum et quatuor lopinatas terre dictus quondam Lambertus 

van den Eghelvoert dederat ad pactum Willelmo filio Johannis Neve 

carnificis scilicet pro hereditario censu (dg: p) IIIIor llibrarum monete 

heredibus quondam Rodolphi pistoris et pro hereditario censu XX solidorum 

dicte monete domui de Postula necnon pro XIII solidis hereditarii censu 

domino de Bucstel prius exinde solvendis atque pro predicta paccione 

IIIIor modiorum et quatuor lopinorum siliginis dicte mensure prout in 

litteris hereditarie supportavit Philippo filio Hermanni Coenen soen cum 

litteris et jure occasione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Lamberti et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 030r 09 za 13-01-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende een jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (vr 

02-02-1403), met 80 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde 

en 2 mud rogge. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van hr Adam van 

Mierde, voornoemde schepenen en Henricus zvw Johannes van Halle. 

 

Et poterit redimere ad spacium unius anni purificationis proxime futurum 

sine medio sequentis semper dicto spacio pendente cum LXXX Hollant gulden 

monete comitis Willelmi #vel valorem# et cum duobus modiis siliginis ut 

in forma. Actum in camera anno CCCCmo tercio mensis januarii die XIII 

hora none presentibus domino Adam de Mierde dictis scabinis et Henrico 

filio quondam Johannis de Halle. 

 

1183 f.030v. 

 in octavis epiphanije: zaterdag 13-01-1403. 

 

BP 1183 f 030v 01 za 13-01-1403. 

Mechtildis wv Jacobus Coptiten zvw Johannes Coptiten droeg over aan Agnes 

wv Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen een kamer met ondergrond, in 

Den Bosch, in het Klein Begijnhof, voor het woonhuis van Arnoldus van 

Waderle, welke kamer was van wijlen de gezusters jkvren Hadewigis en 

Aleijdis, gnd van Enghelen, welke kamer Heijlwigis Spijkers, tbv haar, haar 

zuster Margareta Spijkers en Hilla dv voornoemde Heijlwigis, gekocht had 

van Johannes van Enghelen, welke kamer Cristina wv voornoemde Johannes 

Coptiten verworven had van voornoemde Margareta en Heijlwigis gnd Spikers, 

van welke kamer voornoemde Mechtildis 2/3 deel gekocht had van Gerardus van 
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Vladeracken, zijn kinderen Arnoldus, Johannes en Elizabeth, Willelmus van 

Audenhoven ev Cristina, en Johannes Loijer ev Gheerburgis, dv voornoemde 

Gerardus, Hubertus Steenwech ev Cristina, Ludekinus van Boemel ev Johanna, 

en Gerlacus zv Gerlacus Cnode ev Goderadis, dvw Goeswinus van den Steen, en 

het resterende 1/3 deel aan wijlen voornoemde Jacobus Coptiten was gekomen 

na overlijden van zijn moeder Cristina wv voornoemde Johannes Coptiten, en 

welk resterende 1/3 deel nu aan eerstgenoemde Mechtildis behoort, van welk 

resterende 1/3 deel zij garantie beloofde en lasten beloofde af te 

handelen. 

 

Mechtildis relicta quondam Jacobi Coptiten #filii quondam Johannis 

Coptiten# cum tutore quandam cameram cum eius fundo sitam in Busco in 

parva curia beghinarum ante domum habitationis Arnoldi de Waderle que 

camera cum eius fundo fuerat quondam domicellarum Hadewigis et Aleijdis 

sororum dictarum de Enghelen quam cameram (dg: cu) Heijlwigis Spijkers ad 

opus sui et ad opus Margarete Spijkers sue sororis et ad opus Hille filie 

dicte Heijlwigis erga Johannem de Enghelen emendo acquisierat et quam 

cameram cum suo fundo Cristina relicta dicti quondam Johannis Coptiten 

erga dictas Margaretam et Heijlwigem dictas Spikers acquisierat et de qua 

camera cum suo fundo dicta Mechtildis duas tercias partes erga Gerardum 

de Vladeracken Arnoldum Johannem et Elizabeth eius liberos Willelmum de 

Audenhoven maritum et tutorem legitimum Cristine sue uxoris et Johannem 

Loijer maritum et tutorem legitimum Gheerburgis sue uxoris filiarum dicti 

Gerardi Hubertum Steenwech maritum et tutorem legitimum Cristine sue 

uxoris Ludekinum de Boemel maritum et tutorem legitimum Johanne sue 

uxoris et Gerlacum filium Gerlaci Cnode maritum et tutorem legitimum 

Goderadis sue uxoris filiarum quondam Goeswini van den Steen emendo 

acquisierat prout in litteris et de qua camera cum suo fundo reliqua 

tercia pars dicto quondam Jacobo Coptiten de morte quondam Cristine sue 

matris relicte dicti quondam Johannis Coptiten successione fuerat 

advoluta et quam reliquam terciam partem primodicta Mechtildis nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Agneti relicte quondam Thome 

filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere promisit insuper cum tutore super omnia habita et habenda de 

#dicta# reliqua tercia parte dicto Jacobo advoluta prestare warandiam et 

obligationem deponere. Testes Nijcholaus et Wil datum in octavis 

epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 030v 02 za 13-01-1403. 

Henricus die Witte zvw Johannes gnd die Witte droeg over aan Ludekinus zvw 

Cristianus van Zeelst 40 schelling erfcijns, die Johannes Nijstard van Tede 

beloofd had met Sint-Michael-Archangelus te betalen aan Jacobus gnd Gielijs 

soen van Venloen, gaande uit een erfgoed van wijlen Jacobus gnd Duvels en 

zijn vrouw Gertrudis, in Ghestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Tede, tussen 

erfgoed gnd Emonts Erve enerzijds en Henricus gnd Bekemans anderzijds, 

welke 40 schelling wijlen voornoemde Johannes die Witte verworven had van 

voornoemde Jacobus Gielijs soen, en welke 40 schelling nu aan voornoemde 

Henricus die Witte behoren. Met achterstallige termijnen. 

 

Henricus die Witte filius quondam Johannis dicti die Witte (dg: here) 

quadraginta solidos hereditarii census quos Johannes Nijstard de Tede 

promisit se (dg: da) super se et bona sua dare et exsolvere Jacobo dicto 

Gielijs soen de Venloen anno quolibet hereditarie in festo beati 

Mijchaelis Archangeli ex hereditate quondam Jacobi dicti Duvels et (dg: 

G) Gertrudis sue uxoris sita in parochia de (dg: Rod) Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Tede inter hereditatem dictam Emonts Erve et 

inter hereditatem Henrici dicti Bekemans et quos XL solidos dictus 

quondam Johannes die Witte (dg: et Jo) erga dictum Jacobum Gielijs soen 

acquisierat ut dicebat et quos XL solidos dictus Henricus die Witte nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Ludekino filio quondam 
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Cristiani de Zeelst (dg: p) cum omnibus arrestadiis sibi de predicto 

censu usque in diem presentem restantibus promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Broeder 

datum in octavis epiphanie Domini. 

 

BP 1183 f 030v 03 za 13-01-1403. 

Voornoemde Ludekinus beloofde aan voornoemde Henricus die Witte 16 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te 

betalen. 

 

Dictus Ludekinus promisit super omnia dicto Henrico die Witte (dg: XVI) 

XVI novos Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 030v 04 za 13-01-1403. 

Johannes zv Rodolphus gnd Roef van der Heijden ev Elizabeth dv Petrus zvw 

Johannes gnd die Haen van Stripe verhuurde aan Arnoldus zv (dg: Johannes) 

Arnoldus van den Venne een stuk beemd, in Stripe, tussen erfgoed gnd dat 

Kercbroec behorend aan de investiet van Stripe enerzijds en voornoemde 

Arnoldus zvw Johannes van den Venne anderzijds, voor een periode van 2 

jaar, ingaande heden. 

 

Johannes filius Rodolphi dicti (dg: Roef) Roef van der Heijden maritus et 

tutor legitimus Elizabeth filie Petri filii quondam Johannis dicti die 

Haen #de Stripe# peciam prati sitam in parochia de Stripe inter 

hereditatem dictam dat Kercbroec spectantem ad investitum de Stripe ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi (dg: va) filii quondam Johannis van den 

Venne #ex alio# ut dicebat locavit recto locationis modo dicto Arnoldo 

filio (dg: quondam Johannis) #Arnoldi (dg: va)# van den Venne ab eodem ad 

spacium duorum annorum datam presentium litterarum sine medio sequentium 

libere possidendam promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere dictis duobus annis pendentibus. Testes Uden et 

Broeder datum in octavis epiphanije Domini. 

 

1183 f.031r. 

 in octavis epiphanie Domini: zaterdag 13-01-1403. 

 quarta post octavas epiphanie: woensdag 17-01-1403. 

 

BP 1183 f 031r 01 za 13-01-1403. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteels droeg 

over aan Johannes Dachverlies4 ongeveer 6½ morgen land, die aan wijlen 

voornoemde Gerardus van Eijcke behoorden, in het vierde kamp, gelegen voor 

Vlijmen, 9 morgen 5 hont groot, onder aan de weg naar Vlijmen, en in het 

vijfde kamp, 10 morgen 1½ hont groot, ook gelegen voor Vlijmen, onder aan 

de weg naar Vlijmen, zoals voornoemde 6½ morgen aan wijlen voornoemde 

Gerardus van Eijcke behoorden, en voornoemde wijlen Gerardus van Eijcke die 

nagelaten heeft. 

 

#(dg: Henricu)# Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke filii 

quondam Henrici Posteels sex (dg: iug) et dimidium iugera terre vel 

circiter que ad dictum quondam Gerardum de Eijcke spectabant in quarto 

campo sito ante Vlijmen novem iugera et quinque hont terre continente 

siti! infra plateam versus Vlijmen (dg: inter) atque in quinto campo 

decem iugera et unum et dimidium hont terre continente sito etiam ante 

Vlimen infra plateam versus Vlimen prout !ibidem sex et dimidium iugera 

terre vel circiter ibidem sita sunt et ad dictum quondam Gerardum de 

                         
4 Zie → BP 1183 f 046r 01 za 17-02-1403, Jordanus zv Arnoldus Tielkini 

droeg deze 6½ morgen land over aan Johannes Dachverlies. Nadat voornoemde 

Jordanus alle goederen van Godefridus van Eijcke zvw Henricus Posteels 

gerechtelijk gekocht had van Matheus van Doerne snijder. 
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Eijcke spectare consueverunt et idem quondam Gerardus de Eijcke huiusmodi 

sex et dimidium iugera terre vel circiter in sua morte post se reliquit 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Dachverlies cum omnibus (dg: 

et ju) litteris promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Uden et Broeder datum in octavis epiphanie 

Domini. 

 

BP 1183 f 031r 02 za 13-01-1403. 

Johannes van den Lanckelaer verkocht aan Margareta dvw Johannes Gorter wv 

Jacobus van Campen een (nieuwe) erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) erfgoederen van voornoemde 

verkoper, gnd dat Vinelaer ende dat Lanckelaer, in Schijndel, tussen een 

gemene weg enerzijds en Johannes van Ynghen anderzijds, met een eind 

strekkend aan kvw Henricus Didden soen en met het andere eind aan een 

gemene weg, (2) 3 bunder, van voornoemde verkoper, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, beiderzijds tussen Willelmus van Beke van Ghestel, reeds 

belast met grondcijnzen, 1 lopen rogge, Bossche maat, aan de kerk van 

Gestel bij Herlaer en een erfcijns van 40 schelling geld aan Ghisbertus van 

den Brekelen alias gnd die Went, die eerst hieruit gaan. 

 

Johannes van den Lanckelaer hereditarie vendidit Margarete filie quondam 

Johannis Gorter relicte quondam Jacobi de Campen hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex hereditatibus ipsius venditoris dictis 

dat Vinelaer ende dat Lanckelaer sitis in parochia de Scijnle inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis de Ynghen ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem liberorum quondam Henrici Didden 

#soen# et cum reliquo fine !a communem plateam atque ex tribus bonariis 
!dicti venditoris sitis in dicta parochia in loco dicto Eilde inter 

hereditatem Willelmi de Beke de Ghestel ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat promittens (dg: et cum eo) super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis (dg: X) censibus dominorum fundi 

(dg: annuatim ex premissis de jure prius solvendis) atque uno lopino 

siliginis mensure de Busco ecclesie de Gestel prope Herlaer et 

hereditario censu quadraginta solidorum monete (dg: Ghisberto) Ghisberto 

van den Brekelen alias dicto die Went annuatim exinde de jure prius 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 031r 03 za 13-01-1403. 

Laurencius zvw Petrus Canen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Laurencius filius quondam Petri Canen soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 031r 04 za 13-01-1403. 

Een brief wordt verscheurd, waarin voornoemde verkoper Johannes van den 

Lanckelaer verkocht aan Laurentius zvw Petrus Canen soen een erfpacht van ½ 

mud rogge, die is gelost. 

 

Et rumpetur una littera in qua dictus venditor hereditarie vendidit 

Laurentio filio quondam Petri Canen soen hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis quod? de consensu emptoris est et soluta est. 

 

BP 1183 f 031r 05 za 13-01-1403. 

Paulus gnd die Mandmaker beloofde aan Rodolphus Hacke kramer 59 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te 

betalen. 

 

Paulus dictus die Mandmaker promisit super omnia Rodolpho Hacke institori 

(dg: X) quinquaginta novos Gelre gulden seu valorem ad (dg: Johannem) 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Brueder 
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datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1183 f 031r 06 wo 17-01-1403. 

Hr Egidius priester zvw Johannes zvw Henricus Rijcouts soen van Os beloofde 

aan hr Cristianus Coninc en Henricus Screijnmaker, tbv de broederschap van 

priesters en clerici in de kerk van Den Bosch, een erfcijns van 10 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land, 3 lopen 

rogge groot, in Oss, ter plaatse gnd Dorsselaer, tussen Arnoldus Heijme 

enerzijds en Mechtildis wv voornoemde Johannes mv voornoemde hr Egidius 

anderzijds. 

 

Dominus Egidius presbiter filius quondam Johannis filii quondam Henrici 

Rijcouts soen de Os promisit (dg: se daturum et soluturum) domino 

Cristiano Coninc et Henrico Screijnmaker ad opus confraternitatis 

presbitrorum et clericorum beate Marie in ecclesia de Busco quod dictus 

Egidius dabit et solvet dicte confraternitati hereditarium censum X 

solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex pecia terre tres 

lopinos siliginis in semine capiente dicti domini Egidii sita in parochia 

de Os in loco dicto Dorsselaer inter hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et 

inter hereditatem Mechtildis relicte dicti quondam Johannis matris dicti 

domini Egidii ex alio promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Coptiten et Danijel 

datum quarta post octavas epiphanije. 

 

BP 1183 f 031r 07 wo 17-01-1403. 

Rijcoldus zvw Lambertus Sceelwart beloofde aan voornoemde hr Cristianus 

Coninc en Henricus Screijnmaker, tbv de broederschap van priesters en 

clerici in de kerk van Den Bosch, een erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een stuk land, 3 lopen rogge groot, in 

Oss, ter plaatse gnd Danckelaer, tussen Henricus Teije van Helden enerzijds 

en voornoemde Rijcoldus anderzijds, (2) ½ morgen land, in Oss, ter plaatse 

gnd op het Meervelt, tussen erfgoed van de H.Geest in Oss enerzijds en 

Elizabeth wv Zanderus Hoppenbrouwer anderzijds. 

 

Rijcoldus filius quondam Lamberti S[c]eelwart promisit dictis domino 

Cristiano et Henrico etc quod dabit et solvet dicte confraternitati 

hereditarium censum XX solidorum monete hereditarie nativitatis Domini ex 

pecia terre tres lopinos siliginis in semine capiente dicti Rijcoldi sita 

in parochia de Os in loco dicto Danckelaer inter hereditatem Henrici 

Teije de Helden ex uno et inter hereditatem dicti Rijcoldi ex alio atque 

ex dimidio jugere terre dicti Rijcoldi sito in dicta parochia in loco 

dicto opt Meervelt inter hereditatem mense sancti spiritus in Os ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Zanderi Hoppenbrouwer ex 

alio promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 031r 08 wo 17-01-1403. 

Johannes die Jegher zvw Petrus Jegher verkocht aan voornoemde hr Cristianus 

Coninc en Henricus Screijnmaker, tbv de broederschap van priesters en 

clerici in de kerk van Den Bosch, een erfcijns van 20 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen Nijcholaus 

Ghilicop, nu aan voornoemde verkoper behorend, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, nu 

behorend aan Willelmus van Langhelaer, enerzijds en wijlen Rodolphus van 

den Haghe bakker anderzijds, reeds belast met de hertogencijns, een 

erfcijns5 van 10 schelling geld aan voornoemde broederschap, en een 

erfcijns van 30 schelling geld aan Willelmus Hels. 

 

                         
5 Zie bestand: “DB Kolperstraat T Meelman 10 s R Ghilicop”. 
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Johannes die Jegher (dg: here) filius quondam Petri Jegher hereditarie 

vendidit dictis domino Cristiano et Henrico !hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

(dg: cum suo) quondam Nijcholai Ghilicop nunc ad dictum venditorem 

spectante sita in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter hereditatem 

quondam domini Arnoldi Rover militis nunc ad Willelmum de Langhelaer 

spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi van den Haghe 

pistoris ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini et hereditario censu 

X solidorum monete dicte confraternitati et hereditario censu XXX 

solidorum monete Willelmo Hels exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

1183 f.031v. 

 in crastino Marcelli: woensdag 17-01-1403. 

 quinta post octavas epiphanije: donderdag 18-01-1403. 

 

BP 1183 f 031v 01 wo 17-01-1403. 

Arnoldus Stamelart van Uden zvw Henricus van Uden de jongere ev jkvr 

Theoderica dvw Marcelius van Os verkocht aan Gerardus van Aa een (nieuwe) 

erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar, gaande uit de windmolen met 

ondergrond, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, de grond van de molen 

reeds belast met een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. 

 

Arnoldus Stamelart de Uden filius quondam Henrici de Uden junioris 

maritus et tutor legitimus domicelle Theoderice sue uxoris filie quondam 

Marcelii de Os hereditarie vendidit Gerardo de Aa hereditariam paccionem 

sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo solutionis termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex molendino venti cum suo fundo 

dicti venditoris sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum 

Karrrichoven atque ex jure et attinentiis dicti molendini venti singulis 

et universis promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis dicte mensure ex fundo dicti molendini prius solvenda annuatim 

et sufficientem facere (dg: promiserunt insuper dictus venditor et !eo 

Thomas de Penu eius avunculus et Willelmus de Volkel indivisi super omnia 

quod .. dictus Arnoldus Stamelart venditor infra hinc et festum 

penthecostes proxime futurum assignabit dicto emptori unum contrapignus 

seu hereditatem valentem et sufficientem et satis securam pro hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis dicte mensure situm infra villicationem 

dicti oppidi de Buscoducis in ducatu domini ducis Brabantie). Testes Aa 

et Uden datum in crastino Marcelli. {In margine sinistra een verticale 

haal naast niet benutte vrije ruimte}. 

 

BP 1183 f 031v 02 wo 17-01-1403. 

Vervolgens beloofden voornoemde Arnoldus Stamelart en met hem zijn oom 

Thomas van de Kelder en Willelmus van Volkel dat voornoemde Arnoldus 

uiterlijk met Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403) aan voornoemde koper 

Gerardus van Aa een onderpand of erfgoed zal aanwijzen, in de villicatio 

van Den Bosch, in het hertogdom Brabant, van voldoende waarde voor een 

erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, en dat voornoemde Arnoldus 

Stamelart dat onderpand of erfgoed tezamen met voornoemde windmolen met 

ondergrond zal bezwaren voor de levering van voornoemde pacht van 6 mud 

rogge en dat voornoemde Arnoldus Stamelart zal beloven voornoemde windmolen 

met ondergrond en voornoemd onderpand of erfgoed van voldoende waarde te 

houden voor de levering van voornoemde pacht van 6 mud. Daarna zal 

voornoemde koper de huidige brief afstaan aan voornoemde Thomas en 

Willelmus. 
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Notum sit universis quod cum ita actum sit (dg: constituti) constitutus! 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus venditor Thomas de Penu eius 

avunculus et Willelmus de Volkel promiserunt indivisi super !l omnia quod 

dictus Arnoldus Stamelart infra hinc et festum penthecostes #proxime 

futurum# assignabit (dg: un) dicto emptori unum contrapignus seu 

hereditatem sitam in villicatione oppidi de Buscoducis in ducatu domini 

nostri ducis valentem sufficientem et satis securam pro hereditaria 

paccione sex modiorum siliginis mensure de Buscoducis et quod dictus 

Arnoldus Stamelart (dg: d) idem contrapignus seu eandem hereditatem 

imponet et obligabit dicto Gerardo emptori simul cum dicto molendino 

venti cum suis fundo jure et attinentiis pro solutione primodicte 

paccionis sex modiorum siliginis dicto emptori vendite ut dictum est 

infra hinc et festum (dg: penthec) penthecostes proxime futurum dictusque 

Arnoldus Stamelart cum hoc etiam promittet super habita et habenda dictum 

molendinum venti cum suis fundo jure et attinentiis et dictum (dg: di) 

contrapignus (dg: et) seu hereditatem pro solutione primodicte paccione 

sex modiorum siliginis dicto Gerardo vendite ut prefertur sufficientes 

beneque valentes et satis securas hoc etiam si contingat #dictum 

venditorem# dictum contrapignus seu hereditatem ut sic assignare et dicto 

Gerardo ad pignus imponere pro solutione primodicte paccionis sex 

modiorum siliginis et (dg: ee pro) premissa a dicto venditore pro 

solutione (dg: d) primodicte paccionis promittere sufficientem facere et 

satis securam extunc dictus (dg: venditor) emptor presentem litteram 

reddet et resignabit (dg: dictis) Thome et Willelmo predictis ut dictus 

Gerardus super omnia repromisit. Datum supra. 

 

BP 1183 f 031v 03 wo 17-01-1403. 

Voornoemde Arnoldus Stamelart beloofde voornoemde Thomas en Willelmus 

schadeloos te houden. 

 

Dictus Arnoldus Stamelart promisit super habita et habenda dictos Thomam 

et Willelmum indempnes. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 031v 04 wo 17-01-1403. 

Thomas van de Kelder6 verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas de Penu prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

BP 1183 f 031v 05 do 18-01-1403. 

Andreas van Oudrigen ev Mechtildis dvw Gerardus van Berze maande 3 

achterstallige jaren van een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

wijlen voornoemde Gerardus van Berze verkocht door Theodericus gnd van den 

Assche, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Andreas de Oudrigen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Gerardi de Berze hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco venditam (dg: Ge) dicto quondam Gerardo de 

Berze a Theoderico dicto van den Assche prout in litteris et quam 

paccionem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Dijnther 

et Wil datum quinta post octavas epiphanije. 

 

1183 f.032r. 

 in crastino Marcelli: woensdag 17-01-1403. 

                         
6 Oom van verkoper. 

†Arnoldus Stamelart van de Kelder (BP 1183 f 032r 01 wo 17-01-1403). 

1. Thomas van de Kelder (BP 1183 f 032r 01 wo 17-01-1403). 

2. †Henricus van Uden de jongere (BP 1183 f 031v 01 wo 17-01-1403). 

a. Arnoldus Stamelart van Uden (BP 1183 f 031v 01 wo 17-01-1403). 
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 in octavis epiphanije: zaterdag 13-01-1403. 

 

BP 1183 f 032r 01 wo 17-01-14037. 

Thomas van de Kelder zvw Arnoldus Stamelart van de Kelder schonk aan 

Godefridus zvw Marcelius gnd Bastart nzvw hr Godefridus van Os en aan zijn 

vrouw Agnes ndv voornoemde Thomas een (bestaande) erfpacht van 1 mud rogge, 

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

Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403), gaande uit goederen gnd het Goed te 

Bussel van wijlen voornoemde Arnoldus Stamelart, nu aan voornoemde Thomas 

behorend, in Asten. 

 

Thomas de Penu filius quondam Arnoldi Stamelart de Penu hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo solutionis !purificationis proxime futuro et 

in Busco tradendam ex bonis dictis (dg: quo) tGoet te Bussel dicti 

quondam Arnoldi St[a]melart nunc ad dictum Thomam spectantibus sitis in 

parochia de Asten et ex attinentiis (dg: d) eorundem bonorum singulis et 

universis (dg: ut) quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

hereditarie supportavit Godefrido filio (dg: qu) quondam Marcelii dicti 

Bastart filii naturalis domini quondam Godefridi de Os cum Agnete sua 

uxore filia naturali dicti Thome (dg: promittens super o ad) nomine dotis 

ad jus oppidi de Busco promittens super omnia warandiam. Testes Aa et 

Uden datum in crastino Marcelli. {Hierna veel ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1183 f 032r 02 za 13-01-1403. 

Arnoldus zvw Johannes gnd {niets vermeld} zv Jacobus droeg over aan mr 

Johannes van Hees clericus, tbv heren, dekaan en kapittel van de kerk van 

Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, een (bestaande) erfcijns van 4 pond geld, 

waarvan Willelmus van Zonne zvw Danijel van de Dijk verklaard had die 

verschuldigd te zijn aan Elizabeth en Heijlwigis van Zonne, dvw Johannes 

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

Jan-Baptist, gaande uit alle goederen van voornoemde Willelmus, welke cijns 

voornoemde Arnoldus en Wellinus van Beke verworven hadden van Marcelius en 

Mechtildis, kvw Johannes gnd van den Werve, en Godefridus zvw Godefridus 

Sceijvel, van welke cijns voornoemde Arnoldus de helft, die aan voornoemde 

Wellinus van Beke behoort, verworven had van voornoemde Wellinus van Beke, 

en welke cijns nu aan voornoemde Arnoldus behoort. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis dicti !filii Jacobi hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Willelmus de Zonne filius quondam Danijelis 

de Aggere recognovit se legitime et hereditarie debere Elizabeth et 

Heijlwigi de Zonne filiabus quondam Johannis de Zonne dandum et solvendum 

anno quolibet hereditarie mediatim in festo nativitatis Domini et 

mediatim in festo nativitatis beati Johannis baptiste de omnibus et 

singulis ipsius Willelmi bonis !dictus Arnoldus et Wellinus de Beke erga 

Marcelium (dg: -s) et Mechtildem liberos quondam Johannis dicti van den 

Werve Godefridum filium quondam Godefridi Sceijvel acquisierant prout in 

litteris et de quo censu quatuor librarum dictus Arnoldus unam medietatem 

ad dictum Wellinum de Beke spectantem in eodem censu erga eundem Wellinum 

de Beke acquisierat prout in litteris et quem censum dictus Arnoldus nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit magistro Johanni de Hees 

clerico ad opus dominorum decani et capituli ecclesie beati Johannis 

ewangeliste in Busco cum litteris et aliis et jure et cum omnibus 

                         
7 †Arnoldus Stamelart van de Kelder (BP 1183 f 032r 01 wo 17-01-1403). 

1. Thomas van de Kelder (BP 1183 f 032r 01 wo 17-01-1403). 

a. nd Agnes (x) (BP 1183 f 032r 01 wo 17-01-1403) 

Godefridus zvw Marcelius gnd Bastart nzvw hr Godefridus van Os 

2. †Henricus van Uden de jongere (BP 1183 f 031v 01 wo 17-01-1403). 

a. Arnoldus Stamelart van Uden (BP 1183 f 031v 01 wo 17-01-1403). 
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arrestadiis dicto Arnoldo de dicto censu restantibus a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem ut dicebat promittens super omnia ratam 

servare. Testes Aa et Roesmont datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1183 f 032r 03 za 13-01-1403. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke: (1) erfgoederen, aan hem en aan 

Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze behorend, in Lith, ter plaatse, 

gnd op die Ackeren, (2) 4½ hont land van wijlen Petrus van Maren, in Lith, 

ter plaatse gnd Hensvelden, (3) 4½ hont land van wijlen voornoemde Petrus, 

in Lith, ter plaatse gnd die Lange Weijden, (4) 1½ hont land van wijlen 

voornoemde Petrus, in Lith, ter plaatse gnd in het Broec, tussen Gertrudis 

Dircs dochter enerzijds en wijlen Udo Melijs soen anderzijds, (5) 7½ hont 

land, in Lith, ter plaatse gnd {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke hereditates ad ipsum et ad 

Johannem de Berze filium quondam Gerardi de Berze spectantes sitas in 

parochia de Lijt ad locum dictum op die Ackeren item (dg: decem et 

dimidium h) quatuor et dimidium hont terre (dg: P) quondam Petri de Maren 

sita in parochia predicta in loco dicto Hensvelden item quatuor et 

dimidium hont terre dicti quondam Petri sita in dicta parochia ad locum 

dictum die Lange Weijden item unum et dimidium hont terre dicti quondam 

Petri sita in dicta parochia in loco dicto int Broec inter hereditatem 

(dg: Gerardi filii dicti quondam Petri ex uno et in) Gertrudis Dircs 

dochter ex [uno] et inter hereditatem quondam Udonis Melijs soen !atque 

septem et dimidium hont terre sita in dicta parochia in loco dicto 

 

1183 f.032v. 

 sexta post octavas epiphanije Domini: vrijdag 19-01-1403. 

 

BP 1183 f 032v 01 vr 19-01-1403. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke verhuurde aan Gerardus zvw Petrus 

van Maren de navolgende erfgoederen, aan hem en aan Johannes van Berze zvw 

Gerardus van Berze behorend, in Groot Lith, (1) alle erfgoederen van 

voornoemde Henricus en Johannes, ter plaatse gnd die Ackeren, (2) 7½ hont 

land, uit 4 morgen land van voornoemde Henricus en Johannes, ter plaatse 

gnd die Groet Beemden, tussen Willelmus Muijdekens enerzijds en kvw 

Godefridus Balijart anderzijds, te weten de 7½ hont die gelegen zijn naast 

kvw Godefridus, (3) 13 hont land, ter plaatse gnd die Aude Steghe, tussen 

Luijtgardis Wouters enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (4) 10½ hont 

land van wijlen voornoemde Petrus van Maren, in Groot Lith, waarvan 4½ hont 

ter plaatse gnd ?Lijamvelden, naast Arnoldus Pauwels soen, 4½ hont ter 

plaatse gnd die Lange Weijden, over de weg gnd die Tiende Wech, naast 

Godefridus van Conden, en 1½ hont ter plaatse gnd in het Broec, naast 

Gertrudis Dircs dochter, voor een periode van 2 jaar, ingegaan afgelopen 

Sint-Martinus, per jaar voor de cijnzen aan het kapittel van Sint-Lambertus 

in Luik, en voor 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, aan voornoemde 

Henricus en Johannes met Kerstmis te betalen, belast met maasdijken, 

zegedijken, sloten en sluizen, behorend bij voornoemde goederen en bij 

andere erfgoederen die gemeenschappelijk zijn van voornoemde Henricus en 

Johannes, in Groot Lith. De huurder beloofde deze te onderhouden, alsmede 

de maasdijken, zegedijken, sloten en sluizen, behorend bij 5 morgen land 

van voornoemde Henricus, gelegen onder Groot Lith, ter plaatse gnd die Cort 

Weijden, van het oude werk. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke hereditates infrascriptas ad 

ipsum et ad Johannem de Berze filium quondam Gerardi de Berze spectantes 

sitas in parochia de Groet Lijt videlicet omnes hereditates dictorum 

Henrici et Johannis ad locum dictum die Ackeren sitas item septem et 

dimidium hont terre de quatuor jugeribus terre dictorum Henrici et 

Johannis sitis in loco dicto die Groet Beemden inter hereditatem Willelmi 

Muijdekens ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Godefridi 
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Balijart ex alio scilicet illa septem et dimidium hont terre que sita 

sunt contigue juxta hereditatem liberorum dicti quondam Godefridi item 

XIII hont terre sita ad locum dictum die Aude Steghe inter hereditatem 

Luijtgardis Wouters ex uno et inter communem stegam ex alio item decem et 

dimidium hont terre quondam Petri de Maren sita in dicta parochia quorum 

quatuor et dimidium hont (dg: sita sunt inter hereditatem) in loco dicto 
?Lijamvelden contigue juxta hereditatem Arnoldi Pauwels soen atque 

quatuor et dimidium hont in loco dicto die Lange Weijden ultra (dg: un) 

viam dictam die Tiende Wech contigue juxta hereditatem (dg: Gertrudis 

Dircs dochter) #Godefridi de Conden# atque unum et dimidium hont terre ad 

locum dictum int Broec contigue juxta hereditatem Gertrudis Dircs dochter 

#sunt situata# in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat locavit 

recto locationis modo Gerardo filio dicti quondam Petri de Maren ab eodem 

ad spacium duorum annorum festum Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium anno quolibet dictorum duorum annorum pro (dg: XXIIII novis 

Ge) pro censibus capitulo sancti Lamberti Leodiensis exinde solvendis 

dandis etc et pro XXIIII novis Gelre gulden vel valorem dandis (dg: sibi 

a) dictis Henrico et Johanni ab alio nativitatis Domini promittens super 

omnia warandiam dicto spacio pendente et aliam obligationem deponere 

exceptis aggeribus Mose zegediken fossatis et sluijsis ad premissa ac ad 

quascumque alias hereditates dictorum Henrici et Johannis ipsis communes 

infra parochiam predictam situatas spectantibus et alter super omnia 

repromisit promisit insuper super omnia quod ipse omnes aggeres Mose 

zegediken aqueductus fossata et sluijsas ad dictas hereditates (dg: 

dictorum Henrici Johannis communes) dicto Gerardo locatas ac ad omnes 

hereditates dictorum Henrici et Johannis communes infra dictam parochiam 

situatas spectantes ╫ {hier BP 1183 f 032v 02 invoegen} #dicto spacio 

pendente# in bona (dg: dis) et laudabili dispositione tenebit et 

observabit ab omni opere antiquo quod dicto! Henrico et Johanni ac supra 

predictas eorum hereditates dampna exinde non eveniant in futurum. Testes 

Dijnther et Nijcholaus datum sexta post octavas epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 032v 02 vr 19-01-1403. 

╫. 

et aggeres Mose zegediken fossata et sluijsas spectantes ad quinque 

jugera terre dicti Henrici infra predictam parochiam (dg: situatas) in 

loco dicto die Cort Weijden situata. 

 

BP 1183 f 032v 03 vr 19-01-1403. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Henricus, tbv hem en voornoemde 

Johannes van Berze, 24 nieuwe Gelderse gulden8 of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Henrico ad opus sui et ad opus 

dicti Johannis de Berze XXIIII novos Gelre !vel valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 032v 04 vr 19-01-1403. 

Nijcholaus en Margareta, kvw Nijcholaus Haghen, Marselius zvw Henricus van 

Kijlsdonc ev Yda, Willelmus zvw Johannes van Thede ev Katherina, en 

Johannes Odeveer zv Johannes Odeveer ev Heijlwigis, dvw voornoemde 

Nijcholaus, verkochten aan Henricus zvw Mathijas van Hermalen 5/6 deel in 

een kamp heideland van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Johannes Zonman enerzijds en de gemeint 

anderzijds, geheel het kamp belast met 2 oude groten aan de heer van 

Helmond. 

 

                         
8 Zie → BP 1183 f 135r 02 vr 27-04-1403, Henricus van Beke zv Arnoldus van 

Beke droeg zijn helft over aan Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze. 
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Nijcholaus et Margareta liberi quondam Nijcholai Haghen cum tutore (dg: 

h) Marselius filius quondam Henrici de Kijlsdonc maritus et tutor 

legitimus Yde sue uxoris Willelmus filius quondam Johannis de Thede 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris et Johannes Odeveer 

filius Johannis Odeveer maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue (dg: 

uxoris) filiarum dicti quondam Nijcholai quinque sextas partes ad ipsos 

spectantes in quodam campo terre mericalis dicti quondam Nijcholai sito 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

Johannis Zonman ex uno et inter communitatem ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Mathije de Hermalen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus grossis antiquis domino de Helmont (dg: exinde 

solvendis) ex dicto integro campo solvendis. Testes Nijcholaus et Wil 

datum supra. 

 

1183 f.033r. 

 in profesto Agnetis: zaterdag 20-01-1403. 

 ipso die Sebastiani: zaterdag 20-01-1403. 

 

BP 1183 f 033r 01 za 20-01-1403. 

Marselius zvw Henricus van Kijlsdonc ev Yda dvw Nijcholaus Haghen verkocht 

aan Nijcholaus zvw voornoemde Nijcholaus Haghen 1/6 deel, dat aan hem en 

zijn voornoemde vrouw behoort, in 3 bunder beemd van wijlen voornoemde 

Nijcholaus, in Schijndel, ter plaatse gnd aen die Hautart, tussen 

Godefridus van Rode zvw Johannes Gorter enerzijds en Mijchael Willems soen 

en Roverus van den Borne anderzijds, elke bunder belast met 1 oude groot 

(dg: aan de heer van Helmond) en de 3 bunder belast met een erfcijns van 6 

schelling geld. 

 

Marselius filius quondam Henrici de Kijlsdonc maritus et tutor legitimus 

(dg: l) Yde sue uxoris filie quondam Nijcholai Haghen sextam partem ad 

ipsum et dictam eius uxorem spectantem in tribus bonariis prati dicti 

quondam Nijcholai sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum aen die 

Hautart inter hereditatem Godefridi de Rode filii quondam Johannis Gorter 

ex uno et inter hereditatem Mijcha[elis] Willems soen et Roveri van den 

Borne ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao filio #dicti# 

quondam Nijcholai Haghen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno antiquo grosso (dg: domino de Helm) de quolibet 

bonario dictorum trium bonariorum prati et hereditario censu sex 

solidorum monete ex dictis tribus bonariis prati solvendis. Testes 

Nijcholaus et Wil datum in profesto Agnetis. 

 

BP 1183 f 033r 02 za 20-01-1403. 

Voornoemde Marselius zvw Henricus van Kijlsdonc ev Yda dvw Nijcholaus 

Haghen beloofde aan voornoemde Nijcholao zvw voornoemde Nijcholaus Haghen, 

tbv hem en Margareta, Katherina, Heijlwigis en Gertrudis, dvw voornoemde 

Nijcholaus, 200 nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de 

waarde, direct na overlijden van voornoemde Marcelius en Yda die nu zijn 

vrouw is, te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Marselius, 

die aan hem gekomen zijn van de kant van zijn vader Henricus resp. die aan 

hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Ermgardis wv voornoemde 

Henricus, ingeval voornoemde Marselius en zijn vrouw Yda overlijden zonder 

dat er van hen samen kinderen in leven zijn. 

 

Dictus Marselius promisit ut debitor principalis super habita et habenda 

dicto Nijcholao ad opus sui et ad opus Margarete Katherine et Heijlwigis 

et Gertrudis filiarum dicti quondam Nijcholai ducentos novos Gelre gulden 

(dg: vel v) quales jam ad bursam currunt vel valorem statim post decessum 

dicti Marcelii et Yde nunc sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai 

persolvendos et tradendos levandos et recipiendos de et ex omnibus bonis 

dicti Marselii que bona sibi de latere quondam (dg: parentum suorum advov 
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advenerunt) Henrici sui patris advenerunt ac per obitum Ermgardis sue 

matris relicte dicti quondam Henrici advenient si et in quantum dictus 

Marselius et Yda eius uxor decesserint absque prole legitima ab eis 

parite genita vel generanda superviva remanente. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 033r 03 za 20-01-1403. 

Johannes Odeveer zv Johannes Odeveer spoormaker ev Heijlwigis dvw 

Nijcholaus Haghen gaf uit aan Henricus zvw Mathijas van Hermalen de helft, 

die aan hem en zijn voornoemde vrouw behoort, in een stuk roggeland van 

wijlen voornoemde Nijcholaus, in Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, 

tussen wijlen Arnoldus van Scijnle, nu behorend aan Elijas van den Wijel, 

enerzijds en kvw Denkinus Emmen soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor 1 oude groot aan de grondheer gaande uit geheel het stuk land, en 

thans deze helft voor een erfpacht van 20 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar. Ter 

meerdere zekerheid stelde voornoemde Henricus zvw Mathijas van Hermalen de 

andere helft tot onderpand, die aan hem en zijn vrouw Gertrudis dvw 

voornoemde Nijcholaus Haghen behoort. 

 

Johannes Odeveer filius Johannis Odeveer calcariatoris maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Nijcholai Haghen medietatem 

ad se (dg: spectantem in pe) et dictam eius uxorem spectantem in pecia 

terre siliginee dicti quondam Nijcholai sita in parochia de Scijnle ad 

locum dictum aen den Borne inter hereditatem (dg: dud) quondam Arnoldi de 

Scijnle nunc ad Elijam van den Wijel spectantem ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Denkini Emmen soen ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Henrico filio quondam Mathije de Hermalen ab eodem 

hereditarie possidendam pro uno grosso antiquo domino fundi ex dicta 

integra pecia terre prius solvendo dando etc et pro hereditaria paccione 

XX lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis 

et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradenda ex premissis promittens super omnia ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit et ad maiorem 

securitatem reliquam medietatem ad ipsum (dg: spectantem in pecia terre 

predi) et ad Gertrudem eius uxorem filiam dicti quondam Nijcholai Haghen 

spectantem in pecia terre predicta ad pignus imposuit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 033r 04 za 20-01-1403. 

En hij kan terugkopen {niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterit redimere dicti. 

 

BP 1183 f 033r 05 za 20-01-1403. 

Voornoemde Johannes Odeveer zv Johannes Odeveer spoormaker ev Heijlwigis 

dvw Nijcholaus Haghen droeg over aan Margareta dvw Nijcholaus Haghen een 

akker, gnd die Stelbrake, van wijlen voornoemde Nijcholaus, die nu aan 

eerstgenoemde Johannes behoort, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbossche, 

tussen Lambertus zv Luijta gnd Hannen enerzijds en Johannes Zeghers soen 

anderzijds. 

 

Dictus Johannes Odeveer maritus et tutor legitimus dicte Heijlwigis ut 

supra agrum terre #dictum die Stelbrake# dicti quondam Nijcholai nunc ad 

dictum Johannem spectantem situm in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbossche inter hereditatem Lamberti filii (dg: q) Luijte dicte Hannen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Zeghers soen ut dicebat heredittarie 

supportavit Margarete filie quondam Nijcholai Haghen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 033r 06 za 20-01-1403. 

Johannes zvw Henricus van den Doren gaf uit aan Theodericus zv Theodericus 
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Weirneirs 2 zesterzaad land, onder de vrijdom van Den Bosch, op de plaats 

gnd Dungen, tussen voornoemde Theodericus zv Theodericus Weirneirs 

enerzijds en Luijtgardis van Casteren anderzijds, met gebouwen; de uitgifte 

geschiedde voor een erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar. Zou eerstgenoemde Johannes overlijden zonder 

wettig nageslacht, dan gaat de cijns naar eerstgenoemde Theodericus als hij 

dan leeft, en anders naar zijn naaste erfgenamen die dan leven. 

 

Johannes filius quondam Henrici van den Doren duas sextariatas terre 

sitas infra libertatem opidi de Busco supra locum dictum Dunghen (dg: ad) 

inter hereditatem Theoderici filii Theoderici Weirneirs ex uno et inter 

hereditatem Luijtgardis de Casteren ex alio simul cum edificiis in dictis 

duabus sextariatis terre consistentibus prout ibidem site sunt dedit ad 

hereditarium pactum dicto Theoderico filio Theoderici Weirneirs ab eodem 

Theoderico primodicto habendas et possidendas pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando et solvendo sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex premissis promittens super omnia warandiam pro predicto censu et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit tali conditione si 

contingat primodictum Johannem decedere absque prole legitima ab eo 

genita vel generanda quod extunc dictus census quatuor librarum dicte 

monete ad primodictum Theodericum si ipsum protunc vivere contingat in 

humanis alioquin ad proximores heredes eiusdem Theoderici primodicti 

protunc in humanis viventes hereditario jure succedet et devolvetur prout 

primodictus Johannes pro se et heredibus suis quibuscumque palam 

recognovit et super omnia promisit Theoderico primodicto. Testes Scilder 

et Broeder datum ipso die Sebastiani. 

 

1183 f.033v. 

 in die Sebastiani: zaterdag 20-01-1403. 

 anno nativitatis M CCCC tercio in crastino Vincentii: 

   dinsdag 23-01-1403. 

 

BP 1183 f 033v 01 za 20-01-1403. 

Henricus zvw Paulus kaarsmaker en Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac beloofden 

aan Johannes van Mijngen 127 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft 

te betalen met Vastenavond (di 27-02-1403) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 15-04-1403). 

 

Henricus filius quondam Pauli candelatoris et Hubertus Bac filius quondam 

Arnoldi Bac promiserunt indivisi super omnia Johanni de Mijngen centum et 

XXVII nuwe Gelre gulden seu valorem (dg: ad) mediatim ad carnisprivium et 

mediatim ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Will) 

Scilder et Broeder datum Sebastiani. 

 

BP 1183 f 033v 02 za 20-01-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde Hubertus schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Dictus Henricus promisit Hubertum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 033v 03 za 20-01-1403. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Broet ev Mechtildis dvw Henricus zvw Albertus 

van Bucstel gaf uit aan Mechtildis wv voornoemde Henricus zvw Albertus van 

Bucstel en haar kinderen Goeswinus en Elizabet, bij haar verwekt door 

wijlen voornoemde Henricus, 1/3 deel in (1) de goederen gnd het Goed te 

Dorrehout, in Gemonden, naast wijlen Walterus Nennen soen, en toebehoren, 

zoals Johannes gnd Machiels soen die goederen als hoevenaar beteelde, (2) 

een erfcijns van 20 schelling geld, die Ghibo gnd Herinc beloofd had aan 

wijlen voornoemde Henricus zvw Albertus, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit 1 bunder beemd, in Gemonden, tussen voornoemde Ghibo Herinc enerzijds 
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en Ghibo van der Bersselaer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de 

cijnzen en pachten die uit het 1/3 deel gaan, en thans voor een erfpacht 

van 4 mud 7 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid van de levering van de pacht 

stelden voornoemde Mechtildis en haar kinderen Goeswinus en Elizabeth tot 

onderpand het resterende 2/3 deel van voornoemde goederen en cijns. 

Laatstgenoemde Mechtildis en haar kinderen hebben hebben de vrije 

beschikking over het hout op voornoemde goederen. 

 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Broet maritus legitimus #et 

tutor# Mechtildis sue uxoris filie quondam Henrici #filii quondam 

Alberti# (dg: Aben soen) de Bucstel (dg: et dicta Mechtildis cum eodem 

Johanne suo marito tamquam cum suo tutore) terciam partem ad se 

spectantem in (dg: quodam manso) bonis dictis tGoit te (dg: Dorhou) 

Dorrehout sitis in parochia de Ghemonden iuxta hereditatem quondam 

Walteri Nennen soen atque in omnibus et singulis attinentiis eorundem 

bonorum prout Johannes dictus Machiels soen huiusmodi bona cum dictis 

omnibus suis attinentiis tamquam colonus eorundem bonorum colere 

consuevit et possidere atque in hereditario censu viginti solidorum 

monete quem Ghibo dictus (dg: H) Herinc promisit se daturum et soluturum 

(dg: #di# dicto Henrico filio quondam Alberti) dicto quondam Henrico 

filio quondam Alberti hereditarie purificationis ex quodam bonario prati 

sito in parochia de Ghemonden inter hereditatem (dg: Ghib) dicti Ghibonis 

Herinc ex uno et inter hereditatem Ghibonis van der Bersselaer ex alio 

prout in litteris dedit (dg: -erunt) ad hereditarium pactum Mechtildi 

relicte dicti quondam Henrici filii quondam Alberti de Bucstel Goeswino 

et Elizabet #eius liberis# a iamdicta Mechtilde et primodicto Henrico 

pariter genitis #+ {in margine sinistra:} + simul cum omnibus litteris 

quas (dg: dictus) ipsi mentionem habuerunt de premissis facientes et jure 

occasione# ab eisdem Mechtilde et suis (?dg: f-) liberis iamdictis 

hereditarie possidendam et habendam pro (dg: oneribus) #censibus et 

paccionibus# annuatim ex dicta 3a parte prius de jure solvendis dandis et 

solvendis etc atque pro hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

et septem sextariorum siliginis mensure de Busco dandis et solvendis sibi 

a iamdicta Mechtilde et suis liberis hereditarie Andree apostoli et in 

Busco tradenda ex tercia parte premissorum promittens dictus Johannes 

(dg: et Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore indivisi) super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte (dg: eorum) #dicte 

Mechtildis# et omnium liberorum dictorum Johannis et Mechtildis #ab ipsis 

Johanne et Mechtilde pariter# genitorum et generandorum deponere et alii 

cum tutore repromiserunt indivisi (dg: tali conditione quod dicta 

Mechtildis relicta dicti quondam Henrici filii quondam Alberti et eius 

liberi predicti tali conditione) et ad maiorem securitatem solutionis 

dicte paccionis quatuor modiorum et septem sextariorum siliginis dicta 

Mechtildis Goeswinus et Elizabeth eius liberi cum tutore reliquas duas 

3as partes predictorum bonorum cum omnibus suis attinentiis et census 

viginti solidorum dicte monete pro (dg: simul) cum primodicta 3a parte 

premissorum ad pignus imposuit! et hereditarie obligavit! tali 

conditiones quod iamdicta Mechtildis et eius liberi (dg: omnia lig) 

poterunt libere disponere et eorum voluntatem facere #sine contradictione 

Johannis et Mechtildis sue uxoris et eorum liberorum# cum omnibus lignis 

in supradictis bonis ad presens consistentibus et imposterum crescentibus 

ut dicti Johannes Broet (dg: et Mechtildis eius uxor cum eodem tamquam 

cum suo tutore) palam recognovit 

tali conditione quod dicta Mechtildis relicta etc primodictam 3am partem 

bonorum et census supradictorum (dg: quodd) quoad vixerit obtinebit et 

possidebit #pro predictis oneribus paccionibus annuatim exinde solvendis 

ut prefertur# post eiusdem Mechtildis decessum ad dictos Goeswinum et 

Elizabeth eius liberos pleno hereditario jure advolvendam. Testes Egidius 

et Danijel datum 3a post Agnetis. {Hieronder een haal die loopt langs BP 
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1183 f 033v 04 en 05 en verbonden is met BP 1183 f 033v 06}. 

 

BP 1183 f 033v 04 za 20-01-1403. 

Engelbertus van Aemstel verklaarde ontvangen te hebben van Marcelius zvw 

Arnoldus Vrient van Doerne 7 oude schilden en 4 mud rogge, maat van 

Helmond, die voornoemde Mercelis moet betalen en leveren aan Walterus van 

Buesekem wegens het terugkopen van een erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond. 

 

(dg: Eg) Engelbertus de Aemstel palam recognovit se recepisse #et 

levasse# a Marcelio filio quondam Arnoldi Vrient de Doerne septem aude 

scilde et quatuor modios siliginis mensure de Helmont quos dictus 

Mercelis solvere tenetur Waltero de Buesekem occasione redemptionis seu 

quitationis hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de 

Helmont. 

 

BP 1183 f 033v 05 di 23-01-1403. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Sint-Bavo aanstaande (ma 01-10-1403), 

elk mud rogge van de pacht met 40 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 

Hollandse gulden gerekend of de waarde. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van hr Theodericus van Os priester, Arnoldus Rover Boest, mr 

Godefridus van Rode, Henricus van Best en Willelmus Brill. 

 

A. {Moet bij BP 1183 f 033v 03 horen}. 

Et poterit redimere infra hinc et festum (dg: Re) Bavonis proxime futurum 

inclusive quem! modium siliginis dicte paccionis cum XL Hollant gulden 

scilicet !Engels nobel pro tribus Hollant gulden computato seu valorem ut 

in forma. Actum in camera presentibus domino Theoderico de Os presbitro 

Arnoldo Rover Boest magistro Godefrido de Rode Henrico de Best Willelmo 

Brill datum anno nativitatis M (dg: CCCC sid) CCCC tercio in crastino 

(dg: in) Vincentii hora none. 

 

BP 1183 f 033v 06 ma 31-12-1403. 

Voornoemde Johannes Broet zvw Nijcholaus Broet verkocht aan voornoemde 

Mechtildis en haar kinderen Goeswinus en Elisabeth een erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, uit een erfpacht van 4 mud 7 zester rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 4 mud 7 zester voornoemde Johannes Broet beurt, 

gaande uit (1) voornoemd 1/3 deel, dat aan hem behoorde, in goederen gnd 

het Goed te Dorrehout, in Gemonden, en toebehoren, en in een erfcijns van 

20 schelling geld, die Ghibo Herinc etc, welk 1/3 deel voornoemde Johannes 

Broet had uitgegeven aan voornoemde Mechtildis en haar kinderen, zoals in 

bovenstaand contract, (2) het resterende 2/3 deel, behorend aan voornoemde 

Mechtildis en haar kinderen, die voornoemde Mechtildis en haar kinderen 

mede tot onderpand hadden gesteld, {f.034r}. 

 

Dictus Johannes Broet filius quondam Nijcholai Broet hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria 

paccione quatuor modiorum et septem sextariorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem quatuor modiorum et septem sextariorum siliginis dicte 

mensure prefatus Johannes Broet solvendam habet hereditarie ex supradicta 

3a parte que ad se spectabat in bonis dictis tGoit te Dorrehout sitis in 

parochia de Ghemonden atque in attinentiis necnon in hereditario censu 

viginti solidorum monete quem Ghibo Herinc etc quam terciam partem dicti 

mansi cum suis attinentiis et census dictus Johannes Broet dederat ad 

pactum dicte Mechtildi et eius liberis predictis ut in contractu supra 

atque ex reliquis duabus terciis partibus que ad dictam Mechtildem et 

eius liberos spectabant in dicto manso cum suis attinentiis et censu quas 

reliquas duas tercias partes dicta Mechtildis et eius liberi dicto 

Johanni Broet simul cum primodicta tercia parte premissorum pro solutione 

dicte paccionis quatuor modiorum et septem sextariorum ad pignus 

imposuerunt et hereditarie firmiter obligaverunt prout in litteris 
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hereditarie vendidit dicte Mechtildi et Goeswino atque Elisabeth eius 

liberis promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

conditione 

 

1183 f.034r. 

 secunda post nativitatis Domini: maandag 31-12-1403. 

 tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1403. 

 

BP 1183 f 034r 01 ma 31-12-1403. 

quod dicta Mechtildis dictam paccionem duorum modiorum siliginis ad eius 

vitam integraliter levabit et possidebit videlicet post eius (dg: dece) 

#[?vitam]# dicta paccio ad dictos eius liberos hereditario jure succedet 

et devolvetur. Testes Henricus Godefridi et Becker datum secunda post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 034r 02 di 23-01-1403. 

Jkvr Heijlwigis wv Ricoldus gnd Borchgreve machtigde Johannes Borchgreve 

haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar goederen te 

beheren. 

 

-. 

Domicella Heijlwigis relicta quondam Ricoldi dicti Borchgreve dedit et 

contulit Johanni Borchgreve plenam potestatem monendi etc omnes suos 

census redditus et pacciones et credita que sibi (dg: et d) debentur et 

debebuntur et bona sua quecumque regendi et cum hiis etc usque ad 

revocationem. Testes (dg: Roesmont) Danijel et Brueder datum tercia post 

Agnetis. 

 

BP 1183 f 034r 03 di 23-01-1403. 

(dg: Martinus zvw Dijeboldus gnd Dijebout van Zoemeren). 

 

(dg: Martinus filius quondam Dijeboldi dicti Dijebout de Zoemeren). 

 

BP 1183 f 034r 04 di 23-01-1403. 

Marcelius zvw Arnoldus gnd Vrients soen van Doerne ev Aleijdis dvw Danijel 

van der Hoeven verkocht aan Martinus zvw Dijeboldus gnd Dijebout Martens 

soen van Zoemeren, tbv Dijeboldus gnd Dijebout zv voornoemde Martinus, 1 

lopen roggeland, in Someren, ter plaatse gnd in Danels Hoeve, tussen 

Arnoldus gnd Cortsmijt enerzijds en een hoeve gnd het Goed van Zolst, 

behorend aan Petrus gnd die Voegt, anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Marcelius filius quondam #Arnoldi# dicti Vrients soen de Doerne maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Danijelis van der 

Hoeven (dg: j) unam lopinatam terre siliginee sitam in parochia de 

Zoemeren in loco dicto in Danels Hoeve inter hereditatem Arnoldi dicti 

Cortsmijt ex uno et inter (dg: hereditatem) mansum dictum (dg: de) tGoet 

van Zolst spectantem ad Petrum dictum die Voegt ex alio in ea quantitate 

qua ibidem sita est hereditarie vendidit #(dg: Dijeboldo dicto Dijebout 

filio)# Martino filio quondam (dg: R) Dijeboldi dicti Dijebout #Martens 

soen# de Zoemeren (dg: promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo testes Roesmont et 

Tijt datum supra) ad opus Dijeboldi (dg: filii) dicti Dijebout filii 

dicti Martini promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 034r 05 di 23-01-1403. 

Henricus zvw Bertoldus van Hijntham verkocht aan Henricus Lanternmaker zvw 

Henricus Lanternmaker een (bestaande) erfcijns van 16 schelling geld, die 

zijn moeder Elizabeth dvw Adam gnd Cort Daem wv voornoemde Bertoldus van 

Hijntham met Sint-Jan beurde, gaande uit een hofstad, in Maelstrem, tussen 

Gerardus van den Boegart enerzijds en Johannes zv Theodericus anderzijds, 
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welke hofstad voornoemde Elizabeth in cijns had uitgegeven aan Henricus van 

der Oetheren zv Everardus gnd Vrancken soen, voor 9 penning geld aan de 

kerk van Orthen, voor 15 penning voornoemd geld aan kvw Franco van Ghesel 

en voor voornoemde erfcijns van 16 schelling voornoemd geld. 

 

Henricus filius quondam Bertoldi de (dg: Hi) Hijntham hereditarium censum 

sedecim solidorum monete quem Elizabeth eius (dg: mat) mater filia 

quondam Ade dicti Cort Daem relicta dicti quondam Bertoldi de (dg: Hij) 

Hijntham solvendam habuit hereditarie Johannis ex quodam domistadio sito 

in Maelstrem inter hereditatem Gerardi van den Boegart ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Theoderici ex alio quod domistadium dicta 

Elizabeth dedit ad censum Henrico van der Oetheren filio Everardi dicti 

Vrancken soen scilicet pro novem denariis monete ecclesie de Orthen 

annuatim exinde solvendis et pro quindecim denariis dicte monete liberis 

quondam Franconis de Ghesel annuatim exinde solvendis atque pro dicto 

hereditario censu sedecim solidorum dicte monete prout in litteris 

hereditarie vendidit Henrico Lanternmaker filio quondam Henrici 

Lanternmaker supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem (dg: ex et impetitionem) ex parte sui (dg: 

dicte quondam Eliz) deponere. Testes Roesmont et Broeder datum 3a post 

Agnetis. 

 

BP 1183 f 034r 06 di 23-01-1403. 

Johannes die Bresser zvw Henricus die Bresser verkocht aan Johannes Florijs 

soen van Hedel alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn broer Nijcholaus gnd Coel die Bresser. 

 

-. 

Johannes die Bresser filius quondam Henrici die Bresser omnia et singula 

bona #mobilia et immobilia hereditaria et parata# sibi de morte quondam 

Nijcholai dicti Coel die Bresser olim sui fratris successione hereditarie 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Florijs soen de Hedel promittens super omnia warandiam 

et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1183 f 034r 07 di 23-01-1403. 

Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert zvw Johannes zv Elijas 

gewantsnijder verkocht aan Herbertus zvw Rodolphus gnd Hals een (bestaande) 

erfcijns van 3 pond 8 schelling, 1 oude Tournooise groot van de koning van 

Frankrijk voor 16 penning gerekend, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

kamp, ter plaatse gnd den Corten Hoven, naast land van Johannes van 

Nuwelant, welke cijns Goeswinus gnd Cnode gerechtelijk gekocht had van 

Albertus Loze en Theodericus gnd Buxken, welk kamp nu gelegen is tussen 

erfg vw Johannes van Nuwelant boven enerzijds en kvw Johannes Bathen soens 

van Geffen beneden anderzijds, en strekt vanaf die Hoevedijck tot aan de 

waterlaat gnd Weteringe van de hertog, welke cijns wijlen Bela wv 

voornoemde Johannes Elije gewantsnijder grootmooeder van voornoemde 

Hubertus, tbv haar en haar kinderen, bij haar verwekt door wijlen 

voornoemde Johannes, verworven had van voornoemde Goeswinus Cnode, en welke 

cijns nu aan hem behoort. Zou voornoemde cijns of het kamp waarui de cijns 

gaat bevonden worden feodaal goed te zijn, dan zal voornoemde verkoper 

voornoemde koper daarvan schadeloos houden. 

 

Hubertus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert (dg: filii quondam 

Elije Johannis filii Elije pannicide) #filii quondam Johannis filii Elije 

pannicide# hereditarium censum trium librarum et octo solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum #anno 

quolibet# nativitatis Domini ex quodam campo sito in loco dicto in (dg: 

die Corte) den Corten Hoven iuxta terram Johannis de Nuwelant quem censum 

Goeswinus dictus Cnode erga Albertum Loze et Theodericum dictum Buxken 
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per judicem et mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat 

prout in litteris {hier BP 1183 f 034r 08 invoegen} et quem censum trium 

librarum !dicte monete (dg: erga prefatum Goeswinum et domicella) quondam 

Bela relicta #dicti# quondam Johannis Elije pannicide avia (dg: di) olim 

dicti Huberti ad opus sui et ad opus eius liberorum ab ipsa Bela et dicto 

quondam Johanne pariter genitorum erga prefatum Goeswinum Cnode 

acquisierat prout in aliis litteris (dg: he) et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Herberto filio quondam Rodolphi 

(dg: Hals) dicti Hals supportavit cum litteris #et aliis# et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicte quondam Bele olim sue avie et quorumcumque heredum 

dicte quondam Bele deponere promisit insuper dictus venditor super omnia 

quod si dictus census aut campus ex quo dictus census hereditarie est 

solvendus ut prefertur imposterum inventi fuerint esse (dg: bona bonum) 

feodum seu bona feodalia quod extunc in hoc eventu dictus venditor dictum 

emptorem de omnibus dampnis sibi exinde quovis modo evenientibus ac 

eventuris quitabit et indempnem conservabit etc. Testes Danijel et 

Broeder datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 034r 08 di 23-01-1403. 

+. {Invoegen in BP 1183 f 034r 07}. 

et qui campus nunc situs est inter hereditatem heredum quondam (dg: Joh) 

Johannis de Nuwelant superius ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Bathen soens de Geffen inferius ex alio latere et (dg: 

..) tendit ab aggere dicto die Hoevedijck ad aqueductum dictum Weteringe 

domini ducis ut ipse dicebat. 

 

BP 1183 f 034r 09 di 23-01-1403. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 034r 10 di 23-01-1403. 

Henricus zvw Johannes van Os alias gnd Bairs droeg over aan Walterus van 

Ourle zvw Walterus van Ourle een akker lands, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Onrode, tussen Johannes van Vucht enerzijds en Elizabeth van den Everbosch 

anderzijds, aan wijlen voornoemde Johannes van Os verkocht door Goeswinus 

gnd Cattelaer, zijn zoon Jacobus en zijn schoonzoon Arnoldus zv Johannes 

gnd Puennenborchs, belast met 1/3 deel van 1 oude groot aan het altaar van 

H.Maria-Magdalena in de kerk van Boxtel en een erfpacht van ½ mud rogge aan 

Theodericus Scutte. 

 

Henricus filius quondam Johannis de Os (dg: quendam agrum terre) alias 

dictus Bairs quendam agrum terre situm in parochia de Bucstel ad locum 

dictum Onrode inter hereditatem Johannis de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth van den Everbosch ex alio venditum dicto quondam 

Johanni de Os a Goeswino dicto Cattelaer Jacobo eius filio et Arnoldo 

filio Johannis dicti (dg: Puenenbo) Puennenborchs genero (dg: quondam) 

Goeswini predicti ut dicebat hereditarie supportavit Waltero (dg: filio) 

de Ourle filio quondam Walteri de Ourle promittens super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex par et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Johannis de Os et quorumcumque here) deponere exceptis 3a parte 

unius grossi antiqui altari (dg: sancte) beate Marie Magdalene sito in 

ecclesia de Boxtel atque hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

(dg: mensure de Bi) Theoderico Scutte annuatim exinde de jure solvendis 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1183 f.034v. 

 tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1403. 
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BP 1183 f 034v 01 di 23-01-1403. 

Bernardus zv Wenemarus ev Oda en Gertrudis dvw Johannes van Best maakten 

een erfdeling van goederen van wijlen hr Henricus van Best priester en zijn 

natuurlijke zoon Johannes, die nu aan henn behoren. Voornoemde Bernardus 

kreeg (1) een erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, welke cijns aan wijlen voornoemde hr Henricus van Best 

priester, tbv hem en wijlen zijn voornoemde natuurlijke zoon Johannes, was 

verkocht door Henricus van Lijt en zijn schoonmoeder Elizabet dvw Ghibo 

Mostart, (2) een erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de plaats gnd 

Windmolenberg, welke cijns aan wijlen voornoemde hr Henricus van Best, tbv 

hem en wijlen zijn voornoemde natuurlijke zoon Johannes, was verkocht door 

voornoemde Henricus van Lijt en zijn schoonmoeder Elizabet dvw Ghibo 

Mostart, (3) een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een heidekamp en een huis en hofstad, in Oss, welke 

pacht aan wijlen voornoemde hr Henricus van Best priester, tbv hem en 

wijlen zijn voornoemde natuurlijke zoon Johannes, was overgedragen door 

Luijtgardis wv Andreas zvw Petrus van den Stocke, (4) 2 stukken land, onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Lievengoir, (4a) tussen Arnoldus 

van Beke enerzijds en hr Henricus van Best priester en zijn zuster 

Margareta anderzijds, (4b) beiderzijds tussen voornoemde hr Henricus en 

zijn zuster Margareta, (5) de helft, die aan Henricus Becker behoorde, in 

de helft van 1 bunder land, welke helft van de bunder gelegen is ter 

plaatse gnd Lievengoir, welke 2 stukken en eerstgeoemde helft wijlen 

voornoemde hr Henricus van Best, tbv zijn voornoemde natuurlijke zoon 

Johannes, verworven had van Ghibo van Best. 

 

Bernardus filius Wenemari maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris et 

Gertrudis filia quondam Johannis de Best cum tutore palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis domini 

quondam Henrici de Best presbitri et Johannis filii naturalis (dg: 

quondam) eiusdem domini quondam Henrici de Best nunc ad se spectanibus ut 

dicebant mediante qua divisione hereditarius census quadraginta solidorum 

monete solvendus hereditarie nativitatis Domini ex domo area et orto sito 

in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch venditus dicto domino quondam 

Henrico de Best presbitro ad opus sui et ad opus dicti quondam Johannis 

filii naturalis eiusdem domini quondam Henrici #ab Henrico de Lijt et 

Elizabet filia quondam Ghibonis Mostart eius socru# prout in litteris 

atque hereditarius census viginti solidorum monete solvendus hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo area et orto sitis in Busco ad dictum locum 

Wijnmolenberch vocatum venditus dicto domino quondam Henrico de Best ad 

opus sui et ad opus dicti quondam Johannis filii naturalis (dg: dicti) 

eiusdem domini quondam Henrici a dictis Henrico de Lijt et Elizabeth 

filia quondam Ghibonis !Morstart eius socru prout in litteris necnon 

hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis ex quodam campo terre mericalis atque domo et 

domistadio sitis in Os (dg: ve) supportata dicto domino quondam Henrico 

de Best presbitro ad opus sui et ad opus Johannis filii naturalis eiusdem 

domini quondam Henrici a Luijtgarde relicta quondam Andree filii quondam 

Petri van den Stocke prout in litteris atque due pecie terre site infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Lievengoir quarum una inter 

hereditatem Arnoldi de Beke ex uno et inter hereditatem domini Henrici de 

Best presbitri et Margarete sue sororis ex alio et altera inter 

hereditates dictorum domini Henrici et Margarete sue sororis ab utroque 

latere site sunt atque medietas que ad Henricum Becker spectabat in 

medietate unius bonarii terre (dg: que sit) que medietas (dg: si) dicti 

bonarii sita est in loco predicto et quas dictas duas pecias et 

medietatem primodictam #dictus# dominus quondam Henricus de Best ad opus 

(dg: sui) dicti quondam Johannis sui filii naturalis erga Ghibonem de 

Best acquisierat prout in litteris (dg: ut dicebant) dicto Bernardo in 
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partem cesserunt ut dicta Gertrudis cum suo tutore palam recognovit super 

quibus et jure dicta Gertrudis cum suo tutore ad opus etc promittens cum 

tutore super omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes 

Coptiten et Danijel datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 034v 02 di 23-01-1403. 

Gertrudis dvw Johannes van Best kreeg (1) een erfcijns van 4 pond, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit een kamp, gnd die Perdecamp, achter het 

klooster Porta Celi, tussen Johannes van Brolijo enerzijds en Johannes van 

den Campe anderzijds, welke cijns aan hr Henricus van Best priester, tbv 

hem en zijn natuurlijke zoon Johannes, was verkocht door Petrus nzvw 

Willelmus zvw Ludovicus van der Eijkendonc, (2) een erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis en erf, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Rutgherus gnd Pijn van Derenborch enerzijds en Metta gnd Brocs anderzijds, 

aan voornoemde hr Henricus van Best priester, tbv hem en zijn natuurlijke 

zoon Johannes, verkocht door Johannes van Loet schoenmaker, (3) een 

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

hofstad in Hintham, tussen Johannes van der Steghen enerzijds en Rodolphus 

gnd Wever anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, welke 

cijns voornoemde hr Henricus van Best, tbv hem en zijn natuurlijke zoon 

Johannes, verworven had van Jacobus Loze, (4) 2 morgen land, van een kamp 

van 5 morgen, achter het klooster Porta Celi, tussen Johannes Berns soen 

enerzijds en Petrus van Bruggen en Waltherus van Hijntham anderzijds, aan 

Ghibo van Best, tbv Johannes nzv voornoemde hr Henricus van Best priester, 

verkocht. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census quatuor librarum monete 

solvendus hereditarie purificationis ex quodam campo dicto die Perdecamp 

sito retro claustrum de Porta Celi inter hereditatem Johannis de Brolijo 

ex uno et hereditatem Johannis van den Campe ex alio venditus domino 

Henrico de Best presbitro ad opus sui et ad opus Johannis sui filii 

naturalis (dg: prout in litteris atque hereditarius census) a Petro filio 

naturali quondam Willelmi filii quondam Ludovici van der Eijkendonc prout 

in litteris atque hereditarius census XLa solidorum monete solvendus 

hereditarie nativitatis Domini ex domo #et# area (dg: et orto) sita in 

Busco in fine vici Hijnthamensis inter hereditatem quondam Rutgheri dicti 

(dg: Pijnde) Pijn de Derenborch ex uno et inter Mette dicte Brocs ex alio 

venditus dicto domino Henrico de Best presbitro ad opus sui et ad opus 

Johannis sui filii naturalis a Johanne de Loet sutore prout in litters 

atque hereditarius census XL solidorum monete solvendus hereditarie (dg: 

j) nativitatis Domini ex domistadio sito in Hijntham inter hereditatem 

Johannis van der Steghen ex uno et hereditatem Rodolphi dicti Wever ex 

alio tendente cum utroque fine ad communitatem quem censum dictus dominus 

Henricus de Best ad opus sui et ad opus Johannis sui filii naturalis erga 

Jacobum Loze acquisierat prout in litteris insuper duo jugera terre 

cuiusdam campi quinque jugera terre continentis siti retro conventum de 

Porta Celi inter hereditatem Johannis Berns soen ex uno et hereditatem 

Petri de Bruggen et Waltheri de Hijntham ex alio vendita Ghiboni de Best 

ad (dg: op) opus Johannis filii naturalis dicti domini Henrici de Best 

presbitri prout in litteris dicte Gertrudi filie dicti quondam Johannis 

de Best cesserunt in partem ut dictus Bernardus palam (dg: recog) 

recognovit super quibus et jure dictus Bernardus ad opus etc promittens 

super omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 034v 03 di 23-01-1403. 

Ghisbertus van de Doorn verkocht aan Arnoldus van der Hazeldonc een stuk 

land, 3 lopen rogge groot, in Rosmalen, tussen Reijmboldus nzvw Johannes 

van Geffen enerzijds en Heijlwigis dvw Fijssia anderzijds, met een eind 

strekkend aan een sloot gnd die Stroem Grave en met het andere eind aan een 
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gemene weg. 

 

Ghisbertus de Spina hereditarie vendidit Arnoldo van der Hazeldonc peciam  

terre #tres lopinos siliginis in semine capientem# sitam in parochia de 

Roesmalen inter hereditatem Reijmboldi filii (dfg: q) naturalis quondam 

Johannis de Geffen ex uno et hereditatem Heijlwigis filie quondam Fijssie 

ex alio tendentem cum uno fine ad quoddam fossatum dictum die Stroem 

Grave et cum reliquo fine ad communem viam ut dicebat #prout ibidem situm 

est# promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes. 

 

1183 f.035r. 

 tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1403. 

 

BP 1183 f 035r 01 di 23-01-1403. 

Ghisbertus van de Doorn verkocht aan Arnoldus van der Haseldonc een stuk 

land, 3 lopen rogge groot, in Rosmalen, achter de plaats gnd Hintham, ter 

plaatse gnd op den Stroem Grave, tussen wijlen Adam van den Kerchove 

enerzijds en Heijlwigis dvw Fissia anderzijds. 

 

Ghisbertus de Spina peciam terre tres lopinos siliginis annuatim in 

semine capientem sitam in parochia de Roesmalen retro locum dictum 

Hijntham ad locum dictum op den Stroem Grave inter hereditatem (dg: Ade 

vand) quondam Ade van den Kerchove ex uno et #Heijlwigis filie quondam 

Fissie# (dg: Johannis Tielmans soen) ex alio #prout ibidem sita est# ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo van der Haseldonc promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Coptiten et Danijel 

datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 035r 02 di 23-01-1403. 

Reijmboldus nzv Reijmboldus Jans soen van Geffen: een stuk land, achter 

Hintham, ter plaatse gnd op den Stroem Grave, tussen Adam van den Kerchove 

enerzijds en Johannes gnd Tielmans soen anderzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Reijmboldus filius naturalis Reijmboldi Jans soen de Geffen peciam terre 

sitam retro (dg: locum dictum) Hijntham ad locum dictum op den Stroem 

Grave inter hereditatem Ade van den Kerchove ex uno et hereditatem 

Johannis dicti Tielmans soen ex alio. 

 

BP 1183 f 035r 03 di 23-01-1403. 

Destijds had Petrus nzvw Willelmus gnd Lodewijch soen van der Eijkendonc 

gekocht van Johannes zvw Goddinus van Lijt die Olijslager en Theodericus 

zvw Johannes Moelner szvw voornoemde Goddinus 5/6 deel van een stuk land, 

gelegen achter Hintham, ter plaatse gnd op den Stroem Grave, tussen Adam 

van den Kerchove enerzijds en Johannes Tielmans soen anderzijds. Vervolgens 

had voornoemde Petrus nzvw Willelmus zijn vruchtgebruik in voornoemd 5/6 

deel overgedragen aan Ghisbertus gnd Smeijerman ev Heilwigis, en Everardus 

van Meijnsel ev Cristina, dv voornoemde Petrus. Daarna hadden Ghisbertus 

Smeijerman ev Heijlwigis, en Everardus van Meijnsel ev Cristina, dv 

voornoemde Petrus, het 5/6 deel overgedragen aan Reijmboldus nzv 

Reijmboldus gnd Jans soen van Geffen. Voornoemde Reijmboldus nzv 

Reijmboldus Jans soen van Geffen droeg thans voornoemd 5/6 deel over aan 

Arnoldus van der Haseldonc. 

 

Notum sit universis quod cum Petrus filius naturalis quondam Willelmi 

dicti Lodewijch soen van der Eijkendonc quinque sextas partes pecie terre 

site retro Hijntham ad locum dictum (dg: d) op den Stroem Grave inter 

hereditatem Ade van den Kerchove ex uno et hereditatem Johannis Tielmans 

soen ex alio scilicet dividendo dictam peciam terre in sex partes equales 

erga Johannem filium quondam Goddini de Lijt die Olijslager et 

Theodericum filium quondam Johannis Moelner generum eiusdem quondam 
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Goddini emendo acquisuisset prout in litteris et deinde (dg: dictus) 

primodictus Petrus filius naturalis dicti quondam Willelmi suum 

usufructum quem in dictis quinque sextis partibus dicte pecie terre 

habuit legitime supportasset Ghisberto dicto (dg: Smeij n) Smeijerman 

marito legitimo Heilwigis sue uxoris et Everardo de Meijnsel marito 

legitimo Cristine sue uxoris filiarum primodicti Petri prout in aliis 

litteris cumque jamdicti Ghisbertus Smeijerman maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris et Everardus de Meijnsel maritus legitimus Cristine 

sue uxoris filiarum (dg: dicti) primodicti Petri dictas quinque sextas 

partes dicte pecie terre hereditarie supportassent Reijmboldo filio 

naturali Reijmboldi dicti Jans soen de Geffen prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis jamdictus Reijmboldus 

filius naturalis dicti (dg: quondam) Reijmboldi Jans soen de Geffen 

dictas quinque sextas partes dicte pecie terre hereditarie supportavit 

Arnoldo van der Haseldonc cum litteris et iure promittens ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 035r 04 di 23-01-1403. 

Voornoemde Reijmboldus nzvw Reijmboldus Jans soen van Geffen verkocht het 

resterende 1/6 deel van voornoemd stuk land aan voornoemde Arnoldus van der 

Haseldonc. 

 

Dictus Reijmboldus filius naturalis dicti quondam Reijmboldi Jans soen de 

Geffen reliquam sextam partem dicte pecie terre hereditarie vendidit 

dicto Arnoldo van der Haseldonc promittens super (dg: he) omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 035r 05 di 23-01-1403. 

Jacobus van Beke zvw Johannes beloofde aan Henricus van Col 25 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, voor 1/3 deel te betalen met Pasen (zo 15-04-

1403), voor 1/3 deel met Sint-Jan (zo 24-06-1403) en voor 1/3 deel met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403). 

 

Jacobus de Beke filius quondam Johannis promisit super omnia Henrico van 

Col (dg: v oct octo) #viginti quinque# nuwe Gelre gulden seu valorem (dg: 

ad pasche) pro una tercia parte pasche pro secunda tercia parte (dg: 

penthecostes) #nativitatis Johannis# et pro reliqua tercia parte (dg: 

nativitatis Johannis) #Remigii# proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 035r 06 di 23-01-1403. 

Henricus van Os zvw Johannes gnd Bars van Os droeg over aan Henricus van 

Achel zv Ghevardus van Achel 2/3 deel van een stuk land, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Tor..de, tussen Theodericus Scuts enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welk 2/3 deel wijlen voornoemde Johannes Bars van Os verworven 

had van Yda dvw Ghibo gnd Pouwels soen, en welk 2/3 deel aan hem gekomen 

was na overlijden van voornoemde Johannes, belast met een erfcijns van 4 

pond geld aan voornoemde Theodericus Scut. 

 

Henricus de Os filius quondam Johannis dicti Bars de Os duas tercias 

partes pecie terre site in parochia de Bucstel ad locum dictum Tor..de 

inter hereditatem Theoderici Scuts ex uno et inter communem plateam ex 

alio quas !tercias partes predictas dictus quondam Johannes Bars de Os 

erga Ydam filiam quondam Ghibonis dicti Pouwels soen acquisierat prout in 

litteris et quas sibi de morte eiusdem quondam Johannis successione 

advolutas !dicebat hereditarie supportavit Henrico de Achel filio 

Ghevar[di] de Achel cum litteris et iure promittens ratam servare et (dg: 

obligationem deponere) obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis sui patris deponere excepto hereditario censu quatuor librarum 

monete Theoderico Scut predicto anuatim exinde solvendo ut dicebat. 
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Testes Coptiten et Danijel datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 035r 07 di 23-01-1403. 

Henricus die Bruijn beloofde aan Henricus die Col 33 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, in 7 delen te betalen, elk jaar met Kerstmis. 

 

Solvit. 

Henricus die Bruijn promisit super omnia Henrico die Col XXXIII nij Gelre 

gulden seu valorem pro una septima parte nativitatis Domini #proxime# et 

pro 2a septima parte a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et 

pro 3a septima parte (dg: an) a nativitatis Domini proxime (dg: a) ultra 

duos annos et pro (dg: 3) 4ta a nativitatis Domini proxime futuro ultra 

3es annos sic deinceps usque septem annos proxime futuros persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 035r 08 di 23-01-1403. 

Johannes van Oijen zv Willelmus van Oijen beloofde aan Hubertus Carnauwes 

zvw Johannes Carnauwe 22 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend of de waarde naar goeddunken van de 

schepenen die dan zullen zijn, te betalen. 

 

Johannes de Oijen filius (dg: W) Willelmi de Oijen promisit super omnia 

Huberto Carnauwes #et# (dg: Huberto de Alphen) #filio quondam Johannis 

Carnauwe# XXII nij Gelre gulden scilicet X Vlemsch placken vel IX 

boddrager pro quolibet eorum seu valorem ad beneplacitum scabinorum qui 

sunt seu erunt pro tempore persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.035v. 

 quarta post Agnetis: woensdag 24-01-1403. 

 

BP 1183 f 035v 01 di 23-01-1403. 

Walterus van Griensvenne gaf uit aan Henricus die Mersman zv Henricus 

Mersmans een heidekamp, in de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op die 

Sporct, tussen Johannes van Griensvenne enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus van den Broec en met het 

andere eind aan Henricus Mersman zv Henricus Mersman; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen. 

Voornoemde Henricus zv Henricus Mersman stelde mede tot onderpand een kamp, 

1 morgen groot, ter plaatse gnd die Sporct, tussen voornoemde Johannes van 

Griensvenne enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg en met het andere eind aan eerstgenoemd kamp, belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling geld aan vooornoemde Walterus. De brief 

overhandigen aan Johannes Cluec. 

 

Solvit. 

Walterus de Griensvenne quendam campum terre mericalis situm in (dg: 

paro) libertate de Busco ad locum dictum op die Sporct inter hereditatem 

Johannis de Griensvenne ex uno et inter communem plateam ex alio 

tendentem cum uno !ad hereditatem Arnoldi van den Broec et cum reliquo 

fine ad hereditatem Henrici Mersman (dg: -s soe) filii Henrici Mersman in 

ea quantitate qua ibidem situs est (dg: et quem campum dictus Walterus 

erga Ottonem f) ut dicebat dedit ad hereditarium censum Henrico die 

Mersman filio Henrici Mersmans ab eodem possidendum pro hereditario censu 

quatuor librarum monete (dg: solvendo hereditarie nativitatis Domini) 

dando et solvendo hereditarie nativitatis Domini ex dicto campo 

promittens (dg: w) super omnia warandiam pro (dg: premi) dicto censu et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto dictus 

Henricus filius Henrici Mersman quendam campum unum juger terre 

continentem situm in dicto loco die Sporct !inter hereditatem dicti 

Johannis de Griensvenne ex uno et communem plateam ex alio tendentem cum 

uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad primodictum campum ut 



Bosch’ Protocol jaar 1403 01. 

 

47 

dicebat dicto Wolteri ad pignus imposuit pro solutione dicti census et 

jure hereditario (dg: obligavit) obligavit promittens (dg: ratam) super 

omnia ratam servare et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu XX solidorum monete dicto Waltero exinde solvendo ut dicebat. 

Testes datum supra. Tradatur Johanni Cluec. 

 

BP 1183 f 035v 02 di 23-01-1403. 

Voornoemde Henricus zv Henricus Mersmans beloofde aan voornoemde Wolterus 

35 Hollandse gulden, 52 plakken of de waarde voor 1 gulden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Dictus Henricus filius Henrici Mersmans promisit super omnia dicto 

Woltero XXXV Hollant gulden scilicet LII placken seu valorem pro quolibet 

eorum ad (dg: a) nativitatis proxime futuro persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 035v 03 wo 24-01-1403. 

Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Marheze ev Elizabeth dvw Henricus 

zvw Godefridus Posteel droeg over aan Katherina dvw Rutgherus Luben een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Gerardus Loij zv Willelmus beloofd 

had aan voornoemde Henricus, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een 

tuin, 45 voet lang en 25 voet breed, in Den Bosch, over de Visbrug, binnen 

de stadsmuur, achter huis en erf van voornoemde Gerardus, tussen erfgoed 

van Goeswinus Coppen soen van Enghelen enerzijds en erfgoed van Johannes 

Coppen soen anderzijds, welke tuin voornoemde Willelmus voor voornoemde 

cijns in cijns verkregen had van voornoemde Henricus, (2) voornoemd huis en 

erf van voornoemde Gerardus, die voornoemde Gerardus mede tot onderpand had 

gesteld. 

 

Theodericus filius Nijcholai dicti Coel de Marheze maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici filii quondam 

Godefridi Posteel hereditarium censum XL solidorum monete quem Gerardus 

Loij filius Willelmi promiserat se daturum et soluturum dicto Henrico 

hereditarie nativitatis Domini #ex quodam orto# XLV pedatas in 

longitudine et XV pedatas terre in latitudine continente sito in Busco 

ultra pontem piscium infra murum opidi de Busco retro domum et aream 

dicti Gerardi (dg: ex uno) inter hereditatem Goeswini Coppen soen de 

Enghelen ex uno et inter hereditatem Johannis Coppen soen ex alio quem 

ortum dictus Willelmus erga predictum Henricum pro predicto censu ad 

censum acquisierat atque ex dicta domo et area dicti Gerardi quam domum 

et aream dictus Gerardus predicto Henrico ad pignus imposuit prout in 

litteris hereditarie supportavit Katherine filie quondam Rutgheri Luben 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui et dicti quondam Henrici et suorum heredum deponere et 

sufficientem facere. Testes Henricus et Nijcholaus datum quarta post 

Agnetis. 

 

BP 1183 f 035v 04 wo 24-01-1403. 

Yudocus zvw Johannes Engelberen soen van Berlikem verkocht aan Gertrudis 

dvw Godefridus van den Poel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 6 lopen land, in Berlicum, 

ter plaatse gnd Loefort, tussen wijlen Lambertus Drinchellinc enerzijds en 

Petrus bv !Johannes, met een weg ertussen, anderzijds. De pacht gaat na 

overlijden van de koopster terug naar de verkoper, als hij dan leeft, en 

anders naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Yudocus filius quondam Johannis Engelberen soen de !Berlekem hereditarie 

vendidit Gertrudi filie quondam Godefridi van den Poel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex sex lopinatis terre dicti 

venditoris sitis in parochia de Berlikem ad locum dictum Loefort inter 
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hereditatem quondam Lamberti Drinchellinc ex uno et inter hereditatem 

Petri fratris !Johannis quadam via interiacente ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta paccio 

post decessum dicte emptricis devolvetur ad dictum venditorem (dg: vel 

ad) si vixerit alioquin ad proximores heredes venditoris predicti ut 

dicta emptrix cum tutore super omnia promisit (dg: ve) venditori predicto 

(dg: et quod ip). Testes Uden et Scilder datum supra. 

 

1183 f.036r. 

 quarta post Agnetis: woensdag 24-01-1403. 

 in crastino conversionis: vrijdag 26-01-1403. 

 

BP 1183 f 036r 01 wo 24-01-1403. 

Alardus van Berlikem gaf uit aan Henricus Wouters soen (1) een huis en 

schuur met ondergronden en misse, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Rosmalen, tussen wijlen hr Henricus Buc priester enerzijds en Arnoldus 

Alarts soen anderzijds, (2) een kamp van 14 morgen, in Rosmalen, tussen 

Johannes van Engelant enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een kamp van 

12 morgen, in Rosmalen, beiderzijds tussen voornoemde hr Henricus Buc, (4) 

een beemd, gnd die Rietbeemt, in Berlicum, ter plaatse gnd Nuwe Hoeve, 

tussen wijlen voornoemde hr Henricus Buc enerzijds en Henricus Coppen soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) hertogencijns, (b) b-erfcijnzen 

voor een totaal van 8 pond, (c) een b-erfpacht van ½ mud rogge aan Arnoldus 

Grotart, (d) een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Jacobus zvw Arnoldus van 

den Berghe, en thans voor (3) een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Alardus mag in de helft, 

gelegen aan de kant van Nuland, van voornoemd kamp van 12 morgen de 

erfgoederen gnd moer uitgraven en over de andere helft van het kamp 

afvoeren, maar als die erfgoederen zijn uitgegraven gaat de ondergrond naar 

voornoemde Henricus. Alardus zal op laatstgenoemd kamp geen beesten weiden. 

 

Alardus de Berlikem domum horreum sum suis fundis et fimario ortum  et 

hereditates eius adiacentes sitos in parochia de Roesmalen inter 

hereditatem quondam domini Henrici Buc presbitri ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Alarts soen ex alio item quendam campum XIIII jugera 

continentem situm in parochia predicta inter hereditatem Johannis de 

Engelant ex uno et inter communitatem ex alio item quendam campum XII 

jugera continentem situm in dicta parochia inter hereditatem domini 

Henrici Buc predicti ex utroque latere coadiacentem item quoddam pratum 

dictum die Rietbeemt situm in parochia de Berlikem ad locum dictum Nuwe 

Hoeve inter hereditatem dicti quondam domini Henrici Buc ex uno et inter 

hereditatem Henrici Coppen soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Henrico Wouters soen ab eodem hereditarie possidendos pro (dg: 

septem) censu domini ducis exinde solvendo et pro hereditariis censibus 

#ad summam# VIII librarum #estimatis# exinde solvendis et pro hereditaria 

paccione !paccione dimidii modii siliginis Arnoldo Grotart et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis Jacobo filio quondam Arnoldi 

van den Berghe exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

trium modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit salvis tamen 

dicto Alardo omnibus hereditatibus moer vocatis consistentibus in 

medietate dicti campi XII jugera continentis videlicet in illa medietate 

que sita est versus villam de Nuwelant ita videlicet quod dictus Alardus 

huiusmodi hereditates moer vocatas libere poterit effodere ad eius 

profectum et beneplacitum et (dg: supra) #per# reliquam medietatem 

deducere et postquam huiusmodi hereditates moer vocate ex huiusmodi 

medietate fuerint effosse extunc fundus pertinebit et spectabit ad 

Henricum predictum hoc tamen adiuncto quod dictus (dg: Henricus) #Alardus 

supra# jamdictum campum (dg: integraliter possu habebit) non poterit nec 
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valebit aliquas bestias depascere quod exponetur weijden. Testes Uden et 

Scilder datum quarta post Agnetis. 

 

BP 1183 f 036r 02 wo 24-01-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Alardus ½ mud rogge, Bossche 

maat, op zondag Letare aanstaande (zo 25-03-1403) te leveren, en 17½ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en ½ mud rogge op 

zondag Letare over een jaar (zo 09-03-1404) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Alardo #dimidium modium 

siliginis mensure de Busco ad letare proxime futurum persolvendos et# 

XVIIJ Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem (dg: ad) et 

dimidium modium siliginis (dg: ad) #a# letare proxime futuro (dg: 

persolvendos) ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 036r 03 vr 26-01-1403. 

Voornoemde Henricus Wouters soen gaf uit aan zijn zoon Walterus en zijn 

schoonzoon Rodolphus zvw Arnoldus Rolofs soen ongeveer 4 morgen land in een 

kamp, eertijds van Johannes van Enghelant, 14 morgen groot, welk kamp 

gelegen is in Rosmalen, tussen erfgoed gnd Scuijwinc enerzijds en de 

gemeint anderzijds, te weten de 4 morgen naast de gemeint, zoals omgraven; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 50 schelling en een 

n-erfpacht van 11 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

{In margine sinistra een haal tot aan het einde van de bladzijde. 

Ook een haal langs de bovenkant van de ommezijde, waarnaast geen tekst}. 

Dictus Henricus Wouters soen (dg: duo) #quatuor# jugera terre #vel 

circiter# sita (dg: in parochia de Roesmalen) in quodam campo (dg: sito 

in) dudum Johannis de Enghelant XIIII jugera continente qui campus situs 

est in parochia de Roesmalen inter hereditatem (dg: Johannis de 

Enghelant) dictam #Scuijwinc ex (dg: alio)# ex uno et inter communitatem 

ex alio scilicet illa (dg: duo) #IIII# jugera terre que sita sunt 
!scilicet illa duo jugera terre vel circiter que sita sunt contigue juxta 

communitatem prout dicta (dg: duo) #IIII# jugera vel circiter (dg: que 

sita s) ibidem sita sunt et circumfossata ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Waltero suo filio (dg: ab eodem hereditarie poss) et 

Rodolpho filio quondam Arnoldi Rolofs soen genero dicti Henrici ab eisdem 

hereditarie possidenda pro (dg: censibus) hereditario censu L solidorum 

et hereditaria paccione (dg: VI XVI) #XI# sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab aliis purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt. Testes 

Henricus et Wil datum in crastino conversionis. 

 

BP 1183 f 036r 04 vr 26-01-1403. 

Voornoemde Walterus en Rodolphus beloofden aan voornoemde Henricus 20 

Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis over 6 jaar (za 02-02-1409) te 

betalen en voorts gedurende 6 jaar, elk jaar ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-

1403). 

 

Promiserunt insuper dicti Walterus et Rodolphus dicto Henrico XX Hollant 

gulden vel valorem a purificationis proxime futuro ultra sex annos 

persolvendos et quod ipsi dabunt et solvent dicto Henrico ad spacium sex 

annorum proxime futurorum dimidium modium siliginis mensure de Busco 

dandum sibi ab alio purificationis et pro primo termino purificationis 

proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 036r 05 vr 26-01-1403. 

Voornoemde Henricus gaf uit aan zijn zoon Walterus een akker lands, in 

Rosmalen, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed gnd Scuijwinc anderzijds, 
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met een eind strekkend aan Johannes van Engelant, zoals omgraven; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Henricus quendam agrum terre situm in parochia de Roesmalen inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem dictam Scuijwinc ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis de Engelant prout ibidem 

situs est et circumfossatus dedit ad hereditarium pactum Waltero suo 

filio ab eodem hereditarie possidendum pro hereditaria paccione XII 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1183 f.036v. 

 in profesto conversionis: woensdag 24-01-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis januarii die XXIIII: woensdag 24-01-1403. 

 

BP 1183 f 036v 01 wo 24-01-1403. 

Maria dvw Andreas van Huculem verkocht aan haar broer Arnoldus zvw 

voornoemde Andreas een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Heukelom te leveren, voor het eerst over 6 jaar (za 02-02-

1409), gaande uit alle erfgoederen en erfelijke goederen, die aan haar 

gekomen zijn na overlijden van haar voornoemde vader Andreas, resp. die aan 

haar zullen komen na overlijden van haar moeder Lucia wv voornoemde 

Andreas, belast met de lasten die voornoemde wijlen Andreas hieruit had. 

 

-. 

Maria filia quondam Andree de Huculem cum tutore hereditarie vendidit 

Arnoldo suo fratri filio dicti quondam Andree hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

sex annos et in Huculem predicta tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus et bonis hereditariis sibi de morte dicti quondam Andree 

sui patris advolutis et post mortem Lucie sue matris relicte dicti 

quondam Andree successione advolvendis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebat promittens cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam Andreas exinde 

solvere consuevit et sufficientem facere. Testes Johannes et Wil datum in 

profesto conversionis. 

 

BP 1183 f 036v 02 wo 24-01-1403. 

En zij kan terugkopen gedurende 6 jaar, met 48 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, welke 48 nieuwe Gelderse gulden wijlen Johannes gnd van Eijcke zvw 

Johannes van Eijcke in een schepenbrief van Den Bosch beloofd had aan 

Henricus Vincke, welke 48 nieuwe Gelderse gulden Henricus Vincke had 

overgedragen aan Henricus Steenwech zvw Hubertus Steenwech en welke 48 

nieuwe Gelderse gulden voornoemde Henricus Steenwech had overgedragen aan 

voornoemde Arnoldus zvw Andreas. En nadat voornoemde Maria het geld betaald 

heeft aan haar voornoemde broer Arnoldus, zullen voornoemde schuldbrief en 

voornoemde brief van de pacht nietig zijn en zal voornoemde Arnoldus zowel 

de schuldbrief als de pachtbrief overhandigen aan voornoemde Maria of haar 

erfgenamen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde scabinis 

schepenen, mr Godefridus van Rode, Johannes Broc en Walterus Delijen soen. 

 

Et poterit redimere #ipsi! vel heredes eius# ad spacium sex annorum 

proxime futurorum semper dicto spacio pendente cum (dg: XLIX) #XLVIII# 

novis Gelre gulden vel valorem (dg: ut in forma) quos XLVIII novos Gelre 

gulden Johannes quondam dictus de Eijcke filius quondam Johannis de 

Eijcke promiserat Henrico Vincke (dg: filio quon) in litteris scabinorum 

de Busco et quos XLVIII novos Gelre gulden Henricus (dg: sei) Vincke 

supportaverat Henrico Steenwech filio quondam Huberti Steenwech et quos 
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XLVIII novos Gelre gulden idem Henricus Steenwech supportaverat Arnoldo 

predicto filio dicti quondam Andree ita videlicet postquam dicta Maria 

persolverit dicto Arnoldo suo fratri dictam pecuniam extunc deinceps 

dicte littere scabinales mentionem facientes de pecunia predicta ac etiam 

littere mentionem facientes de dicta paccione erunt nulle et ipse (dg: 

Andre) Arnoldus tunc tenebitur resignare dicte Marie aut eius heredibus 

omnes litteras predictas tam de dicta pecunia !tam de paccione predicta 

si et in quantum ipsa Maria persolverit dicto suo fratri dictam pecunie 

summam. Actum in camera anno CCCCmo tercio mensis januarii die XXIIII 

hora versperarum presentibus dictis scabinis magistro Godefrido de Rode 

Johanne Broc et Waltero Delijen soen. 

 

BP 1183 f 036v 03 wo 24-01-1403. 

Henricus Steenwech zvw Hubertus Steenwech droeg over aan Arnoldus zvw 

Andreas van Huculem 48 nieuwe Gelderse gulden, aan Henricus Vincke beloofd 

door Johannes van Eijcke zvw Johannes van Eijcke, aan eerstgenoemde 

Henricus overgedragen9 door voornoemde Henricus Vincke. 

 

#(dg: Henr)# Henricus Steenwech filius quondam Huberti Steenwech XLVIII 

novos Gelre gulden (dg: prom) promissos Henrico Vincke a Johanne de 

Eijcke filio quondam Johannis de Eijcke supportatos primodicto Henrico ab 

Henrico Vincke predicto prout in litteris legitime supportavit Arnoldo 

filio quondam Andree de Huculem cum litteris et aliis et jure. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.037r. 

 in profesto conversionis: woensdag 24-01-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis januarii die XXIIII: woensdag 24-01-1403. 

 

BP 1183 f 037r 01 wo 24-01-1403. 

Aleijdis dvw Godefridus Elijaes soen verkocht aan Rodolphus zv Henricus 

Ghesen soen 2 1/8 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd den Noddenhovel, 

tussen Eustatius van Hedichusen enerzijds en een sloot aldaar anderzijds, 

belast met 2 penning cijns, ½ spijnt havermout, de helft van 5½ voet 

maasdijk, zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Aleijdis filia quondam Godefridi (dg: Delijen) #Elijaes# soen cum tutore 

duo hont terre et octavam partem unius hont terre sitas in parochia de 

Lijttoijen in loco dicto den Noddenhovel inter hereditatem Eustatii de 

Hedichusen ex uno et inter quoddam fossatum ibidem !ut dicebat 

hereditarie #vendidit# Rodolpho filio (dg: quondam) Henrici Ghesen soen 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis duobus denariis census (dg: exinde solvendis) et dimidio spijnt 

brasii avenene exinde prius solvendis et excepta (dg: sei) medietate (dg: 

si) quinque et dimidie pedatarum aggeris Mose zegediken aqueductibus (dg: 

ff) fossatis et slusis ad premissa spectantibus. Testes Johannes et 

Willelmus datum in profesto conversionis. 

 

BP 1183 f 037r 02 wo 24-01-1403. 

Johannes Bijts zvw Willelmus die Cuper verkocht aan Everardus van Hoelt een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1404), gaande uit (1) een 

stuk land, gnd Funters Camp, in Veghel, tussen kvw Petrus Ghiben soen 

enerzijds en erfgoed van de investiet van Hezewijc anderzijds, (2) een 

huis, tuin en aangelegen erfgoed, ½ mudzaad roggeland groot, gelegen deels 

in Heeswijk en deels in Dinther, tussen Johannes Funsel enerzijds en erfg 

vw Johannes van der After anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 1 mud rogge. Verkoper en met hem Gerardus zvw Johannes 

                         
9 Zie ← BP 1182 p 643r 07 za 19-11-1401, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Custer van Hezewijc beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Johannes Bijts filius quondam Willelmi die Cuper hereditarie vendidit 

Everardo de Hoelt hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia 

terre dicti venditoris dicta Funters Camp sita in parochia de Vechel 

inter hereditatem liberorum quondam Petri Ghiben soen ex uno et inter 

hereditatem investiti de Hezewijc ex alio atque ex domo et orto (dg: 

dicti) et hereditate sibi adiacente dimidiam modiatam terre siliginee 

continente dicti venditoris sitis (dg: in) partim in dicta parochia et 

(dg: inter) partim in parochia de Dijnther (dg: et) inter hereditatem 

Johannis Funsel ex uno et inter hereditatem heredum quondam Johannis van 

der After ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

unius modii siliginis exinde prius solvendis promittentes et cum eo 

Gerardus filius quondam Johannis Custer de !Hezwijc indivisi super omnia 

sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 037r 03 wo 24-01-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1404), met 20 nieuwe Gelderse gulden en de dubbele pacht van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Arnoldus Rover Boest en mr Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XX 

novis Gelre gulden et cum dupla paccione anni redemptionis ut in forma. 

Actum in camera anno CCCCmo (dg: secundo) tercio mensis januarii die 

XXIIII hora vesperarum presentibus dictis scabinis Arnoldo Rover Boest et 

magistro Godefrido de Rode. 

 

BP 1183 f 037r 04 wo 24-01-1403. 

Gerardus zvw Johannes Custer van Hezewijc verkocht aan Everardus van Hoelt 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch de 

leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1404), gaande uit (1) 1 

bunder land, in Heeswijk, tussen erfgoed gnd Vuerblaes Hoeveken enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, reeds belast met 1 pond was aan de heer van 

Heeswijk, (2) 3 lopen land in Dinther, ter plaatse gnd Dintherse Velt, 

tussen Arnoldus Rummel enerzijds en wijlen Theodericus Godarts soen 

anderzijds. Verkoper en met hem Johannes Bijts zvw Willelmus Cuper 

beloofden de onderpanden van waarde te houden. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Custer de Hezewijc hereditarie vendidit 

Everardo de Hoelt hereditariam paccionem (dg: unius modii) dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex uno bonario (dg: prati) terre dicti venditoris sito in 

parochia de Hezewijc (dg: ad) inter hereditatem dictam Vuerblaes Hoeveken 

ex uno et inter communem plateam ex alio et ex tribus lopinatis terre 

dicti venditoris sitis in (dg: dicta) parochia #de Dijnther# ad locum 

dictum Dijnthersche Velt inter hereditatem Arnoldi Rummel ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici Godarts soen (dg: p) ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: exp) excepta 

una libra cere domino de Hezewijc ex dicto bonario solvenda promittentes 

et cum eo Johannes Bijts filius quondam Willelmi Cuper #indivisi# super 

omnia sufficientem facere. Testes Danijel et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 037r 05 wo 24-01-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, zoals in het vorige contract: 

ingaande Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403), met 20 nieuwe Gelderse gulden 
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en de dubbele pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus Rover Boest en mr 

Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum ut in contractu immediate 

precedente (dg: de paccione) simili ut de paccione quam vendidit Johannes 

Bijts ibi supra in eodem filio presentibus dictis testibus actum ut supra 

eadem hora. 

 

BP 1183 f 037r 06 wo 24-01-1403. 

Johannes die Bont en zijn vrouw Elizabeth dvw Theodericus van Ollant 

verkochten alle goederen van hen aan Henricus van Goderheijle verwer. 

 

Johannes die Bont (dg: filius) maritus legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Theoderici de Ollant et ipsa Elizabeth cum eodem (dg: tl) 

Johanne suo marito tamquam cum tutore omnes et singulas hereditates et 

bona sua hereditaria quecumque #dictorum Johannis et Elizabeth# quocumque 

locorum consistentes sive sitas ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Henrico de Goderheijle tinctori promittentes indivisi super omnia habita 

et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

1183 f.037v. 

 in profesto conversionis Pauli: woensdag 24-01-1403. 

 quinta post Agnetis: donderdag 25-01-1403. 

 in crastino conversionis Pauli apostoli: vrijdag 26-01-1403. 

 

BP 1183 f 037v 01 wo 24-01-1403. 

Johannes zvw Zegherus Oden soen ev Maria dvw Walterus van den Laer verkocht 

aan Aleijdis dvw Engbertus smid van Boeghen een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een erfgoed, gnd 

Buerincs Hoeveken, met de schuur die erop staat, in Vught Sint-Petrus, 

tussen eertijds Herbertus van den Brede Acker enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) een stuk beemd, in Esch, ter plaatse gnd die Rudonc, 

beiderzijds tussen Albertus zv Theodericus gnd Didde Belen soen, (4) een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Vught Sint-Petrus, tussen erfg vw 

Walterus van Ghinder Ouver enerzijds en voornoemd erfgoed gnd Buerincs 

Hoeve anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus Dicbier zv Godefridus 

en met het andere eind aan een gemene weg, (5) een stuk beeemd, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Nortbroec, tussen erfg van Henricus die Laet 

enerzijds en Wellinus van Beke en de gemeint aldaar anderzijds. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Zegheri Oden soen maritus et tutor legitimus 

Marie sue uxoris filie quondam Walteri van den Laer legitime vendidit 

Aleijdi filie quondam Engberti fabri de Boeghen vitalem pensionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte 

Aleijdis et non ultra purificationis et pro primo termino purificationis 

proxime futuro ex quadam hereditate dicta Buerincs Hoeveken et horreo 

supra eandem hereditatem consistente sitis in parochia de Vucht sancti 

Petri inter hereditatem dudum Herberti van den Brede Acker ex uno et 

inter communem plateam ex alio item ex pecia prati sita in parochia de 

Essche in loco dicto die Rudonc inter hereditates Alberti filii 

Theoderici dicti Didde Belen soen ex utroque latere coadiacentes atque ex 

domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de 

Vucht sancti Petri inter hereditatem heredum quondam Walteri van Ghinder 

Ouver ex uno et inter dictam hereditatem Buerincs Hoeve vocatam ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi 

et cum reliquo fine ad communem plateam (dg: ex) atque ex pecia prati 

sita in dicta parochia #de Vucht# in loco dicto Nortbroec inter 

hereditatem heredum Henrici die Laet ex uno et inter hereditatem Wellini 

de Beke et communitatem ibidem ex alio ut dicebat promittens super habita 
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et habenda warandiam et sufficientem facere et cum mortua fuerit erit 

quitum. Testes Egidius et Danijel datum in profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1183 f 037v 02 do 25-01-1403. 

Henricus van Bronchorst zvw Arnoldus Heijme verkocht aan zijn zuster jkvr 

Gertrudis dvw voornoemde Arnoldus Heijme een n-erfpacht van 6 mud rogge, 

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

jaar (za 02-02-1404), gaande uit een hoeve, gnd het Goet ten Laer, van 

wijlen voornoemde Arnoldus Heijme, nu aan voornoemde verkoper behorend, in 

Erp, ter plaatse gnd op Hoevels Berch, zoals wijlen voornoemde Arnoldus 

Heijme in die hoeve met toebehoren was overleden, en zoals Theodericus zvw 

Goeswinus Dircs soen als hoevenaar die hoeve beteelt, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Henricus de Bronchorst filius quondam Arnoldi Heijme hereditarie vendidit 

domicelle Gertrudi sue sorori filie dicti quondam Arnoldi Heijme 

hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex quodam manso dicto tGoet ten 

Laer dicti quondam Arnoldi Heijme nunc ad dictum venditorem spectante 

sito in parochia de (dg: La) Erpe ad locum dictum op Hoevels Berch atque 

ex attinentiis et juribus dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis prout dictus quondam Arnoldus Heijme in 

eodem manso cum suis attinentiis decessit et prout Theodericus filius 

quondam Goeswini Dircs soen colonus dicti mansi ipsum mansum cum dictis 

suis attinentiis et juribus tamquam colonus colit et possidet ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes 

Henricus et Nijcholaus datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1183 f 037v 03 vr 26-01-1403. 

Theodericus Coemans soen van Gherwen verkocht aan Wolterus Coninc zv 

Johannes Coninc een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Gerwen, naast 

de plaats gnd Lanckelaer enerzijds en erfgoed gnd Rovers Beemts behorend 

aan Aleijdis Moerkens anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes zvw 

Goeswinus van der Heijden en met het andere eind aan Jutta Wijnrics 

dochter, zoals omgraven, belast met (1) 2½ penning oude cijns aan de heer 

van Helmond, (2) ½ oude groot aan erfg vw hr Rutgherus van Ouden ridder, 

(3) 1 penning oude cijns aan het Geefhuis in Den Bosch, (4) een b-erfcijns 

van 8 schelling geld aan Egidius van Gherwen snijder, (5) 2 kleine zwarte 

tournosen aan andere lieden, (6) 2 plakken b-erfcijns aan kvw Elizabeth gnd 

Libe Sots, (7) een b-erfpacht van 27 lopen koren, voor de helft rogge en 

voor de helft gerst, maat van Gerwen, aan het klooster van Hodonc. 

 

Duplicetur. 

Theodericus (dg: Coeman) #Coemans soen# de Gherwen (dg: quendam) domum et 

ortum ac hereditates sibi adiacentes sitos in parochia de Gherwen (dg: 

ad) juxta locum dictum Lanckelaer ex uno et inter hereditatem dictam 

Rovers Beemts spectantem ad Aleijdem Moerkens ex alio tendentes cum uno 

fine ad hereditatem Johannis filii quondam Goeswini van der Heijden et 

cum reliquo #fine ad hereditatem# Jutte (dg: f) Wijnrics dochter (dg: ex) 

prout ibidem siti sunt et circumfossati ut dicebat (dg: dedit ..) 

hereditarie vendidit Woltero (dg: filio) Coninc filio Johannis Coninc 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

et dimidio denariis antiqui census domino de Helmont et (dg: here) 

dimidio grosso antiquo heredibus quondam domini Rutgheri de Ouden militis 

et uno denario antiqui census mense sancti spiritus in Busco et 

hereditario censu VIII solidorum monete Egidio de Gherwen sartori et 

duobus parvis nigris Turonensibus aliis hominibus et duobus denariis 

dictis placken hereditarii census liberis quondam Elizabeth dicte Libe 

Sots et hereditaria paccione XXVII lopinorum bladi mediatim siliginis et 
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mediatim ordei mensure de Gherwen conventui de Hodonc exinde solvendis. 

Quo facto promisit dictus emptor sub obligatione domus orti et 

hereditatum predictorum quod ipse dictos census et pacciones exnunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabunt illi vel illis cui vel 

quibus sunt solvendi quod nec dicto venditori nec ad et supra reliquas 

hereditates dicti venditoris dampna exinde (dg: et si) eveniant in 

futurum. Testes Henricus et Wil datum in crastino (dg: Servacii) 

conversionis beati Pauli apostoli. 

 

1183 f.038r. 

 in crastino beati Pauli apostoli: vrijdag 26-01-1403. 

 quarta post conversionis Pauli: woensdag 31-01-1403. 

 

BP 1183 f 038r 01 vr 26-01-1403. 

Henricus zvw Willelmus die Hoel beloofde aan Gerardus Heijnen soen van 

Hezewijc gedurende 4 jaar, elk jaar met Kerstmis, 10 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde te betalen, en dat hij 14 hont land van voornoemde Gerardus, 

in Alem, ter plaatse gnd ?opt Alemse Broec zal onderhouden van de schouw 

van het oude werk. 

 

Henricus filius quondam Willelmi die Hoel promisit super omnia Gerardo 

Heijnen soen de Hezewijc quod ipse dabit et solvet dicto Gerardo ad 

spacium quatuor annorum proxime futurorum quolibet dictorum quatuor 

annorum X novos Gelre gulden (dg: videlicet X) vel valorem nativitatis 

Domini et quod ipse XIIII hont terre dicti Gerardi sita in parochia de 

Alem ad locum dictum [?opt] Alemsche Broec (dg: jue contigue juxta 

hereditatem Reijneri Loden soen) dicto spacio pendente conservabit a 

circumspectione dicta scouwe ab omni opere antiquo quod #nec# dicto (dg: 

h) Gerardo nec ad et supra dicta XIIII hont terre dampna exinde non 

eveniant dicto spacio pendente. Testes Henricus et Wil datum (dg: in 

crastino Servacii) supra. 

 

BP 1183 f 038r 02 vr 26-01-1403. 

Heijmericus zvw Laurencius Hollander ev Bertha dvw Willelmus Wijnpenninc 

verkocht aan Metta wv Albertus van Merlaer ½ morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd Heijnen Hoeve, tussen Godefridus zvw Godefridus Scoemaker van 

Lijt enerzijds en Petrus Vrieze bakker, wijlen Johannes Bernts soen en 

Batha van Haeften anderzijds, zoals daar gelegen volgens de maat gnd 

hoefslach, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, 

binnenlands gelegen. 

 

Heijmericus filius quondam Laurencii Hollander (dg: d) maritus et tutor 

legitimus Berthe sue uxoris filie quondam Willelmi Wijnpenninc dimidium 

juger terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto Heijnen Hoeve 

inter hereditatem Godefridi filii quondam Godefridi !Scoemaker de Lijt ex 

uno et inter hereditatem Petri Vrieze pistoris et hereditatem quondam 

Johannis Bernts soen (dg: ex alio) et hereditatem Bathe de Haeften ex 

alio #prout ibidem per mensuram dictam hoefslach situm est# ut dicebat 

hereditarie vendidit Mette (dg: filie q) relicte quondam Alberti de 

Merlaer promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegediken aqueductibus fossatis et sluijsis ad premissa 

spectantibus et infra terram sitis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 038r 03 vr 26-01-1403. 

Arnoldus Meijssen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Meijssen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 038r 04 vr 26-01-1403. 

De broers Johannes, Engbertus en Ghibo, kvw Ghisbertus van den Leempoel, 

verkochten aan Theodericus Waghebaert van Waelwijc een n-erfpacht van 20 
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lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

3/7 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van hun voornoemde vader 

Ghisbertus, resp. aan hen zal komen na overlijden van hun moeder Oda wv 

voornoemde Ghisbertus, in een hoeve gnd het Goed ter Meer, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, belast net de lasten die wijlen voornoemde Ghisbertus 

hieruit had. 

 

Johannes Engbertus et Ghibo #fratres# liberi quondam Ghisberti van den 

Leempoel hereditarie vendiderunt Theoderico Waghebaert de Waelwijc 

hereditariam paccionem XX lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex tribus septimis 

partibus eis de morte dicti quondam Ghisberti eorum patris successione 

advolutis et post mortem Ode eorum matris relicte dicti quondam Ghisberti 

advolvendis in quodam manso dicto tGoet ter Meer sito in parochia de 

Haren ad locum dictum Beilver atque ex attinentiis #dictarum trium 

septimarum partium# dicti mansi singulis et universis ubicumque locorum 

consistentibus !et sive sitis promittentes indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis oneribus que 

dictus quondam Ghisbertus exinde solvere consuevit et tenebatur et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 038r 05 vr 26-01-1403. 

(dg: Theodericus van Enghelant, Theodericus). 

 

(dg: Theodericus de Enghelant Theodericus). 

 

BP 1183 f 038r 06 vr 26-01-1403. 

Theodericus van der Ynde beloofde aan Henricus van Best 29 Engelse nobel of 

de waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Theodericus van der Ynde (dg: super) promisit super omnia Henrico de Best 

XXIX Engels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis baptiste proxime 

persolvendos. Testes Coptiten et Roesmont datum in crastino beati Pauli 

apostoli. 

 

BP 1183 f 038r 07 vr 26-01-1403. 

Goeswinus Model van der Donc droeg over aan Eustachius van Hedichusen 14 

hont land, in Lithoijen, per maat gnd hoefslach gelegen ter plaatse gnd des 

Bruijnen Hoeve, strekkend vanaf de Polredijc tot aan de plaats gnd ten 

Tijendwege toe, tussen Nijcholaus Snijders enerzijds en Goeswinus Models 

Bernts soen van Loen anderzijds, welke 14 hont voornoemde Goeswinus Model 

gekocht had van Johannes van Hoemen, belast met waterlaten, zegedijken en 

sloten, binnenlands gelegen. 

 

Goeswinus Model #van der Donc# (dg: filius quondam Rutgers) quatuordecim 

hont terre sita in parochia de Lijttoeijen #X {boven het contract:} X 

sita per mensuram dictam hoefslach# (dg: sit[um] in loco dicto) hoefslach 

sit[a] (dg: -uata) sita in (dg: ..) #loco dicto des# Bruijnen Hoeve 

tendentia ab aggere dicto Polredijc ad locum dictum ten Tijendwege toe 

(dg: contigue) in[ter] hereditatem Nijcholai Snijders ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Models Bernts soen van Loen ex alio ╫ {hier BP 1183 

f 038r 08 invoegen} (dg: ut dicebat #╫# et que quatuordecim hont terre 

predicta Johannes de Hoemen a Goeswino Model filio Bernardi de Loen 

predicto nomine dotis acquisivit) hereditarie supportavit Eustachio de 

Hedichusen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis #aqueductibus# (dg: hc) aggeribus dictis zegediken et fossatis 

(dg: ad dicta quatuordecim hont terre) infra terram (dg: de jure 

spectantibus) sitis. Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 038r 08 vr 26-01-1403. 
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{Invoegen in BP 1183 f 038r 07}. 

╫ et que quatuordecim hont terre dictus Goeswinus Model erga Johannem de 

Hoemen emendo acquisierat ╫ ut dicebat. 

 

BP 1183 f 038r 09 wo 31-01-1403. 

Destijds hadden Elizabeth dvw Leonius van Kessel, Willelmus van Hees en 

Willelmus Gielijs soen van Kessel beloofd10 aan Johannes Bac Bertouts soen 

een lijfrente van 12 oude schilden, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit al hun goederen. Gerardus van Aa zv Bertholdus zv voornoemde Johannes 

Bac Bertouts soen beloofde aan Johannes nzvw Arnoldus Heijme, tbv Elizabeth 

wv voornoemde Willelmus van Hees en erfg vw Willelmus, voornoemde wijlen 

Willelmus van Hees, zijn voornoemde weduwe Elizabeth en hun goederen 

schadeloos te houden van voornoemde lijfrente. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Elizabeth filia quondam 

Leonii de Kessel (dg: cum tutore) Willelmus de Hees et Willelmus Gielijs 

soen de Kessel promisissent indivisi super se et bona sua omnia ab eis 

habita et acquisita et imposterum ab eis habenda et acquirenda se daturos 

et soluturos Johanni Bac Bertouts soen vitalem pensionem duodecim 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri 

et justi ponderis anno quolibet quamdiu dictus Johannes Bac vixerit et 

non ultra Martini hyemalis !et omnibus et singulis bonis dictorum 

Elizabeth Willelmi et Willelmi ab eis ad presens habitorum! et imposterum 

ab eis habendis et acquirendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

Gerardus de Aa filius Bertholdi filii dicti Johannis Bac Bertouts soen 

promisit super habita et habenda Johanni filio naturali quondam Arnoldi 

Heijme ad opus #Elizabeth relicte# dicti quondam Willelmi de Hees et (dg: 

suorum) heredum #eiusdem quondam Willelmi# quod ipse Gerardus de Aa 

dictum quondam Willelmum de Hees et (dg: quosc) #dictam Elizabeth eius 

relictam# eius bona quecumque #eiusdem !quondam Elizabeth# atque 

quoscumque heredes dicti quondam Willelmi de Hees a predicta vitali 

pensione XII denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum et a 

dampnis quibuscumque indempnes servare. Testes Scilder et Broeder datum 

quarta post ceonversionis Pauli. 

 

1183 f.038v. 

 secunda post conversionis Pauli: maandag 29-01-1403. 

 dominica post conversionis Pauli: zondag 28-01-1403. 

 tercia post conversionis Pauli: dinsdag 30-01-1403. 

 quarta post conversionis Pauli: woensdag 31-01-1403. 

 tercia post invocacit: dinsdag 06-03-1403. 

 

BP 1183 f 038v 01 ma 29-01-1403. 

Johannes zvw Theodericus zvw Johannes Moelner van Spoerdonc en Arnoldus van 

Postel riemmaker ev Aleijdis dvw voornoemde Theodericus verkochten aan 

Tielmannus zvw Gerardus molenaar van Vught een huis en erf, in Den Bosch, 

aan de dijk van de Vughterstraat, tussen erfgoed van Theodericus zvw 

Boudekinus enerzijds en erfgoed van Willelmus van Loen anderzijds, welk 

huis en erf wijlen voornoemde Johannes Moelneer van Spoerdonc verworven had 

van Ghisbertus Vosken, belast met een b-erfcijns van 3 pond, die wijlen 

voornoemde Theodericus verkocht had uit voornoemd huis en erf en andere 

erfgoederen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelner de 

Spoerdonc (dg: A) et Arnoldus de Postel (dg: maritus) corrigiator maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Theoderici 

domum quandam et aream sitam in Busco ad aggerem vici Vuchtensis inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Boudekini ex uno et inter 

                         
10 Zie ← BP 1176 f 146r 06 za 08-09-1380, belofte van de lijfrente. 
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hereditatem Willelmi de Loen ex alio quam domum et aream dictus quondam 

Johannes Moelneer de Spoerdonc erga Ghisbertum Vosken acquisierat prout 

in litteris hereditarie vendiderunt Tielmanno filio quondam Gerardi 

multoris de Vucht supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis et dicti quondam 

Theoderici eius filii et quorumcumque heredum eorundem (dg: et dicto) 

quondam Johannis et Theoderici sui filii deponere excepto hereditario 

censu trium librarum quem primodictus quondam Theodericus ex dicta domo 

et area et quibusdam (dg: li) aliis hereditatibus prius vendiderat. 

Testes Henricus et Nijcholaus datum secunda post conversionem Pauli. 

 

BP 1183 f 038v 02 ma 29-01-1403. 

Voornoemde Johannes zvw Theodericus zvw Johannes Moelner van Spoerdonc en 

Arnoldus van Postel riemmaker ev Aleijdis dvw voornoemde Theodericus 

verkochten aan Tielmannus zvw Gerardus molenaar van Spoerdonc de helft in 

een huis en erf, in Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, in welk 

huis wijlen Arnoldus gnd Vleminc woonde, en van welk huis Johannes die Hont 

wonend in Almkerke, zijn zuster Rijswijndis gnd Rijswijnt en Elizabeth dvw 

Hermannus Loder van Loen het deel dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Willelmus van Loen in voornoemd huis en erf hadden overgedragen aan 

Johannes van Loen zvw Petrus timmerman van Loen en voornoemde Theodericus. 

 

Predicti ut supra medietatem ad se spectantem in quadam domo et area sita 

in Busco ad aggerem vici Vuchtensis in qua domo et area (dg: Wi) Arnoldus 

dictus quondam Vleminc morari consuevit (dg: d) et de qua domo et area 

Johannes die Hont commorans in Almkerke Rijswijndis dicta Rijswijnt soror 

eiusdem Johannis et Elizabeth filia quondam Hermanni Loder de Loen totam 

partem et omne jus eisdem Johannis! die Hont et Riswindis! et Elizabeth 

de morte quondam Willelmi de Loen successione advolutas in domo et area 

predicta hereditarie supportaverunt Johanni de Loen filio quondam Petri 

carpentarii de Loen et dicto Theoderico filio quondam Johannis multoris 

de Spoerdonc prout in litteris hereditarie (dg: supportaverunt) 

vendiderunt dicto Tielmanno cum litteris et aliis et jure occasione 

promittentes ut supra in eadem forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 038v 03 ma 29-01-1403. 

Voornoemde Tielmannus zvw Gerardus molenaar van Spoerdonc beloofde aan 

voornoemde Johannes zvw Theodericus zvw Johannes Moelner van Spoerdonc 38 

Hollandse gulden, 13 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Lambertus 

aanstaande (ma 17-09-1403) te betalen. De brief overhandigen aan Henricus 

Loij den Kemmer. 

 

Dictus Tielmannus promisiit super omnia dicto Johanni filio quondam 

Theoderici filii quondam Johannis Moelner de Spoerdonc XXXVIII Hollant 

gulden XIII boddrager pro quolibet gulden computato !a festum sancti 

Lamberti (dg: q) proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur littera Henrico Loij den Kemmer. 

 

BP 1183 f 038v 04 ma 29-01-1403. 

Ludekinus met den Ymen zvw Cristianus van Zeelst beloofde aan Johannes 

Oeme, tbv zijn zuster Gertrudis dvw Johannes Bruijstens van Berlikem, 200 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) 

te betalen. 

 

Ludekinus met den Ymen filius quondam Cristiani de Zeelst promisit super 

omnia Johanni Oeme ad opus (dg: Lu) Gertrudis sue sororis filie quondam 

Johannis Bruijstens de (dg: ..) Berlikem (dg: CC {met puntjes eronder}) 

ducentos novos Gelre gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Henricus et Wil datum supra. 
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BP 1183 f 038v 05 zo 28-01-1403. 

Florencius van Kijefhoec, Johannes van Ghemert, Rodolphus van Haestricht en 

Bartholomeus Spijerinc beloofden aan Andreas van Drodis, tbv hem etc, 75 

Engelse nobel met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404; 

3+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30+25=331 dgn) te betalen, op straffe van 8. 

 

Flor[encius] de Kijefhoec Johannes de Ghemert Rodolphus de Haestricht et 

Bartholomeus Spijerinc promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis 

ad opus sui etc LXXV Engels nobel ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena VIII. Testes Aa et Coptiten datum dominica post 

conversionem beati Pauli. 

 

BP 1183 f 038v 06 zo 28-01-1403. 

De eerste beloofde de drie anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios 3es indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 038v 07 di 30-01-1403. 

Katherina wv Godefridus van Gheldorp zvw Philippus van Eijcke maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Godefridus verkocht door 

Marcelius zvw Johannes gnd Pezegael. 

 

Katherina relicta quondam Godefridi de Gheldorp filii quondam Philippi de 

Eijcke hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis venditam dicto quondam Godefrido a 

Marcelio filio quondam Johannis dicti Pezegael prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes Coptiten et Broeder datum 3a post conversionis Pauli. 

 

BP 1183 f 038v 08 wo 31-01-1403. 

Johannes nzvw Arnoldus Heijme beloofde aan Gerardus van Aa zv Bertholdus zv 

Johannes Bac Bertouts soen 21 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) en 

hetzelfde bedrag met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1404) te betalen. 

Opstellen in 2 brieven. Overhandigen aan voornoemde Johannes. 

 

Et ponatur in duabus litteris. 

Johannes filius naturalis quondam Arnoldi Heijme promisit super omnia 

Gerardo de Aa filio Bertholdi filii Johannis Bac Bertouts soen XXI nuwe 

Gelre gulden seu XXXVI denarios dictos gemeijn placken pro quolibet 

dictorum nuwe Gelre gulden computato (dg: Jac) nativitatis Johannis 

proxime futurum et tantum a nativitatis Johannis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes Scilder et Broeder datum quarta post 

conversionis Pauli. Tradetur dicto Johanni. 

 

BP 1183 f 038v 09 di 06-03-1403. 

Voornoemde Gerardus van Aa droeg de eerste 21 nieuwe Gelderse gulden over 

aan Sijmon van Vario, tbv etc. 

 

╫. {Met puntje links boven en rechts onder}. 

Dictus Gerardus (dg: dicta) de Aa primodictos XXI nuwe Gelre gulden 

supportavit Sijmoni de Vario ad opus etc cum litteris et jure. Testes 

(dg: Scl) Scilder et Roesmont datum 3a post invocacit. 

 

1183 f.039r. 

 quarta post festum beati Pauli: woensdag 31-01-1403. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

 

BP 1183 f 039r 01 wo 31-01-1403. 

Willelmus zvw Gerardus gnd Claes soen verkocht aan Ghiselbertus Wouters 

soen van den Dunghen een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te 
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betalen, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1404), gaande uit 2 {maat 

niet vermeld} land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd opt 

Bruecke, achter Porta Celi, tussen Gerardus szv Arnoldus Diddens soens soen 

enerzijds en Johannes van der Drieberch anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene weg gnd des Scelen Straet en met het andere eind aan een 

kamp, gnd Mertens Camp. 

 

Willelmus filius quondam Gerardi dicti Claes soen hereditarie vendidit 

Ghiselberto Wouters soen van den Dunghen hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum anno quolibet hereditarie purificationis et pro 

primo solutionis termino a purificationis proxime futuro ultra annum #de 

et# ex duobus !terre sitis infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum opt Bruecke retro Portam Celi inter hereditatem Gerardi #generi# 

Arnoldi Diddens soens soen ex uno et inter hereditatem Johannis van der 

Drieberch ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam dictam des 

Scelen Straet et cum reliquo fine ad quendam campum dictum Mertens Camp 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et (dg: obli) aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Dijnther et Broeder 

datum quarta post festum beati Pauli. 

 

BP 1183 f 039r 02 do 24-07-1404. 

Willelmus van Beke zvw Philippus verkocht aan Johannes zvw Anselmus Tolinc 

een stukje land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Bruggensse Stege, tussen 

eertijds Albertus Cleijs soen, nu voornoemde Willelmus, enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Rosmalen anderzijds, belast met een waterlaat als 

die erbij hoort. 

 

Willelmus de Beke filius quondam Philippi particulam terrre sitam in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum die Bruggenssche Stege inter 

hereditatem dudum Alberti Cleijs soen nunc ad dictum Willelmum spectantem 

ex uno et inter hereditatem ecclesie de Roesmalen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Anselmi Tolinc promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepto aqueductu si quis 

ad ipsum dinoscitur pertinere. Testes Walterus et Spijerinc datum in 

vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 039r 03 do 24-07-1404. 

Albertus zvw Nijcholaus gnd Daems soen van Hijntham verkocht aan Willelmus 

van Beke zvw Philippus een stuk land, 1 hont groot, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Bruggense Stege, tussen Willelmus van Beke Flips soen 

enerzijds en Willelmus Truden soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemene weg gnd die Bruggense Stege en met het andere eind aan Willelmus 

gnd Hels. Overhandigen aan Johannes zv Anselmus Tolinc. 

 

[Trad]etur Johanni filio [A]nselmi Tolinc. 

Albertus filius quondam Nijcholai dicti Daems soen de Hijntham (dg: 

hereditarie vendidit Willelmo de Beke filio quondam Philippi) peciam 

terre (dg: dictam een) #unum# hont #continentem# sitam in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum die Bruggenssche Stege inter hereditatem 

Willelmi de Beke (dg: predicti) #Flips soen# ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Truden soen ex alio tendentem cum (dg: cum) uno fine ad communem 

plateam die Bruggensche Stege vocatam prefatam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Willelmi dicti Hels ex alio ut dicebat #hereditarie vendidit 

Willelmo de Beke filio quondam Phi[lippi]# promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et omnem obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 039r 04 do 24-07-1404. 

Voornoemde Willelmus droeg voornoemd stuk land over aan Johannes zvw 

Ancelmus Tolinc. 
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Dictus Willelmus dictam peciam terre hereditarie supportavit Johanni 

filio quondam Ancelmi Tolinc cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Spijerinc datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 039r 05 do 24-07-1404. 

Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacops soen verkocht aan Johannes Keijser 

1/3 deel in een broekland gnd dat Elswas, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, tussen Petrus gnd Ludincs enerzijds en Henricus Keijser anderzijds, 

met een eind strekkend aan de hofstad van Henricus nzvw Thomas nzvw 

Henricus gnd Maes soen van Hijntham en met het andere eind aan voornoemde 

Henricus Keijsers, vrij van cijns. 

 

Arnoldus (dg: filius) de Beke filius quondam Johannis Jacops soen !soen 

terciam partem (dg: ad se spectantem que ad Henricum filium quondam) ad 

se spectantem ut dicebat in quadam palude dicta dat Elswas sita in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter hereditatem Petri 

dicti Ludincs ex uno et inter hereditatem Henrici Keijser ex alio 

tendentem cum uno fine ad domistadium Henrici filii naturalis quondam 

Thome filii naturalis quondam Henrici dicti Maes soen de Hijntham et cum 

reliquo fine ad hereditatem Henrici Keijsers predicti ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Keijser promittens super omnia warandiam et 

omnem obligationem deponere tamquam de hereditate ad omni censu libera. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 039r 06 do 01-02-1403. 

Hr Adam van Mierde kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch droeg over aan Johannes Molle zvw voornoemde Willelmus Molle het 

vruchtgebruik dat aan hem behoort, gedurende het leven van Heilwigis dvw 

Petrus van Acht wv Andreas Molle zvw Willelmus gnd Molle, in 2/3 deel, dat 

aan wijlen voornoemde Andreas Molle behoorde, in (1) een b-erfpacht van 10 

zester rogge, Bossche maat, welke pacht Lambertus zv Engbertus gnd die 

Zegher beloofd had met Lichtmis te leveren aan wijlen voornoemde Willelmus 

Molle, gaande uit een stuk land, gnd die Hostat, in Vught Sint-Lambertus, 

ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Arnoldus die Zegher enerzijds en Henricus 

zv Walterus zvw Grieta anderzijds, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, die de broers wijlen voornoemde Andreas, Henricus en 

Johannes, kvw voornoemde Willelmus Molle, beurden, gaande uit (2a) ¼ deel, 

dat aan wijlen voornoemde Willelmus Molle behoorde, in een hoeve van wijlen 

Hermannus Bac, ter plaatse gnd Cromvoirt, welk ¼ deel voornoemde broers 

Andreas, Henricus en Johannes hadden uitgegeven aan Ghibo zvw voornoemde 

Hermannus Bac, voor de lasten die eruit gaan, een b-erfpacht van 2 mud 

rogge aan voornoemde Ghibo, een b-erfpacht van ½ mud rogge aan Sijmon van 

Gewanden en eerstgenoemde pacht van 2 mud rogge, (2b) alle erfgoederen van 

voornoemde Ghibo, ter plaatse gnd Cromvoirt, die voornoemde Ghibo mede tot 

onderpand had gesteld, (3) een huis en erf van wijlen voornoemde Willelmus 

Molle, in Den Bosch, op de hoek van een straatje dat loopt van de 

Schrijnmakersstraat naar de Korenmarkt, tussen voornoemde 

Schrijnmakersstraat enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes gnd Alarts 

soen van Tricht anderzijds, van welk twee derde delen er één aan wijlen 

voornoemde {f.39v} Andreas Molle en het andere aan zijn voornoemde broer 

Henricus gekomen was na overlijden van hun ouders, en welk vruchtgebruik 

wijlen voornoemde Andreas Molle in zijn testament had vermaakt aan 

voornoemde hr Adam. Cristianus van Houthem en zijn vrouw voornoemde 

Heilwigis verklaarden dat met hun instemming voornoemde hr Adam voornoemd 

vruchtgebruik heeft overgedragen aan voornoemde Johannes Molle en bovendien 

droegen voornoemde Cristianus en zijn vrouw Heilwigis hun deel in voornoemd 

2/3 deel over aan voornoemde Johannes Molle zvw Willelmus Molle. 

 

Dominus Adam de Mierde decanus ecclesie beati Johannis ewangeliste in 

Busco usufructum #et jus vitalis possessionis# sibi ad vitam Heilwigis 
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filie quondam Petri de Acht (dg: de Litte) relicte quondam Andree Molle 

filii quondam Willelmi dicti Molle competentes in (dg: hereditaria co) 

duabus terciis partibus que ad dictum quondam Andream Molle spectabant in 

hereditaria paccione decem sextariorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem decem sextariorum siliginis Lambertus filius Engberti dicti die 

Zegher promisit se daturum et soluturum dicto quondam Willelmo Molle 

hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Hostat sita in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Crumvoert inter 

hereditatem Arnoldi #die# Zegher ex uno et inter hereditatem Henrici 

filii Walteri filii quondam Griete ex alio prout in litteris atque in 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure de Busco 

quam #dictus quondam# Andreas Henricus et Johannes fratres liberi quondam 

dicti quondam Willelmi Molle solvendam habebant hereditarie ex quarta 

parte que ad dictum quondam Willelmum Molle spectabat in quodam manso 

quondam Hermanni Bac sito in dicto loco Crumvoert vocato prout huiusmodi 

quarta pars ibidem sita est et (dg: de) ad dictum quondam Willelmum Molle 

dinoscebatur pertinere et quam quartam partem antedicti Andreas Henricus 

et Johannes fratres dederant ad pactum Ghiboni filio dicti quondam 

Hermanni Bac scilicet pro oneribus annuatim exinde de jure solvendis et 

pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicto Ghiboni annuatim 

exinde solvenda atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

Sijmoni de Gewanden exinde solvenda necnon pro primodicta paccione duorum 

modiorum siliginis antedictis Andree Henrico et Johanni fratribus ex 

dicta quarta parte annuatim de jure solvenda necnon ex omnibus et 

singulis hereditatibus dicti Ghibonis sitis in dicto loco Crumvoert 

vocato quas hereditates omnes et singulas prenominatus Ghibo antedictis 

Andree Henrico et Johanni fratribus simul cum predicta quarta parte dicti 

mansi pro solutione primodicte paccionis duorum modiorum siliginis ad 

pignus imposuerat prout in litteris atque usufructum et jus vitalis 

possessionis (dg: ad dictum dominum Adam quo) dicto domino Ade ad vitam 

dicte Heilwigis competentes in domo et area dicti quondam Willelmi Molle 

sita in Busco supra conum cuiusdam viculi tendentis a vico scrijniparorum 

versus forum bladi inter dictum (dg: vic) vicum scrijniparorum ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis dicti Alarts soen de Tricht ex alio 

videlicet dividendo dictas pacciones decem sextariorum siliginis et 

duorum modiorum siliginis et domum et aream predictas in tres partes 

equales usufructum et totum jus vitalis possessionis dicto domino Ade 

competentes in duabus terciis partibus dictarum trium partium de quibus 

duabus partibus una ad dictum quondam 

 

1183 f.039v. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 in crastino purificationis: zaterdag 03-02-1403. 

 

BP 1183 f 039v 01 do 01-02-1403. 

Andream Molle et altera ad dictum Henricum eius fratrem de morte quondam 

parentum eorundem #quondam# Andree et Henrici fratrum successione erant 

advolute et (dg: q) quos usufructum et jus vitalis possessionis dictus 

quondam Andreas Molle in suo testamento legaverat domino Ade prefato ut 

dicebat legitime supportavit Johanni Molle filio dicti quondam Willelmi 

Molle promittens super omnia ratam servare. Quo facto Cristianus de 

Houthem maritus legitimus ut asserebat dicte Heilwigis sue uxoris et 

dicta Heilwigis cum eodem tamquam cum suo tutore ad hoc etc palam 

recognoverunt id fore eorum voluntatis et consensus quod dictus dominus 

Adam pretactos usufructum et jus vitalis possessionis supportavit prefato 

Johanni Molle ut premittitur et nihilominus dicti Cristianus et Heilwigis 

eius uxor cum eodem tamquam cum tutore predicto totam partem et omne jus 

vitalis possessionis eis seu eorum alteri compententes in dictis duabus 

terciis partibus dictarum paccionum decem sextariorum et duorum modiorum 

siliginis et domus et aree supportaverunt dicto Johanni Molle filio 

quondam Willelmi Molle promittentes super omnia ratam servare. Testes 
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Dijnther et Uden datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 039v 02 do 01-02-1403. 

Johannes Molle droeg over aan voornoemde hr Adam zijn deel in (1) een huis 

en erf van wijlen zijn broer Andreas Molle, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van wijlen Hermannus Bac 

enerzijds en een weg van wijlen Ghiselbertus Lisscap anderzijds, (2) ¼ 

deel, dat aan wijlen voornoemde Andreas behoorde, in een stenen huis en erf 

van wijlen Conrardus Writer, in Den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, 

tussen een straatje aldaar enerzijds en erfgoed van Henricus Yeger 

anderzijds. 

 

Johannes Molle totam partem et omnes jus sibi competens in domo et area 

quondam Andree Molle sui fratris sita in Busco in vico Vuchtensi ultra 

pontem dictum Molenbrugge inter hereditatem quondam Hermanni Bac ex uno 

et inter quandam viam quondam Ghiselberti Lisscap ex alio et in 

attinentiis eiusdem domus et aree atque in quarta parte que ad dictum 

quondam Andream spectabat in domo lapidea et area quondam Conrardi Writer 

sita in Busco ad vicum scriniparorum inter quendam viculum ibidem ex uno 

et inter hereditatem Henrici Yeger ex alio ut dicebat supportavit dicto 

domino (dg: do) Ade promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 039v 03 do 01-02-1403. 

Voornoemde Johannes Molle, Johannes Molle zvw Gerardus en Johannes van 

Colen zvw Nijcholaus beloofden aan voornoemde hr Adam 50 Hollandse gulden 

geld van wijlen graaf Willelmus en 50 Stramprooise gulden of de waarde na 

maning te betalen. 

 

Dictus Johannes Molle et Johannes Molle filius quondam Gerardi et 

Johannes de Colen filius quondam Nijcholai promiserunt indivisi super 

omnia dicto domino Ade L Hollant gulden monete quondam comitis Willelmi 

et L Stramproedssche gulden seu valorem ad voluntatem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 039v 04 za 03-02-1403. 

Elizabeth wv Arnoldus van der Reijndonc droeg over aan haar zoon Arnoldus, 

tbv hem en de gezusters Batha en Elizabeth, dv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Arnoldus van der Reijndonc, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, die Godefridus Gruwel molenaar beloofd had aan 

Albertus gnd Loze zvw Henricus Huesdens soen met Kerstmis te leveren, 

gaande uit (1) ½ van 1/6 deel van 2 molens gnd ten Steen, in Berlicum, (2) 

½ van 1/6 deel van de windmolen in Schijndel, welke pacht wijlen voornoemde 

Arnoldus van der Reijndonc gekocht had van voornoemde Albertus Loze zvw 

Henricus Huesdens soen. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi van der Reijndonc #cum tutore# 

usufructum sibi competentem in hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Godefridus Gruwel multor Alberto dicto 

Loze filio quondam Henrici Huesdens soen dare et solvere promiserat 

hereditarie nativitatis Domini ex medietate sexte partis duorum 

molendinorum dictorum ten Steen sitorum in parochia de Berlikem atque ex 

medietate sexte partis molendini ventagilis consistentis in Scijnle quam 

paccionem dictus quondam Arnoldus van der Reijndonc erga prefatum 

Albertum Loze filium quondam Henrici Huesdens soen emendo acquisierat 

prout in litteris legitime supportavit Arnoldo suo filio ad opus sui et 

ad opus Bathe et Elizabeth sororum (dg: filiarum eiusdem Arnoldi) 

filiarum eiusdem Elizabeth et quondam Arnoldi van der Reijndonc 

promittens (dg: super) cum tutore super omnia ratam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Uden et Roesmont datum in crastino 
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purificationis. 

 

BP 1183 f 039v 05 za 03-02-1403. 

{Naast verticale haal in margine sinistra, naast onbeschreven ruimte}. P. 

 

BP 1183 f 039v 06 za 03-02-1403. 

Paulus van Heijst en zijn vrouw Elizabeth dvw Petrus van Moudewijc smid 

verkochten aan Lambertus Plaetmeker van Moudewijc een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde Paulus en Elizabeth behorend, in een b-erfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht van 8 mud wijlen voornoemde Petrus van Moudewijc 

beurde, voor ¼ deel met Pasen, voor ¼ deel met Sint-Jan-Baptist, voor ¼ 

deel met Sint-Remigius en voor ¼ deel met Kerstmis, gaande uit (1) de 

watermolen in Den Bosch, aan de Vughterstraat, naast de brug gnd die 

Molenbrug, met voornoemde Molenbrug die bij de molen hoort en ander 

toebehoren, welke watermolen met brug en ander toebehoren wijlen voornoemde 

Petrus van Moudewijc had uitgegeven aan mr Johannes van Herlaer timmerman 

voor een b-erfcijns van 13 pond geld, voornoemde pacht van 8 mud rogge, en 

een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan Elizabeth dvw Johannes van 

Geffen op haar leven, (2) andere goederen van wijlen voornoemde mr Johannes 

van Herlaer en zijn zoon Theodericus, {f.040r}. 

 

Paulus de Heijst maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Petri de Moudewijc fabri (dg: hereditariam unu hereditariam) et dicta 

Elizabeth cum eodem Paulo suo marito tamquam cum suo tutore hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de annua et 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte mensure ad prefatos 

Paulum et Elizabeth spectante in hereditaria paccione octo modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem octo modiorum siliginis dictus 

quondam Petrus de Moudewijc solvendam habuit hereditarie pro una quarta 

parte pasche pro reliqua quarta parte nativitatis Johannis baptiste pro 

3a (dg: par) quarta parte Remigii et pro quarta quarta parte nativitatis 

Domini ex molendini! aquatili sito in Busco (dg: in vico Vuchtensi) ad 

vicum Vuchtensem iuxta pontem die Molenbrugge cum dicto ponte die 

Molenbrugge vocato ad dictum molendinum spectante atque ex ceteris 

attinentiis eiusdem molendini aquatilis singulis et universis quod 

molendinum aquatile cum dicto ponte et cum dictis ceteris attinentiis 

eiusdem molendini aquatilis dictus quondam Petrus de Moudewijc dederat ad 

pactum magistro Johanni de Herlaer carpentario scilicet pro hereditario 

censu tredecim librarum monete atque pro dicta hereditaria paccione octo 

modiorum siliginis atque pro vitali pensione duorum modiorum siliginis 

dicte mensure Elizabeth filie quondam Johannis de Geffen ad vitam eiusdem 

Elizabeth exinde solvenda atque ex ceteris bonis dicti quondam magistri 

Johannis de Herlaer et Theoderici sui filii ubicumque locorum situatis 

(dg: que cetera bona dictus magister Johannes et Theodericus eius filius 

simul cum supradictis molendino aquatili ponte et ceteris suis 

attinentiis pro solutione antedicte paccionis octo) 

 

1183 f.040r. 

 in crastino purificationis: zaterdag 03-02-1403. 

 in festo purificationis: vrijdag 02-02-1403. 

 in profesto Agathe: zondag 04-02-1403. 

 in crastino Agathe: dinsdag 06-02-1403. 

 

BP 1183 f 040r 01 za 03-02-1403. 

(dg: modiorum siliginis dict) prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Lamberto Plaetmeker de Moudewijc supportaverunt cum litteris et jure 

occassione promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Petri de 

Moudewijc et quorumcumque heredum eiusdem quondam Petri deponere. Testes 
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Uden et Roesmont datum in crastino purificationis. 

 

BP 1183 f 040r 02 vr 02-02-1403. 

Willelmus van Ghiessen, Henricus Oeden soen en Arnoldus van der Hazeldonc, 

poorters van de stad Den Bosch, verklaarden op verzoek van de rechter dat 

wijlen Henricus gnd van den Lande smid poorter was van de stad Den Bosch, 

en in de tijd dat hij poorter was zijn wettige zoon Henricus van den Lande 

heeft verwekt, welke laatstgenoemde Henricus van den Lande in de stad Den 

Bosch geboren is en in de parochiale kerk aldaar gedoopt en dat 

laatstgenoemde Henricus geboren poorter is van de stad Den Bosch. 

 

Nos Johannes de Dijnther Henricus de Uden et Danijel scabini in Busco 

notum facimus universis presentia visuris quod constituti coram nobis 

Willelmus de Ghiessen Henricus Oeden soen et Arnoldus van der Hazeldonc 

opidani opidi de Busco ad requestam judicis in Busco tactis sacrosanctis 

sub suis juramentis (dg: v) concorditer deposuerunt quod Henricus quondam 

dictus van den Lande faber olim fuit opidanus opidi de Busco predicti et 

tempore quo idem quondam Henricus fuerat opidanus dicti opidi de Busco 

genuit (dg: Joh) Henricum van den Lande suum filium legitimum qui 

Henricus van den Lande jamdictus in (dg: Busco) dicto oppido de Busco 

natus fuerat et in parochiali ecclesia ibidem baptizatus quodque idem 

Henricus ultimodictus dicti opidi de Busco est natus opidanus in cuius 

rei etc datum in festo purificationis. 

 

BP 1183 f 040r 03 vr 02-02-1403. 

Willelmus zv Johannes Borchman droeg over aan Rutgerus zvw Rutgerus 

molenaar van Son een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland van Johannes zv 

Walterus van Rode, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennenshoevel, beiderzijds 

tussen Henricus die Hoessche, welke pacht aan hem was verkocht door 

voornoemde Johannes zv Walterus van Rode. 

 

Willelmus filius Johannis Borchman hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quatuor lopinatis terre siliginee Johannis filii 

Walteri de Rode sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lennenshoevel inter hereditatem Henrici die Hoessche ex utroque latere 

coadiacentem venditam sibi a dicto Johanne filio Walteri de Rode prout in 

litteris hereditarie supportavit Rutgero filio quondam Rutgeri multoris 

de Zonne cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Danijel datum 

supra. 

 

BP 1183 f 040r 04 zo 04-02-1403. 

Henricus van Krekelhoven zvw Petrus van Krekelhoven en Henricus gnd Metten 

zv Walterus van Gassel ev Johanna dv voornoemde Henricus verkochten aan 

Johannes van Nergena zv Johannes van Lijemde ¼ deel van een beemd, in 

Boxtel, ter plaatse gnd in die Onder Beemde, tussen Jacobus van den Aker 

enerzijds en een zekere {hier staan: ..} gnd Danckolf zv Arnoldus Machiels 

soen anderzijds, van welk ¼ deel Aleijdis wv voornoemde Petrus van 

Krekelhoven haar vruchtgebruik heeft afgestaan aan haar zoon eerstgenoemde 

Henricus, met recht van weg naar de beemd. 

 

Henricus de Krekelhoven filius quondam Petri de Krekelhoven et Henricus 

dictus Metten filius Walteri de Gassel maritus et tutor legitimus Johanne 

sue uxoris filie dicti Henrici quartam partem cuiusdam prati siti in 

parochia de Bucstel in loco dicto in die Onder Beemde inter hereditatem 

Jacobi van den Aker ex uno et hereditatem cuiusdam {hier staan: ..} dicti 

Danckolf filii Arnoldi Machiels soen ex alio et de qua quarta parte 

Aleijdis relicta dicti quondam Petri de Krekelhoven renuntiavit suum 

usufructum primodicto Henrico suo filio prout in litteris hereditarie 
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vendiderunt Johanni de Nergena filio Johannis de Lijemde #supportaverunt 

cum litteris et [i]ure et jure viandi ad dictum pratum# promiserunt 

indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem deponere (dg: 

excepta via). Testes Danijel et Scilder datum in profesto Agathe. 

 

BP 1183 f 040r 05 zo 04-02-1403. 

Heijlwigis wv Henricus Noppen: een huis en erf van wijlen Johannes Noppen, 

in Den Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, tussen erfgoed van 

wijlen Ghisbertus Lijsscap, nu behorend aan Willelmus Joncfrouwe Henrics 

soen van Bucstel, enerzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Heijlwigis relicta quondam Henrici Noppen domum et aream quondam Johannis 

Noppen sitam in Busco in vico Vuchtensi ultra pontem molendini inter 

hereditatem (dg: quondam) quondam Ghisberti Lijsscap nunc ad Willelmum 

Joncfrouwe Henrics soen de Bucstel spectantem ex uno. 

 

BP 1183 f 040r 06 zo 04-02-1403. 

Heilwigis wv Henricus Noppen droeg over aan Rodolphus zvw Jacobus Noppen 

haar vruchtgebruik in een huis en erf van wijlen Johannes Noppen, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, over de Molenbrug, en in geheel het erfgoed dat 

bij voornoemd huis en erf hoort en dat aldaar gelegen is, zowel aan deze 

als gene zijde van het water dat achter voornoemd huis en erf stroomt, welk 

huis, erf en erfgoed Johannes Noppen zv Jacobus gnd Noppen gekocht had van 

Hilla wv Johannes Spiker en haar schoonzoon Willelmus Slijc. 

 

Heilwigis relicta quondam Henrici Noppen #cum tutore# usufructum sibi 

competentem in domo et area quondam Johannis Noppen sita in Busco in vico 

Vuchtensi ultra pontem molendini atque in tota hereditate ad dictam domum 

et aream spectante sita ibidem tam ultra aquam quam citra aquam retro 

dictam domum et aream currentem quam domum et aream ac hereditates! 

Johannes Noppen filius Jacobi dicti Noppen erga Hillam relictam quondam 

Johannis Spiker et Willelmum Slijc eius generum emendo acquisierat prout 

in litteris legitime supportavit Rodolpho (dg: No) filio quondam Jacobi 

Noppen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 040r 07 di 06-02-1403. 

Johannes van den Borch schonk aan zijn schoonzoon Jacobus Govije zvw 

Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govijen en diens vrouw Yda dv voornoemde 

Johannes van der Borch de helft van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

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

rosmolen in Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, achter het voorste 

woonhuis van wijlen Henricus van Boert, tussen erfgoed van Matheus 

Rademakers enerzijds en wijlen Reijnerus Willems, met een weg ertussen, 

anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan het gemene water en erfgoed van 

wijlen voornoemde Henricus van Boert, (2) een weg aldaar, tussen voornoemd 

erfgoed van wijlen Reijnerus enerzijds en voornoemd woonhuis van wijlen 

Henricus van Boert anderzijds, lopend vanaf de Vughterstraat achterwaarts 

tot aan het gemene water, zoals de weg daar behoorde aan voornoemde 

rosmolen, (3) de osendruppen van eerstgenoemd huis, zoals die thans zijn, 

welke helft van de erfpacht voornoemde Johannes van der Borch verworven had 

van Johannes van Goerle zvw Johannes van Goerle. 

 

Johannes van den Borch medietatem hereditarie paccionis quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis de et ex 

quadam domo cum suo fundo ac molendino equorum sitis in Busco ad aggerem 

vici Vuchtensis retro anteriorem domum habitationis quondam Henrici de 

Boert inter hereditatem Mathei Rademakers ex uno et quondam Reijneri 

Willems (dg: ex alio) quadam via interiacente ex alio atque ex quadam via 

que quidem via ibidem sita est inter dictam hereditatem dicti quondam 

Reijneri ex uno et inter dictam domum habitationis dicti quondam Henrici 
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de Boert ex alio et que via tendit a dicto vico Vuchtensi retrorsum ad 

communem aquam prout huiusmodi via ibidem sita est et ad dictum 

molendinum equorum spectare consuevit et que domus cum suo fundo 

primodicta tendit retro ad communem aquam et ante versus #ad# aliam 

hereditatem dicti quondam Henrici de (dg: Boert) Boert et ex stillicidiis 

primodicte domus prout primodicta domus sua stillicidia habet pro 

presenti quam (dg: domum) medietatem dicte hereditarie paccionis quatuor 

modiorum siliginis dictus Johannes van der Borch erga Johannem de Goerle 

filium quondam Johannis de Goerle acquisierat prout in litteris (dg: 

atque) hereditarie supportavit Jacobo Govije filio quondam Martini filii 

naturalis quondam Jacobi dicti Cop Govijen (dg: cum litteris et jure 

promittens super omnia warandiam et obligationem in dicta #medietate# 

paccionis et attinentiis deponere testes) suo genero cum Yda sua uxore 

filia dicti Johannis [v]a[n der] Borch nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco cum litteris et jure promittens super omnia warandiam et 

obligationem in dicta medietate dicte paccionis (dg: deponere) ex parte 

sui deponere. Testes Egidius et Roesmont datum in crastino Agathe. 

 

1183 f.040v. 

 in crastino Agathe: dinsdag 06-02-1403. 

 anno CCCCmo !secundo mensis februarii die VI: dinsdag 06-02-1403. 

 

BP 1183 f 040v 01 di 06-02-1403. 

Voornoemde Johannes van der Borch schonk aan voornoemde Jacobus Govije en 

diens vrouw Yda dv voornoemde Johannes van der Borch een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 4 bunder land, 

gnd die Varenbroecse Straet, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd ten 

Hoernic, tussen Theodericus Rovers zvw hr Johannes Rover ridder enerzijds 

en kinderen gnd der Kiinder van den Hoernic anderzijds, belast met 3 oude 

groten aan de grondheer. 

 

Dictus Johannes van der Borch hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

quatuor bonariis terre (dg: si sitis in parochia de Herlaer j Gestel 

prope Herlaer) dictis communiter die Varenbroecsche Straet sitis in 

parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum ten Hoernic inter 

hereditatem Theoderici Rovers filii quondam domini Johannis Rover militis 

ex uno et liberorum dictorum der Kiinder van den Hoernic ex alio (dg: 

atque) ut dicebat hereditarie supportavit dicto Jacobo Govije cum Yda sua 

uxore filia dicti Johannis van der Borch nomine dotis ad jus oppidi de 

Busco promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis tribus grossis antiquis domino fundi et sufficientem facere. 

Testes Egidius et Roesmont datum in crastino Agathe. 

 

BP 1183 f 040v 02 di 06-02-1403. 

Voornoemde Johannes van der Borch schonk aan voornoemde Jacobus Govije en 

diens vrouw Yda dv voornoemde Johannes van der Borch een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 3¾ bunder 20 

roeden land, in Ghestel bij Herlaer, tussen Johannes die Groet van Herlaer 

enerzijds en Jacobus van den Plas en Arnoldus van den Steen anderzijds, 

reeds belast met 3¾ oude groot aan de grondheer. 

 

Dictus Johannes hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis (dg: ex) ex tribus (dg: et 

dimidio) bonariiis #et tribus (dg: terciis) quartis partibus unius 

bonarii# et viginti virgatis terre sitis !parochia de Ghestel prope 

Herlaer inter hereditatem Johannis die Groet de Herlaer ex uno et 

hereditatem Jacobi van den Plas et Arnoldi van den Steen ex alio ut 

dicebat (dg: pro) hereditarie supportavit dicto Jacobo Govijen cum Yda 

sua uxore filia dicti Johannis van der Borch nomine dotis ad jus oppidi 

de Busco promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 
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exceptis tribus antiquis grossis et tribus quartis partibus unius antiqui 

grossi domino fundi exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 040v 03 di 06-02-1403. 

Johannes zvw Geerlacus Cnode verkaarde dat Willelmus van Langelaer en 

Johannes zvw Henricus van Achel betaald hebben 50 Brabantse dobbel mottoen, 

die voornoemde Willelmus en Johannes zvw Henricus van Achel in een 

schepenbrief van Den Bosch beloofd11 hadden aan voornoemde Johannes zvw 

Geerlacus Cnode. 

 

Johannes filius quondam Geerlaci Cnode recognovit sibi plenarie fore 

satisfactum per Willelmum de Langelaer (dg: J) et Johannem filium quondam 

Henrici de Achel de quinquaginta Brabant dobbel mottoen quos dicti 

Willelmus et Johannes filius quondam Henrici de Achel primodicto Johanni 

filio quondam Geerlaci Cnode promiserant in litteris scabinorum de Busco 

ut ipsi! dicebant clamans inde quitum. Testes Dijnther et Broeder datum 

in crastino Agathe. 

 

BP 1183 f 040v 04 di 06-02-1403. 

Goddinus zvw Johannes gnd Snoec wollenklerenwever deed tbv Gerongius zvw 

Gerongius van der Heijden äfstand van een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen Robbertus Katherinen soen enerzijds en Denkinus 

zvw Denkinus van den Huijsbergen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan voornoemde Gerongius zvw Gerongius van der Heijden. 

 

Goddinus filius quondam Johannis dicti Snoec textoris laneorum super 

pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Robberti Katherinen soen ex uno et inter hereditatem Denkini 

filii quondam Denkini van den Huijsbergen ex alio tendente !tendente a 

communi platea retrorsum ad hereditatem Gerongii filii quondam Gerongii 

van der Heijden et super jure ad opus dicti Gerongii filii (dg: dicti 

quondam) #quondam# Gerongii van der Heijden hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Egidius et Broeder datum in crastino Agathe. 

 

BP 1183 f 040v 05 di 06-02-1403. 

Voornoemde Goddinus zvw Johannes gnd Snoec wollenklerenwever deed tbv 

Henricus Voet zvw Ghibo Voet afstand van een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen erfg vw Rodolphus Hals enerzijds en erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

de plaats gnd die Vliedert. 

 

Dictus Goddinus filius quondam Johannis Snoec textoris laneorum super 

pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem heredum quondam Rodolphi Hals ex uno et inter hereditatem 

(dg: me s) mense sancti spiritus in Busco ex alio tendente a communi 

platea ad locum dictum die Vliedert et super jure ad opus Henrici Voet 

filii quondam Ghibonis Voet hereditarie renuntiavit promittens super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 040v 06 di 06-02-1403. 

Jacobus zvw Denkinus van den Wegescheijden verkocht aan Elizabet dvw 

Willelmus van den Hoernic een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, 

met Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die 

Steghe, in Gestel bij Herlaer, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en kvw 

                         
11 Zie ← BP 1176 f 101r 14 vr 10-02-1380, een soortgelijke belofte, echter 

van 21 Brabant dobbel mottoon. 
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Laurencius van Vaelbeke anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Denkini van den Wegescheijden hereditarie vendidit 

Elizabet filie quondam Willelmi van den Hoernic {in margine sinistra: 

Hoernic} hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Bucstel 

solvendam hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam ex pecia 

terre dicti venditoris dicta die Steghe sita in parochia de Ghestel prope 

Herlaer inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Laurencii de Vaelbeke ex alio ut dicebat promittens 

super omnia (dg: warandiam et aliam) habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 040v 07 di 06-02-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, met 30 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Arnoldus Rover Boest, mr Johannes van Hees en mr Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XXX novis Gelre gulden vel valorem et cum 

arrestadiis et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in 

camera anno CCCCmo !secundo mensis februarii die (dg: X) VI hora 

vesperarum presentibus dictis scabinis Arnoldo Rover Boest magistro 

Johanne de Hees et !et magistro Godefrido de Rode. 

 

BP 1183 f 040v 08 di 06-02-1403. 

Gerardus van Hees maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 5 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken. 

 

Gerardus de Hees hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi a 

Gerardo de Kessel filio quondam Henrici Mudeken prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 040v 09 di 06-02-1403. 

Elizabet wv Arnoldus Berwout verkocht aan Theodericus Moelner van Hezewijc 

een stuk beemd, in Heeswijk, ter plaatse gnd dat Ledegat, tussen voornoemde 

Theodericus Moelner enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde gemene weg en met het andere eind aan voornoemde 

Theodericus Moelner. 

 

-. 

Elizabet relicta quondam Arnoldi Berwout #cum tutore# peciam prati sitam 

in parochia de Hezewijc ad locum dictum (dg: die Boentuijn) #dat Ledegat# 

inter hereditatem Theoderici Moelner de Hezewijc ex uno et inter communem 

viam ex alio tendentem cum uno fine ad dictam communem viam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Theoderici Moelner ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Theoderico Moelner promittens cum tutore super 

omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.041r. 

 in crastino Agathe: dinsdag 06-02-1403. 

 

BP 1183 f 041r 01 di 06-02-1403. 

Theodericus Kijevit van Beke bij Arle droeg over aan zijn zoon Johannes 4 

bunder beemd, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Her Colen 

Camp, tussen Johannes Rijcouts soen enerzijds en erfgoed dat was van 

Henricus van Zulikem en nu behoort aan Petrus Wouters soen van der Heijden 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 
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eind aan voornoemde Henricus van Zulikem, aan hem in cijns uitgegeven door 

voornoemde Henricus van Zulikem voor (1) 1 oude groot aan de hertog, (2) 

een b-erfcijns van 3 oude groten Tournoois, (3) een b-erfcijns van 9 pond 

10 schelling geld dat ten tijde etc, aan voornoemde Henricus van Zulikem. 

Inmiddels ook nog belast met (4) een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd 

geld, die Theodericus van den Steen gekocht had van eerstgenoemde 

Theodericus, gaande uit voornoemde 4 bunder. 

 

Theodericus Kijevit de Beke prope Arle quatuor bonaria terre sita infra 

libertatem opidi de Busco in loco dicto Her Colen Camp inter hereditatem 

Johannis Rijcouts soen ex uno et inter hereditatem que fuerat Henrici de 

Zulikem nunc ad Petrum Wouters soen (dg: spectantem) van der Heijden 

spectantem ex alio tendentia cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici de Zulikem data sibi ad censum 

a dicto Henrico de Zulikem scilicet (dg: pro uno grosso antiquo domino 

duci annuatim exinde solvendo ab prout in litteris dedit ad hereditarium 

pactum) scilicet pro uno grosso antiquo domino nostro duci annuatim 

exinde prius de jure solvendo atque pro hereditario censu trium grossorum 

antiquorum Turonensium et pro hereditario censu novem librarum et decem 

solidorum monete pro tempore etc dicto Henrico de Zulikem annuatim exinde 
!annuatim de jure solvendis prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni suo filio cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus 

antedictis et hereditario censu quadraginta solidorum dicte monete (dg: 

Theoderico) quem Theodericus van den Steen erga primodictum Theodericum 

emendo acquisierat (dg: ut dicebat testes) ex dictis quatuor bonariis 

terre annuatim solvendo ut dicebat. Testes Egidius et Broeder datum in 

crastino Agathe. 

 

BP 1183 f 041r 02 di 06-02-1403. 

Voornoemde Johannes zv Theodericus Kijevit beloofde aan zijn voornoemde 

vader Theodericus een lijfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, te 

leveren, gaande uit voornoemde 4 bunder en alle andere goederen van 

voornoemde Johannes. 

 

Dictus (dg: The) Johannes filius Theoderici Kijevit promisit super habita 

et habenda se daturum et soluturum dicto Theoderico suo patri (dg: 

hereditariam paccionem) vitalem pensionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicti Theoderici et non 

ultra purificationis et (dg: in Bu) infra libertatem opidi de Busco ad 

locum dictum die Dungen tradendam et deliberandam ex (dg: ?prat) dictis 

quatuor bonariis et ex ceteris omnibus bonis dicti Johannis habitis et 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis tali conditione 

quod cum (dg: primodict) Theodericus Kijevit mortuus fuerit extunc erit 

quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 041r 03 di 06-02-1403. 

Theodericus Kijevit schonk aan zijn schoonzoon Johannes Killart en diens 

vrouw Elizabeth dv voornoemde Theodericus Kijevit de goederen van wijlen 

Theodericus van Ghemert, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Dunghe, met 

toebehoren, tussen erfgoed gnd die Lange Beemde enerzijds en de gemeint 

anderzijds, welke goederen met toebehoren eerstgenoemde Theodericus in 

cijns verkregen had van voornoemde Theodericus van Ghemert, voor de 

grondcijns en voor 10 oude schilden geld van de koning van Frankrijk of 

ander paijment van dezelfde waarde b-erfcijns. 

 

Theodericus Kijevit bona quondam Theoderici de Ghemert sita in parochia 

de Beke prope Arle ad locum dictum Dunghe cum terris et pratis et suis 

edificiis atque suis attinentiis universis inter hereditatem dictam die 

Lange Beemde ex uno et inter communitatem ex alio que bona cum dictis 
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suis terris pratis edificiis et ceteris suis attinentiis universis 

#[?primo]dictus Theodericus# erga dictum Theodericum de Ghemert ad (dg: 

pactum) #censum# acquisierat scilicet pro censu domini fundi annuatim 

exinde prius de jure solvendo atque pro (dg: hereditario he censu unius) 

decem aureis denariis !aureis antiquis (dg: hereditarii census) 

communiter aude scilde vocatis (dg: hereditarii census) monete regis 

Francie hereditarii census seu alterius pagamenti eiusdem valoris ut 

dicebat hereditarie #supportavit# Johanni Killart suo genero cum 

Elizabeth sua uxore filia dicti Theoderici Kijevit in nomine dotis ad jus 

opidi de Busco promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis censibus predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 041r 04 di 06-02-1403. 

Voornoemde Johannes Killart beloofde aan Jacobus uijt der Oesterwijc een 

lijfrente van 6 nieuwe Gelderse gulden of ander paijment van dezelfde 

waarde op het leven van broeder Theodericus zv voornoemde Theodericus 

Kijevit, broeder van de orde van de predikheren in Den Bosch, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit voornoemde goederen en uit al zijn goederen. 

 

Dictus Johannes Killart promisit super habita et habenda (dg: se di 

Jacobo uter Oesterwijc ad opus) se daturum et soluturum Jacobo uijt der 

Oesterwijc annuam et vitalem pensionem sex novorum aureorum florenorum 

communiter nuwe gulden vocatorum monete Gelrie seu alterius pagamenti 

eiusem valoris anno quolibet ad vitam fratris Theoderici (dg: fri) 

ordinis fratrum predicatorum in Busco filii dicti Theoderici Kijevit et 

non ultra purificationis ex dictis bonis etc atque ex omnibus aliis suis 

bonis habitis et habendis tali conditione quod cum dictus frater 

Theodericus Kijevit mortuus fuerit extunc erit quitum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 041r 05 di 06-02-1403. 

Arnoldus van Rut droeg over aan Johannes Vrient van Helmont een b-erfcijns 

van 10 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en erf 

van Rutgerus zvw Franco Marinen soen, in Den Bosch, over de Tolbrug, in een 

erfgoed van wijlen hr Johannes Rover ridder, tussen erfgoed van Johannes 

van Kijsekem enerzijds en erfgoed van Franco Tijmmerman anderzijds, welke 

cijns aan voornoemde Arnoldus van Rut was verkocht door voornoemde 

Rutgherus. 

 

Arnoldus de Rut hereditarium censum decem solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis de et ex domo et area Rutgeri filii 

quondam Franconis Marinen soen sita in Busco ultra pontem dictum 

Tolbrugge (dg: inter hereditatem) in hereditate domini quondam Johannis 

Rover militis inter hereditatem Johannis de Kijsekem ex uno et inter 

hereditatem Franconis Tijmmerman ex alio venditum dicto Arnoldo de Rut a 

dicto Rutghero prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Vrient 

de Helmont cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Roesmont datum 

supra. 

 

BP 1183 f 041r 06 di 06-02-1403. 

Hermannus zvw Hermannus Porken ev Hilla ndvw Johannes Snelle van Hees, door 

wijlen voornoemde Johannes Snelle verwekt bij Gerburgis Corvers, verkocht 

aan Theodericus die Leeuwe zvw Herbertus Poeldonc ¼ deel van een huis en 

erf van wijlen Gerardus van Hees smid, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen de gemene stroom aldaar enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Gheldorp anderzijds, welk ¼ deel 21 voet lang is, af te meten 

vóór bij de straat ?naar erfgoed van voornoemde Johannes van Geldorp 

richting het resterende ¾ deel, zoals afgepaald, belast met ¼ deel van de 

hertogencijns, ¼ deel van een b-erfcijns van 25 schelling geld die uit 
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geheel het huis en erf gaat, en een b-erfcijns12 van 20 schelling voornoemd 

geld, gaande uit voornoemd ¼ deel. 

 

Hermannus filius quondam Hermanni Porken maritus et tutor legitimus Hille 

sue uxoris filie naturalis quondam Johannis Snelle de Hees {hier staat in 

margine sinistra een +} quartam partem (dg: ad se et dictam) cuiusdam 

domus et aree quondam Gerardi de Hees #fabri# site in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter communem aquam ibidem currentem ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Gheldorp ex alio (dg: prout) et que quarta pars 

dicte domus et aree continet in longitudine #XXI pedatas# scilicet 

mensurando (dg: a dicta hereditate Johannis de Gheldorp versus dictum) 

dictam quartam partem !partem domus et aree predicte ante iuxta dictum 

vicum (dg: versus) #ad?# hereditatem dicti Johannis de Geldorp versus 

reliquas tres quartas partes dicte domus et aree prout ibidem sita est et 

limitate hereditarie vendidit Theoderico die Leeuwe filio quondam 

Herberti Poeldonc promisit super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta quarta parte (dg: domini) census domini ducis (dg: exinde so) et 

quarta parte hereditarii census viginti quinque solidorum monete ex 

#dicta integra domo et area# (dg: primodicta quarta parte de jure pri) 

necnon hereditario (dg: paccione quadraginta) #censu viginti# solidorum 

dicte monete ex primodicta quarta parte domus et aree de jure solvendis 

annuatim ut dicebat. 

+ ab eodem quondam Johanne Snelle et Gerburge Corvers pariter genita. 

Testes Egidius Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 041r 07 di 06-02-1403. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.041v. 

 sexta post invocavit: vrijdag 09-03-1403. 

 sexta post Mathie: vrijdag 02-03-1403. 

 

BP 1183 f 041v 01 vr 09-03-1403. 

Voornoemde Johannes van den Wijngarde droeg over aan jkvr Mechtildis dvw 

Leonius van Kessel (1) voornoemde helft en het vruchtgebruik in de andere 

helft van voornoemde goederen, aan hem overgedragen door Gerardus Schaden 

nzvw Gerardus Schaden en zijn vrouw Katherina ndv hr Theodericus Snoec, (2) 

de andere helft, aan hem overgedragen door voornoemde hr Theodericus Snoec 

priester, Gerardus Schaden nzvw Gerardus Schaden en zijn vrouw Katherina, 

uitgezonderd {niets vermeld}. 

 

{Hoort kennelijk bij BP 1183 f 042r 04 za 03-03-1403}. 

Dictus Johannes van den Wijngarde dictam medietatem premissorum et 

usufructum alterius medietatis premissorum supportatos sibi a Gerardo 

Schaden filio naturali (dg: d) quondam Gerardi Schaden et a Katherina sua 

uxore filia naturali domini Theoderici Snoec (dg: ut premittitur) prout 

in litteris atque reliquam medietatem premissorum supportatam sibi a 

dicto domino Theoderico Snoec presbitro (dg: s) Gerardo Schaden filio 

naturali quondam Gerardi Schaden et Katherina sua uxore predictis 

exceptis tamen (?dg: ut) in eisdem !exceptis hereditarie supportavit (dg: 

Theoderico) domicelle Mechtildi filie quondam Leonii de Kessel cum 

litteris et iure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Danel et Broder datum sexta post invocavit. 

 

BP 1183 f 041v 02 vr 09-03-1403. 

(dg: voornoemde jkvr Mechtildis beloofde). 

 

                         
12 Zie ← BP 1182 p 658v 04 wo 07-12-1401, verkoop van de erfcijns uit dit ¼ deel. 
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(dg: Dicta domicella Mechtildis #cum tutore# promisit super omnia). 

 

BP 1183 f 041v 03 vr 09-03-1403. 

Voornoemde jkvr Mechtildis beloofde aan Theodericus die Bloet, tbv zijn 

broer Henricus zv Hubertus van der Voert, aan voornoemde Henricus 1/3 deel 

over te dragen van voornoemde goederen, aan haar overgedragen door 

voornoemde Johannes van den Wijngart, met hetzelfde recht en op dezelfde 

manier zoals voornoemde goederen aan haar zijn overgedragen door voornoemde 

Johannes van den Wiingart, zodra voornoemde Henricus aan voornoemde jkvr 

Mechtildis 100 nieuwe Gelderse gulden of de waarde betaald zal hebben. En 

als hij weigert dat te doen zal ze hem ontlasten van de schade die hij 

daarvan heeft, voor zover bewezen met twee wettige getuigen. Opgesteld in 

de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes Hees en mr 

Godefridus van Rode, hiertoe verzocht. Adam van Mierde {is waarschijnlijk 

de ondertekening van de notaris}. 

 

A. 

Dicta domicella Mechtildis promisit super habita et habenda fide prestita 

corporali Theoderico die Bloet ad opus Henrici sui fratris filii Huberti 

van der Voert quod ipsa eidem Henrico unam terciam partem premissorum 

sibi (dg: ad) a dicto Johanne van den Wijngart supportatorum supportabit 

et resignabit et heredabit omni jure et modo quibus premissa sibi per 

dictum Johannem van den Wiingart sunt supportata resignata et heredata 

quamcito dictus Henricus dicte domicelle Mechtildi tradiderit et 

exsolverit centum novos florenos Gelrie seu valorem semel in paratis (dg: 

testes scabini predicti et) et si recusaverit facere extunc eum relevabit 

a dampnis exinde evenientibus in quantum probare poterit per duos 

legitimos testes. Actum in camera presentibus dictis scabinis magistro 

Johanne Hees et magistro Godefrido de Rode ad premissa rogatis ?etc ?S. 

Adam de Mierde {is waarschijnlijk de ondertekening van de notaris}. 

 

BP 1183 f 041v 04 vr 09-03-1403. 

{Komt na BP 1183 f 042r 05 za 03-03-1403}. 

situato.. hereditatum infrascriptarum ?habetur in contractu scripto in 

alio latere in fine salvis tamen etc ad illud signum {een cirkel met een 

stip in het centrum. Is met haal verbonden met hetzelfde teken op f.041v 

bij BP 1183 f 042r 05 za 03-03-1403}. 

 

BP 1183 f 041v 05 vr 02-03-1403. 

Theodericus zvw Johannes gnd Berwijns soen beloofde aan hr Theodericus 

Snoec priester, tbv hem en zijn natuurlijke kinderen hr Theodericus 

priester, Henricus, Johannes, Margareta en Truda, indien voornoemde hr 

Theodericus Snoec en zijn natuurlijke kinderen van voornoemde 8 vadem land, 

16 hont land en 6 vadem land, die eerstgenoemde hr Theodericus Snoec 

priester en zijn natuurlijke kinderen Petrus, Theodericus en Katherina, tbv 

hen en Henricus, Johannes, Margareta en Truda, nkv voornoemde hr 

Theodericus priester, verworven hadden van Hubertus uijtter Voert, iets 

wordt uitgewonnen, dat dan de schade, voor zover zij die met wettige 

getuigen kunnen aantonen, door hem zal worden betaald volgens uitspraak van 

4 goede mannen, twee te kiezen door eerstgenoemde Theodericus en twee door 

voornoemde hr Theodericus Snoec en zijn natuurlijke kinderen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis dicti Berwijns soen promisit super 

habita et habenda domino Theoderico Snoec presbitro ad opus sui et ad 

opus domini Theoderici presbitri Henrici Johannis Margarete et Trude 

puerorum naturalium eiusdem domini Theoderici Snoec quod si dictis domino 

Theoderico Snoec et suis pueris naturalibus predictis de predictis octo 

mensuris dictis vademene terre (dg: ...) sedecim hont terre et sex 

mensuras vademen terre quas primodictus dominus Theodericus Snoec 

presbiter Petrus Theodericus et Katherina pueri naturales eiusdem domini 

Theoderici Snoec ad opus eorum et ad opus Henrici Johannis Margarete et 
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Trude puerorum naturalium eiusdem domini Theoderici presbitri erga 

Hubertum uijtter Voert acquisierant ut dicebat aliquid via juris in 

judicio spirituali vel in judicio seculari #imposterum# evincetur quod 

dampna (dg: huiusmodi) #inde evenientia ac eventura# dictis domino 

Theoderico Snoec et suis pueris naturalibus refundet et restaurabit ad 

decretum quatuor bonorum virorum quorum duo a primodicto Theoderico et 

duo a domino Theoderico Snoec et suis pueris naturalibus assumentur #et# 

ad hoc eligentur et in quantum dicti dominus Theodericus Snoec (dg: h) et 

sui pueri naturales huiusmodi dampna per testes legitimos probare 

poterunt et docere. Testes Uden et Broeder datum sexta post Mathie. 

 

1183 f.042r. 

 in festo Scolastice virginis: zaterdag 10-02-1403. 

 sabbato post Mathie: zaterdag 03-03-1403. 

 sexta post Mathie: vrijdag 02-03-1403. 

 

BP 1183 f 042r 01 za 10-02-1403. 

Goeswinus Herinc zvw Albertus Gielijs soen vleeshouwer beloofde aan 

Willelmus van Diessen nzvw hr Laurencius van Ghorpe priester 50 

Stramprooise gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te 

betalen. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Alberti Gielijs soen carnificis promisit 

super omnia Willelmo de Diessen filio naturali quondam domini Laurencii 

de Ghorpe presbitri L Stramproedsche gulden seu valorem ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes. 

 

BP 1183 f 042r 02 za 10-02-1403. 

Voornoemde Goeswinus beloofde aan voornoemde Willelmus van Ghiessen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Willelmo de Ghiessen. 

 

BP 1183 f 042r 03 za 10-02-1403. 

Goeswinus Herinc zvw Albertus Gielijs soen vleeshouwer beloofde aan 

Willelmus van Diessen zvw hr Laurencius van Gorpe priester hem uiterlijk 

met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te vesten in een stuk land, gnd den 

Vroen Acker, van wijlen Johannes Bac Jan Luerincs soen, nu aan voornoemde 

Goeswinus behorend, in Diessen, ter plaatse gnd het Scildeken, tussen 

Arnoldus van den Bekerdijc enerzijds en Henricus Melijs anderzijds, voor 

heer en hof waarvan het stuk land afhangt. Anders zal voornoemde Goeswinus 

met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) aan voornoemde Willelmus 59 

Stramprooise gulden of de waarde geven. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Alberti Gielijs soen carnificis promisit 

super omnia Willelmo de Diessen filio naturali quondam domini Laurencii 

de Gorpe presbitri quod ipse dictus Goeswinus dictum Willelmum (dg: 

imponet instituet et heredidabit) in pecia terre dicta den Vroen Acker 

quondam Johannis Bac Jan Luerincs soen nunc ad dictum Goeswinum spectante 

sita in parochia de Diessen ad locum dictum tScildeken inter hereditatem 

Arnoldi van den Bekerdijc ex uno et inter hereditatem Henrici Melijs ex 

alio atque in (dg: attinentiis) ceteris juribus et attinentiis dicte 

pecie terre singulis et universis prout huiusmodi pecia terre (dg: ad 

dictum) cum suis juribus et attinentiis ad dictum quondam Johannem Bac 

spectare consueverat et ad dictum Goeswinum ad presens dinoscitur 

pertinere ut dicebat coram domino et curia a quibus huiusmodi pecia terre 

(dg: de) cum suis juribus et attinentiis dependet infra hinc et festum 

purificationis proxime futurum imponet instituet et heredidabit et 

firmabit sic quod prenominato Willelmo et suis heredibus hoc (dg: firmum) 

#ratum# erit perpetue atque firmum et quod illi qui super hoc de jure 

fuerint sententiatores sententiabunt et pronunicabunt id dicto Willelmo 
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et suis heredibus perpetue fore ratum et firmum alioquin dictus Goeswinus 

prefato Willelmo dare et solvere tenebitur LIX Stramproedsche gulden seu 

valorem in festo purificationis proxime futuro. Testes Coptiten et 

Broeder datum Scolastice virginis. 

 

BP 1183 f 042r 04 za 03-03-1403. 

Gerardus Schaden nzvw Gerardus Schaden en zijn vrouw Katherina ndv hr 

Theodericus Snoec priester wv Arnoldus nzvw hr Wautgerus van Lijttoijen 

priester droegen over aan Johannes van den Wijngarde (1) de helft, die 

volgens erfrecht behoort aan voornoemde Katherina, in alle goederen van 

Hubertus gnd van der Voert, Theodericus zvw Johannes gnd Berwijns soen en 

Theodericus die Bloet zvw Johannes gnd Wouters, die zij hebben of zullen 

krijgen, aan wijlen voornoemde Arnoldus nzvw hr Wautgherus van Lijttoijen 

priester, gerechtelijk verkocht door Arnoldus Grotart, (2) het 

vruchtgebruik dat aan voornoemde Katherina behoort in de andere helft van 

voornoemde goederen. Hiervan echter voor Henricus en Johannes, nkv hr 

Theodericus Snoec priester, gereserveerd de erfgoederen in het volgend 

contract aangeduid met het teken ╫ met een puntje linksboven en 

rechtsonder. 

 

Gerardus Schaden filius naturalis quondam Gerardi Schaden maritus 

legitimus Katherine sue uxoris filie naturalis domini Theoderici Snoec 

presbitri relicte quondam Arnoldi filii naturalis domini quondam Wautgeri 

de Lijttoijen presbitri et dicta Katherina cum eodem primodicto Gerardo 

tamquam cum suo tutore medietatem hereditario jure ad dictam Katherinam 

spectantem in omnibus bonis Huberti dicti van der Voert Theoderici filii 

quondam Johannis dicti Berwijns soen et Theoderici die Bloet filii 

quondam Johannis dicti Wouters ab eis ad presens habitis et imposterum ab 

eis habendis et acquirendis venditis dicto quondam Arnoldo filio naturali 

domini quondam Wautgheri de Lijttoijen presbitri ab Arnoldo Grotart per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris atque 

usufructum dicte Katherine competentem in reliqua medietate predictorum 

bonorum omnium ut ipsi dicebant hereditarie supportaverunt (dg: dicto 

Theoderico filio quondam Johannis Berwijns soen) #Johanni van den 

Wijngarde# cum litteris et jure occasione promittentes indivisi cum 

tutore super omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem ex 

parte sui in primodicta medietate et usufructu (dg: compentem) existentem 

deponere salvis tamen et de premissis (dg: domino Theoderico Snoec 

predicto reservatis Johanni) Henrico et Johanni pueris naturalibus domini 

Theoderici Snoec presbitri !hereditatibus in contractu sequente signatis 

ad illud signum {╫ met een puntje linksboven en rechtsonder}. Testes 

Scilder et Broeder datum sabbato post Mathie. 

 

BP 1183 f 042r 05 za 03-03-1403. 

Hr Theodericus Snoec priester, Gerardus Schaden nzvw Gerardus Schaden en 

zijn vrouw Katherina ndv voornoemde hr Theodericus droegen over aan 

Johannes van den Wijngarde de andere helft van alle voornoemde goederen van 

Hubertus van der Voert, Theodericus zvw Johannes Berwijns soen en 

Theodericus die Bloet zvw Johannes Wouters soen, die zij hebben of zullen 

verkrijgen, aan wijlen voornoemde Arnoldus nzvw hr Wautgerus van Lijttoijen 

priester gerechtelijk verkocht door Arnoldus Grotart, te weten de helft die 

aan erfg vw voornoemde Arnoldus nzvw hr Wautgerus van Lijttoijen priester 

gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus, resp. aan hen zou komen 

na overlijden van voornoemde Katherina, en welke helft voornoemde hr 

Theodericus Snoec priester en zijn dochter Katherina verworven hadden van 

Willelmus Budel, echter gereserveerd {╫ met een puntje linksboven en 

rechtsonder; verwijst naar BP 1183 f 042r 04} voor Henricus en Johannes, 

nkv voornoemde hr Theodericus Snoec priester, {een cirkel met een stip in 

het centrum; verbonden met BP 1183 f 041v 04 vr 09-03-1403} (1) 8 vadem 

land, in Kessel, ter plaatse gnd den vorsten Eirt en in den Eftersten Eirt, 

tussen erfgoed behorend aan de investiet van de kerk van Kessel enerzijds 
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en erfgoed van Hadewigis gnd Vlemincs vóór en erfgoed van Heijlwigis wv 

Gerardus Nellens achter, anderzijds, (2) 16 hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd opten Vorsten Eirt, tussen Willelmus zvw Walterus Wellens soen 

van Lijttoijen enerzijds en Arnoldus gnd Engelen soen en Henricus Bouman 

anderzijds, (3) 6 vadem land, in Kessel, tussen Thomas gnd Erenbrechts soen 

enerzijds en Ghibo Vossen soen, Henricus Lodewijchs en Johannes Gielijs 

soen anderzijds, welke erfgoederen voornoemde hr Theodericus Snoec priester 

en zijn natuurlijke kinderen Petrus, Theodericus en Katherina, tbv hen en 

Henricus, Johannes, Margareta en Truda, nkv voornoemde hr Theodericus 

Snoec, verworven hadden van voornoemde Hubertus uijtter Voert. 

 

Dominus Theodericus Snoec presbiter Gerardus Schaden filius naturalis 

quondam Gerardi Schaden maritus (dg: et tutor) legitimus dicte Katherine 

sue uxoris filie #naturalis# dicti domini Theoderici et dicta Katherina 

cum eodem tamquam cum tutore ad hoc ab ea etc reliquam medietatem 

dictorum bonorum omnium Huberti van der Voert Theoderici filii quondam 

Johannis Berwijns soen et Theoderici die Bloet filii quondam Johannis 

Wouters soen ab eis ad presens habitorum et imposterum ab eis habendorum 

et acquirendorum venditorum dicto quondam Arnoldo filio naturali domini 

quondam Wautgeri de Lijttoijen presbitri ab Arnoldo Grotart per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris scilicet illam 

medietatem dictorum omnium bonorum que heredibus dicti quondam Arnoldi 

filii naturalis domini quondam Wautgeri de Lijttoijen presbitri de morte 

eiusdem Arnoldi successione hereditarie advoluta fuerant et post mortem 

dicte Katherine successione hereditaria! fuerant! advolvenda in dictis 

bonis omnibus et quam medietatem dictorum omnium bonorum dicti dominus 

Theodericus Snoec presiter et Katherina eius filia erga (dg: Theodericum) 

Willelmum Budel acquisierant ut dicebant hereditarie supportaverunt (dg: 

dicto Theoderico) #Johanni van den Wijngarde# (dg: dicto Theoderico filio 

quondam Johannis Berwijns soen) #cum litteris et jure occasione# 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvis et reservatis (dg: dicto domino 

Theoderico Snoec) {╫ met een puntje linksboven en rechtsonder; verwijst 

naar BP 1183 f 042r 04} #Henrico et Johanni pueris naturalibus dicti 

domini Theoderici Snoec presbitri# {een cirkel met een stip in het 

centrum; verbonden met BP 1183 f 041v 04 vr 09-03-1403} octo mensuris 

dictis vademen terre sitis in parochia de Kessel in (dg: loco) loco dicto 

den vorsten Eirt et in den Eftersten Eirt inter hereditatem spectantem ad 

investitum ecclesie de Kessel ex uno et inter (dg: Hadewigis) hereditatem 

Hadewigis dicte Vlemincs ante et hereditatem Heijlwigis relicte quondam 

Gerardi Nellens retro ex alio item sedecim hont terre sita! in dicta 

parochia in loco dicto opten Vorsten Eirt inter hereditatem Willelmi 

filii quondam Walteri Wellens soen de Lijttoijen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi dicti Engelen soen et Henrici Bouman ex alio atque 

sex mensuris dictis vademen terre sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Thome dicti Erenbrechts soen ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis Vossen soen et Henrici Lodewijchs et Johannis Gielijs soen ex 

alio quas hereditates dominus Theodericus Snoec #presbiter# predictus 

Petrus Theodericus et Katherina pueri naturales eiusdem domini Theoderici 

Snoec ad opus eorum et ad opus Henrici Johannis Margarete et Trude 

puerorum naturalium dicti domini Theoderici Snoec erga Hubertum (dg: 

vande) uijtter (dg: der) Voert acquisierant prout in litteris (dg: testes 

dicta) #presenti# supportatione non obstante. Testes Scilder et Broeder 

datum sabbato post Mathie. 

 

BP 1183 f 042r 06 vr 02-03-1403. 

Jkvr Mechtildis dvw Leonius van Kessel deed tbv Henricus en Johannes, nkv 

hr Theodericus Snoec priester, afstand van voornoemde 8 maten land, 16 hont 

land en 6 maten land, die voornoemde hr Theodericus Snoec priester en zijn 

natuurlijke kinderen Petrus, Theodericus en Katherina, tbv hen en Henricus, 

Johannes, Margareta en Truda, nkv voornoemde hr Theodericus Snoec, 
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verworven hadden van Hubertus uijtter Voert. 

 

Domicella Mechtildis filia quondam Leonii de Kessel cum tutore super 

dictis octo mensuris terre sedecim hont terre et super sex mensuris terre 

quas dictus dominus Theodericus Snoec presbiter Petrus Theodericus et 

Katherina pueri naturales eiusdem domini Theoderici Snoec ad opus eorum 

et ad opus Henrici Johannis Margarete et Trude puerorum naturalium 

eiusdem domini Theoderici Snoec erga Hubertum uijtter Voert acquisierant 

ut dicebat et super toto jure ad opus (dg: dicti domini Theoderici Snoec) 

#{onder het contract:} Henrici et Johannis puerorum naturalium dicti 

domini Theoderici Snoec presbitri# hereditarie renuntiavit promittens cum 

tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Broeder datum sexta post Mathie. 

 

1183 f.042v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 042v 01 za 10-02-1403. 

{Met haal verbonden met BP 1183 f 043r 03; daarin invoegen}. 

atque hereditarium censum XL solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

Martini hyemalis de domo et orto Gerardi filii quondam Gerardi de Essche 

sutoris sitis in loco dicto (dg: Luij) Lucel in parochia de Bucstel inter 

hereditatem Johannis Vosken ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex lopinata terre siliginee dicta communiter dat Ro[de]lant sita 

ibidem retro ortum predictum inter hereditatem predicti Johannis ex uno 

et inter hereditatem Hadewigis de Lucel ex alio necnon ex tribus 

lopinatis terre siliginee dictis communiter dat Nuwelant sitis in dicta 

parochia de Bucstel ad dictum locum Lucel nuncupatum inter hereditatem 

dicti Johannis Vosken ex uno et inter hereditatem Henrici de Kessel ex 

alio atque ex tota hereditate primodicti Gerardi sita in dicta parochia 

de Bucstel ad locum dictum Cleijn Lijemde quem censum XL solidorum dictus 

quondam Jacobus Vos de Berze erga Willelmum Loijer acquisierat prout in 

litteris. 

 

1183 f.043r. 

 in die Scolastice virginis: zaterdag 10-02-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis feburarii die X: zaterdag 10-02-1403. 

 

BP 1183 f 043r 01 za 10-02-1403. 

Gerardus Heerken de jongere gaf uit aan Johannes die Potter van Huesden en 

zijn zoon Johannes een hofstad, ongeveer 20 voet breed, in Den Bosch, over 

de Visbrug, tussen erfgoed van Johannes Fijolaer enerzijds en erfgoed van 

wijlen Katherina wv Arnoldus Noijdeken anderzijds, met gebouwen, welke 

hofstad wijlen Johannes gnd Node zvw Johannes Noden gekocht had van 

Gerardus van der Horst zvw Bertholdus van Werkendrecht en zijn vrouw Agnes 

dvw Willelmus Kemmer van Oerscot, welke hofstad voornoemde Gerardus Heerken 

gekocht had van Johannes van Boemel zvw Johannes van Loen schoenmaker ev 

Katherina dvw eerstgenoemde Johannes Noden, en welke hofstad nu gelegen is 

tussen erfgoed van Gerardus van Engelen enerzijds en erfgoed van Gerardus 

van der Muijden anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 

45 schelling geld aan het klooster Porta Celi, b-een erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld aan voornoemde Gerardus Heirken en thans voor een 

n-erfcijns van 11 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, voor het eerst met Kerstmis aanstaande. 

 

Gerardus Heerken junior domistadium quoddam XX pedatas terre vel circiter 

(dg: in) continens in latitudine situm in B[usco] ultra pontem piscium 

inter hereditatem Johannis Fijolaer ex uno et inter hereditatem quondam 

Katherine relicte quondam Arnoldi Noijdeken ex alio simul cum edificiis 

in dicto domistadio consistentibus (dg: quoddam) quod domistadium 

Johannes quondam dictus Node filius quondam Johannis Noden erga Gerardum 
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van der Horst filium quondam Bertholdi de Werkendrecht maritum legitimum 

Agnetis sue uxoris filie quondam Willelmi Kemmer de (dg: We) Oerscot et 

ipsam Agnetem emendo acquisierat et quod domistadium cum suis edificiis 

dictus Gerardus Heerken erga Johannem de Boemel filium quondam Johannis 

de Loen sutoris maritum et tutorem legitimum Katherine sue uxoris filie 

primodicti quondam Johannis Noden emendo acquisierat prout in litteris et 

quod domistadium predictum cum dictis suis edificiis nunc situm est inter 

hereditatem Gerardi de Engelen ex uno et inter hereditatem Gerardi van 

der Muijden ex alio simul cum litteris et aliis et jure dedit ad 

hereditarium censum Johanni die Potter #de Huesden# et Johanni eius filio 

ab eisdem hereditarie possidendum pro hereditario censu XLV solidorum 

monete conventui de Porta Celi et pro hereditario censu XL solidorum 

dicte monete dicto Gerardo Heirken exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditario censu XI librarum monete dando sibi ab alio mediatim Johannis 

et mediatim Domini #et pro primo termino nativitatis Domini proxime 

futuro# ex premissis promittens super omnia ratam servare et aliam 

obligationem #ex parte sui# deponere et alii repromiserunt indivisi 

promiserunt indivisi super omnia sufficientem facere. Testes Dijnther et 

Wil datum in die Scolastice. 

 

BP 1183 f 043r 02 za 10-02-1403. 

En hij kan de cijns van 11 pond, geheel of gedeeltelijk, terugkopen 

gedurende 5 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande, elk pond met 11 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus, nu 52 plakken of de waarde voor 1 gulden 

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

van wederkoop naar rata van de tijd. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, mr Godefridus van Rode, mr Johannes van Hees en 

Gerardus Heerken. 

 

Et poterit redimere (dg: ad spacium quatuor quinque annorum nativitatis 

Johannis) dictum censum XI librarum in parte vel in toto ad spacium 

quinque annorum festum Johannis proxime futurum sine medio sequentium 

#semper dicto spacio pendente# !quamlibram dicti census cum XI Hollant 

gulden monete comitis Willelmi quales jam solvunt LII placken vel valorem 

(dg: ut in forma) et cum arrestadiis si que fuerint et cum censu anni 

redemptionis juxta ratam temporis. Actum in camera anno CCCCmo tercio 

mensis feburarii die X hora (dg: pri) none presentibus dictis scabinis 

magistro Godefrido de Rode magistro Johanne de Hees et Gerardo Heerken. 

{Halverwege deze akte begint in margine sinistra een haal die verdergaat 

langs onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1183 f 043r 03 za 10-02-1403. 

De broers Reijnerus en Johannes, gnd Cul, en Franco gnd Post als executores 

testamenti van wijlen Heijlwigis wv Jacobus Vos van Berze droegen over aan 

Reijnerus zvw Nijcholaus Cul (1) 10 pond b-erfcijns, uit een b-erfcijns van 

15 pond geld, welke cijns van 15 pond wijlen Johannes gnd Honijman vv 

voornoemde Heijlwigis met Sint-Martinus beurde, gaande uit (1a) 7 hont 

land, in Maren, in de Grote Wert, tussen Johannes van Eijndoven enerzijds 

en de gemeint van de villa van Maren anderzijds, (1b) ½ morgen land, in 

Maren, in de Grote Wert, tussen Theodericus Seps enerzijds en Ghibo die 

Ghier anderzijds, (1c) 1 morgen land, gnd die Cloet Merghen, in Maren, in 

de Grote Wert, tussen voornoemde Ghibo enerzijds en Henricus Broethoeft 

anderzijds, (1d) een stuk land gnd dat Groet Stuc, in Maren, in het voorste 

deel van de Grote Wert, tussen voornoemde Johannes van Eijndoven enerzijds 

en Walterus Marien soen anderzijds, welke erfgoederen voornoemde wijlen 

Johannes Honijman had uitgegeven aan de broers Johannes en Petrus, kvw 

Aleijdis wv Petrus van Ghewanden, voor voornoemde cijns van 15 pond, (2) 

een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit (2a) een huis en tuin van Gerardus zvw Gerardus van 

Essche schoenmaker, ter plaatse gnd Lucel, in Boxtel, tussen Johannes 

Vosken enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2b) 1 lopen roggeland, gnd 
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Rodelant, aldaar, achter voornoemde tuin, tussen voornoemde Johannes 

enerzijds en Hadewigis van Lucel anderzijds, (2c) 3 lopen roggeland, gnd 

dat Nuwelant, in Boxtel, ter plaatse gnd Lucel, tussen voornoemde Johannes 

Vosken enerzijds en Henricus van Kessel anderzijds, (2d) geheel het erfgoed 

van eerstgenoemde Gerardus, in Boxtel, ter plaatse gnd Cleijn Lijemde, 

welke cijns van 40 schelling wijlen voornoemde Jacobus Vos van Berze 

verworven had van Willelmus Loijer. Deze cijnzen werden overgedragen in 

plaats van een erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, welke pacht wijlen 

voornoemde Heijlwigis in haar testament had vermaakt aan laatstgenoemde 

Reijnerus. De brief van Reijnerus aan hem overhandigen en niet aan een 

ander. 

 

Duplicetur. 

Reijnerus et Johannes fratres dicti Cul et Franco dictus Post tamquam 

executores testamenti quondam Heijlwigis relicte quondam Jacobi Vos de 

Berze X libras hereditarii census de hereditario censu XV librarum monete 

quem censum XV librarum Johannes quondam dictus Honijman #pater dicte 

Heijlwigis# solvendum habuit hereditarie Martini hyemalis ex septem hont 

terre sitis in parochia de Maren in magna insula ibidem situata! inter 

hereditatem Johannis de Eijndoven ex uno et inter communitatem ville de 

Maren ex alio atque ex dimidio jugere terre sito in dicta parochia in 

magna insula predicta inter hereditatem Theoderici Seps ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis die Ghier ex alio necnon ex quodam jugere terre 

dicto communiter die Cloet Merghen sito in dicta parochia de Maren in 

dicta magna insula inter hereditatem dicti Ghibonis ex uno et inter 

hereditatem Henrici Broethoeft ex alio ex quadam quoque pecia terre dicta 

dat Groet Stuc sita in dicta parochia de Maren in anteriori parte dicte 

magne insule inter hereditatem dicti Johannis de Eijndoven ex uno et 

inter hereditatem Walteri Marien soen ex alio quas hereditates predictas 

dictus quondam Johannes Honijman dederat ad censum (dg: Pe) Johanni et 

Petro fratribus liberis quondam Aleijdis relicte quondam Petri de 

Ghewanden scilicet pro predicto censu XV librarum prout in litteris 

#{hier BP 1183 f 042v 01 invoegen}# hereditarie supportaverunt Reijnero 

filio quondam Nijcholai Cul cum litteris #et aliis# et jure occasione 

scilicet (dg: p) loco hereditarie paccionis trium modiorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem dicta quondam Heijlwigis in suo 

testamento legaverat jamdicto Reijnero promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et mediantibus dictis 

censibus decem librarum et XL solidorum jamdictus Reijnerus quitavit 

dictos executores (dg: dicte quondam Heij) et quecumque bona dicte 

quondam Heijlwigis #de paccione predicta# promittens super omnia ipsos 

executores et quecumque bona dicte quondam Heijlwigis occasione dicte 

paccionis numquam impetere. Testes datum supra. Littera Reijneri tradatur 

sibi et non alteri. 

 

BP 1183 f 043r 04 za 10-02-1403. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes Honijman etc” en de 

executores beloofden, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan voornoemde 

Reijnerus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes Honijman etc et (dg: 

dictus Johannes Reijnerus promisit super) executores promiserunt indivisi 

super omnia tradere dicto Reijnero. Testes (dg: dicto) datum supra. 

 

BP 1183 f 043r 05 za 10-02-1403. 

(dg: Johannes van Mulsen zvw Henricus beloofde aan Johannes Mol). 

 

(dg: Johannes de Mulsen filius quondam Henrici promisit super omnia 

Johanni Mol). 
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1183 f.043v. 

 in die Scolastice virginis: zaterdag 10-02-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis februarii die X: zaterdag 10-02-1403. 

 

BP 1183 f 043v 01 za 10-02-1403. 

Johannes van Mulsen ev Aleijdis dvw Denekinus Scaden droeg over aan Petrus 

zvw Godefridus zvw Andreas van Berlikem een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin van Johannes Luwe zvw Willelmus Luwe, in Rosmalen, tussen Bernardus 

Otten soen enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (2) 5 hont land van 

voornoemde Johannes Luwe, in Empel, ter plaatse gnd in Meervelt, tussen een 

gemene weg enerzijds en Stephanus zv Hermannus Scuwinc anderzijds, welke 

pacht wijlen voornoemde Denekinus gekocht had van voornoemde Johannes Luwe. 

Reijmboldus van Gheffen zvw Henricus deed afstand. 

 

Johannes de Mulsen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Denekini Scaden hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex domo et orto Johannis Luwe filii quondam Willelmi Luwe sitis 

in parochia de Roesmalen inter hereditatem Bernardi Otten soen ex uno et 

inter communem stegham ex alio atque ex quinque hont terre dicti Johannis 

Luwe sitis in parochia de Empel in loco dicto in Meervelt inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Stephani filii Hermanni Scuwinc ex 

alio quam paccionem dictus quondam Denekinus erga dictum (dg: Willelmum) 

#Johannem# Luwe emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro filio quondam Godefridi filii quondam Andree de 

Berlikem cum litteris et jure promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Denekini et suorum heredum deponere. Quo facto Reijmboldus de 

Gheffen filius quondam Henrici super predicta paccione et jure ad opus 

dicti Petri hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dijnther et Wil datum (dg: 

secunda) in die Scolastice. 

 

BP 1183 f 043v 02 za 10-02-1403. 

Johannes Mol verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Mol prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 043v 03 za 10-02-1403. 

Johannes van Mulsen zvw Henricus beloofde aan Johannes Molle, tbv 

Godefridus Cuper en Henricus Moelen Jans soen, 9½ oude schild of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Johannes de Mulsen filius quondam Henrici promisit super omnia Johanni 

Molle ad opus Godefridi Cuper et Henrici Moelen Jans soen novem et 

dimidium aude scilt vel valorem ad pascha proxime futurum persolvendos in 

(dg: oi) omni forma et jure ?sicud ?bona opidi solent promittere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 043v 04 za 10-02-1403. 

De broers Johannes en Gerardus, kvw Gerardus Jans soen van Os, gaven uit 

aan Godefridus van Rode 4 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd die 

Voert Straet, tussen Mechtildis dvw Johannes Rutghers soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Sint-Willibrordus te betalen, voor het eerst over een jaar 

(vr 07-11-1404). 

 

(dg: Johannes filius quondam Gerardi) Johannes et Gerardus fratres liberi 

quondam Gerardi Jans soen de Os quatuor lopinatas terre siliginee sitas 

in parochia de Os ad locum dictum die Voert Straet inter hereditatem 
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Mechtildis filie quondam Johannis Rutghers soen ex uno et inter communem 

(dg: viam ex alio) plateam ex alio prout ibidem sita sunt ut dicebant 

dederunt ad hereditarium censum Godefrido de Rode ab eodem hereditarie 

possidendas pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab 

alio Willebrordi et pro primo termino a Willebrordi proxime futuro ultra 

annum promittentes indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 043v 05 za 10-02-1403. 

Gerardus Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Bathen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 043v 06 za 10-02-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Willibrordus 

aanstaande (wo 07-11-1403), elk pond met 16 pond geld, eventuele 

achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Hees, 

Willelmus van Ghiessen en Gerardus Bathen soen. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum Willebrordi proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente quamlibet 

libram dicti census cum XVI libris (dg: et cum) monete et cum arrestadiis 

et cum censu anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

tercio mensis februarii die X hora none presentibus dictis scabinis 

magistro Johanne de Hees Willelmo de Ghiessen et Gerardo Bathen soen. 

 

BP 1183 f 043v 07 za 10-02-1403. 

Rodolphus van der Meer en zijn vrouw Aleijdis dvw Arnoldus Han Scoemaker 

beloofden aan Willelmus van Ghiessen 13 nobel, 36 botdrager voor 1 nobel 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen, op straffe 

van 10 Hollandse gulden. 

 

(dg: Tradetur littera dicto Rodolpho van den Meer et est soluta et nulli 

alteri). 

Rodolphus van der Meer et Aleijdis eius uxor filia quondam Arnoldi Han 
!Scoemaker promiserunt indivisi super omnia Willelmo de Ghiessen XIII 

(dg: Gen) nobel XXXVI boddrager pro quolibet nobel computato ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos (dg: testes datum 

supra) sub pena X Hollant gulden. Testes datum supra. (dg: Tradetur 

littera dicto Rodolpho van der Meer). 

 

BP 1183 f 043v 08 za 10-02-1403. 

Voornoemde Rodolphus van der Meer en zijn vrouw Aleijdis dvw Arnoldus Han 

Scoemaker beloofden aan voornoemde Willelmus van Ghiessen 12½  nobel, 36 

botdrager voor 1 nobel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te 

betalen, op straffe van 10 Hollandse gulden. 

 

(dg: dictus) Dicti Rodolphus et Aleijdis promiserunt indivisi super omnia 

dicto Willelmo XII et dimidium nobel videlicet XXXVI boddrager pro 

quolibet nobel computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos (dg: testes datum supra) sub pena X Hollant gulden. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 043v 09 za 10-02-1403. 

Willelmus van Dijechden ev Mechtildis dvw Henricus Raet droeg over aan 

Lambertus zv Henricus van den Arennest een b-erfcijns van 20 schelling (dg: 

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

gaande uit kamers van Alardus spoormaker, in Den Bosch, in een straat gnd 

Dravelgas, welke cijns Franco zvw Arnoldus Valant, tezamen met andere 

cijnzen, gekocht had van Egidius zv Wellinus van Antwerpia en zijn vrouw 
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Hilla, welke kamers met ondergrond nu behoren aan voornoemde Lambertus en 

gelegen zijn tussen erfgoed behorend aan het klooster van de Minderbroeders 

enerzijds en erfgoed van Petrus Pepercoren anderzijds, welke cijns nu aan 

hem behoort {f.044r}. 

 

Willelmus de Dijechden maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Henrici Raet hereditarium censum XX solidorum (dg: monete) 

solvendum anno quolibet mediatim Domini et mediatim Johannis de cameris 

Alardi calcariatoris sitis in Busco in vico dicto Dravelgasse et quem 

censum Franco filius quondam Arnoldi Valant simul cum quibusdam aliis 

censibus erga Egidium filium Wellini de Antwerpia et Hille! eius uxoris 

emendo acquisierat prout in litteris quas vidimus et que camere cum suo 

fundo nunc spectant ad Lambertum (dg: He) filium Henrici van den Arennest 

et site sunt inter hereditatem spectantem ad conventum fratrum minorum ex 

uno et inter hereditatem Petri Pepercoren ex alio #et quem nunc ad se 

spectare dicebat# hereditarie supportavit Lamberto predicto promittens 

super omnia ratam servare et obligationem 

 

1183 f.044r. 

 in die Scolastice: zaterdag 10-02-1403. 

 secunda post Scolastice: maandag 12-02-1403. 

 tercia post Scolastice: dinsdag 13-02-1403. 

 

BP 1183 f 044r 01 za 10-02-1403. 

et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Franconis filii quondam 

Arnoldi Valant et quorumcumque heredum et successorum [dicti] quondam 

Franconis deponere. Testes Dijnther et Wil datum in die Scolastice. 

 

BP 1183 f 044r 02 za 10-02-1403. 

Danijel zvw Danijel gnd Neel van Lumel ev Elizabeth ndv hr Arnoldus Darijs 

investiet van Asten droeg over aan Johannes zv Leonius van de Kelder een 

beemd, gnd die Kockocs Beemt, eertijds van voornoemde hr Arnoldus, in 

Eijckelberghe, tussen Hubertus Bac enerzijds en Petrus Mechelman 

anderzijds, welke beemd voornoemde hr Arnoldus geschonken had aan 

voornoemde Danijel en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde hr Arnoldus, 

belast met 6 penningen oude cijns aan de abdis van Thoren en een b-erfpacht 

van 16 lopen rogge, maat van Eijckelberghe, aan Johannes Ghisen. 

 

Danijel filius quondam Danijelis dicti Neel de Lumel maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie #naturalis# (dg: quondam) domini 

Arnoldi Darijs investiti de Asten quoddam pratum dictum die Kockocs Beemt 

dudum dicti domini Arnoldi situm in parochia de Eijckelberghe inter 

hereditatem Huberti Bac ex uno et inter hereditatem Petri Mechelman ex 

alio et quod pratum dictus dominus Arnoldus dederat dicto Danijeli cum 

dicta Elizabeth sua uxore (dg: non) filia eiusdem domini Arnoldi nomine 

dotis ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Leonii de Penu 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis sex 

denariis antiqui census abbatisse de Thoren et hereditaria paccione XVI 

lopinorum siliginis mensure de Eijckelberghe Johanni Ghisen exinde 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 044r 03 za 10-02-1403. 

Voornoemde Danijel beloofde aan voornoemde Johannes 200 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Danijel promisit super omnia dicto Johanni ducentos Hollant gulden 
!gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad monitionem et voluntatem 

dicti Johannis persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 044r 04 za 10-02-1403. 

Gerardus Scoenmaker zvw Gerardus Wouters soen van Duer verkocht aan 
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Johannes van Ghemert een stuk beemd, in Berghem, ter plaatse gnd Duer, ter 

plaatse gnd die Hangmaet, tussen erfgoed gnd Dels van wijlen Rutgherus 

Teijen soen, nu behorend aan voornoemde Johannes van Ghemert, enerzijds en 

Fijssia wv Henricus Puijker anderzijds, een allodium. 

 

Gerardus Scoenmaker filius quondam Gerardi Wouters soen de Duer peciam 

prati sitam in parochia de Berchen ad locum dictum Duer in loco dicto die 

Hangmaet inter hereditatem (dg: qu q) dictam Dels quondam Rutgheri Teijen 

soen nunc ad (dg: h) Johannem de Ghemert spectantem ex uno et inter 

hereditatem Fijssie relicte quondam Henrici Puijker ex alio prout ibidem 

situm est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de Ghemert predicto 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Testes Dijnther et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 044r 05 za 10-02-1403. 

Johannes van Bronchorst beloofde aan Sijmon van Vario etc 7 Gelre gulden op 

zondag Letare aanstaande (zo 25-03-1403) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes de Bronchorst promisit super omnia Sijmoni de Vario etc septem 

Gelre gulden ad letare proxime persolvendos sub pena II. Testes Uden et 

Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 044r 06 ma 12-02-1403. 

Lambertus van den Laer zvw Danijel van Zelant beloofde aan Henricus 

Gruijter nzvw Leonius van Langvelt 18 Gentse nobel of de waarde met Sint-

Jan aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Lambertus van den Laer filius quondam Danijelis de Zelant promisit super 

omnia Henrico Gruijter filio naturali quondam Leonii de Langvelt XVIII 

Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Egidius et Scilder datum 2a post Scolastice. 

 

BP 1183 f 044r 07 ma 12-02-1403. 

Elizabeth wv Willelmus van Ghestel deed tbv mr Jacobus van der Haer 

chirurgijn afstand van alle onderlinge geschillen. 

 

Elizabeth (dg: de Ghestel filia) #relicta# quondam Willelmi de Ghestel 

cum tutore super omnibus et singulis causis quibus mediantibus ipsa 

Elizabet magistrum Jacobum van der Haer cijrurgicum impetere posset a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem quacumque occasione ad 

opus dicti magistri Jacobi hereditarie renuntiavit promittens cum tutore 

super habita et habenda ratam servare et quod ipsa dicta Elizabeth 

prenominatum magistrum Jacobum et eius bona non impetet nec imposterum 

vexabit per se (dg: vel) alium vel alios in judicio spirituali vel in 

judicio seculari aut alias quovis modo occasione premissorum vel inde 

emergentium. Testes Scilder et Danijel !supra. 

 

BP 1183 f 044r 08 ma 12-02-1403. 

Voornoemde mr Jacobus van der Haer chirurgijn deed tbv voornoemde Elizabeth 

wv Willelmus van Ghestel afstand van alle onderlinge geschillen. 

 

Dictus magister Jacobus simili modo et per omnia ut supra ad opus dicte 

Elizabeth hereditarie renuntiavit promittens super habita !habenda ratam 

servare et ulterius ut in contractu precedente. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 044r 09 di 13-02-1403. 

Jutta van den Grave wv Engbertus zvw Willelmus van Scijnle droeg over aan 

Henricus zvw Godefridus van Risingen hoefslager (1) de helft in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Arnoldus zvw Arnoldus gnd 

Nollen van Hees beloofd had aan wijlen voornoemde Engbertus, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen roggeland, in Hees, ter plaatse 
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gnd op Runnen, tussen Arnoldus van Berze enerzijds en Petrus Coecman 

anderzijds, en uit andere erfgoederen en goederen van eerstgenoemde 

Arnoldus, (2) haar vruchtgebruik in de andere helft van de erfpacht. 

 

-. 

Jutta van den Grave relicta quondam Engberti filii quondam Willelmi de 

Scijnle (dg: medietatem ad) cum tutore medietatem ad se jure hereditario 

spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

quam Arnoldus filius quondam Arnoldi dicti Nollen de Hees promisit super 

habita et habenda !de daturum et soluturum dicto quondam Engberto 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda de et ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in parochia de Hees ad locum dictum op 

Runnen inter hereditatem Arnoldi de Berze ex uno et inter hereditatem 

Petri Coecman ex alio prout huiusmodi quatuor lopinate terre ibidem site 

sunt atque de et ex ceteris hereditatibus et bonis primodicti Arnoldi ab 

eo ad presens habitis et ab eo imposterum habendis et acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris atque 

usufructum dicte Jutte in reliqua medietate dicte hereditarie paccionis 

unius modii siliginis quovis modo competente ut ipsa dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Godefridi de Risingen calciferratoris 

cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: de) ex parte sui deponere. Testes Scilder et Broeder 

datum 3a post Scolastice. 

 

BP 1183 f 044r 10 di 13-02-1403. 

Voornoemde Jutta van den Grave wv Engbertus zvw Willelmus van Scijnle droeg 

over aan voornoemde Henricus zvw Godefridus van Risingen hoefslager (1) de 

helft in een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, gaande uit een huis 

en hofstad van Ghibo zvw Paulus van Hees en zijn vrouw Heijlwigis gnd van 

Weert, ter plaatse gnd Hees, naast hr Henricus investiet van de kerk van 

Hees, welke pacht aan wijlen voornoemde Engbertus van Hees zvw Willelmus 

van Scijnle was verkocht door Andreas zvw Rodolphus snijder van Hees, (2) 

haar vruchtgebruik in de andere helft van de erfpacht. 

 

Dicta Jutta cum tutore medietatem ad se jure hereditario spectantem in 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco danda et 

solvenda hereditarie nativitatis Domini de domo et domistadio Ghibonis 

filii quondam Pauli de !Hets et Heijlwigis dicte de Weert eius uxoris in 

loco dicto Hees consistentibus iuxta hereditatem domini Henrici investiti 

ecclesie de Hees vendita (dg: dicto) #dicto# quondam Engberto de Hees 

filio quondam Willelmi de Scijnle ab Andrea filio quondam Rodolphi 

sartoris de Hees prout in litteris atque usufructum sibi quovis modo 

competentem in reliqua medietate dicte hereditarie paccionis dimidii 

modii siliginis dicte mensure (dg: here) ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Henrico filio dicti quondam Godefridi de Risingen 

calciferratoris cum litteris et aliis et jure promittens super omnia cum 

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

supra. 

 

1183 f.044v. 

 secunda post Scolastice: maandag 12-02-1403. 

 tercia post Scolastice: dinsdag 13-02-1403. 

 

BP 1183 f 044v 01 ma 12-02-1403. 

Henricus van den Broecke zvw Theodericus van den Broec verpachtte aan 

Jordanus van Verlaer een hoeve, gnd het Goed ten Opstal, van voornoemde 

Henricus, in Aarle Beke, naast goederen van Henricus Kuijst, met 

toebehoren, zoals wijlen voornoemde Theodericus daarin was overleden, voor 

een periode van 5 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403), per 

jaar voor de grondcijns, 19 mud rogge en 3 mud gerst, maat van Helmond, en 

voor 6 ellen linnen stof, met Lichtmis op de hoeve te leveren. Jordanus zal 
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elk van de 5 jaren, voor eigen rekening, 5 vimmen stro doen dekken op de 

gebouwen van de hoeve; Henricus zal de werklieden belonen. Henricus zal een 

schuur op de hoeve laten bouwen en dekken, uiterlijk met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1403), waarbij Jordanus de werklieden te eten zal 

geven. Jordanus zal de gebouwen van de hoeve te pachters recht onderhouden. 

Jordanus zal de hoeve in het zesde jaar te pachters recht bezitten. 

Henricus zal elk van de 5 jaar 4 nieuwe Gelderse gulden in minderiing 

brengen voor voornoemde rogge. 

 

Henricus van den Broecke filius quondam Theoderici van den Broec quendam 

mansum dictum tGoet ten Opstal dicti Henrici situm in parochia de Arle 

Beke juxta bona Henrici Kuijst simul cum attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

dictus quondam Theodericus in eodem decessit ut dicebat dedit ad annuum 

pactum Jordano de Verlaer ab eodem ad spacium (dg: sex) #quinque# annorum 

festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium possidendum 

anno quolibet dictorum quinque annorum pro censu domini fundi exinde 

solvendo dando etc et pro XIX modiis siliginis et tribus modiis ordei 

mensure de Helmont #et pro sex ulnis panni linei# dandis sibi ab alio 

quolibet dictorum quinque annorum purificationis et supra predictum 

mansum tradendis tali annexa conditione quod dictus Jordanus #quolibet 

dictorum quinque annorum# teget et tegi faciet (dg: in) sub suis propriis 

expensis et laboribus quinque vimas (dg: stu) straminum supra edificia 

dicti mansi (dg: item quod omnes be) #et dictus Henricus premiabit 

operarios# item quod dictus Henricus quoddam horreum consistens supra 

mansum predictum edificari et laudabiliter tegi faciet et procurabit 

infra hinc et Johannis proxime futurum hoc adiuncto quod dictus Jordanus 

operarios dicti (dg: mansi pe) #horrei# depascet et enutriet item quod 

dictus Jordanus edificia dicti mansi dicto spacio pendente in bona 

dispositione tenebit ad jus coloni item quod dictus Jordanus dictum 

mansum sexto anno scilicet anno dictos !sex annos sine medio sequente 

possidebit ad jus coloni item quod dictus Henricus quolibet dictorum 

quinque annorum defalcabit quatuor novos florenos Gelrie de siligine 

predicta et secundum istas conditiones promisit super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter super omnia repromisit. Testes 

Egidius et Danijel datum secunda post Scolastice. 

 

BP 1183 f 044v 02 ma 12-02-1403. 

(dg: Ermgardis wv Johannes van Moude). 

 

(dg: Ermgardis relicta quondam Johannis de M Moude). 

 

BP 1183 f 044v 03 ma 12-02-1403. 

Ermgardis wv Johannes van Moudewijc droeg over aan Johannes, zv voornoemde 

Ermgardis en wijlen Johannes, tbv hem, zijn broer Elijas, Nijcholaus die 

Hoessche van Bucstel ev Katherina, en Godefridus Arnts soen ev Elizabeth, 

dv voornoemde Ermgardis en wijlen Johannes, haar vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan wijlen voornoemde Johannes gekomen waren na overlijden 

van Heijlwigis dvw Godefridus Dachverlies. Voornoemde Johannes droeg zijn 

deel hierin over aan Johannes Dachverlies. 

 

Ermgardis relicta quondam Johannis de Moudewijc cum tutore usufructum 

sibi competentem in omnibus et singulis bonis que dicto quondam Johanni 

de morte quondam Heijlwigis (dg: filie q relicte) #filie# quondam 

Godefridi Dachverlies successione fuerant advoluta quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit Johanni filio 

dictorum Ermgardis et quondam Johannis ad opus sui #et ad opus Elije sui 

fratris# et ad opus Nijcholai die Hoessche de (dg: Lijttoijen) #!Bustel# 

tamquam mariti legitimi Katherine sue uxoris et (dg: Go) ad opus 

Godefridi Arnts soen tamquam mariti legitimi Elizabeth sue uxoris 

filiarum dictorum Ermgardis et quondam Johannis promittens cum tutore 
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super omnia ratam servare. Quo facto dictus Johannes totam partem et omne 

jus sibi competens in premissis hereditarie supportavit Johanni 

Dachverlies promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui deponere) et impetitionem ex parte sui et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 044v 04 di 13-02-1403. 

Nijcholaus die Hoessche ev Katherina, en Godefridus Arnts soen ev Elizabet, 

dv voornoemde Ermgardis en wijlen Johannes van Moudewijc, droegen hun deel 

in voornoemde goederen over aan voornoemde Johannes Dachverlies. Ze 

beloofden dat Elijas minderjarige zv voornoemde Ermgardis, zodra hij 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal langs dit contract}. 

Nijcholaus die Hoessche maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

(dg: filie dicte Ermgardis) et Godefridus Arnts soen maritus et tutor 

legitimus Elizabet sue uxoris filiarum dicte Ermgardis et (dg: Jo) 

quondam Johannis de (dg: Woi) Moudewijc totam partem et omne jus eis 

competentes in dictis bonis ut supra hereditarie supportaverunt Johanni 

Dachverlies predicto promittentes super omnia #habita et habenda# ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte eo) et impetitionem ex parte eorum 

et (dg: su) heredum dicte Ermgardis deponere promiserunt insuper dicti 

Nijcholaus et Godefridus quod ipsi (dg: fi) Elijam (dg: fratrem) filium 

dicte Ermgardis nundum annos pubertatis habentes! quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super premissis facient renuntiare. Testes Coptiten 

et Scilder datum 3a post Scolastice. 

 

BP 1183 f 044v 05 di 13-02-1403. 

Theodericus Paese beloofde aan Walterus van Os 2 mud 2 zester rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te leveren. 

 

Theodericus Paese promisit super omnia Waltero de Os II modios et II 

sextaria siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 044v 06 di 13-02-1403. 

Henricus Bulle beloofde aan Walterus van Os 3 mud 2 zester rogge, Bossche 

maat, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te leveren. 

 

Henricus Bulle promisit super omnia dicto Waltero III modios et duo 

sextaria siliginis dicte mensure ad dictum terminum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.045r. 

 secunda post Scolastice: maandag 12-02-1403. 

 in festo Valentini: woensdag 14-02-1403. 

 sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1403. 

 

BP 1183 f 045r 01 ma 12-02-1403. 

Nijcholaus zvw Johannes van Dommellen verkocht aan Johannes van Mijddegael 

en Johannes van Beircke (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met ....... in Den Bosch te leveren, gaande uit (1a) de helft, aan 

Willelmus Coman en zijn broer Walterus, kvw Walterus Coman, behorend in een 

kamp, ongeveer 4 bunder groot, in Moergestel, ter plaatse gnd die Helsdonc, 

tussen erfgoed gnd dat Rijsbroec enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, 

met beide einden strekkend aan de gemeint aldaar, (1b) huis en tuin van 

voornoemde Willelmus Coman, in Moergestel, tussen Johannes Daneels 

enerzijds en voornoemde Willelmus Coman anderzijds, (1c) een huis en tuin 

van eerstgenoemde Walterus, in Moergestel, tussen Henricus die Gheijster 

enerzijds en eerstgenoemde Walterus anderzijds, welke pacht Andreas zv 

Willelmus Andries soen van Oerscot gekocht had van voornoemde Willelmus 
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Coman en zijn broer Walterus, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (2a) de helft, 

behorend aan Arnoldus die Gheijster en zijn broer Henricus, kvw Walterus 

die Gheijster, in een kamp, ongeveer 4 bunder groot, in Moergestel, ter 

plaatse gnd die Helsdonc, tussen erfgoed gnd dat Rijsbroec enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint 

aldaar, (2b) een huis en tuin van voornoemde Arnoldus die Gheijster, in 

Moergestel, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van Brecht 

anderzijds, (2c) een huis en tuin van voornoemde Henricus, in Moergestel, 

tussen Elizabeth wv Johannes Ghiben enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welke pacht voornoemde Andreas zv Willelmus Andries soen van Oerscot 

gekocht had van voornoemde Arnoldus die Gheijster en zijn broer Henricus, 

welke beide pachten eerstgenoemde Nijcholaus zvw Johannes van Dommellen 

verworven had van voornoemde Andreas zv Willelmus Andries soen van Oerscot. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis de Dommellen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie ....... 

....... et in Busco tradendam ex medietate ad Willelmum Coman et Walterum 

eius fratrem liberos quondam Walteri Coman spectante in quodam campo 

quatuor bonaria vel circiter continente sito in parochia de Ghestel prope 

Oesterwijc ad locum dictum communiter die Helsdonc inter hereditatem 

dictam communiter dat Rijsbroec ex uno et inter communitatem ibidem ex 

alio tendente cum utroque fine ad communitatem #ibidem# atque ex domo et 

orto dicti Willelmi Coman sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis Daneels ex uno et inter hereditatem dicti Willelmi Coman ex alio 

insuper ex domo et orto primodicti (dg: Willelmi) #Walteri# sitis in 

dicta parochia inter hereditatem Henrici die Gheijster ex uno et inter 

hereditatem primodicti Walteri ex alio quam paccionem (dg: q) Andreas 

filius Willelmi Andries [soen] de Oerscot erga dictos Willelmum Coman et 

Walterum eius fratrem emendo acquisierat atque hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate ad Arnoldum die 

Gheijster et Henricum eius fratrem liberos quondam Walteri die Gheijster 

spectante in quodam campo quatuor bonaria vel circiter continente sito in 

parochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum dictum communiter die 

Helsdonc inter hereditatem dictam communiter dat Rijsbroec ex uno et 

inter communitatem ibidem ex alio tendente cum utroque fine ad 

communitatem ibidem atque ex domo et orto dicti Arnoldi die Gheijster 

sitis in dicta parochia inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Brecht ex alio atque ex domo et orto dicti 

Henrici sitis in dicta parochia inter hereditatem Elizabeth relicte 

quondam Johannis Ghiben (dg: soen) ex uno et inter communem plateam ex 

alio quam paccionem (dg: dicta) jamdictam dictus (dg: quondam Willelmus) 

Andreas filius (dg: quondam) Willelmi Andries soen de Oerscot erga dictum 

Arnoldum die Gheijster et Henricum eius fratrem emendo acquisierat et 

quas pacciones duorum modiorum siliginis et duorum modiorum siliginis 

dicte mensure primodictus Nijcholaus filius quondam Johannis de Dommellen 

erga dictum Andream filium Willelmi Andries soen de Oerscot acquisierat 

prout hec in litteris !hereditarie (dg: s) vendidit Johanni de Mijddegael 

et Johanni de B[e]ircke cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem deponere. Testes Egidius et Danijel 

datum secunda post Scolastice. 

 

BP 1183 f 045r 02 ma 12-02-1403. 

Godefridus Mersken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godefridus Mersken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 045r 03 ma 12-02-1403. 

Johanna ndvw Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den Bosch maakte bezwaar 

tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwariingen, gedaan met goederen 
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van wijlen Johannes Houbraken van Scijnle. 

 

Johanna filia naturalis quondam domini Henrici Buc canonici ecclesie de 

Busco (dg: ca) omnes venditiones alienationes et obligationes factas cum 

quibuscumque bonis quondam Johannis Houbraken de Scijnle calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 045r 04 wo 14-02-1403. 

Arnoldus zvw Johannes Florijs soen verkocht aan zijn broer Andreas zvw 

voornoemde Johannes de helft van alle beesten, paarden en schapen op de 

hoeve van Jacobus Stevens, in Oisterwijk, naast de plaats gnd Roelkens 

Dijk, van welke beesten, paarden en schapen de andere helft aan voornoemde 

Jacobus behoort. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Johannis (dg: Li) Florijs soen medietatem omnium 

et singulorum bestiarum equorum et ovum consistentium supra mansum Jacobi 

Stevens situm in parochia de Oesterwijc juxta locum dictum Roelkens Dijc 

et de quibus bestiis equis et ovibus reliqua medietas spectat ad Jacobum 

predictum legitime vendidit Andree (dg: fi) suo fratri filio dicti 

quondam Johannis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Coptiten et Broeder datum in festo Valentini. 

 

BP 1183 f 045r 05 vr 16-02-1403. 

Engelberna dvw Walterus van Berkel wv Johannes Glavijman en Walterus, zv 

voornoemde Engelberna en wijlen Johannes Glavijman, droegen over aan 

Johannes die Bije zvw Arnoldus Bac een b-erfpacht van 2 zester rogge, maat 

van Oisterwijk, uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oisterwijk, 

welke pacht van 2 mud wijlen Johannes die Bije zvw voornoemde Walterus van 

Berkel met Lichtmis in Oisterwijk beurde, gaande uit (1) een tuin, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Kerkhoven, tussen Katherina van der Eijcken 

enerzijds en Henricus Lombarts anderzijds, (2) 2 stukken land, achter 

voornoemde tuin gelegen, (2a) tussen voornoemde Henricus Lombarts enerzijds 

en Nijcholaus Nerincs anderzijds, (2b) tussen voornoemde Nijcholaus 

enerzijds en Petrus van Doveloe anderzijds, (3) een b-erfpacht van 3 lopen 

rogge minus 1 vat gnd een derdevat rogge, die Katherina van der Eijcken 

moest leveren aan wijlen eerstgenoemde Walterus van Berkel, welke 

eerstgenoemde pacht van 2 zester nu aan hen behoort. 

 

Engelberna filia quondam Walteri de Berkel (dg: cum suo tutore duo 

sextaria s) relicta quondam Johannis Glavijman (dg: cu) cum tutore (dg: 

tut) et #Walterus# (dg: Johannes) filius dictorum Engelberne et (dg: Joh) 

quondam Johannis Glavijman hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Oesterwijc (dg: de hereditaria paccione solvenda 

here) de hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure Johannes quondam 

die Bije filius quondam Walteri de Berkel predicti solvendam habuit 

hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradendam ex quodam orto cum 

suis attinentiis sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum (dg:l) 

Carrikoven inter hereditatem Katherine van der Eijcken ex uno et inter 

hereditatem Henrici Lombarts ex alio atque ex duabus peciis terre retro 

ortum jamdictum sitis quarum una inter hereditatem dicti Henrici Lombarts 

ex uno et inter hereditatem Nijcholai Nerincs ex alio et reliqua inter 

hereditatem iamdicti Nijcholai ex uno et inter hereditatem Petri van 

Doveloe ex alio site sunt atque ex hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis minus uno vase dicto een derdevat siliginis quam jamdictam 

paccionem Katherina van der Eijcken primodicto quondam Waltero de Berkel 

solvere tenebatur annuatim ut ipsi dicebant et quam primodictam paccionem 

duorum sextariorum siliginis antedicte mensure nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie supportaverunt Johanni die Bije filio quondam 

Arnoldi Bac promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda 
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ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Scilder et 

Broeder datum sexta post Valentini. 

 

1183 f.045v. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 17-02-1403. 

 

BP 1183 f 045v 01 vr 16-02-1403. 

Godefridus nzvw Arnoldus zvw Godefridus van Erpe ev Johanna dvw Johanna dvw 

Johannes van Doerne van Vechel verkocht aan Willelmus zvw Albertus ketelaar 

een kamp, gnd die Schoet, van wijlen voornoemde Johannes van Doerne, 14 

lopen gerst en 2 vrachten hooi groot, in Veghel, tussen Johannes gnd 

Lijsscap enerzijds en Petrus van Langvelt anderzijds, welk kamp aan 

eerstgenoemde Johanna gekomen was na overlijden van haar voornoemde 

grootvader Johannes van Doerne resp. aan haar zal komen na overlijden van 

haar grootmoeder Jutta wv voornoemde Johannes van Doerne, van welk kamp 

voornoemde Jutta haar vruchtgebruik had overgedragen aan eerstgenoemde 

Godefridus als ev eerstgenoemde Johanna, belast met 2 hoenderen aan de 

hertog, een b-erfcijns van 52 schelling gemeen paijment aan de H.Geest in 

Erp en een b-erfpacht van 1 mud rogge aan voornoemde Willelmus koper. 

 

Godefridus filius naturalis quondam Arnoldi filii quondam Godefridi de 

Erpe maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris filie quondam Johanne 

filie quondam Johannis de Doerne de Vechel quendam campum dictum die 

Schoet (dg: ante-) dicti quondam Johannis de Doerne quatuordecim lopinos 

ordei in semine et duas plaustratas feni continentem situm in parochia de 

Vechel inter hereditatem Johannis dicti Lijsscap ex uno et inter 

hereditatem Petri de Langvelt ex alio qui campus primodicte Johanne de 

morte dicti quondam Johannis de Doerne olim sui avi successione 

hereditaria! est advolutus et post mortem Jutte relicte dicti quondam 

Johannis de Doerne (dg: sue) avie eiusdem Johanne primodicte successione 

hereditarie advolvetur et de quo campo predicto dicta Jutta relicta 

eiusdem quondam Johannis de Doerne suum usufructum sibi in dicto campo 

competentem supportaverat primodicto Godefrido #tamquam marito legitimo 

primodicte Johanne# prout in litteris hereditarie vendidit Willelmo filio 

quondam Alberti cacabarii cum dictis litteris et jure promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu domini 

nostri ducis) duobus pullis domino nostro duci et hereditario censu (dg: 

V) quinquaginta duorum solidorum communis pagamenti mense sancti spiritus 

in Erpe atque hereditaria paccione unius modii siliginis dicto Willelmo 

emptori annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes Coptiten et 

Roesmont datum sexta post Valentini. 

 

BP 1183 f 045v 02 vr 16-02-1403. 

Nella wv Arnoldus van Vladeracken en Gerardus, zv voornoemde Nella en 

wijlen Arnoldus, droegen over aan Willelmus van Gheldorp zvw Johannes van 

Geldorp de goederen van wijlen voornoemde Johannes van Gheldorp, gnd die 

Heijtrake, in Deurne, aan wijlen voornoemde Arnoldus van Vladeracken 

gerechtelijk verkocht door Arnoldus Avemari ev Aleijdis ndvw hr Arnoldus 

van Dijnther ridder, voor voornoemde Nella en haar kinderen Gerardus en 

Johannes gereserveerd een n-erfcijns van 4 oude schilden of ander paijment 

van dezelfde waarde, die voornoemde Willelmus aan hen hieruit beloofde te 

zullen betalen. Voornoemde Nella en haar zoon Gerardus beloofden dat 

Johannes minderjarige zvw voornoemde Arnoldus van Vladeracken, zodra hij 

meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Nella relicta quondam Arnoldi de Vladeracken cum tutore et Gerardus (dg: 

eius) filius dictorum Nelle et quondam Arnoldi bona quondam Johannis de 

Gheldorp dicta die Heijtrake sita in parochia de Doerne et attinentias 

eorundem bonorum singulas et universas venditas dicto quondam Arnoldo de 

Vladeracken ab Arnoldo Avemari marito et tutore legitimo Aleijdis sue 

uxoris filie naturalis domini quondam Arnoldi de Dijnther militis per 
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judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Willelmo de Gheldorp filio dicti quondam 

Johannis de Geldorp cum litteris et jure promittentes indivisi cum tutore 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere #+ {hier BP 1183 f 045v 03 invoegen}# promiserunt insuper dicti 

Nella et Gerardus eius filius cum tutore indivisi sub obligatione 

premissa quod ipsi Johannem filium dicti quondam Arnoldi de Vladeracken 

quamcito ad annos sue pubertatis pervenerit super premissis et jure ad 

opus dicti Willelmi hereditarie facient renuntiare. Testes Coptiten et 

Roesmont. 

 

BP 1183 f 045v 03 vr 16-02-1403. 

+. {Invoegen in BP 1183 f 045v 02}. 

salvo tamen dicte Nelle Gerardo et Johanni eius liberis hereditario censu 

quatuor aude scilde boni auri et iusti !seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem dictus Willelmus dictis Nelle et suis liberis ex premissis 

dare et solvere tenebitur annuatim iuxta continentiam !inde confectarum 

etc. 

 

BP 1183 f 045v 04 vr 16-02-1403. 

Een brief maken van de wederbelofte dat voornoemde Willelmus aan voornoemde 

Nella, tbv haar en haar voornoemde kinderen Gerardus en Johannes, een 

n-erfcijns beloofde van 4 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Et fiet littera de repromissione quod dictus Willelmus promisit se 

daturum et soluturum dicte Nelle ad opus sui et ad opus dictorum Gerardi 

et Johannis eius liberorum hereditarium censum quatuor aude scilde boni 

auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris hereditarie 

nativitatis Domini ex premissis (dg: quo facto Rutgerus) tali conditione 

quod dicta Nella dictum censum quoad vixerit integraliter possidebit sed 

post decessum dicte Nelle huiusmodi census quatuor aude scilde seu 

alterius pagamenti ad dictos suos liberos plenarie succedet et 

hereditario jure devolvetur. Quo facto Rutgerus de Geldorp promisit super 

omnia premissa pro solutione dicti census quatuor aude scilde 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 045v 05 za 17-02-1403. 

Johannes van Langel ev Elizabet dvw Geerlacus van Keeldonc verkocht aan 

Willelmus van Volkel het deel, dat aan voornoemde Johannes en zijn vrouw 

Elizabet gekomen was na overlijden van Elizabeth dvw Leonius van Keeldonc 

ev Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder, resp. aan hen zal komen 

na overlijden van voornoemde Theodericus, in een huis, erf en tuin van 

wijlen voornoemde Elizabeth, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van wijlen Henricus van Lijt wever enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Dordrecht en erfg vw Gerardus Hennens soen van Os en erfgoed 

van Gerardus van Derenborch anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

Windmolenberg tot aan erfgoed van Bela Snoecs en erfgoed van wijlen Matheus 

Becker. 

 

Johannes de Langel maritus et tutor legitimus Elizabet filie quondam 

Geerlaci de Keeldonc totam partem et omne jus sibi et dicte Elizabet seu 

eorum alteri de morte quondam Elizabeth filie quondam Leonii de Keeldonc 

olim uxoris Theoderici (dg: fili) Rover filii domini quondam Emondi Rover 

militis successione hereditarie advolutas et post mortem dicti Theoderici 

advolvendas in domo et area #et orto# antedicte quondam Elizabeth (dg: 

su) cum suis attinentiis sitis in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch 

inter hereditatem quondam Henrici de Lijt textoris ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht heredum quondam Gerardi Hennens soen de 

Os et hereditatem Gerardi de Derenborch ex alio tendentibus a dicto loco 

Wijnmolenberch !ad hereditatem Bele Snoecs et hereditatem quondam Mathei 
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Becker (dg: et de quibus dictus Theodericus) ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo de Volkel promittens super omnia ratam servare !ex 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Broeder datum 

sabbato post Valentini (dg: datum supra). 

 

1183 f.046r. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 17-02-1403. 

 secunda post Valentini: maandag 19-02-1403. 

 

BP 1183 f 046r 01 za 17-02-1403. 

Destijds had Jordanus zv Arnoldus Tielkini gerechtelijk gekocht van Matheus 

van Doerne snijder alle goederen van Godefridus van Eijcke zvw Henricus 

Posteels. Voornoemde Jordanus droeg thans over aan Johannes Dachverlies13 

ongeveer 6½ morgen land, die aan voornoemde Gerardus van Eijcke behoorden 

in het vierde kamp, gelegen voor Vlijmen, 9 morgen 5 hont groot, gelegen 

binnen de weg naar Vlijmen, en in het vijfde kamp, 10 morgen 1½ hont land 

groot, eveneens gelegen voor Vlijmen, binnen de weg naar Vlijmen, welke 6½ 

morgen land wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke heeft nagelaten. Een 

vonnisbrief van voornoemde goederen voor voornoemde Johannes Dachverlies. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Jordanus filius Arnoldi 

Tielkini omnia bona Godefridi de Eijcke filii quondam Henrici Posteels 

erga Mathe[um] de Doerne sartorem per [i]udicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Jordanus sex et dimidium 

[i]ugera terre vel circiter que ad dictum Gerardum de Eijcke spectabant 

in quarto campo sito ante Vlimen novem jugera et quinque hont terre 

continente siti! infra plateam versus Vlijmen atque in quinto campo decem 

jugera et unum et dimidium hont terre continente sito etiam ante Vlijmen 

infra plateam versus Vlijmen prout huiusmodi sex et dimidium jugera terre 

vel circiter ibidem sita sunt et ad dictum quondam Gerardum de Eijcke 

spectare consueverunt et dictus quondam Gerardus de Eijcke huiusmodi sex 

et dimidium jugera terre vel circiter post se reliquit !in sua morte post 

se reliquit ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Dachverlies cum 

litteris et jure occasione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Broeder datum 

sabbato post Valentini. Et fiat una littera sententialis de premissis pro 

dicto Johanni Dachverlies. 

 

BP 1183 f 046r 02 za 17-02-1403. 

Franco zvw Johannes Vrancken soen van den Dongen verkocht aan Godescalcus 

zv Theodericus Godescalcs wever (1) een hofstad, in Den Bosch, over die 

Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van Arnoldus die Meester enerzijds en 

erfgoed van Arnoldus zvw Engbertus Stercken soen anderzijds, welke hofstad 

vóór 20 voet breed is en naast een paal, die in voornoemde hofstat staat op 

een lengte van 60 voet achterwaarts vanaf de gemene weg af te meten, 18 

voet breed is, en welke hofstad reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan het gemene water aldaar, welke hofstad aan voornoemde Franco in cijns 

was uitgegeven door Willelmus zvw Johannes van Nederijnen, (2) een stuk 

erfgoed, in Den Bosch, over die Baseldonkse Brug, tussen erfgoed van 

voornoemde Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercke enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Franco anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan het gemene water, zoals afgepaald, welk stuk erfgoed voornoemde 

Franco verworven had van voornoemde Arnoldus Stercke zvw Engbertus 

Stercken, met de gebouwen op de hofstad en het stukje erfgoed, belast met 

de cijns in de brief vermeld. 

 

                         
13 Zie ← BP 1183 f 031r 01 za 13-01-1403, Henricus van Eijcke zvw Gerardus 

van Eijcke zvw Henricus Posteels droeg deze 6½ morgen land over aan 

Johannes Dachverlies. 
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Franco filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dongen quoddam 

domistadium situm in Busco ultra pontem dictum die Baseldoncsche Brugge 

inter hereditatem Arnoldi die Meester ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

filii quondam Engberti Stercken soen ex alio et quod domistadium continet 

ante viginti pedatas in latitudine et iuxta quendam palum stantem seu 

fixum in dicto domistadio scilicet a communi platea retrorsum ad !ad 

longitudinem sexaginta pedatarum mensurando a dicta communi platea #+ 

{hier BP 1183 f 046r 04 invoegen}# retrorsum usque ad communem aquam 

ibidem datum ad hereditarium censum dicto Franconi a Willelmo filio 

quondam Johannis de Nederijnen prout in litteris atque peciam hereditatis 

sitam in Busco ultra dictum pontem die Baseldoncsche Brugge !inter 

hereditatem eiusdem Arnoldi Stercke filii quondam Engberti Stercke 

predicti ex uno et inter hereditatem dicti Franconis ex alio tendentem a 

communi platea retrorsum ad communem aquam prout huiusmodi pecia 

hereditatis ibidem sita est et limitata atque per palos assignata quam 

peciam hereditatis antedictus Franco erga dictum Arnoldum Stercke filium 

dicti quondam Engberti Stercken (dg: emendo) acquisierat prout in 

litteris simul cum edificiis in dicto domistadio (dg: et orto) atque 

pecia hereditatis consistentibus ut dicebat hereditarie vendidit 

Godescalco filio Theoderici Godescalcs textoris supportavit cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepto censu in primodictis litteris contento. Testes Scilder 

et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 046r 03 za 17-02-1403. 

Willelmus van den Arennest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Arennest (dg: filius qu) prebuit et reportavit. 

 

BP 1183 f 046r 04 za 17-02-1403. 

+. {Invoegen in BP 1183 f 046r 02}. 

retrorsum ibidem iuxta dictum palum decem et octo pedatas in latitudine 

et quod domistadium tendit linealiter (dg: pedi) penes dictam latitudinem 

a dicta communi platea retrorsum etc. 

 

BP 1183 f 046r 05 ma 19-02-1403. 

Johannes nzv Gherardus Claes soen van Erpe verkocht aan Johannes die 

Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

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

aangelegen lopen roggeland, in Erp, ter plaatse gnd Buerdonc, tussen 

Jordanus nzv Gerardus Claes soen enerzijds en kvw Johannes Joerdens soens 

soen anderzijds, reeds belast met 1 oude groot grondcijns, en voorts, samen 

met andere erfgoederen van verkoper, met een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Erp, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd Bertouts Hoeve, tussen Rodolphus zv Gerardus Claes soens soen enerzijds 

en Jordanus nzv voornoemde Gerardus Claes soens soen anderzijds, (3) 1 

zesterzaad roggeland in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Groet Hoeve, 

tussen voornoemde Jordanus enerzijds en Adam die Luwe anderzijds, (4) ½ 

bunder beemd, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Everbest, tussen 

voornoemde Jordanus enerzijds en Lucas van Erpe zvw Johannes anderzijds. 

 

Johannes filius naturalis Gher-(dg: -ijt)-[ardi] Claes soen de Erpe 

hereditarie vendidit Johanni die Hoessche de Lijttoeijn! hereditariam 

paccionem dimidii modii #siliginis# mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam et deliberandam ex 

quadam domo (dg: et) orto et lopinata terre siliginee sibi adiacente 

sitis in parochia de Erpe ad locum dictum Buerdonc inter hereditatem 

Jordani filii #naturalis# Gerardi Claes soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Joerdens soens soen ex alio atque ex 

sextariata terre siliginee sita in parochia de Beke prope Arle ad locum 

dictum Bertouts Hoeve inter hereditatem Rodolphi filii Gerardi Claes 
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soens soen ex uno et inter hereditatem Jordani filii naturalis dicti 

Gerardi Claes soens soen #ex alio# atque ex sextariata terre siliginee 

sita in parochia de Beke predicta ad locum dictum die Groet Hoeve inter 

hereditatem predicti Jordani ex uno et inter hereditatem Ade die Luwe ex 

alio atque ex dimidio bonario prati sito in predicta parochia de Beke ad 

locum dictum Everbest inter hereditatem dicti Jordani ex uno et inter 

hereditatem Luce de Erpe filii quondam Johannis ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere (dg: et sufficientem facere) exceptis (dg: hereditaria paccione 

dimid censibus dominorum fundii annuatim) uno grosso antiquo domino fundi 

ex domo orto et lopinata terre predictis annuatim atque hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Erpe ex dictis domo orto et 

lopinata terre sibi adiacente et ex quibusdam aliis hereditatibus ad 

venditorem predictum spectantibus annuatim prius de jure solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Scilder et Broeder datum 2a post 

Valentini. 

 

BP 1183 f 046r 06 ma 19-02-1403. 

(dg: Theodericus Rover bakker zvw Theodericus Rover nzvw !van Oijen en). 

 

(dg: Theodericus Rover #pistor# filius quondam Theoderici Rover filii 

naturalis quondam !de Oijen et). 

 

BP 1183 f 046r 07 ma 19-02-1403. 

Johannes zvw Reijmboldus bakker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 20 schelling, 1 groot Tournoois etc voor 16 penningen 

gerekend, aan wijlen Petrus van Lijt smid verkocht door Bernardus gnd Cuper 

zvw Egbertus van Loete, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Reijmboldi pistoris hereditarium censum XX 

solidorum grosso Turonensi denario etc pro (dg: XVI) XVI denariis 

computato venditum (dg: Pe) Petro quondam de Lijt fabro a Bernardo dicto 

Cuper filio quondam Egberti de Loete prout in [litteris] #et quem nunc ad 

se spectare dicebat# monuit de 3 annis. Testes Dijnther et Uden datum 

secunda post Valentini. 

 

BP 1183 f 046r 08 ma 19-02-1403. 

Johannes gnd Hals zv Johannes Hals zvw Johannes Femijen soen verkocht aan 

Arnoldus zvw Johannes gnd Vrancken soen van den Dungen een n-erfcijns van 4 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een kamp, 2 morgen groot, 

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

van de Dijk enerzijds en wijlen Johannes zv Truda, nu Arnoldus Stercken, 

anderzijds. 

 

Johannes dictus Hals filius Johannis Hals filii quondam Johannis (dg: 

Feij) Femijen soen hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Johannis 

dicti Vrancken soen van den Dungen hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex campo duo iugera 

terre continente sito infra libertatem oppidi de Buscoducis ad locum 

dictum Lijesbeemt inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis filii Trude nunc ad Arnoldum Stercken 

spectantem ex alio ut dicebat (dg: here) promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 046r 09 ma 19-02-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande, met 

43 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, of 9 

botdrager {f.046v} of de waarde voor 1 gulden gerekend, en met de cijns van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

mr Johannes van Best, Henricus Buekentop, voornoemde Johannes Hals vv 
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voornoemde verkoper en mr Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum post nativitatis Johannis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dictis quatuor !durantibus 

cum quadraginta tribus novis Gelre gulden scilicet X Vleemsche placken 

seu novem buddrager (dg: pro quolibet novem gulden) 

 

1183 f.046v. 

 anno CCCCIII mensis februarii die XIX: maandag 19-02-1403. 

 secunda post Valentini: maandag 19-02-1403. 

 tercia post Valentini: dinsdag 20-02-1403. 

 anno CCCCmo tercio indictione XI mensis maii die XXX: 

  woensdag 30-05-1403. 

 

BP 1183 f 046v 01 ma 19-02-1403. 

seu [valorem] pro q[uolibet novo gulden et cum censu anni] redemptionis 

ut in forma (dg: ...). Testibus dictis scabinis magistro [Johanne de 

Be]st Henrico Buekentop dicto Johanne [Hals] patre dicti venditori! 

magistro Godefrido de Rode datum anno CCCCIII mensis februarii die XIX 

hora vesperarum. 

 

BP 1183 f 046v 02 ma 19-02-1403. 

Gerongius van Orthen zvw Willelmus beloofde aan Philippus Hinckart 20½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) 

te betalen. 

 

Gerongius de O[rt]hen filius quondam Willelmi promisit super omnia 

Philippo Hinckart XX et dimidium novos Gelre gulden vel valorem ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Scilder et) Henricus 

et Scilder datum secunda post Valentini. 

 

BP 1183 f 046v 03 di 20-02-1403. 

Henricus zvw Petrus van Krekelhoven szv Wellinus van Beke droeg over aan 

voornoemde Wellinus zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfpacht van 9 mud 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Wellinus geschonken had aan zijn 

voornoemde schoonzoon Henricus en wijlen diens vrouw Agnes dv voornoemde 

Wellinus, met Lichtmis te leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen 

Hermannus Custer, nu behorend aan voornoemde Wellinus, in Oss, (2) een stuk 

land, gnd den Corten Els ende den Langen Els, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Hijnen, naast Thomas van der Hamsfoert. 

 

Henricus filius quondam Petri de Krekelhoven gener Wellini de Beke 

usufructum sibi competentem in hereditaria paccione novem modiorum 

siliginis mensure de Busco quam dictus Wellinus promiserat ut debitor 

principalis se daturum et soluturum dicto Henrico suo genero cum Agnete 

quondam sua uxore filia dicti Wellini nomine dotis hereditarie 

purificationis ex bonis que fuerant quondam Hermanni Custer nunc ad 

dictum Wellinum spectantibus sitis in parochia de Os et ex attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis prout in litteris vidimus contineri #+ {her BP 1183 f 046v 04 

invoegen}# legitime supportavit Wellino predicto cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Nijcholaus et Danijel datum tercia post Valentini. 

 

BP 1183 f 046v 04 di 20-02-1403. 

+. {Invoegen in BP 1183 f 046v 03}. 

atque in pecia terre dicta den Corten Els ende den Langen Els sitis! in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen juxta hereditatem Thome van 

der Hamsfoert ut dicebat. 
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BP 1183 f 046v 05 di 20-02-1403. 

Voornoemde Henricus verklaarde dat voornoemde Wellinus alle achterstallige 

termijnen van voornoemde pacht heeft geleverd. 

 

Dictus Henricus palam recognovit sibi per dictum Wellinum fore 

satisfactum (dg: de) ab omnibus arrestadiis dicte paccionis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 046v 06 wo 30-05-1403. 

En Henricus zv Wautgherus van Gassel szv Henricus van Crekelhoven mag 

terugkopen tussen nu en Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403), met 150 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde. En als voornoemde Henricus van Gassel niet 

terugkoopt, dan zal voornoemde Wellinus, boven voornoemde som, met 

’s-Heren-Besnijdenis (di 01-01-1404) 75 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

geven aan voornoemde Henricus van Gassel, welke som van 150 Gelderse gulden 

voornoemde Henricus van Gassel, als hij terugkoopt, in ?verzekering zal 

stellen door middel van getuigenis van schepenen in Den Bosch. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van Arnoldus Rover Boest, mr Godefridus van Rode, 

mr Johannes van Hees en Jacobus Loze. 

 

Et poterit #Henricus filius Wautgheri de Gassel gener Henrici de 

Crekelhoven# redimere infra hinc et festum (dg: penthecostes) 

#nativitatis Domini# proxime futurum #(dg: exclusive)# semper dicto 

spacio pendente cum centum et quinquaginta novis Gelre gulden vel valorem 

ut in forma et si dictus Henricus #de Gassel# non redemerit interim quod 

tunc dictus Wellinus ultra summam predictam dabit in (dg: crastino) festo 

#(dg: .......) circoncisionis Domini proxime sequente# (dg: penthecostes 

predictum) LXXV novos Gelre gulden vel valorem Henrico #de Gassel# 

predicto et quam (dg: pecuniam) summam CL Gelre gulden dictus Henricus de 

Gassel (dg: ponet) si ipse redemerit ponet in (dg: cum) salvo mediante 

testimonio scabinorum in Busco. Actum in camera anno CCCCmo tercio 

indictione XI (dg: h) mensis (dg: februarii die XX hora none) #maii die 

XX {in margine sinistra: XXX} hora vesperarum# presentibus (dg: dictis 

scabinis) Arnoldo Rover Boest magistro (dg: Jacobo Groij) et magistro 

Godefrido de Rode magistro Johanne de Hees et Jacobo Loze. 

 

BP 1183 f 046v 07 di 20-02-1403. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester 

droeg over aan Henricus Matheeus, tbv het klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch, een b-erfcijns van 40 schelling geld, uit een b-erfcijns van 5 pond 

voornoemd geld, welke cijns van 5 pond Reijnerus Zeghers soen van Vucht 

beloofd had aan eerstgenoemde Arnoldus, een helft te betalen met Kerstmis 

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

helft van de wanden aan weerszijden, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Loefsbrug naar de Koningsbrug, tussen erfgoed van Johannes Venneken 

enerzijds en erfgoed van eerstgenoemde Arnoldus anderzijds, welke kamer 

vóór naast voornoemde weg 20 voet breed is en achter 25½ voet, en 53 1/3 

voet lang is, in welke meting de helft van de stenen muur tussen deze kamer 

en de kamer van eerstgenoemde Arnoldus aldaar moet worden meegenomen, welke 

cijns van 40 schelling voornoemde Henricus van Beke verworven had van zijn 

voornoemde vader Arnoldus. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke filius! naturalis quondam domini 

Arnoldi de Beke presbitri hereditarium censum XL solidorum monete de 

hereditario censu quinque librarum dicte monete quem censum quinque 

librarum Reijnerus Zeghers soen de Vucht promiserat se daturum et 

soluturum primodicto Arnoldo hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quadam camera cum eius fundo sita in Busco in vico tendente a 

ponte dicto Loefsbrugge versus pontem dictum des Conincs Brugge inter 

hereditatem Johannis Venneken ex uno et inter hereditatem primodicti 

Arnoldi ex alio que camera cum eius fundo predicta ante juxta dictum 
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vicum XX pedatas terre atque retro in fine eiusdem XXV et dimidiam 

pedatas terre in latitudine continet atque in longitudine LXIII pedatas 

et terciam partem unius pedate continet mensurando etiam in premissis 

medietatem parietis lapidei consistentis inter primodictam cameram et 

inter cameram primodicti Arnoldi ibidem et ex medietate parietum 

consistentium ab utroque latere dicte camere quem censum XL solidorum 

dictus Henricus de Beke erga dictum Arnoldum suum patrem acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit #Henrico Matheeus# (dg: m) ad 

opus conventus sancte Clare in Busco cum litteris et (dg: aliis) et jure 

occasione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dijnther et Scilder datum 3a post Valentini. 

 

BP 1183 f 046v 08 di 20-02-1403. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer verklaarde dat zijn broer Willelmus 

Loijer zvw voornoemde Willelmus Loijer 14 pond en 50 schelling geld heeft 

voldaan, die aan zijn moeder Yda waren vervallen in het afgelopen jaar van 

een lijfrente van 14 pond geld, die voornoemde Willelmus en hr Godefridus 

van der Cameren moeten betalen14 aan voornoemde Yda, en van een b-erfcijns 

van 50 schelling, die voornoemde Willelmus Loijer aan haar moet betalen. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer palam recognovit 

sibi per Willelmum Loijer suum fratrem filium dicti quondam Willelmi 

Loijer fore satisfactum a XIIII libris et L solidis monete qui Yde sue 

matri provenerunt in anno proxime preterito occasione vitalis pensionis 

XIIII librarum monete et occasione hereditarii census L solidorum quem 

(dg: -os dictus) censum dictus Willelmus Loijer et quam (dg: paccionem) 

#pensionem# idem Willelmus et dominus Godefridus van der Cameren dicte 

Yde solvere tenentur annuatim ut dicebat. 

 

BP 1183 f 046v 09 di 20-02-1403. 

Walterus van Os zvw Walterus van Os beloofde aan Willelmus zvw Willelmus 

Loijer 40 pond geld minus 8 gemene plakken met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403) te betalen. 

 

Walterus de Os filius quondam Walteri de Os promisit super omnia Willelmo 

filio quondam Willelmi Loijer XL libras monete minus VIII gemeijn placken 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1183 f 046v 10 di 20-02-1403. 

Mr Jacobus Groij beloofde voornoemde Walterus schadeloos te houden. 

 

Magister Jacobus Groij promisit super omnia dictum (dg: Will) Walterum 

indempnem servare. 

 

1183 f.047r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 01-03-1403. 

 sexta ante invocavit: vrijdag 02-03-1403. 

 

BP 1183 f 047r 01 do 01-03-1403. 

Lambertus zvw Johannes Arnts soen van Herpt en zijn vrouw Mechtildis 

beloofden aan Johannes Pape zvw Arnoldus van den Haseldonc 22 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius (ma 

01-10-1403) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404). 

 

Lambertus filius quondam Johannis Arnts soen de Herpt et Mechtildis eius 

uxor promiserunt indivisi super omnia Johanni Pape filio quondam Arnoldi 

van den Haseldonc XXII novos Gelre gulden vel valorem mediatim Remigii et 

mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Danijel et 

                         
14 Zie ← BP 1180 p 345r 03 vr 21-05-1395, belofte van de lijfrente. 
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Willelmus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1183 f 047r 02 do 01-03-1403. 

Godefridus zvw Willelmus Posteel gaf uit aan Theodericus zvw Johannes van 

den Vloet en zijn zuster Aleijdis dvw voornoemde Johannes een stuk erfgoed, 

in Oirschot, in de herdgang van Spoordonk, tussen voornoemde Theodericus 

enerzijds en Johannes Marselijs soen van Vessem anderzijds, met een eind 

strekkend aan Walterus die Cort en Mathijas zvw Jordanus van der Vloet en 

met het andere eind aan de gemeint; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi Posteel peciam (dg: terre) hereditatis 

sitam in parochia de Oerscot in pastoria de Spoerdonc inter hereditatem 

Theoderici filii quondam Johannis van den Vloet ex uno et inter 

hereditatem Johannis Marselijs soen de Vessem ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Walteri die Cort et hereditatem Mathije filie! 

quondam Jordani van der Vloet et cum reliquo fine ad communitatem ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Theoderico #et Aleijdi sue 

[sorori] filie dicti quondam Johannis# ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis (dg: danda 

sibi ab aliis) ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii cum tutore repromiserunt 

indivisi. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 03 do 01-03-1403. 

Voornoemde Theodericus en zijn zuster Aleijdis beloofden aan voornoemde 

Godefridus 22 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Dicti Theodericus et Aleijdis eius soror promiserunt indivisi super omnia 

dicto Godefrido XXII Hollant gulden monete comitis Willelmi seu valorem 

ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 04 do 01-03-1403. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven beloofde aan hr 

Adam van Mierde 50 nieuwe Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven promisit 

super habita et habenda domino Ade de Mierde quinquaginta novos Gelre 

gulden ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 04 do 01-03-1403. 

Theodericus van der Ynden verkocht aan Johannes Drinchellinc vleeshouwer 

een n-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 

een huis en erf van wijlen hr Henricus van Best priester, nu behorend aan 

voornoemde verkoper, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed 

van wijlen hr Henricus van Hees priester enerzijds en een weg, die aan 

wijlen Arnoldus Heijme behoorde, anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan het gemene water, welk huis en erf aan 

Henricus van Best zvw Johannes van Best en zijn medeërfgenamen gekomen was 

na erfdeling na overlijden van Johannes nzvw voornoemde hr Henricus van 

Best, welk huis en erf voornoemde verkoper Theodericus verworven had van 

voornoemde Henricus van Best zvw Johannes, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 16 schelling voornoemd geld. 

 

Theodericus van der Ynden hereditarie vendidit Johanni Drinchellinc 

carnifici hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

Martini ex domo et area quondam domini Henrici de Best presbitri nunc ad 

dictum venditorem spectante sita in Busco in vico Hijnthamensi inter 
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hereditatem domini quondam Henrici de Hees presbitri ex uno et inter 

quandam viam que ad Arnoldum quondam Heijme spectabat ex alio tendente a 

dicto vico Hijnthamensi retrorsum ad communem aquam que domus et area 

Henrico de Best filio quondam Johannis de Best et suis coheredibus de 

morte quondam Johannis filii naturalis dicti domini quondam Henrici de 

Best successione fuerat advoluta et que domus et area predicta 

prenominato Henrico de Best filio quondam Johannis mediante hereditaria 

divisione prius habita inter ipsum et eius in hoc coheredes cessit in 

partem et quam domum et aream dictus Theodericus venditor erga dictum 

Henricum de Best #filium quondam Johannis# acquisierat prout in litteris 

quas vidimus promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu 

XVI solidorum dicte monete prius exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 05 do 01-03-1403. 

Arnoldus zv voornoemde Johannes Drinchellinc15 verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Arnoldus filius dicti Johannis Drinchellinc prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 06 do 01-03-1403. 

Godefridus zvw Johannes Ackerman van Best en Gerlacus Cnode zvw Gerlacus 

Cnode met den Brode beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 18 oude Franse 

schilden, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403; 23+30+31+24 = 108 dgn) te 

betalen, op straffe van 1. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Ackerman de Best et Gerlacus Cnode 

filius quondam Gerlaci Cnode met den Brode promiserunt indivisi super 

omnia Sijmoni de Vario #ad opus etc# XVIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 07 do 01-03-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 08 do 01-03-1403. 

Hubertus Wolf en Mechtildis dvw Goeswinus Aenkoij beloofden aan Enghelberna 

dvw Henricus Wolf 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te 

betalen. 

 

Hubertus Wolf et Mechtildis filia quondam Goeswini Aenkoij promiserunt 

indivisi super omnia Enghelberne filie quondam Henrici Wolf L novos Gelre 

gulden vel valorem ad monitionem et voluntatem dicte Enghelberne 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 047r 09 vr 02-03-1403. 

Jacobus zvw Goeswinus Jacobs soen van Erpe verkocht aan Johannes die 

Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 2½ lopen 

roggeland groot, in Erp, ter plaatse gnd die Reecken, tussen Lucas van Erpe 

enerzijds en Gerardus van Vechel anderzijds, (2) 2 vrachten hooiland, in 

Erp, ter plaatse gnd de Spandel, tussen Henricus Fraij enerzijds en 

Johannes Dircs soen van Boerdonc anderzijds. 

 

                         
15 Zoon van de koper. 
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Jacobus filius quondam Goeswini Jacobs soen de Erpe hereditarie vendidit 

Johanni die Hoessche de Lijttoijen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre duas et dimidiam lopinatas terre siliginee 

continente sita in parochia de Erpe ad locum dictum die Reecken inter 

hereditatem Luce de Erpe ex uno et inter hereditatem Gerardi de Vechel ex 

alio atque ex duabus plaustratis feni sitis in dicta parochia in loco 

dicto !de Spandel inter hereditatem Henrici Fraij ex uno et inter 

hereditatem Johannis Dircs soen de Boerdonc ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: 

exceptis) et sufficientem facere. Testes Aa et Coptiten datum sexta ante 

invocavit. 

 

1183 f.047v. 

 sexta post Mathie: vrijdag 02-03-1403. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 03-03-1403. 

 

BP 1183 f 047v 01 vr 02-03-1403. 

Heijmericus Groij verklaarde dat Winaldus zvw Willelmus Uden soen, Arnoldus 

van der Sluijsen, Bernardus Arnts soen en Willelmus van Droemel aan alle 

beloften hebben voldaan en alle geldsommen hebben betaald, aan voornoemde 

Heijmericus gedaan en beloofd door voornoemde Winaldus, Arnoldus, Bernardus 

en Willelmus, in schepenbrieven van Den Bosch. 

 

Heijmericus Groij palam recognovit sibi per Winaldum filium quondam 

Willelmi Uden soen Arnoldum van der Sluijsen Bernardum Arnts soen et 

Willelmum van Droemel plenarie fore satisfactum de omnibus et singulis 

promissionibus et summis pecuniarum factis et promissis dicto Heijmerico 

a prefatis Winaldo Arnoldo Bernardo et Willelmo indivisim in litteris 

scabinorum de Busco clamans inde quitum. Testes Uden et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 047v 02 vr 02-03-1403. 

Henricus nzvw Henricus van Beke ev Elizabeth dvw Johannes van der Heijden:  

de helft, die aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw Elizabeth gekomen 

was na overlijden van Henricus van der Heijden, in 1 oude groot en een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, uit een b-erfpacht van 1 mud 1 lopen rogge, 

Bossche maat, die Willelmus Priem beloofd had {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus filius naturalis quondam Henrici de Beke maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis van der Heijden 

medietatem sibi et dicte Elizabeth sue uxoris de morte (dg: dicti) 

quondam (dg: Joh) #Henrici# van der Heijden successione advolutam in uno 

grosso antiquo atque in hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis 

hereditarie paccionis de hereditaria paccione unius modii et unius lopini 

siliginis mensure de Busco quos Willelmus Priem promisit se daturum et 

soluturum. 

 

BP 1183 f 047v 03 vr 02-03-1403. 

Henricus nzvw Henricus van Beke ev Elizabeth dvw Johannes van der Heijden 

droeg over aan Johannes van Bladel (1) de helft, die aan hem behoort, in 1 

oude groot en een b-erfpacht van 12 lopen rogge, uit een b-erfpacht van 1 

mud 1 lopen rogge, Bossche maat, die Willelmus Priem beloofd had aan 

Henricus van der Heijden en voornoemde Elizabeth dvw Johannes van der 

Heijden, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1a) een stuk 

land, gnd die Groet Acker, en aangelegen beemd en erfgoederen, in Haaren, 

tussen voornoemde Willelmus Priem enerzijds en Godefridus zvw Henricus gnd 

Langhe Heijn anderzijds, (1b) een stuk beemd, gnd die Hard Berch, in 

Haaren, bij de plaats gnd Nemelaer, tussen voornoemde Willelmus Priem 

enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds, (1c) een stuk land, gnd die 

Waelzaet, in Haaren, tussen voornoemde Willelmus Priem enerzijds en 
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Henricus Sticker anderzijds, (2) de andere helft, die eerstgenoemde 

Henricus verworven had van Henricus gnd van der Heijden. Hij beloofde de 

onderpanden van waarde te houden. 

 

Henricus filius naturalis quondam Henrici de Beke maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis van der Heijden 

(dg: unam) medietatem (dg: unius grossi antiqui) #que ad se spectare 

dicebat in uno antiquo grosso# atque in hereditaria paccione duodecim 

lopinorum siliginis de hereditaria paccione unius modii et unius lopini 

siliginis mensure de Busco quos Willelmus Priem promisit se (dg: daturum) 

daturum Henrico van der Heijden et dicte Elizabeth filie dicti quondam 

Johannis van der Heijden hereditarie purificationis et in Busco tradendos 

ex pecia terre dicta die Groet Acker et prato ac hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Haren inter hereditatem dicti Willelmi 

Priem ex uno et Godefridi filii quondam Henrici dicti Langhe Heijn ex 

alio atque ex pecia prati dicta die Hard Berch sita in dicta parochia 

prope locum dictum Nemelaer inter hereditatem dicti Willelmi Priem ex uno 

et dicti Godefridi ex alio atque ex pecia terre dicta die Waelzaet sita 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Willelmi Priem ex uno et 

hereditatem Henrici Sticker ex alio prout in litteris atque reliquam 

medietatem #dicti grossi# dicte hereditarie paccionis duodecim lopinorum 

siliginis de dicta hereditaria paccione unius modii et unius lopini 

siliginis dicte mensure quam reliquam medietatem primodictus Henricus 

erga Henricum dictum van der Heijden acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni de Bladel cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda warandiam et dictas (dg: contrapig) hereditates 

pro solutione dictorum unius grossi antiqui et paccionis duodecim 

lopinorum siliginis sufficientem facere. Testes Scilder et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 047v 04 vr 02-03-1403. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Willelmus Priem beloofde 

etc” en “Henricus van der Heijden” en voornoemde Johannes van Bladel 

beloofde, zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Henricus 

nzvw Henricus van Beke. 

 

Solvit. 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Willelmus Priem 

promisit etc et altera Henricus van der Heijden et promisit dictus 

Johannes de Bladel super omnia dictas litteras tradere dicto Henrico 

filio naturali quondam Henrici de Beke ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 047v 05 vr 02-03-1403. 

Willelmus van Tefelen zvw Johannes beloofde aan Reijnerus Schaden 10 nieuwe 

Gelderse gulden, vandaag 36 gemene plakken of de waarde voor 1 gulden 

gerekend, na maning te betalen. 

 

Willelmus de Tefelen filius quondam Johannis promisit super omnia 

Reijnero Schaden (dg: XVI nuwe e) decem nuwe Gelre gulden quorum quilibet 

in data presentium solvit XXXVI gemeijn placken seu valorem ad monitionem 

persolvendos etc. Testes Uden et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 047v 06 vr 02-03-1403. 

Gerardus zvw Gerardus Roelen soen van den Dungen verkocht aan Rodolphus zvw 

Ghibo van der Reijndonc een huis en schuur, met ondergronden en aangelegen 

misse, en aangelegen tuin en erfgoederen, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd op die Reijndonc, tussen Matheus van den Loeken enerzijds 

en erfgoed van verschillende naburen, gnd die Reijndonc, anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan voornoemd 

erfgoed gnd die Reijndonc, zoals voornoemde Gerardus Roelen soen daarin was 

overleden, belast met 3 penningen hertogencijns, een b-erfcijns van 3 pond 
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2 schelling oude pecunia, en een b-erfcijns van 10 pond geld. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Gerardi Roelen soen van den Dungen domum et 

horreum cum suis fundis et fimario #sibi adiacente# atque ortum et 

hereditates sibi adiacentes sitos infra libertatem opidi de Busco ad 

locum dictum (dg: n) op die Reijndonc inter hereditatem Mathei van den 

Loeken ex uno et inter hereditatem quorundam vicinorum ibidem dictam die 

Reijndonc ex alio tendentes cum uno fine ad communem plateam ibidem et 

cum reliquo fine ad dictam hereditatem die Reijndonc vocatam prout ibidem 

sita! sunt et dictus quondam Gerardus Roelen soen in eisdem decessit ut 

dicebat hereditarie vendidit Rodolpho filio quondam Ghibonis van der 

Reijndonc promisit super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: hereditario censu) III denariis census domino 

nostro duci et hereditario censu trium librarum et duorum solidorum 

antique pecunie et hereditario censu decem librarum #monete# annuatim 

exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes datum  supra. 

 

BP 1183 f 047v 07 vr 02-03-1403. 

Hermannus Coenen beloofde aan Arnoldus van Os nzvw Tielmannus zvw Arnoldus 

Tielkini 20 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 

15-04-1403) te betalen. 

 

Hermannus Coenen promisit super omnia Arnoldo de Os filio naturali 

quondam Tielmanni filii quondam Arnoldi Tielkini XX nuwe Gelre gulden seu 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Broeder 

datum sexta post Mathie. 

 

BP 1183 f 047v 08 za 03-03-1403. 

Walterus van Oekel en zijn dochter Andrea beloofden aan Johannes Molle zvw 

Ghibo Sceijnckel 33½ nobel, 4 nieuwe Gelderse gulden voor 1 nobel gerekend 

of de waarde, met Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403) te betalen. 

 

Walterus de Oekel et Andrea sua filia promiserunt super omnia Johanni 

Molle filio quondam Ghibonis Sceijnckel XXXIIIJ nobel seu (dg: f) quatuor 

florenos novos Gelrie pro quolibet nobel (dg: et) vel valorem ad festum 

penthecostes proxime persolvendos. Testes Danijel et Broeder datum (dg: 

in octavis Mathie) sabbato ante invocavit. 

 

BP 1183 f 047v 09 za 03-03-1403. 

Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen droeg over aan Ghibo 

zvw Johannes Everaets soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, gnd ten 

Doerseldonc, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbosse, welke pacht 

eerstgenoemde Bartholomeus verworven had van Johannes van Houthem van 

Scijnle. 

 

≠. 

Bartholomeus filius quondam Bartholomei dicti Meeus Wedigen soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicto 

ten Doerseldonc sito in parochia de Scijnle in loco dicto Wijbossche 

atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ubicumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem primodictus Bartholomeus 

erga Johannem de Houthem de Scijnle acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Ghiboni filio quondam Johannis Everaets soen cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Danijel datum sabbato 

ante invocavit. 
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BP 1183 f 047v 10 za 03-03-1403. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.048r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 048r 01 za 03-03-1403. 

Voornoemde Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen droeg over 

aan voornoemde Ghibo zvw Johannes Everaets soen een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 

bunder deels akkerland deels beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, 

aan het eind van een erfgoed gnd die Langdonc, tussen Henricus van 

Broechoven enerzijds en erfg vw Henricus Arken soen anderzijds, welke pacht 

eerstgenoemde Bartholomeus verworven had van Johannes van Houthem van 

Scijnle. 

 

Dictus Bartholomeus ut supra hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex duobus bonariis partim terre arabilis et partim prati sitis 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot ad finem cuiusdam 

hereditatis dicte die Langdonc inter hereditatem Henrici de Broechoven ex 

uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici Arken soen ex alio quam 

paccionem primodictus Bartholomeus erga Johannem de Houthem de Scijnle 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Ghiboni cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 048r 02 za 03-03-1403. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 048r 03 .. 29-04-1614. 

Op de achterzijde van de oorspronkelijke brief was geschrven dat de 

navolgende pacht van ½ mud rogge was teruggekocht door Petrus Peetersen 

Bauwens en Hermannus Wijnen. 

 

Per quitanciam domini Godefridi de Engelant presbitri scriptam in dorso 

originalium litterarum patet paccionem subsequentem dimidii modii 

siliginis esse redemtam per Petrum Peetersen Bauwens et Hermannum Wijnen 

esse redemtam. Actum 29 aprilis 1614. 

 

BP 1183 f 048r 04 za 03-03-1403. 

Laurencius zvw Walterus zvw Nijcholaus Rolofs soen verkocht aan Katherina 

dvw Willelmus van Houl? een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in een stuk land, in 

Helvoirt, beiderzijds tussen wijlen Willelmus Berkelman, te weten uit de 

helft die aan wijlen voornoemde Walterus vv verkoper behoorde, geheel het 

stuk land reeds belast met een cijns aan het klooster van Sint-Gertrudis in 

Leuven, 1 zester rogge aan de H.Geest in Helvoirt, een kwart wijn aan de 

kerk van Helvoirt en 2 kleine zwarte tournosen aan de investiet van de kerk 

van Helvoirt. 

 

Laurencius filius quondam Walteri filii quondam Nijcholai Rolofs soen 

hereditarie vendidit Katherine filie quondam Willelmi de Houl? 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex medietate ad 

dictum venditorem spectante in pecia terre sita in parochia de Helvoert 

inter hereditatem quondam Willelmi Berkelman ex utroque latere 
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coadiacentem videlicet ex illa medietate que (dg: di) ad dictum quondam 

Walterum patrem dicti venditoris spectare consueverat ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis #censu# conventui sancte Gertrudis Lovaniensis et uno 

sextario siliginis mense sancti spiritus in Helvoert et una quarta vini 

ecclesie de Helvoert et duobus nigris Turonensibus parvis domino 

investito ecclesie de Helvoert ex dicta integra pecia terre prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 048r 05 za 03-03-1403. 

Petrus zvw Johannes van der Leet gaf uit aan Hermannus Jacobs soen de 

navolgende erfgoederen, die aan Henricus van Zulikem behoorden, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, ter plaatse gnd Loekart, (1) een stuk 

land, gnd die Zantbraec, tussen Henricus nzv Johannes van de Dijk enerzijds 

en Hermannus Loden soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd dat Crumme Stuc, 

tussen Henricus van den Velde enerzijds en Elijas Willems soen anderzijds, 

(3) een stuk land, tussen Hermannus Loden enerzijds en voornoemde Hermannus 

Jacobs soen anderzijds, (4) een stuk land, tussen erfgoed behorend aan de 

kapel van Sint-Jan in Rumel enerzijds en Hermannus Jacobs soen anderzijds, 

(5) een stukje land, tussen Egidius Willems soen enerzijds en de beemden 

gnd die Gemeijn Beemde anderzijds, (6) een huis en tuin, tussen Elizabeth 

Haseldoncs enerzijds en een gemene weg anderzijds, (7) ¾ deel van een 

beemd, gelegen aan het eind van voornoemde tuin, (8) een stuk eusel gnd die 

Leet, tussen erfgoed gnd Mijddacker enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(9) met het recht, gnd een coeters recht, bij voornoemde goederen horend, 

in de gemeint gnd die Bleken; de uitgifte geschiedde voor een cijnshoen uit 

het recht van de gemeint gnd die Bleke aan de heer van Herlaer, 5 schelling 

oude cijns aan de hertog, en thans voor een n-erfpacht van 4 mud 6 zester 

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

over een jaar (ma 02-02-1405). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Hermannus tot onderpand een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, in 

Den Bosch met Lichtmis te beuren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Petrus filius quondam Johannis van der Leet hereditates infrascriptas que 

ad Henricum de Zulikem spectare consueverant sitas in parochia de Ghestel 

prope Herlaer ad locum dictum Rumel in loco dicto Loekart #videlicet# 

peciam terre dictam die Zantbraec sita! inter hereditatem Henrici filii 

naturalis Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Hermanni Loden 

soen ex alio item peciam terre dictam dat Crumme Stuc (dg: si) sitam 

inter hereditatem Henrici van den Velde ex uno et inter hereditatem Elije 

Willems soen ex alio item peciam terre sitam inter hereditatem Hermanni 

Loden ex uno et inter hereditatem Hermanni Jacobs soen ex alio item 

peciam terre sitam inter hereditatem spectantem ad capellam sancti 

Johannis in Rumel ex uno et inter hereditatem Hermanni Jacobs soen ex 

alio item particulam terre sitam inter hereditatem Egidii Willems soen ex 

uno et inter prata dicta die Gemeijn Beemde ex alio item domus! et ortus! 

siti! inter hereditatem Elizabeth Haseldoncs ex uno et inter communem 

plateam ex alio item tres quartas partes (dg: si) cuiusdam prati siti ad 

finem orti predicti item peciam pascue dicte eeusel die Leet vocatam 

sitam inter hereditatem dictam Mijddacker ex uno et inter communem 

plateam ex alio simul cum jure dicto een coeters recht ad premissa 

spectante in communitate dicta die Bleken ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Hermanno Jacobs soen predicto ab eodem hereditarie 

possidendos pro uno pullo censuali ex jure ad premissa spectante 

communitatis die Bleke vocate domino de Herlaer et pro quinque solidis 

antiqui census domini duci ex premissis prius solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum et sex sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis (dg: et in Busco 

tradenda ex premissis) et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia #habita et habenda# warandiam ex premissis et aliam obligationem 
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deponere et alter repromisit (dg: et promisit super habi) et ad maiorem 

securitatem hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis (dg: dandam 

et) #dicte mensure# percipiendam et levandam singulis annis et perpetue 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis dicti Hermanni 

habitis et habendis ad pignus imposuit et obligavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 048r 06 za 03-03-1403. 

Weijndelmodis dvw Theodericus van Essche droeg over aan Henricus van Essche 

nzvw voornoemde Theodericus van Essche haar deel in een stuk beemd, in Den 

Bosch, tegenover de straat gnd Papenhuls, over het gemene water, binnen de 

nieuwe muur aldaar, tussen erfgoed van Rutgherus Cort enerzijds en erfgoed 

van Hubertus Wolf anderzijds. 

 

Weijndelmodis filia quondam Theoderici de Essche cum tutore (dg: super 

pecia prati) totam partem et omne jus sibi competentes quovis modo in 

(dg: par) pecia prati sita in Buscoducis in opposito (dg: cur) vici dicti 

Papenhuls ultra communem aquam infra novum murum ibidem inter hereditatem 

Rutgheri Cort ex uno et inter hereditatem Huberti Wolf ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico de Essche filio naturali dicti quondam 

Theoderici de Essche promittens cum tutore ratam servare !omnia ratam 

servare. Testes Egidius et Brueder datum [supra]. 

 

BP 1183 f 048r 07 za 03-03-1403. 

Johannes zvw Tielmannus Pauwels soen, zijn zuster Cristina, Johannes van 

Herlaer molenaar zvw Henricus van Herlaer en Walterus nzvw Goeswinus van 

Best beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 36 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 

28+30+31+30+31+31+30+1=212 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes filius quondam Tielmanni Pauwels soen Cristina eius soror et 

Johannes de Herlaer multor filii! quondam Henrici de Herlaer et Walterus 

filius naturalis quondam Goeswini de Best promiserunt indivisi super 

omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XXXVI Hollant gulden monete comitis 

Willelmi ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.048v. 

 sabbato ante invocavit: zaterdag 03-03-1403. 

 quinta post Dijonisii: donderdag 11-10-1403. 

 tercia post invocacit: dinsdag 06-03-1403. 

 

BP 1183 f 048v 01 za 03-03-1403. 

Johannes zvw Tielmannus gnd Pauwels soen droeg over aan zijn zuster 

Cristina, Johannes van Herlaer molenaar zvw Henricus van Herlaer en 

Walterus nzvw Goeswinus van Best een b-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche 

maat, die Nijcholaus gnd Leeuwen soen beloofd had met Lichtmis aan 

voornoemde Johannes te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Elizabeth dvw Gerardus gnd Leeuwe gekomen 

waren na overlijden van Ghibo gnd Kesselmans en zijn vrouw Gertrudis, 

grootouders van voornoemde Elizabeth, gelegen onder Rosmalen. 

 

Johannes filius quondam Tielmanni dicti Pauwels soen hereditariam 

paccionem quinque (dg: p) lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: so) 

quam Nijcholaus [dictus] (dg: Leeuwen) Leeuwen soen promisit super se et 

bona sua omnia se daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie 

purificationis ex omnibus hereditatibus dicto Johanni et Elizabeth eius 

uxori filie quondam (dg: j) Gerardi dicti Leeuwe de morte quondam 

Ghibonis dicti Kesselmans et Gertrudis eius uxoris avi et avie (dg: d) 

olim dicte Elizabeth successione advolutis quocumque locorum infra 

parochiam de !de Roesmalen situatis prout in litteris hereditarie 

supportavit Cristine sue sorori Johanni de Herlaer multori filio quondam 
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Henrici de (dg: He) Herlaer et (verbeterd uit: ex) Waltero filio naturali 

quondam Goeswini de Best cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem deponere. Testes Egidius et Brueder datum 

sabbato ante invocavit. 

 

BP 1183 f 048v 02 do 11-10-1403. 

Voornoemde Johannes van Herlaer en Walterus droegen 2/3 deel, aan hen 

behorend, van voornoemde erfpacht over aan voornoemde Cristina. 

 

[16Dicti Johannes] de Herlaer et Walterus duas 3as partes ad se spectantes 

dicte hereditarie paccionis hereditarie supportaverunt dicte Cristine cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ....... ....... [et] 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Walterus et Heijme datum 

quinta post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 048v 03 za 03-03-1403. 

Johannes zvw Tielmannus gnd Pauwels soen droeg al zijn goederen over aan 

zijn zuster Cristina, Johannes van Herlaer molenaar zvw Henricus van 

Herlaer en Walterus nzvw Goeswinus van Best voornoemd. 

 

Johannes filius quondam Tielmanni dicti Pauwels soen omnia et singula sua 

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

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: d) 

Cristine sue !sue sorori Johanni de Herlaer et (dg: Waltero) Waltero 

jamdictis promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 048v 04 di 06-03-1403. 

Petrus zvw Johannes Pepercoren droeg over aan Ghiselbertus en Zeijnsa, kvw 

Johannes Pepercoren zvw voornoemde Johannes Pepercoren, de helft, die aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

hoeve lands die was van Cristianus Henrici gnd van den Dike van Velthoven. 

 

Petrus filius quondam Johannis Pepercoren medietatem que sibi de morte 

suorum quondam parentum jutre successionis hereditarie advoluta est in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradenda et deliberanda ex 

manso terre qui fuerat Cristiani !Henrici dicti van den Dike de Velthoven 

atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis ut dicebat 

hereditarie supportavit Ghiselberto et Zeijnse liberis quondam Johannis 

Pepercoren filii dicti quondam Johannis Pepercoren promittens super omnia 

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

Broeder datum 3a post invocavit. 

 

BP 1183 f 048v 05 di 06-03-1403. 

Willelmus zvw Johannes Buckinc verkocht aan Johannes zvw Johannes van 

Dijnther van Asten (1) een stuk land, in Asten, ter plaatse gnd die 

Hezeacker, tussen Thomas van den Kaer enerzijds en erfgoed behorend aan de 

kerk van Asten anderzijds, (2) een stuk land, in Asten, op de plaats gnd 

Cranenbraec, tussen erfgoed van de heer van Asten enerzijds en Johannes van 

den Rosendale anderzijds, (3) een stuk land, in Asten, op de plaats gnd 

Endenpoel, tussen voornoemde Thomas van den Kaer enerzijds en Theodericus 

gnd Snoec van Herende anderzijds, (4) de helft van een stuk beemd, gnd des 

Pedeleers Beemt, in Asten, tussen Mathijas des Custers soen enerzijds en 

het water gnd die Aa anderzijds, welke 3 stukken land en stuk beemd wijlen 

voornoemde Johannes Buckinc, tezamen met een ander stuk land, in Asten, ter 

plaatse gnd aen Gheen Smijssen Strepe, in pacht verkregen had van Gerardus 

van Berkel, en welke 3 stukken land en helft van het stuk beemd nu aan 

voornoemde Willelmus behoren, belast met 5 lopen rogge b-erfpacht aan 

                         
16 Aanvulling op basis van BP 1183 f 048v 01. 
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voornoemde Gerardus van Berkel, in Asten, op de goederen gnd ten Per, te 

leveren. 

 

Willelmus filius quondam Johannis Buckinc (dg: medietatem hereditatum 

infrascriptarum sitarum in parochia de Asten primo) peciam terre sitam in 

parochia de Asten ad locum dictum die Hezeacker inter hereditatem Thome 

van den Kaer ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Asten 

ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia supra locum dictum 

Cranenbraec inter hereditatem domini de Asten ex uno et inter hereditatem 

Johannis van den Rosendale ex alio item peciam terre sitam in parochia de 

Asten predicta supra locum dictum Endenpoel inter hereditatem dicti Thome 

van den Kaer ex uno et inter hereditatem Theoderici dicti Snoec de 

Herende ex alio atque medietatem pecie prati dicte des Pedeleers Beemt 

site in dicta parochia inter hereditatem Mathije des Custers #soen# ex 

uno et inter aquam dictam die Aa ex alio quas tres pecias terre et peciam 

prati predictas dictus quondam Johannes Buckinc simul cum una alia pecia 

terre in dicta parochia ad locum dictum aen Gheen Smijssen Strepe sita 

erga Gerardum de Berkel ad pactum acquisierat prout in litteris et quas 

tres pecias terre et medietatem pecie prati dictus Willelmus nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis de 

Dijnther de Asten supportavit cum litteris et jure occasione promittens 

super omnia ratam servare et obligationem deponere exceptis quinque 

lopinis siliginis hereditarie paccionis dicto Gerardo de Berkel exinde de 

jure solvendis annuatim (dg: ut dicebat testes) et in Asten supra bona 

dicta ten Per tradendis ut dicebat. Testes Coptiten et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 048v 06 di 06-03-1403. 

Arnoldus van den Goer vernaderde en behield. 

 

Arnoldus van den Goer prebuit et (dg: reportavit testes) obtinuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 048v 07 di 06-03-1403. 

Theodericus en Weijndelmoedis, kvw Theodericus van Essche, droegen over aan 

Willelmus van Dijechden alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van Mechtildis gnd Goeijarts van Breda. 

 

Theodericus et Weijndelmoedis liberi quondam Theoderici de Essche #cum 

tutore# omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

ipsis de morte quondam Mechtildis dicte Goeijarts (dg: jure su) de Breda 

iure successionis advoluta quocumque consistentia sive sita ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Willelmo de Dijechden promittentes indivisi 

cum tutore super habita et habenda ratam servare. Testes Scilder et 

Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 048v 08 di 06-03-1403. 

Everardus en Yda, kvw Emelricus Everaets soen, deden tbv Johannes zvw 

Arnoldus Ghenen soen van Gheffen afstand van alle erfgoederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van hun ouders, gelegen onder Lithoijen. 

 

Everardus et Yda (dg: f) liberi quondam Emelrici Everaets soen (dg: cum 

tutore) super omnibus et singulis hereditatibus ipsis de morte suorum 

quondam parentum jure successionis hereditarie advolutis quocumque 

locorum infra parochiam de Lijttoijen situatis ut dicebant ad opus 

Johannis filii quondam Arnoldi Ghenen soen de Gheffen hereditarie 

renuntiaverunt promittentes cum (dg: testes) tutore indivisi super habita 

et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 
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BP 1183 f 048v 09 di 06-03-1403. 

Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen ev Theoderica dvw Gerardus 

gnd Steenwech droeg over aan Johannes van Ghemert hun deel in een 

b-erfcijns van 10 schelling en in een b-erfcijns van 7 schelling, welke 

cijnzen Johannes gnd Snagge zvw Johannes gnd Snagge van Duijr met Sint-

Lambertus-Martelaar beurde, gaande uit een hofstad van wijlen Rutgerus gnd 

Teijen soen, in Duijr, tussen wijlen voornoemde Rutgherus enerzijds en 

Gerardus van Helmont anderzijds, welke cijnzen Goeswinus gnd Steenwech, tbv 

kv voornoemde Gerardus Steenwech bv voornoemde Goeswinus door voornoemde 

Gerardus verwekt bij Elizabeth wv voornoemde Rutgerus Teijen soen, 

verworven had. 

 

Gerardus filius quondam Johannis filii quondam Johannis !Bathesoen 

maritus et tutor legitimus Theoderice sue uxoris filie quondam Gerardi 

dicti Steenwech totam partem et omne jus sibi et dicte Theoderice quovis 

modo competentes in hereditario censu decem (dg: et septem) solidorum 

(dg: et septem) et in hereditario censu septem solidorum quos census 

Johannes dictus Snagge filius quondam Johannis dicti Snagge de Duijr se 

habere dicebat solvendos annuatim et hereditarie in festo beati Lamberti 

martiris de quodam domistadio quondam Rutgeri dicti Teijen soen sito in 

parochia de Duijr inter hereditatem eiusdem quondam Rutgheri ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Helmont ex alio et quos census Goeswinus 

dictus Steenwech ad opus liberorum dicti Gerardi Steenwech fratris 

eiusdem Goeswini !ad opus liberorum eiusdem Gerardi Steenwech ab eodem 

Gerardo et Elizabeth relicta dicti quondam (dg: ?R) Rutgeri Teijen soen 

pariter genitorum et generandorum (dg: s) acquisivit prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni de Ghemert cum litteris et jure occasione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicte Theoderice sue uxoris deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.049r. 

 tercia post invocacit: dinsdag 06-03-1403. 

 quarta post invocacit: woensdag 07-03-1403. 

 

BP 1183 f 049r 01 di 06-03-1403. 

Petrus zvw Johannes Pepercoren verkocht aan Arnoldus Steijmpel een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, tuin, erfgoederen en beemden, die behoorden 

aan wijlen Petrus zvw Ghevardus van Essche, in Esch, over het water gnd die 

Aa, aan de kant richting de kerk aldaar en uit alle cijnzen die wijlen 

voornoemde Petrus van Essche daar beurde, welk huis, tuin, erfgoederen, 

beemden en cijnzen nu aan eerstgenoemde Petrus behoren. 

 

Petrus filius quondam Johannis Pepercoren hereditarie vendidit Arnoldo 

Steijmpel hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo orto 

et hereditatibus et pratis que spectabant ad quondam Petrum filium 

quondam Ghevardi de Essche sitis in parochia de Essche ultra aquam dictam 

die Aa in latere versus ecclesiam ibidem atque ex omnibus censibus quos 

dictus quondam Petrus de Essche ibidem solvendos habuit et quos domum 

ortum hereditates prata et census primodictus Petrus nunc ad se spectare 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Scilder et Roesmont 

datum 3a post invocavit. 

 

BP 1183 f 049r 02 di 06-03-1403. 

Reijnerus Schaden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus Schaden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 049r 03 wo 07-03-1403. 

Petrus die Vrize zvw Petrus die Vrieze droeg over aan zijn oom Wolterus 

Coelborner alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders (dg: zijn vader Petrus en zijn moeder Heijlwigis). 

 

Petrus die Vrize filius quondam Petri die Vrieze omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum sita 

pri[modicto] Petro de morte (dg: dicti) quondam (dg: Petri et sui patris 

et quondam Heijlwigis sue matris) suorum parentum successione advoluta 

hereditarie supportavit !Woultero Coelborner suo avunculo promittens 

super habita et habenda ratam servare. Testes Aa et (dg: l) Uden darum 

quarta post invocavit. 

 

BP 1183 f 049r 04 wo 07-03-1403. 

Rutgherus Ghiben Melijs soen ev Heijlwigis dv Goeswinus Dunnecop droeg over 

aan Gerardus Coelner zvw Petrus van Doveren het deel, dat aan hem gekomen 

was na overlijden van Willelmus van den Sande resp. aan hem zal komen na 

overlijden van Aleijdis van den Sande wv voornoemde Willelmus van den 

Sande, in de helft van een huis en erf, in Den Bosch, over de Visbrug, 

tussen erfgoed van Gerardus van Engelen enerzijds en erfgoed van Gerardus 

Dravarts en Walterus die Geijnser anderzijds, belast met lasten. De brief 

overhandigen aan Rodolphus van den Sande. 

 

Rutgherus Ghiben Melijs soen maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filia! Goeswini Dunnecop totam partem et omne jus sibi de morte quondam 

Willelmi van den Sande successione advolutas et post mortem Aleijdis van 

den Sande relicte dicti quondam Willelmi van den Sande successione 

advolvendas in medietate domus et aree cum suis attinentiis site in Busco 

ultra pontem piscium inter hereditatem Gerardi de Engelen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Dravarts et Walteri die Geijnser !prout ibidem site 

sunt hereditarie supportavit Gerardo Coelner filio quondam Petri (dg: 

Coel) de Doveren promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: testes) exceptis oneribus de jure 

exinde prius solvendis. Testes Scilder et Broeder datum supra. Tradetur 

littera Rodolpho van den Sande. 

 

BP 1183 f 049r 05 wo 07-03-1403. 

Johannes zvw Henricus Roefs soen van Stiphout verkocht aan Sijmon zvw 

Arnoldus van Langhel een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Stiphout te leveren, gaande uit (1) een stuk beemd, deels in 

Stiphout en deels in Arle gelegen, tussen wijlen Godefridus van Vorspoel 

enerzijds en Katherina dvw voornoemde Henricus Roefs anderzijds, (2) een 

stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd Soerbeemt, tussen Godefridus van 

Heijenbrake enerzijds en Johannes van Dijnther smid anderzijds, (2) een 

stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd Scoerbeemt, tussen mr Godefridus 

van Overlake enerzijds en Johannes Coffermakers anderzijds, met een 

aangelegen stuk eusel, (3) een stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd 

Scoerbeemt, tussen voornoemde mr Godefridus enerzijds en Johannes die Wert 

van Stiphout anderzijds, (4) een stuk land in Stiphout, ter plaatse gnd op 
?Luidic Roet, tussen Rodolphus gnd Roef zv Godefridus enerzijds en Johannes 

gnd Houbraken anderzijds, (5) een stuk land, in Stiphout, ter plaatse gnd 

op ?Luidic Roet, tussen Johannes Lijsbetten soen van Stiphout enerzijds en 

wijlen Johannes van den Berghe anderzijds, (6) een stuk land, gnd die Ham, 

in Stiphout, tussen wijlen Henricus van der Braken enerzijds en wijlen 

Henricus Arts soen anderzijds, (7) een stuk land, gnd die Ham, in Stiphout, 

tussen wijlen Henricus van der Braken enerzijds en Rodolphus Goderts soen 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici Roefs soen de Stiphout (dg: hereditariam 

paccionem) hereditarie vendidit Sijmoni filio Arnoldi quondam de Langhel 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont 
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solvendam hereditarie purificationis (dg: ex pecia) et in Stiphout 

tradendam ex pecia prati sita pro parte in parochia de (dg: Sipp) 

Stiphout et pro parte in parochia de Arle inter hereditatem quondam 

Godefridi de Vorspoel ex uno et hereditatem Katherine filie quondam 

Henrici Roefs predicti ex alio atque ex pecia (dg: agri) #terre# siti! in 

parochia de Stiphout #ad locum dictum Sco[er]beemt# inter hereditatem 

Godefridi de Heijenbrake ex uno et Johannis de Dijnther fabri ex alio 

atque ex pecia terre sita in (dg: j) parochia de Stiphout et ad dictum 

locum !locum (dg: di) Scoerbeemt vocatum inter hereditatem magistri 

Godefridi de Overlake ex uno et Johannis Coffermakers ex alio simul cum 

pecia pascue dicte een (dg: eu) eeusel sibi coadiacente atque ex pecia 

terre sita in parochia et loco jamdictis inter hereditatem dicti magistri 

Godefridi ex uno et hereditatem Johannis die Wert de Stiphout ex alio 

atque ex pecia terre sita !jamdicta parochia ad locum dictum op ?Luidic 

Roet inter hereditatem Rodolphi dicti Roef (dg: -s s) filii Godefridi 

(dg: et he) ex uno et hereditatem Johannis dicti Houbraken ex alio atque 

ex pecia terre sita in (dg: jamdicta) parochia et loco jamdictis inter 

hereditatem Johannis Lijsbetten soen de Stiphout ex uno et hereditatem 
!hereditatem (verbeterd uit: heredes) quondam Johannis van den Berghe ex 

alio atque ex pecia terre dicta die Ham sita in dicta parochia de 

Stiphout inter hereditatem quondam Henrici van der Braken ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Arts soen ex alio atque ex pecia terre sita 

in dicta parochia de Stiphout dicta die Ham sita in dicta parochia de 

Stiphout inter hereditatem quondam Henrici van der Braken ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi Goderts soen ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam deponere !obligationem excepto censu domini 

fundi prius exinde !et sufficientem facere etc. Testes Scilder et Brueder 

datum quarta post invocavit. 

 

BP 1183 f 049r 06 wo 07-03-1403. 

Johannes die Voirster nzv hr Willelmus heer van Boxtel en Bela dvw Walterus 

van den Bulke verkochten aan Arnoldus zv Johannes van Loe een stuk land, 

ongeveer 1 zester rogge maat van Erp groot, in Erp, ter plaatse gnd aen 

Gheen Rullen Strepe, tussen Leonius van de Kelder enerzijds en Heijnmannus 

Yden soen en Metta Spaenrebeens anderzijds, waarin Margareta van den Bulke 

haar vruchtgebruik heeft, belast met de grondcijns. Na overlijden van 

voornoemde Margareta gaat het vruchtgebruik naar voornoemde koper Arnoldus. 

 

Johannes (dg: die de B) die Voirster filius naturalis domini Willelmi 

domini de Bucstel (dg: n) et Bela filia quondam Walteri van den (dg: B) 

Bulke cum tutore peciam terre (dg: sitam in parochia de Erpe ad locum 

dictum) unum (dg: sexta) sextarium siliginis mensure de Erpe vel circiter 

in semine capientem sitam in parochia de Erpe ad locum dictum aen Gheen 

Rullen Strepe inter hereditatem Leonii de Penu ex uno et inter 

hereditatem Heijnmanni Yden soen et Mette Spaenrebeens ex alio et in qua 

pecia terre Margareta van den Bulke suum possidet usufructum ut dicebant 

hereditarie (dg: su) vendiderunt Arnoldo filio Johannis de Loe 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam (dg: w) et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde de jure solvendo 

salvo tamen dicte Margarete suo usufructu quoad vixerit in dicta pecia 

terre post obitum eiusdem Margarete ad dictum Arnoldum emptorem 

devolvendum et succedendum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 049r 07 wo 07-03-1403. 

Arnoldus zvw Johannes van Loe droeg over aan Johannes gnd die Vorster nzvw 

hr Willelmus heer van Boxtel en Bela dvw Walterus zvw Henricus van der 

Bulke een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd ten Wijer, tussen Jacobus Tijt enerzijds en 

Walterus van den Wijer anderzijds, welke pacht voornoemde Arnoldus gekocht 

had van Walterus zvw Henricus van den Bulke. De brief overhandigen aan 
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voornoemde Johannes die Vorster. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Loe hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Erpe solvendam hereditarie purificationis et 

in Erpe tradendam de et ex domo et orto ac hereditatibus sibi 

adiacentibus sitis in parochia de Rode sancte Ode in !dicto (dg: in) ten 

Wijer inter hereditatem Jacobi Tijt ex uno et inter hereditatem Walteri 

(dg: W) van den Wijer ex alio quam paccionem dictus Arnoldus erga 

Walterum filium quondam Henrici van den Bulke emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: Be) Johanni dicto die (dg: Vor) 

Vorster filio naturali domini quondam Willelmi #domini# de Bucstel et 

Bele filie quondam Walteri (dg: van den B q) fili[i] quondam (dg: Walt) 

Henrici van der Bulke cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

Tradetur littera dicto Johanni die Vorster. 

 

1183 f.049v. 

 quarta post invocacit: woensdag 07-03-1403. 

 quinta post invocacit: donderdag 08-03-1403. 

 

BP 1183 f 049v 01 wo 07-03-1403. 

Hr Adam van Mierde priester droeg over aan Bartholomeus gnd Meus zvw 

Bartholomeus gnd Meus Wedigen soen 1/9 deel van een b-erfcijns van 100 pond 

en 16 pond, die wijlen hr Johannes van Wijflit heer van Blaersvelt ridder 

beurde, gaande uit de windmolen in Schijndel, welk 1/9 deel Arnoldus van 

Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester, voor een helft verworven had van 

hr Arnoldus Rover ridder en voor de andere helft van Johannes van 

Derentheren, en welk 1/9 deel voornoemde hr Adam verworven17 had van 

eerstgenoemde Arnoldus van Beke. 

 

Dominus Adam de Mierde presbiter (dg: h) unam nonam partem annui et 

hereditarii census centum librarum (dg: et) et sedecim librarum quem 

censum dominus quondam Johannes de Wijflit dominus de Blaersvelt miles 

annuatim et hereditarie solvendum habuit ex molendino venti consistente 

in Scijnle quam nonam partem Arnoldus de Beke filius naturalis domini 

quondam Arnoldi de Beke presbitri mediatim (dg: eg) erga dominum Arnoldum 

Rover militem et mediatim erga Johannem de Derentheren acquisierat et 

(dg: quam) quam nonam partem dicti census dictus dominus Adam erga (dg: 

di) primodictum Arnoldum de Beke acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Bar.) Bartholomeo (dg: filio quon) dicto 

Meus filio quondam Bartholomei dicti Meus Wedigen soen cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia (dg: ras) ratum! servare. Testes 

Egidius et Roesmont datum quarta post invocavit. 

 

BP 1183 f 049v 02 wo 07-03-1403. 

(dg: Petrus). 

 

BP 1183 f 049v 03 wo 07-03-1403. 

Walterus die Vrieze en zijn vrouw Aleijdis dvw Gerardus gnd Scunne wv 

Petrus zvw Walterus Nennen soen droegen over aan Walterus, zv voornoemde 

Petrus en Aleijdis, hun vruchtgebruik in alle goederen, die aan Walterus, 

zvw voornoemde Petrus en Aleijdis, gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Petrus, resp. aan hem zullen komen na overlijden van 

voornoemde Aleijdis. 

 

Walterus die Vrieze maritus legitimus ut asserebat Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Gerardi dicti Scunne relicte (dg: quondam) quondam !Petri 

filii quondam Walteri Nennen soen et dicta Aleijdis cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum sibi competentem in omnibus bonis que Waltero filio 

                         
17 Zie ← BP 1175 f 114r 01 do 12-11-1394, overdracht van dit 1/9 deel. 
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(dg: dicti q) dictorum quondam !Walteri et dicte Aleijdis de morte dicti 

quondam Petri sui patris successione sunt advoluta et post mortem dicte 

Aleijdis successione (dg: sunt advolut) advolventur quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant legitime supportaverunt dicto Waltero 

filio dictorum Petri et dicte Aleijdis promittentes indivisi super omnia 

ratam servare. Testes Coptiten et Danijel datum supra. {In margine 

sinistra een verticale haal naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1183 f 049v 04 wo 07-03-1403. 

Heijmericus Groij machtigde Egidius Coptiten, Egidius uten Wagen, 

Godefridus van Driel en Johannes van der Straten knecht van voornoemde 

Heijmericus zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Heijmericus (dg: Goi) Groij dedit (dg: potesta) Egidio Coptiten Egidio 

uten Wagen #Godefrido de Driel# et Johanni van der Straten (dg: ser) 

famulo dicti Heijmerici seu eorum alteri potestatem monendi suos census 

redditus pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur usque ad 

revocationem. Testes omnes scabini !testes quarta post invocavit. 

 

BP 1183 f 049v 05 wo 07-03-1403. 

Johannes zvw Johannes gnd Ketelleer van Mierle verkocht aan zijn broer 

Nijcholaus zvw voornoemde Johannes Ketelleers alle goederen, die aan 

eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

vader Johannes Ketelleer resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

moeder Gertrudis, gelegen onder Mierlo. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Ketelleer de (dg: M) Mierle omnia 

et singula bona primodicto Johanni de morte dicti quondam Johannis 

Ketelleer sui patris successione advoluta et post mortem Gertrudis sue 

matris successione advolvenda quocumque locorum infra parochiam de Mierle 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit 

Nijcholao suo fratri filio dicti quondam Johannis Ketelleers promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Coptiten et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 049v 06 do 08-03-1403. 

Lambertus Campen, Johannes die Becker zvw Johannes Knuijt van Broegel ev 

Jutta en Paulus van Dormalen ev Katherina droegen over aan Hermannus Coenen 

het deel, dat ze krachtens testament van Arnoldus Nolleken hebben, in een 

stenen huis en erf, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Laurencius Boeijen enerzijds en erfgoed van voornoemde Arnoldus 

Nolleken anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus Campen Johannes die Becker filius quondam Johannis Knuijt 

#tamquam maritus et tutor Jutte sue uxoris# de Broegel et Paulus de 

Dormalen #tamquam maritus et !Katherine# totam partem et omne jus eis 

competentes in domo lapidea et area sita in Buscoducis in vico 

Peperstraet (dg: vigore testamenti) inter hereditatem quondam Laurencii 

Boeijen ex uno et inter (dg: hereditatem) hereditatem (dg: di) Arnoldi 

Nolleken ex alio vigore testamenti a (dg: -b) dicto Arnoldo prius conditi 

hereditarie supportaverunt Hermanno Coenen promittentes super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1183 f 049v 07 do 08-03-1403. 

Lambertus Campen, Laurencius Reijners soen van Lijt, Johannes die Becker 

zvw Johannes Knuijt ev Jutta dvw Johannes van Maren, door hem verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Jutta, en Paulus gnd van Dormalen ev Katherina, dvw 

voornoemde Johannes van Maren en Jutta, droegen over aan Hermannus Coenen 

het deel, dat aan hen behoort krachtens testament van Arnoldus gnd Nolleken 

zvw Gerongius handschoenmaker, in een stenen huis en erf, in Den Bosch, in 

de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Laurencius Boeijen enerzijds en 
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erfgoed van voornoemde Arnoldus Nolleken anderzijds. 

 

Lambertus Campen #et Laurencius Reijners soen de Lijt# Johannes die 

Becker filius quondam Johannis Knuijt maritus et tutor Jutte sue uxoris 

filia! quondam Johannis de Maren ab eo et Jutte! sue! uxori pariter 

genita! et Paulus dictus de Dormalen maritus et tutor legitimus Katherine 

sue uxoris filia! dictorum quondam Johannis de Maren et !Jute sue uxoris 

totam partem et omne jus eis competentes in domo lapidea et area sita in 

Buscoducis in vico Peperstraet inter hereditatem quondam Laurencii 

Boeijen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Nolleken filii quondam 

Gerongii cijrothecarii ex alio vigore testamenti dicti Arnoldi dicti 

Nolleken hereditarie supportaverunt Hermanno Coenen (dg: filio q) 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Broeder datum quinta post invocavit. 

 

1183 f.050r. 

 quinta post invocacit: donderdag 08-03-1403. 

 sexta post invocacit: vrijdag 09-03-1403. 

 

BP 1183 f 050r 01 do 08-03-1403. 

Henricus Tijmmerman zvw Petrus Tijmmerman verkocht aan Cristina dvw 

Henricus Hadewigen soen van den Vorstenbossche een n-erfpacht van 3 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

stuk land, ongeveer 6 lopen groot, in Nistelrode, ter plaatse gnd op die 

Wijest, tussen Johannes van der Wijest enerzijds en Johannes Ghiben soen 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 2½ lopen rogge aan het 

Geefhuis in Den Bosch en een b-erfcijns van 5 schelling geld aan de kerk 

van Nistelrode. 

 

{Met haal verbonden met BP 1183 f 050r 03}. 

Henricus Tijmmerman filius quondam Petri Tijmmerman hereditarie vendidit 

Cristine filie quondam Henrici Hadewigen soen van den Vorstenbossche 

hereditariam paccionem trium sextariorum siliginus mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

sex lopinatas vel circiter continente sita in parochia de Nijsterle ad 

locum dictum op die Wijest inter hereditatem Johannis van der Wijest ex 

uno et inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditaria paccione duorum et dimidii (dg: modio) 

lopinorum siliginis mense sancti spiritus in Busco et hereditario censu 

quinque solidorum monete ecclesie de Nijsterle prius exinde solvendis et 

sufficientem facere. Testes Henricus et Danijel datum quinta post 

in[vocavit]. 

 

BP 1183 f 050r 02 do 08-03-1403. 

Cristina dvw Henricus Hadewigen soen van den Vorstenbosch verkocht aan haar 

broer Henricus zvw voornoemde Henricus alle goederen, die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar ouders. 

 

Cristina filia quondam Henrici Hadewigen soen van den Vorstenbosch cum 

tutore omnia et singula bona hereditaria sibi de morte suorum quondam 

parentum !suorum successione advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit Henrico suo fratri filio dicti 

quondam Henrici promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 050r 03 do 08-03-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1404), met 14¾ nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu in de beurs gaan, 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Walterus Coptiten, mr Godefridus 
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van Rode en Johannes Nellen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1183 f 050r 01}. 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XV 

novis Gelre gulden quales jam ad bursam currunt minus quarta parte unius 

novi Gelre gulden et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni 

redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo tercio mensis 

marcii die octava hora none presentibus Waltero Coptiten et magistro 

Godefrido de Rode et Johanne Nellen. 

 

BP 1183 f 050r 04 do 08-03-1403. 

Walterus Coptiten gaf uit aan Rijcoldus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen 

(1) de helft in een stuk beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Harde 

Beemde, tussen Johannes Scijndelkens soen enerzijds en eertijds Gerardus 

van der Aa, nu Bonifacius gnd Faes, anderzijds, (2) een stukje beemd, 

aldaar, tussen kvw Johannes Wijeroc en Johannes Vestman enerzijds en 

Johannes Voertman en andere naburen anderzijds, met beide einden strekkend 

aan voornoemde kvw Johannes Wijeroc, (3) een stukje beemd, aldaar, tussen 

eertijds Gerardus van Aa, nu Johannes Aleijten soen, enerzijds en Henricus 

Luijten soen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Walterus Coptiten (dg: tres particulas terre) #medietatem ad se 

spectantem in pecia# prati sita (dg: -s) in parochia de Scijnle in loco 

dicto die Harde Beemde (dg: quarum una) inter hereditatem Johannis 

Scijndelkens soen ex uno et inter hereditatem dudum Gerardi van der Aa 

nunc ad Bonifacium dictum Faes spectantem ex alio (dg: s) item particulam 

prati sitam ibidem inter hereditatem liberorum quondam Johannis Wijeroc 

(dg: ex uno) et hereditatem Johannis Vestman ex uno et inter hereditatem 

Johannis Voertman et aliorum vicinorum ibidem ex alio tendentem cum 

utroque fine ad hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Johannis 

Wijeroc atque particulam prati sitam ibidem inter hereditatem dudum 

Gerardi de Aa nunc ad Johannem Aleijten soen spectantem ex uno et inter 

hereditatem Henrici Luijten soen ex alio in ea quantitate qua ibidem site 

sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Rijcoldo filio quondam 

Willelmi Veren Hadewigen soen ab eodem hereditarie possidendas pro 

hereditaria paccione trium sextariorum siliginius mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 050r 05 do 08-03-1403. 

Voornoemde Rijcoldus beloofde aan voornoemde Walterus 15¾ Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, en 3 zester rogge, Bossche maat, na 

maning te leveren. 

 

Dictus Rijcoldus promisit super omnia dicto Waltero XV Hollans gulden 

monete comitis Willelmi et 3s quartas partes unius Hollant gulden #vel 

valorem# et tria sextaria siliginis mensure de Busco ad eius monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 050r 06 do 08-03-1403. 

Johannes die Groet zvw Willelmus van Loen beloofde aan Rijxkinus Mersman 36 

mud haver, Bossche maat, die afgelopen zomer gegroeid is op een kamp van 

voornoemde Johannes in Maren, ter plaatse gnd Loetser Weijden, op zondag 

Letare aanstaande (zo 25-03-1403) in Maren in het huis van voornoemde 

Johannes te leveren. 

 

Johannes die Groet filius quondam Willelmi de Loen promisit super omnia 

Rijxkino Mersman XXXVI modios (dg: s) avene mensure de Busco (dg: ad 
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dominicam) videlicet talis avene qualis crevit in estate preterita in 

campo dicti Johannis sito in parochia de Maren ad locum dictum Loetscher 

Weijden #ad dominicam letare proxime futuram persolvendos# et in (dg: 

domu) Maren in domo dicti Johannis tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 050r 07 vr 09-03-1403. 

Arnoldus Sterke zvw Enghelbertus verkocht aan Bertholdus zvw Johannes 

Lemkens soen een stuk broekland, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd aen 

Houwe, tussen Johannes van Mijngen enerzijds en Arnoldus Sterke zvw 

Arnoldus Sterke anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes die Groet 

en met het andere eind aan voornoemde Bertholdus zvw Johannes Lemkens soen. 

 

Arnoldus Sterke filius quondam Enghelberti peciam terre paludialis sitam 

in parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum aen Houwe inter 

hereditatem Johannis de Mijngen ex uno et hereditatem Arnoldi Sterke 

filii quondam Arnoldi Sterke ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Johannis die Groet et cum reliquo !Bertholdi filii quondam 

Johannis Lemkens soen prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto (dg: H) Bertholdo filio quondam Johannis Lemkens soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem tamquam de vero allodio 

deponere. Testes Danijel et Broder datum sexta post invocavit. 

 

BP 1183 f 050r 08 vr 09-03-1403. 

Johannes van Lent zvw Henricus Mudekens beloofde aan Johannes nzvw Arnoldus 

Heijme 2 oude schilden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 03-06-

1403) te betalen. 

 

Johannes de Lent filius quondam Henrici Mudekens promisit super omnia 

Johanni filio naturali quondam Arnoldi Heijme duos aude scilde seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Broder datum sexta post invocavit. 

 

BP 1183 f 050r 09 vr 09-03-1403. 

Albertus Buc van Lijt droeg over aan Willelmus van Lent zvw Henricus 

Mudekens soen de helft in een hofstad en boomgaard, in Groot Lith, tussen 

Petrus Lauwarts enerzijds en Zegheres van Meijel anderzijds, en de helft in 

½ morgen land aldaar, achter voornoemde hofstad, tussen voornoemde Petrus 

enerzijds en voornoemde Zegherus anderzijds, aan voornoemde Albertus Buc 

verkocht door Weijndelmoedis {f.050v} dvw Gerardus Bastart van Bathenborch. 

 

Albertus Buc de Lijt medietatem (dg: domistadii) in quodam domistadio et 

pomerio sitis in parochia de Groet Lijt inter hereditatem Petri Lauwarts 

ex uno et hereditatem Zegheri de Meijel ex alio ac medietatem in dimidio 

jugere terre sito ibidem retro dictum domistadium inter hereditatem dicti 

Petri ex uno et inter hereditatem dicti Zegheri ex alio venditas dicto 

Alberto Buc a Weijndelm[oede] 

 

1183 f.050v. 

 sexta post invocacit: vrijdag 09-03-1403. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 13-03-1403. 

 sabbato post invocacit: zaterdag 10-03-1403. 

 sexta post circumcisionem Domini: vrijdag 05-01-1403. 

 

BP 1183 f 050v 01 vr 09-03-1403. 

filia quondam Gerardi Bas[ta]rt de Bathenborch prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo de Lent filio quondam Henrici Mudekens 

soen cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Danijel et Broder datum sexta post invocavit. 

 

BP 1183 f 050v 02 di 13-03-1403. 

Godefridus van Driel, Ghisbertus zvw Rutgherus van Vlimen, Conrardus van 
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Tiel en Johannes Funsel beloofden aan Johannes Baliart 146 nieuwe Gelderse 

gulden geld van wijlen hr Willelmus graaf van Gelre of de waarde, een helft 

te betalen met Sint-Remigius (ma 01-10-1403) en de andere helft met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403). 

 

(dg: Gl) Godefridus de Driel et Ghisbertus filius quondam Rutgheri de 

Vlimen et Conrardus de Tiel et Johannes Funsel promiserunt indivisi super 

omnia (dg: magistro) Johanni Baliart centum et  (dg: XLVI LXXIII) #XLVI# 

nij Gelre gulden monete quondam (dg: com) domini Willelmi ducis Gelrie 

seu valorem (dg: ad) mediatim Remigii et (dg: j) mediatim nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Scilder datum 

tercia post reminiscere. 

 

BP 1183 f 050v 03 di 13-03-1403. 

Johannes Balijart verklaarde verkocht te hebben aan Godefridus van Driel, 

Ghisbertus Rutten, Conrardus van Tiel en Johannes van Funsel eikenhout, in 

Hees, ter plaatse gnd Monic Vinckel. Hij beloofde garantie en lasten af te 

handelen, zó dat de kopers het hout kunnen zagen en meenemen, zonder enige 

belasting. Hij beloofde hen vrij te houden van schade wegens het gebruik en 

“aenverden” van het hout. De kopers mogen het hout vervoeren over een weg 

die, via een hek, loopt naar de gemeint van Geffen. 

 

Solvit II grossos. 

Johannes Balijart (dg: palam recognovit se vendidisse) #palam recognovit 

se legitime vendidisse# Godefrido de Driel (dg: Ghisberto Ru) Ghisberto 

Rutten Conrardo de Tiel et Johanni de Funsel quedam ligna quercea sita in 

parochia de Hees in loco dicto Monic Vinckel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere (dg: et dictos emptores ad a dampnis 

eisdem occasione dicto emp secationis vehitionis) sic quod dicti emptores 

dicta ligna absque #absque# calangia quacumque poterunt vehere et secare 

ac eosdem indempnes servare a quibuscumque (dg: perso) dampnis eisdem 

emptoribus occasione usus seu attactionis theutonice des !aerverden 

dictorum lignorum eventientibus quovis modo in futurum et quod ipsi dicta 

ligna commode poterunt ducere et vehere (dg: p) ad eorum beneplacita per 

quandam viam tendentem versus communitatem de Geffen per quoddam 

repagulum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 050v 04 di 13-03-1403. 

Hilla van Tricht, Henricus van Zanbeke en Henricus zvw Theodericus Scrivers 

soen van Os beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 10 mud tarwe, Bossche 

maat, met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Hilla de Tricht Henricus de Zanbeke et Henricus filius quondam Theoderici 

Scrivers soen de Os promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad 

opus etc decem modios tritici mensure de Busco et in Busco tradendos ad 

omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Danijel et Broder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 050v 05 di 13-03-1403. 

Marcelius gnd Zeel zvw Willelmus van Eirde verkocht aan Gerardus Vilt, tbv 

Agnes en Elizabeth, nkv hr Johannes Koopman priester, (1) een hofstad, in 

Oss, tussen Petrus zvw Hermannus Teijen soen enerzijds en erfgoed van de 

fabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde hr Johannes Koopman en met het andere eind aan een 

gemene weg, (2) een stuk land, gnd die ?Hoeve, in een kamp, gnd Liefkens 

Campe, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van der Hoeven 

anderzijds, de hofstad belast met 1 Engelse en het stuk land met 18 

cijnspenningen aan de naburen van Oss. Zou één van voornoemde natuurlijke 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat het deel van de 

overledene naar de ander. Zouden beiden overlijden zonder wettig nageslacht 

dan gaan de goederen naar de naaste erfgenamen van voornoemde hr Johannes. 
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Voornoemde hr Johannes heeft het vruchtgebruik in voornoemde goederen. 

 
!Mercelius dictus Zeel filius quondam Willelmi de Eirde domistadium situm 

in parochia de Os inter hereditatem Petri filii quondam Hermanni Teijen 

soen ex uno et hereditatem fabrice sancti Johannis ewangeliste in Busco 

ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem (dg: magistri) #domini# 

Johannis !Marcatoris presbitri et cum reliquo fine ad communem plateam 

(dg: ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Vilt ad opus Agnetis et 

Aleijdis filiarum naturalium dicti domini Johannis Mercat) item peciam 

terre (dg: sitam in) dictam communiter die ?Hoeve sitam in quodam campo 

dicto Liefkens Campe inter communem viam ex uno et hereditatem Johannis 

van der Hoeven ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Vilt ad 

opus Agnetis (dg: Me) #et# Elizabeth filiarum naturalium dicti domini 

Johannis Mercatoris promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tamen uno Engelschen ex dicto domistadio et decem et 

octo denariis censualibus vicinis de Os ex dicta pecia terre de jure 

solvendis ut dicebat tali conditione quod si contingat dictas Agnetem et 

(dg: Aleijdem) #Elizabeth seu earum alteram# absque prole legitima ab eis 

seu earum altera #generanda# superviva remanente decedere quod tunc post 

huiusmodi decedentem ad reliquam earundem Agnetis et (dg: Aleijdem) 

#Elizabeth# diutius viventem in humanis succedet! et devolvetur! post 

vero decessum earundem (dg: ambarum) Agnetis et (dg: Aleijdis) !ambarum 

si absque prole legitima decesserunt ad heredes proximores dicti domini 

Johannis succedentes et devolventes pleno jure hereditario salvo tamen 

dicto domino Johanni suo usufructu in premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 050v 06 za 10-03-1403. 

Gerlacus Cnode met den Broede beloofde aan Andreas van Drodis 44 pond 10 

schelling geld met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403; 21+30+31+24 = 106 

dgn) te betalen. 

 

Gerlacus Cnode met den Broede promisit super omnia Andree de Drodis 

XLIIII libras et X solidos monete ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Egidius et Henricus datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1183 f 050v 07 za 10-03-1403. 

Wiskinus gnd Wisken zvw Theodericus Neven soen beloofde aan Nijcholaus 

Bollen verwer 200 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager 

voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (zo 24-06-1403) 

en de andere helft met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403). 

 

Wiskinus dictus Wisken filius quondam Theoderici Neven soen promisit 

#super omnia# Nijcholao Bollen tinctori ducentos novos Gelre gulden 

scilicet (dg: dce) decem Vleemsche placken seu IX boddrager pro quolibet 

computato mediatim (dg: Johannis) nativitatis Johannis et mediatim 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Egidius et) 

Dijnther et Egidius datum supra. 

 

BP 1183 f 050v 08 vr 05-01-1403. 

Laurencius zv Zegerus van Kuijc en Johannes nzv Johannes van Brecht 

beloofden aan Henricus van Gravia 125 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

op zondag Invocavit (zo 04-03-1403) te betalen. 

 

Laurencius filius Zegeri de Kuijc (dg: Ja) Johannes filius naturalis 

Johannis de Brecht promiserunt indivisi super omnia Henrico de Gravia 

centum et viginti quinque novos Gelre gulden seu valorem ad dominicam 

invocavit persolvendos. Testes (dg: d) Aa Uden et Scilder datum sexta 

post circumcisionem Domini. 

 

BP 1183 f 050v 09 za 10-03-1403. 

Voornoemde Henricus van Gravia droeg voornoemde 125 Gelderse gulden over 
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aan Theodericus van Amelroden pitansarius van de hertogin van Brabant. 

 

Dictus Henricus de Gravia dictos centum et XXV Gelre gulden supportavit 

Theoderico de Amelroden pitansario domine nostre ducisse Brabantie cum 

litteris et jure. Testes Egidius et Uden datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1183 f 050v 10 di 13-03-1403. 

Voornoemde Theodericus droeg het voornoemde over aan Reijnerus Willems. 

 

Dictus Theodericus premissa supportavit Reijnero Willems cum litteris et 

jure. Testes Dijnther et Broder !testes tercia post reminiscere. 

 

 


