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1183 f.064r. 

 in festo innocentium: donderdag 28-12-1402. 

 anno CCCCmo secundo indictione XI ipso festo innocentium pontificis 

  Bonifacii noni anno suo XIIII: donderdag 28-12-1402. 

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

 

BP 1183 f 064r 01 do 28-12-1402. 

Johannes van den Veken, zijn dochter Enghelberna en Elizabeth dvw Gerardus 

Kuijcman verpachtten aan Arnoldus die Lange en Berisius van Breda (1) een 

huis, schuur, met ondergronden, tuin en een aangelegen erfgoed van 

voornoemde Johannes, 20 lopen rogge groot, in Tilburg, naast de plaats gnd 

die Hoevel, tussen Nijcholaus van den Veken enerzijds en Johannes Roef 

anderzijds, (2) een erfgoed, gnd die Swerte Berch, 5 lopen rogge groot, in 

Tilburg, tussen Henricus Peijman enerzijds en Ghibo Neve anderzijds, voor 

een periode van 5 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 15-04-1403), per jaar 

voor 11 mud rogge, maat van Tilburg, geheel aan voornoemde Elizabeth in 

Tilburg te leveren, een helft met Pasen en de andere helft met Lichtmis. De 

brief van Elizabeth overhandigen aan Gerardus van Aa zv Bertoldus. De brief 

van Arnoldus die Lange, Berisius en Henricus Voet overhandigen aan Matheus 

zvw Ywanus van Gravia. 

 

Littera Arnoldi die Lange Berisii et Henrici Voet {slaat kennelijk op BP 

1183 f 064r 04} tradetur Matheo filio q[uondam] Ywani de Gravia. 

Duplicetur. Solverunt Arnoldus et Berisius. 

Johannes van den Veken Enghelberna eius filia et Elizabeth filia quondam 

(dg: u..) Gerardi Kuijcman (dg: al) domum horreum cum suis fundis et 

ortum #et hereditatem sibi adiacentem dicti Johannis XX lopinos siliginis 

in semine capientem# sitos in parochia de Tilborch juxta locum dictum die 

Hoevel inter hereditatem Nijcholai van den Veken ex uno et inter 

hereditatem Johannis Roef ex alio item quandam hereditatem dictam die 

Swerte Ber[ch] quinque lopinos siliginis in semine capientem sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Henrici Peijman ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Neve ex alio (dg: ut i) in ea quantitate qua ibidem 

site sunt dedit ad annuum pactum Arnoldo die Lange et Berisio de Breda ab 

eisdem ad spacium quinque annorum festum pasche proxime futurum sine 

medio sequentium possidendos anno quolibet dictorum quinque (dg: mo) 

annorum pro (dg: XI) XI modiis siliginis mensure de (dg: Bus) Tilborch 

dandis #dicte Elizabeth integraliter# (dg: sibi) ab aliis quolibet 

dictorum quinque annorum mediatim pasche et mediatim purificationis et 

pro primo termino a pasche proxime futuro ultra annum et in Tilborch 

tradendis promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et (dg: alter) alii super omnia repromiserunt. 

Testes Willelmus et Danijel datum in festo innocentium. Littera Elizabeth 

tradetur Gerardo de Aa filio Bertoldi. 

 

BP 1183 f 064r 02 do 28-12-1402. 

Voornoemde Johannes van den Veken, Enghelberna, Elizabeth en Nijcholaus bv 

Johannes beloofden aan voornoemde Arnoldus die Lange 41 Hollandse gulden 

geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, na maning te betalen. 

 

Solvit. 

Dicti Johannes van den Veken Enghelberna Elizabeth et Nijcholaus (dg: 

filius dicti) #frater# Johannis promiserunt indivisi super omnia dicto 

Arnoldo die Lange XLI Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel 

valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 064r 03 do 28-12-1402. 

De drie eersten beloofden Nijcholaus schadeloos te houden. 
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+. 

Tres primi promiserunt (dg: alium) Nijcholaum indempnem servarre. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 064r 04 do 28-12-1402. 

Voornoemde Johannes, Enghelberna en Elizabeth beloofden aan Henricus Voet 

44 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. De brief 

overhandigen aan Matheus zv Ywanus van Gravia. 

 

(dg: dicti debitores promiserunt) Dicti Johannes Enghelberna et Elizabeth 

(dg: liberi eiusdem Johannis) promiserunt indivisi super omnia #Henrico 

Voet# XLIIII Stramproedsche Gelre gulden vel valorem ad eius monitionem 

persolvendos. Testes datum supra. Tradetur littera Matheo filio Ywani de 

Gravia. 

 

BP 1183 f 064r 05 do 20-11-1578. 

De volgende brief is op verzoek van Bartholdus van ?Fle..u voor de tweede 

keer geïngrosseerd, omdat de oorspronkelijke brief ?waarschijnlijk sterk 

vervuild was? zodat die niet gelezen kon worden. 

 

De consensu dominorum scabinorum sequens littera secundario ingrossata 

est ad instantiam Bartholdi de ?Fle..u ex quo littere primarie extens.. 

in ?fecra ?defossite fuerunt et ut apparebat ?depenerant ut legi nequeant. 

Testes Winants et Stegen datum XXta novembris anno XVc LXXVIII. 

 

BP 1183 f 064r 06 do 28-12-1402. 

Johannes wever van Houbraken, zijn zoon Godefridus en Rombaldus van 

Eijndoven ev Elizabeth dv voornoemde Johannes verkochten aan Katherina wv 

Godefridus van Gheldorp een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

Marselius van der Scueren leverde aan voornoemde Godefridus van Gheldorp, 

en die voornoemde Godefridus van Gheldorp vermaakt had aan voornoemde 

Johannes, Godefridus en Elizabeth. 

 

Johannes textor de Houbraken Godefridus eius filius et Rombaldus de 

Eijndoven maritus et tutor legitimus Elizabeth sue (dg: sue) uxoris filie 

dicti Johannis hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure 

de (dg: Gheldorp) #Buscoducis# quam paccionem duorum modiorum siliginis 

#Marselius van der Scueren Godefrido de Gheldorp solvere consueverat et 

quam paccionem idem# Godefridus de Gheldorp legaverat Johanni Godefrido 

et Elizabeth predictis ut dicebant hereditarie vendiderunt Katherine 

relicte quondam Godefridi de Gheldorp predicti promittentes indivisi 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et quorumcumque heredum suorum deponere et 

quod #nec# ipsi #nec eorum heredes# mediante testamento dicti quondam 

Godefridi (dg: numquam) jus petent vel prosequentur (dg: mediante 

testamento dicti quondam Godefridi) ad et supra paccionem predictam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 064r 07 do 28-12-1402. 

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

voornoemde schepenen, Rutgherus van Gheldorp, Willelmus Wadepoel en 

Arnoldus die Lange. 

 

A. 

Et fiet instrumentum super eodem. Actum in camera anno CCCCmo secundo 

indictione XI mensis (dg: decembris) ipso festo innocentium hora 

vesperarum pontificis Bonifacii noni anno suo XIIII presentibus dictis 

scabinis Rutghero de Gheldorp Willelmo Wadepoel et Arnoldo die Lange. 

 

BP 1183 f 064r 08 do 28-12-1402. 

Walterus zvw Johannes Metten soen van Best beloofde aan Willelmus Wadepoel 
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2 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Walterus filius quondam Johannis Metten soen de Best promisit super omnia 

Willelmo Wadepoel II modios siliginis mensure de Busco ad monitionem 

dicti Willelmi persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 064r 09 wo 03-01-1403. 

Godefridus Meirsken zvw Johannes van Dommellen droeg over aan Johannes van 

Eckerbroijt zvw Theobaldus gnd Dijebout van Ackerbroijt een stuk land, gnd 

die Hambosse Acker, in Someren, tussen Johannes sPapen enerzijds en 

Margareta des Bruijnen anderzijds, met een eind strekkend aan erfg vw 

Willelmus gnd van Laervenne en met het andere eind aan kinderen gnd van der 

Meir, welk stuk land voornoemde Godefridus gekocht had van Henricum zvw 

Henricus zvw Henricus gnd Dijebouts. 

 

Godefridus (dg: Meer) Meirsken filius quondam Johannis de Dommellen 

peciam terre #ad se spectantem# dictam die Hambossche Acker sitam in 

parochia de Zomeren inter hereditatem Johannis sPapen ex uno et inter 

hereditatem Margarete des Bruijnen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem heredum quondam Willelmi dicti de Laervenne et cum reliquo 

fine ad hereditatem liberorum dictorum van der Meir et quam peciam terre 

dictus Godefridus erga Henricum filium quondam Henrici filii quondam 

Henrici dicti Dijebouts emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni de Eckerbroijt filio quondam Theobaldi dicti Dijebout 

de Ackerbroijt #cum litteris et jure# (dg: ad) promittens super omnia 

ratam servare (dg: et obligationem deponere). Testes Coptiten et Scilder 

datum quarta post circumcisionis Domini. 

 

1183 f.064v. 

 sexta post nativitatis Domini: vrijdag 29-12-1402. 

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

 quinta post circumcisionis: donderdag 04-01-1403. 

 

BP 1183 f 064v 01 vr 29-12-1402. 

Henricus Krekelhoven zvw Petrus van Krekelhoven, Johannes die Meijer, 

Zebertus van Krekelhoven zv Engbertus van Krekelhoven en Willelmus Vos zvw 

Henricus Vos beloofden aan de secretaris, tbv etc, 48 oude Franse schilden 

met Vastenavond aanstaande (di 27-02-1403; 2+31+27 = 60 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Henricus Krekelhoven filius quondam Petri de Krekelhoven Johannes die 

Meijer (dg: et) Zebertus de Krekelhoven filius Engberti de Krekelhoven et 

Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos promiserunt indivisi super omnia 

(dg: Sijmoni) #mihi# ad opus etc quadraginta octo aude scilde Francie ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes Scilder et 

Broeder datum sexta post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 064v 02 vr 29-12-1402. 

Reijnerus zvw Hermannus Reijners soen van Veen en Johannes Raven beloofden 

aan de secretaris, tbv etc, 11 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 27-02-1403; 2+31+27=60 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Reijnerus filius quondam Hermanni Reijners soen de Veen et Johannes (dg: 

Raven) Raven promiserunt indivisi super omnia (dg: Sijmoni) #mihi# ad 

opus etc XI aude scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos (dg: testes) sub pena unius. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 064v 03 vr 29-12-1402. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 
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Solvit. 

Primus promisit super omnia alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 064v 04 vr 29-12-1402. 

Johannes gnd Hellic zvw Johannes Hellic van Lijttoijen verkocht aan 

Mechtildis wv Albertus van Merlaer 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd in het Broec, ter plaatse gnd in Heijnen Hoeve, tussen Henricus Roelofs 

soen beneden enerzijds en Ghisbertus zvw Lambertus van Brakel boven 

anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Polredijc tot aan een sloot gnd 

den Vorsten Hoet Grave, belast met zegedijken, weteringen een sloten, 

binnenslands. 

 

Johannes (dg: Hellecke) dictus Hellic filius quondam Johannis Hellic de 

Lijttoijen unum juger terre situm in parochia de Lijttoijen ad locum 

dictum int Broec in loco dicto in Heijnen Hoeve inter hereditatem Henrici 

(dg: n) Roelofs soen inferius ex uno et inter hereditatem Ghisberti filii 

quondam Lamberti de Brakel (dg: ex) superius ex alio tendens a loco dicto 

Polredijc ad (dg: communi) quoddam fossatum dictum den Vorsten Hoet Grave 

ut dicebat (dg: vendidit) hereditarie vendidit Mechtildi relicte quondam 

Alberti de Merlaer promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: aqueductibus dictis zegedi) aggeribus dictis 

zegediken aqueductibus dictis weteringen et fossatis infra terram sitis 

et ad dictum juger terre de jure spectantibus ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 064v 05 vr 29-12-1402. 

Ghibo zvw Everardus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

∙. 

Ghibo filius quondam Everardi Buc prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 064v 06 wo 03-01-1403. 

Johannes en Marselius, kvw Arnoldus Vrient van Doerne, verkochten aan 

Theodericus gnd Ghilen soen een stuk beemd en een aangelegen stuk land, in 

Someren, ter plaatse gnd Hijsenbergen, tussen voornoemde Theodericus Ghilen 

soen enerzijds en Gerardus Brant, Jutta Hanen en haar kinderen anderzijds. 

 

Johannes et Marselius liberi quondam Arnoldi Vrient de Doerne (dg: 

hereditarie vendiderunt Theoderico dicto Ghilen soen de Someren unam) 

peciam prati (dg: cum quadam) #et# peciam (dg: prati) terre sibi 

adiacentem sitas in parochia de Zomeren ad locum dictum Hijsenbergen 

inter hereditatem dicti Theoderici !Ghlen soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Brant et Jutte Hanen et suorum liberorum ex alio ut 

dicebant #hereditarie vendiderunt Theoderico dicto Ghilen soen# 

promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Coptiten et Scilder datum quarta post circoncisionis Domini. 

 

BP 1183 f 064v 07 wo 03-01-1403. 

Voornoemde Johannes beloofde zijn broer Marselius hiervan schadeloos te 

houden. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia Marselium suum fratrem de premissis 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 064v 08 do 04-01-1403. 

Egidius zvw Egidius van Straten en zijn oom Arnoldus Zicheman beloofden aan 

Jacobus Goes zvw Jacobus Goes dat kvw Margareta dvw Willelmus Zicheman 

afstand zullen doen tbv eerstgenoemde Jacobus Goes van (1) een hoeve van 

wijlen Arnoldus van Beke, gnd die Groet Donc, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eirde, (2) een kamp, gnd die Nieuwe Camp, van wijlen voornoemde 
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Arnoldus van Beke, in de gemeint van Veghel, tussen de gemeint van Veghel 

enerzijds en de gemeint van Schijndel anderzijds, met een eind strekkend 

aan Henricus Pepercoren, (3) een akker van wijlen voornoemde Arnoldus van 

Beke, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Henricus Ghizels 

enerzijds en wijlen Rodolphus Roncke anderzijds, (4) een stuk eusel, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tusssen een gemene weg enerzijds en 

erfgoed gnd die Bauderic anderzijds; of dat voornoemde kvw Margareta nimmer 

daarop rechten zullen doen gelden. 

 

Egidius filius quondam Egidii de Straten et Arnoldus Zicheman eius 

avunculus promiserunt indivisi super omnia Jacobo Goes filio quondam 

Jacobi Goes quod ipsi quascumque #proles# (dg: heredes et successores) 

quondam Margarete filie quondam (dg: Willelmi) Willelmi Zicheman #(dg: 

...e)# super quodam manso quondam Arnoldi de Beke dicto die Groet Donc 

sito in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde atque super 

juribus et atttinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis atque super quodam campo dicto die Nuwe 

Camp dicti quondam Arnoldi de Beke sito in communitate de Vechel inter 

communitatem de Vechel ex uno et inter communitatem de Scijnle ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici Pepercoren atque super 

quodam agro dicti quondam Arnoldi de Beke sito in dicta parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Eirde inter hereditatem Henrici Ghizels ex uno 

et inter hereditatem quondam Rodolphi Roncke ex alio atque super pecia 

pascue dicte eeusel sita in dicta parochia ad dictum locum Eirde vocatum 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem dictam die Bauderic ex 

alio atque super jure ad opus primodicti Jacobi Goes hereditarie facient 

renuntiare seu quod ipse (dg: Ar) Egidius et Arnoldus dictas proles et 

successores dicte quondam Margarete perpetue tales habebunt quod numquam 

presument se jus in premissis habere. Testes Egidius et Nijcholaus datum 

quinta post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 064v 09 do 04-01-1403. 

Johannes Bever Belen Neve van Hezewijc zvw Henricus Bever smid beloofde aan 

Gerardus van den Merendonc 36 mud hop, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403) te leveren, in Heeswijk af te meten en voor 

rekening van Johannes in Den Bosch te bezorgen. 

 

Johannes #Bever# Belen Neve de Hezewijc #filius quondam Henrici Bever 

fabri# promisit super omnia Gerardo van den Merendonc XXXVI modios lupuli 

mensure de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Hezewijc 

mensurandos et sub laboribus et expensis dicti Johannis in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 064v 10 do 04-01-1403. 

Petrus gnd Oir zvw Laurencius ev Katherina dvw Godefridus van Baesscot 

verkocht aan Henricus Matheeus een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Beek, die Gerardus van Scarpenborch beloofd had aan wijlen voornoemde 

Godefridus van Baesscot, met Sint-Thomas-Apostel in Beek te leveren, gaande 

uit (1) een {f.065r} stuk land, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Biest, 

tussen erfgoed van de heer van Vorsselaer enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met beide einden strekkend aan Stephanus Spruijt, en uit de 

schuur op dit stuk land, (2) erfgoederen gnd Driessche, aldaar, welk stuk 

land, schuur en erfgoederen voornoemde Gerardus van voornoemde Godefridus 

in pacht verkregen had voor 7 schelling gemeen paijment b-erfcijns, 1 oude 

groot, 3 penning nieuwe cijns en voornoemde b-erfpacht, en welke pacht aan 

voornoemde Petrus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van de ouders van 

zijn voornoemde vrouw Katherina, na erfdeling tussen hem en Godefridus van 

Arkel ev Elizabeth dvw voornoemde Godefridus. Johannes zvw Laurencius Petri 

Oirs bv voornoemde verkoper deed afstand; hij zal mbv brieven en beloften, 

aan hem door zijn voornoemde broer Petrus gegeven en gedaan, nimmer rechten 
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hierop doen gelden. 

 

Petrus dictus Oir filius quondam Laurencii maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Godefridi de Baesscot hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Beke quam Gerardus de 

Scarpenborch promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Godefrido 

de Baesscot hereditarie Thome apostoli et in Beke tradendam ex quadam 

 

1183 f.065r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 065r 01 do 04-01-1403. 

pecia terre sita in parochia de Beke ad locum dictum communiter die Biest 

inter hereditatem domini de Vorsselaer ex uno et inter communem plateam 

ex alio tendente cum utroque fine ad hereditatem Stephani Spruijt atque 

ex quodam horreo in dicta pecia terre consistente preterea ex quibuscum! 

hereditatibus dictis communiter Driessche sitis ibidem et ad dictam 

peciam terre pertinentibus quas peciam terre horreum et hereditates 

Driessche vocatas dictus Gerardus pro VII solidis communis pagamenti 

hereditarii census et pro uno antiquo grosso et tribus denariis (dg: a) 

novi census prius exinde solvendis et pro predicta paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure erga dictum Godefridum ad pactum 

acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie su vendidit Henrici 

Matheus) et quam paccionem dictus Petrus sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam parentum (dg: eiusdem) #dicte Katherine# sue uxoris successione 

advolutam esse et sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter 

ipsum et Godefridum de Arkel maritum legitimum Elizabeth sue uxoris filie 

dicti quondam Godefridi in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Matheeus supportavit cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Godefridi de Baesscot et suorum heredum deponere. Quo facto 

Johannes filius quondam Laurencii Petri Oirs frater dicti venditoris 

super dicta paccione et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere et quod ipse mediantibus quibuscumque litteris et 

promissionibus sibi ad dicto Petro suo fratre datis et promissis numquam 

jus petet nec prosequetur ad et supra paccionem predictam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 065r 02 do 04-01-1403. 

Egidius Coptiten maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Petrus Oir zvw Laurencius met zijn goederen. 

 

Egidius Coptiten omnes venditiones alienationes et obligationes factas 

per Petrum Oir filium quondam Laurencii cum suis bonis calumpniavit. 

Testes Nijcholaus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 065r 03 do 04-01-1403. 

Hermannus Coenen soen en zijn zuster Margareta wv Johannes van Lijemde 

verkochten aan Albertus ketelaar zvw Albertus ketelaar (dg: een b-erfcijns) 

21 schelling geld dat ten tijde van de betaling gemeenlijk in Den Bosch in 

de beurs gaat, die Cristina dvw Nijcholaus Lebkens beloofd had erfelijk te 

betalen aan Gerongius handschoenmaker, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, waarin voornoemde Cristina woonde, welk huis, erf en tuin 

voornoemde Cristina ?geruild had tegen voornoemde Gerongius, welke 21 

schelling nu aan hen behoren. 

 

Hermannus Coenen soen et Margareta eius soror relicta quondam Johannis de 

Lijemde cum tutore (dg: hereditarium censum) XXI solidos monete pro 

tempore solutionis huiusmodi communiter in Busco ad bursam currentis quos 
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Cristina filia quondam Nijcholai Lebkens promiserat se daturam et 

soluturam Gerongio cijrothecario hereditarie pro una (dg: medietate d) 

#dimidietate# Johannis et pro reliqua (dg: medietate) dimidietate 

nativitatis Domini de domo area atque orto in Busco in vico dicto 

Peperstrate situatis in qua domo et area dicta Cristina morabatur quam 

domum et aream cum orto ad eandem #domum# pertinente dicta Cristina erga 

dictum Gerongium !compermatur prout in litteris quos XXI solidos nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Alberto cacabario filio 

quondam Alberti cacabarii supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Gerongii et 

suorum heredum et successorum deponere. Testes Egidius et Nijcholaus 

datum supra. 

 

BP 1183 f 065r 04 do 04-01-1403. 

Arnoldus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen en Theodericus Zuelic ev 

Margareta dv voornoemde Arnoldus verkochten aan Henricus van Eijcke zvw 

Gerardus van Eijcke een kamp eertijds van Willelmus Tolinc, gnd Jacobs 

Buenre, in Schijndel, naast de plaats gnd Luttel Eijnde, ter plaatse gnd 

die Scoetse Hoeve, tussen erfgoed gnd Meeus Buenre enerzijds en erfgoed gnd 

Rutghers Buenre, nu behorend aan Henricus van Eijcke, anderzijds, welk kamp 

voornoemde Arnoldus verworven1 had van voornoemde Willelmus Tolinc, belast 

met ¾ cijnshoen aan de grondheer en een b-erfcijns van 6 pond geld aan 

Rutgherus van Gheldorp. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi Veren Hadewigen soen et Theodericus 

Zuelic maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie dicti 

Arnoldi quendam campum dudum Willelmi Tolinc vulgariter Jacobs Buenre 

nuncupatum situm in parochia de Scijnle (dg: ad) juxta locum dictum 

Luttel Eijnde in loco dicto die Scoetsche Hoeve inter hereditatem dictam 

Meeus Buenre ex uno et inter hereditatem dictam Rutghers Buenre nunc ad 

Henricum de Eijcke spectantem ex alio (dg: ut dicebat) quem campum dictus 

Arnoldus erga dictum Willelmum Tolinc acquisierat ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Henrico de Eijcke (dg: promittentes indi) filio quondam 

Gerardi de Eijcke promittentes indivisi super omnia (dg: ratam) warandiam 

et obligationem deponere exceptis tribus quartis partibus unius pulli 

censualis domino (dg: fun) fundi et hereditario censu VI librarum monete 

Rutghero de Gheldorp exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 065r 05 do 04-01-1403. 

Alardus van Berlikem beloofde aan Theodericus Goetscalcs 25 nieuwe Gelderse 

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

 

Alardus de Berlikem promisit super omnia Theoderico Goetscalcs XXV novos 

Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.065v. 

 quinta post circumcisionis: donderdag 04-01-1403. 

 

BP 1183 f 065v 01 do 04-01-1403. 

Henricus Wijnt en zijn kinderen Hermannus en Elizabeth verkochten aan 

Cristianus zvw Theodericus van Berze ½ morgen land, in Maren, ter plaatse 

gnd Coleije, beiderzijds tussen Johannes Wolpharts soen, belast met 

zegedijken, waterlaten en sluizen, binnenslands. 

 

Henricus Wijnt #Hermanus! et Elizabeth eius liberi cum tutore# dimidium 

juger terre situm in parochia de Maren ad locum dictum Coleije inter 

hereditates Johannis Wolpharts soen ex utroque latere coadiacentes ut 

                         
1 Zie ← BP 1177 f 027v 14 do 26-02-1383 (2), uitgifte van Jacobs Buenre aan Arnoldus Willems 
soen. 
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dicebant #hereditarie vendiderunt# Cristiano filio quondam Theoderici de 

Berze promittens #cum tutore indivisi# super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et sluijsis ad 

premissa spectantibus et infra terrram sitis. Testes Nijcholaus (dg: 

datum) et Danijel datum quinta post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 065v 02 do 04-01-1403. 

Hr Hermannus priester nzvw hr Reijmboldus van Os priester droeg over aan 

Goeswinus Moedel van der Donc een b-erfcijns van 2 oude groten en 2 

hoenderen, die wijlen hr Reijmbodus beurde, gaande uit een hofstad van 

wijlen Henricus Ridder, nu behorend aan voornoemde Goeswinus Moedel, in 

Oss, op welke hoofstad voornoemde Goeswinus een stenen huis heeft laten 

zetten, welke cijns voornoemde hr Reijmboldus in zijn testament vermaakt 

had aan zijn voornoemde natuurlijke zoon hr Hermannus. 

 

Dominus Hermannus presbiter filius #naturalis# quondam domini (dg: 

Marselii de Os) Reijmboldi de Os presbitri hereditarium censum duorum 

grossorum antiquorum et duorum pullorum quem dominus quondam Reijmbodus 

solvendum habuit (dg: ex domi) hereditarie ex domistadio quondam Henrici 

Ridder nunc ad Goeswinum Moedel van der Donc spectante sito in Os (dg: 

inter h) in quo domistadio dictus Goeswinus unam domum lapideam fecerat 

(dg: fundari) construi et edificari et quem censum dictus dominus 

Reijmboldus dicto domino Hermanno suo filio naturali in suo testamento 

legaverat ut dicebat hereditarie supportavit Goeswino Moedel predicto 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam domini Reijmboldi et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 065v 03 do 04-01-1403. 

Margareta wv Conrardus Piecke zvw Willelmus Piecke droeg over aan Amelius 

Vaecke zv Johannes Vaecke szv voornoemde Margareta haar vruchtgebruik in 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Aude Host, 40 lopen 

rogge groot, in Westilburg, tussen erfgoed behorend aan het klooster van 

Tongerlo enerzijds en een gemene weg gnd die Ghemeijn Heerwech anderzijds, 

met een eind strekkend aan Willelmus Molle en met het andere eind aan 

erfgoed van voornoemd klooster, welke pacht wijlen voornoemde Conrardus 

Piecke veworven had van Godefridus zvw Arnoldus Bonincs soen van Tijel. 

 

Solvit. 

Margareta relicta quondam Conrardi Piecke filii quondam Willelmi Piecke 

cum tutore usufructum sibi competentem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie Remigii et in Busco 

#tradenda# ex pecia terre dicta die Aude Host XL lopinos siliginis in 

semine capiente sita in parochia de Westilborch inter hereditatem 

spectantem ad conventum de Tongherlo ex uno et inter communem plateam 

dictam die Ghemeijn Heerwech ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Willelmi Molle et cum reliquo fine ad hereditatem dicti conventus quam 

paccionem dictus quondam Conrardus Piecke erga Godefridum filium quondam 

Arnoldi Bonincs soen (dg: emendo) de Tijel acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Amelio Vaecke filio Johannis Vaecke genero dicte 

Margarete promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Egidius 

et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 065v 04 do 04-01-1403. 

Elizabeth dvw Johannes Reghenberch droeg over aan Nijcholaus zvw Arnoldus 

Rutghers soen 1/6 deel in ½ mudzaad roggeland, in Hees, ter plaatse gnd 

Buedic Rot, tussen voornoemde Nijcholaus enerzijds en Roelkinus zvw 

Walterus Rodolph soen anderzijds, mogelijk belast met cijnzen en pachten 

als voornoemde Johannes Reghenberch die daaruit moest leveren. 
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Elizabeth filia quondam Johannis Reghenberch cum tutore sextam partem ad 

ipsam spectantem in dimidia modiata terre siliginee sita in parochia de 

Hees ad locum dictum Buedic Rot inter hereditatem Nijcholai filii quondam 

Arnoldi Rutghers soen ex uno et inter hereditatem Roelkini filii quondam 

#Walteri# Rodolph (dg: -um) soen #ex alio# (dg: ut) in quantitate qua 

ibidem sita est ut dicebat hereditarie supportavit Nijcholao predicto 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censibus et paccionibus si quos dictus Johannes Reghenberch 

exinde solvere tenebatur. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 065v 05 do 04-01-1403. 

Hr Walterus van Beke priester nzvw hr Walterus van Beke priester droeg over 

aan Arnoldus zvw Andreas van Huculem een b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat 

van Oisterwijk, die wijlen voornoemde hr Walterus met Lichtmis beurde, 

gaande uit de helft van een streep lands, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Heukelom, tussen Katherina wv Paulus Haest enerzijds en erfgoed van de 

propositus van het klooster van Sint-Gertrudis en erfgoed van Henricus Broc 

anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde hr Walterus in zijn testament 

vermaakt had aan zijn voornoemde natuurlijke zoon hr Walterus. 

 

Solvit. 

Dominus Walterus de Beke presbiter filius naturalis quondam domini (dg: 

Arnoldi) #Walteri# de Beke presbitri hereditariam paccionem duorum 

lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc quam dictus quondam dominus 

Walterus solvendam habuit annuatim et hereditarie purificationis ex 

medietate unius strepe terre site in parochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Huculem inter hereditatem Katherine relicte quondam Pauli Haest ex 

uno et inter hereditatem propositi monasterii sancte Gertrudis et 

hereditatem Henrici Broc ex alio (dg: v) quam paccionem dictus quondam 

dominus Walterus (dg: dicto) predicto domino Waltero suo filio naturali 

in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

filio quondam Andree de Huculem promittens super omnia (dg: ratam 

servare) #warandiam# et obligationem (dg: et impetitionem ex) deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 065v 06 do 04-01-1403. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes Coelen soen verkocht aan Henricus 

Steijmpel 2 stukken land van wijlen voornoemde Johannes, onder de vrijdom 

van Den Bosch, op de plaats gnd Poeldonc, (1) tussen wijlen Johannes van 

den Poeldonc enerzijds en Johannes Hals anderzijds, (2) tussen voornoemde 

Henricus Steijmpel enerzijds en {f.066r} kvw Rodolphus Vrient anderzijds. 

 

Nijcholaus #dictus Coel# filius quondam Johannis Coelen soen duas pecias 

terre dicti quondam Johannis sitas infra libertatem opidi de Busco supra 

locum dictum Poeldonc quarum una inter hereditatem quondam Johannis van 

den Poeldonc ex uno et inter hereditatem Johannis Hals ex alio et altera 

inter hereditatem Henrici Steijmpel ex uno et inter hereditatem 

 

1183 f.066r. 

 quinta post circumcisionis: donderdag 04-01-1403. 

 

BP 1183 f 066r 01 do 04-01-1403. 

liberorum quondam Rodolphi Vrient ex alio #site sunt# ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Steijmpel predicto promittens super omnia 

warandiam et (dg: obligationem dep) questionem proximitatis et aliam 

obligationem deponere. Testes Egidius et Danijel datum quinta post 

circoncisionis. 

 

BP 1183 f 066r 02 do 04-01-1403. 

Enghelberna dvw Rutgherus van den Braken verkocht aan Willelmus zvw 

Henricus Boert een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Sijngel, 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

11 

tussen Petrus Huben soen enerzijds en Johannes zvw Johannes Rijcouts soen 

anderzijds, belast met 1 penning 1 oort oude cijns aan de heer van Helmond 

en een b-erfcijns van 10 schelling geld aan de vicarius van Schijndel. 

 

Enghelberna filia quondam Rutgheri van den Braken cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum die Sijngel inter 

hereditatem Petri Huben soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis Rijcouts soen ex alio #ut dicebat# hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Henrici Boert promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis uno denario et uno oirt 

antiqui census domino de Helmont et hereditario censu X solidorum monete 

vicario de Scijnle exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 066r 03 do 04-01-1403. 

Otto Bruijstens en zijn zuster Luijtgardis gaven uit aan Goeswinus zvw 

Goeswinus Heijnen soen 1/10 deel in een hoeve, gnd die Huesdens Hoeve, in 

Dinther, naast erfgoed van Johannes van Dordrecht, welke hoeve behoorde aan 

Otto Huesdens, grootvader van voornoemde Otto en Luijtgardis, zoals 

Johannes Otten soen de hoeve bezat; de uitgifte geschiedde voor de cijns 

aan de heer van Helmond die uit dit 1/10 deel gaat en thans voor een 

n-erfpacht van 1 steen vlas bereid tot de hekel en een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch in hun geheel aan voornoemde 

Luijtgardis te leveren. 

 

Otto Bruijstens et Luijtgardis eius soror cum tutore decimam partem ad 

ipsos spectantem in quodam manso dicto die Huesdens Hoeve sito in 

parochia de Dijnther juxta hereditatem Johannis de Dordrecht (dg: quadam 

et qu) #et attinentiis et juribus dicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis et qui# mansus ad Ottonem 

Huesdens avum dictorum Ottonis et Luijtgardis spectare consueverat prout 

(dg: dictus mansus ibidem situs est) Johannes Otten soen huiusmodi mansum 

cum suis attinentiis et juribus possidere consuevit videlicet dividendo 

dictum mansum cum suis attinentiis et juribus predictis in decem partes 

equales unam decimam partem de dictis X partibus ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Goeswino filio quondam Goeswini Heijnen soen ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini de Helmont ex dicta decima parte 

solvendo dando etc et pro hereditaria paccione unius steen lini parati ad 

scalcrum et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco (dg: dicte Luijtgardi integraliter) dandis et solvendis 

integraliter dicte Luijtgardi (dg: here) a Goeswini predicto hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradenda ex decima parte predicta 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 066r 04 do 04-01-1403. 

Johannes zv Hermannus Claus soen ev Heijlwigis dvw Mathijas Fien soen 

verkocht aan Margareta dvw Willelmus van der Heijden een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis op de onderpanden te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, 2½ bunder groot, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Sporct, tussen Andreas zvw 

voornoemde Mathijas enerzijds en Walterus van Griensvenne en andere naburen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 6 pond 

geld aan het klooster Porta Celi. 

 

Johannes filius (dg: quondam) Hermanni Claus soen #maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Mathije Fien soen# 

hereditarie vendidit Margarete filie quondam Willelmi van der Heijden 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et (dg: in) supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex domo et orto et hereditatibus eis adiacentibus 
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duo et dimidium (dg: jugera) #bonaria# contentibus sitis infra libertatem 

opidi de Busco ad locum dictum Sporct inter (dg: communem pl) hereditatem 

Andree (dg: Thijs) filii dicti quondam Mathije ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Griensvenne et hereditates aliorum vicinorum 

ibidem ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditario censu (dg: VI) sex librarum monete conventui de Porta Celi 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 066r 05 do 04-01-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, met 18 nieuwe Gelderse gulden, 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus 

Rover Boest, mr Godefridus van Rode en mr Johannes van Hees. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XVIII novis Gelre !et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera 

anno (dg: X) CCCCmo tercio mensis januarii die IIIIta !die vesperarum 

presentibus dictis scabinis Arnoldo Rover Boest magistro Godefrido de 

Rode et magistro Johanne de Hees. 

 

BP 1183 f 066r 06 do 04-01-1403. 

Johannes die Riedder alias gnd van den Noddenvelt beloofde aan zijn broer 

Jacobus een n-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een kamp, eertijds van Walterus Vos, nu aan 

voornoemde Johannes behorend, in Heeswijk, tussen een gemene weg enerzijds 

en Johannes van den Eijnde anderzijds. 

 

-. 

Johannes die Riedder alias dictus van den Noddenvelt promisit super omnia 

se daturum et soluturum Jacobo suo fratri hereditariam paccionem septem 

lopinorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam campo dudum Walteri Vos nunc ad dictum Johannem 

spectante sito in parochia de Hezewijc inter communem plateam ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Eijnde ex alio ut dicebat. Testes 

Dijnther et Danijel datum supra. 

 

1183 f.066v. 

 quinta post circumcisionis: donderdag 04-01-1403. 

 

BP 1183 f 066v 01 do 04-01-1403. 

Rutgherus zvw Henricus Arken soen verkocht aan Johannes zvw Johannes 

Rijcouts soen een stukje land, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, 

tussen Petrus van den Hautart enerzijds en voornoemde Johannes zvw Johannes 

Rijcouts soen anderzijds, een allodium. 

 

Rutgherus filius quondam Henrici Arken soen particulam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot inter hereditatem Petri van 

den Hautart ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis 

Rijcouts soen ex alio (dg: ut dicebat) in ea quantitate qua ibidem sita 

est ut dicebat hereditarie vendidit (dg: J) dicto Johanni filio quondam 

Johannis Rijcouts soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere tamquam de vero allodio. Testes Egidius et Danijel datum quinta 

post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 066v 02 do 04-01-1403. 

De broers Matheus en Henricus, kvw Johannes van Gheffen, wonend in Hees, 

Agnes wv Lambertus zvw voornoemde Johannes, en Aleijdis en Elizabeth, dv 

voornoemde Agnes en wijlen Lambertus, verkochten aan Johannes van Vechel 
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zvw Johannes van Vechel een stuk land van wijlen voornoemde Johannes, in 

Hees, ter plaatse gnd die Raect, tussen kvw Johannes van Scijnle enerzijds 

en Johannes van Brede de jongere anderzijds. Voornoemde Matheus en Henricus 

beloofden dat hun broers Johannes en Petrus, zvw voornoemde Johannes, 

nimmer rechten hierop zullen doen gelden. Voornoemde Agnes, Aleijdis en 

Elizabeth beloofden dat Johannes en Yda, kv voornoemde Agnes en wijlen 

Lambertus, nimmer rechten hierop zullen doen gelden. 

 

Matheus #et# Henricus (dg: Pet) fratres liberi quondam Johannis de 

Gheffen commorantes in Hees Agnes relicta quondam Lamberti filii dicti 

quondam Johannis #Aleijdis# et Elizabeth filie dictorum Agnetis et 

quondam Lamberti #cum tutoribus# peciam terre dicti quondam Johannis 

sitam in parochia de Hees ad locum dictum die Raect inter hereditatem 

(dg: quon) liberorum quondam Johannis de Scijnle ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Brede junioris ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni de Vechel filio quondam Johannis de Vechel 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Quo facto dicti Matheus et Henricus promiserunt indivisi super 

omnia quod ipse Johannem et Petrum fratres suos filios (dg: dicti) dicti 

quondam Johannis perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in 

premissis habere insuper dicte Agnes #Aleijdis# et Elizabeth cum 

tutoribus predictis promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Johannem 

(dg: b) Ydam (dg: Aleijdem et) liberos dictorum Agnetis et quondam 

Lamberti perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in 

premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 066v 03 do 04-01-1403. 

Jutta dvw Lambertus van den Rijt verkocht aan Ghevardus van der Voert zvw 

Henricus van der Voert alle goederen die aan haar gekomen waren na 

overlijden van Elizabeth van den Rijt sv voornoemde Lambertus, gelegen 

onder Helvoirt. 

 

Jutta filia quondam Lamberti van den Rijt cum tutore omnia et singula 

bona sibi de morte quondam Elizabeth van den Rijt sororis olim dicti 

Lamberti successione advoluta quocumque locorum (dg: consiste) infra 

parochiam de Helvoert consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Ghevardo van der Voert filio quondam Henrici van der Voert 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) !testes datum supra. 

 

BP 1183 f 066v 04 do 04-01-1403. 

Lana dvw Willelmus van den Slijc bvw Johannes zvw Arnoldus van den Slijc 

droeg over aan Johannes van den Eijnde van Hezewijc 1/9 deel in ½ bunder 

beemd, in Schijndel, naast de plaats gnd Loekens Hoeve enerzijds en 

Theodericus Rolofs soen anderzijds, welke ½ bunder wijlen voornoemde 

Johannes zvw Arnoldus van den Slijc gekocht had van Jacobus Vunssel, welk 

1/9 deel voornoemde wijlen Johannes in zijn testament vermaakt had aan 

voornoemde Lana. 

 

Lana filia quondam Willelmi van den Slijc (dg: cum tutore nonam parti) 

fratris (dg: olim) quondam Johannis filii quondam Arnoldi van den Slijc 

cum tutore nonam partem ad ipsam spectantem in dimidio bonario prati sito 

in parochia de Scijnle juxta locum dictum Loekens Hoeve ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Rolofs soen ex alio quod dimidium bonarium prati 

dictus quondam Johannes filius quondam Arnoldi van den Slijc erga Jacobum 

Vunssel emendo acquisierat prout in litteris #ut dicebat# quam nonam 

partem dictus quondam Johannes antedicte Lane in suo testamento legaverat 

ut dicebat hereditarie supportavit Johanni van den (dg: Eijde) Eijnde de 

Hezewijc (dg: cum litteris et jure #?occasione#) promittens cum tutore 

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

 

BP 1183 f 066v 05 do 04-01-1403. 

Hessello zv Petrus Braecman verkocht aan Petrus Loekart een n-erfcijns van 

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

Kerstmis, gaande uit een huis, erf en stukje land, in Vught Sint-Lambertus, 

aan het eind van de Vughterdijk, tussen erfgoed behorend aan het gasthuis 

van Den Bosch enerzijds, en Johannes Bulle bakker zvw Walterus Bulle 

anderzijds, strekkend vanaf de gemeint achterwaarts tot aan het gemene 

water, welk huis, tuin en stukje land voornoemde Hessello gekocht had van 

Katherina wv Gerardus zvw Gerardus van Berkel van Vucht, Gerardus, 

Jordanus, Aleijdis en Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen Gerardus 

zvw Gerardus van Berkel, en Johannes zv Arnoldus Lijnen soen, reeds belast 

met {f.067r} een b-erfpacht van 1 zester rogge. 

 

Hessello filius Petri Braecman hereditarie vendidit Petro Loekart 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini ex domo et orto et particula terre sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad finem aggeris Vuchtensis inter 

hereditaten spectantem ad hospitale de Busco ex uno et inter hereditatem 

Johannis Bulle pistoris filii quondam Walteri Bulle ex alio tendentibus a 

communitate retrorsum ad communem aquam quos domum ortum et particulam 

terre dictus Hessello erga Katherinam relictam quondam Gerardi filii 

quondam (dg: Jo) Gerardi de Berkel de Vucht Gerardum Jordanum Aleijdem et 

Katherinam liberos dictorum Katherine et quondam Gerardi filii quondam 

Gerardi de Berkel et Johannem filium Arnoldi Lijnen soen emendo 

acquisierat prout in litteris dicebat contineri promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria 

 

1183 f.067r. 

 quinta post circumcisionis: donderdag 04-01-1403. 

 anno CCCCmo !secundo mensis !decembris die quarta 

  {moet een verschrijving zijn; is: donderdag 04-01-1403}. 

 

BP 1183 f 067r 01 do 04-01-1403. 

paccione unius sextarii siliginis exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes Egidius et Danijel datum quinta post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 067r 02 do 04-01-1403. 

Johannes van Best zvw Willelmus Broeder, Johannes van Coelen zvw Nijcholaus 

van Coelen en Reijnerus zvw Reijnerus Willems gaven uit aan Johannes 

Rademaker zvw Henricus van den Waude (1) een hoeve van wijlen Arnoldus van 

Scijnle, in Schijndel, naast de windmolen, tussen de gemeint van Schijndel 

enerzijds en Yda wv Henricus van den Broec anderzijds, met gebouwen en het 

recht dat bij de hoeve hoort in de gemeint van Schijndel, (2) 1 bunder 

beemd, uit 4 bunder beemd die aan wijlen Arnoldus van Scijnle behoorden, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Liekendonc, naast het water gnd die Aa, welke 

bunder gelegen is tussen Willelmus van Broechoven enerzijds en het water 

gnd die Aude Aa anderzijds, met een eind strekkend aan Theodericus Writer 

van Vechel, welke hoeve en bunder, samen met andere goederen, aan 

voornoemde Johannes, Johannes en Reijnerus ten deel gevallen waren, na 

erfdeling tussen hen en andere erfg vw voornoemde Arnoldus van Scijnle; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 4 oude groten b-erfcijns aan de heer van 

Helmond, (b) een b-erfcijns van 20 schelling geld aan erfg vw Gerardus van 

de Doorn, (c) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan erfg vw 

Hilla Jonckers, (d) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

andere lieden, en thans voor (e) een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis op voornoemde hoeve te leveren, voor het eerst over een 

jaar (za 02-02-1404). Ze beloofden, onder verband van alle goederen die aan 

Elijas zvw Jacobus van den Wijel en zijn vrouw Elizabeth dvw Arnoldus van 
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Scijnle gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth 

(dg: en van alle goederen, die aan voornoemde Elizabeth en Elijas gekomen 

waren na overlijden van Reijnerus Willems en zijn vrouw Elizabeth, 

grootouders van eerstgenoemde Elizabeth) garantie en andere lasten af te 

handelen. 

 

Johannes de Best filius quondam Willelmi Broeder Johannes de Coelen 

filius quondam Nijcholai de Coelen et Reijnerus filius quondam Reijneri 

Willems quemdam mansum quondam Arnoldi de Scijnle #situm in parochia de 

Scijnle# juxta molendinum venti inter communitatem de Scijnle ex uno et 

inter hereditatem Yde relicte quondam Henrici van den Broec ex alio simul 

cum edificiis in dicto manso consistentibus simul cum (dg: attine) jure 

ad dictum mansum spectante in communitate de Scijnle atque unum bonarium 

prati de quatuor bonariis prati que ad quondam Arnoldum !Scijnle 

spectabant sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Liekendonc (dg: 

sti) juxta aquam dictam die Aa et quod bonarium prati situm est ibidem 

inter hereditatem Willelmi de Broechoven ex uno et inter aquam dictam die 

Aude Aa ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Theoderici Writer de 

Vechel ut dicebant et qui mansus cum suis edificiis ac unum bonarium 

prati simul cum aliis hereditatibus #dictis Johanni Johanni et Reijnero# 

mediante divisione hereditaria prius habita inter (dg: dictos Johannem 

Johannem et Reijnerum j media) ipsos et quosdam heredes dicti quondam 

Arnoldi de Scijnle cesserunt in partem prout in litteris dicebant 

contineri dederunt ad hereditarium pactum Johanni Rademaker filio quondam 

Henrici van den Waude ab eodem hereditarie possidendos pro quatuor 

grossis antiquis #hereditarii census# domino de Helmont atque pro 

hereditario censu XX solidorum monete heredibus quondam Gerardi de Spina 

et pro (dg: hereditaria paccione duorum mo hereditariis) hereditaria 

paccione unius modii siliginis (dg: heredibus) mensure de Busco heredibus 

quondam Hille Jonckers exinde solvendis (dg: et ad locum vero fuerit de 

jure tradenda deliberanda et) pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco aliis hominibus exinde solvendis (dg: et ad 

locum) dandis etc a dicto Johanne terminis et locis ad hoc debitis et 

consuetis atque pro hereditaria paccione quinque modiorum siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futuro ultra #annum# et (dg: in) supra predictum 

mansum tradenda ex premissis promittentes indivisi (dg: super o) sub 

obligatione omnium (dg: bonariorum) bonorum que Elije filio quondam 

Jacobi van den Wijel et Elizabeth sue uxori filie quondam Arnoldi de 

Scijnle de morte quondam parentum eiusdem Elizabeth successione fuerant 

advoluta (dg: atque sub obligatione omnium bonorum que dictis Elizabeth 

et Elije de morte quondam Reijneri Willems et quondam Elizabeth sue 

uxoris avi et avie primodicte Elizabeth seu de morte alterius eorundem 

successione fuerant advoluta) warandiam et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 067r 03 do 04-01-1403. 

Bazelius van der Zijdewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bazelius van der Zijdewijnden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 067r 04 do 04-01-1403. 

Voornoemde Johannes Rademaker beloofde aan voornoemde Johannes van Best, 

Johannes van Coelen en Reijnerus 105 Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

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

 

-. 

Dictus Johannes Rademaker promisit super omnia dictis Johanni de Best 

Johanni de Coelen et Reijnero (dg: cens) centum et quinque Hollant gulden 

monete comitis quondam Willelmi vel valorem ad nativitatis Johannis 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 067r 05 do 04-01-1403. 

En hij kan terugkopen één mud rogge erfpacht van voornoemde pacht van 5 mud 

rogge, gedurende 2 jaar, met 42 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus, 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus 

Rover Boest, mr Godefridus van Rode en mr Johannes van Hees. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Et poterit redimere unum modium siliginis hereditarie paccionis de dicta 

paccione quinque modiorum siliginis ad spacium duorum annorum proxime 

futurorum semper dicto spacio pendente cum XLII Hollant gulden monete 

comitis Willelmi et cum arrestadiis et cum paccione anni redemptionis. 

Actum in camera (dg: redempt) anno CCCCmo !secundo mensis !decembris die 

quarta #hora vesperarum# presentibus dictis scabinis Arnoldo Rover Boest 

magistro Godefrido de Rode et magistro Johanne de Hees. 

 

BP 1183 f 067r 06 do 04-01-1403. 

Johannes Boertman verkocht aan Johannes Sceffenere alias gnd Peters soen 

van Druenen 6 koeien, 4 ossen, 1 vaars, 2 stiertjes, 6 kalveren gnd 

ewijnter en 54 schapen van voornoemde Johannes Boertman, in een hoeve, gnd 

het Goed ten Loe, behorend aan kv hr Adam van Berchen ridder, in Erp. 

Johannes Boertman en met hem Ancelmus zv Danijel Ansems soen beloofden 

lasten af te handelen. Johannes Boertman zal de beesten {f.067v} en hun 

nakomelingen te schattinge houden van Johannes Sceffenere, totdat Johannes 

Sceffenere daarvan 70 nieuwe Gelderse gulden of de waarde ontvangen heeft; 

daarna zullen de beesten en hun nakomelingen voor een helft van Johannes 

Sceffenere zijn en voor de andere helft van Johannes Boertman. Johannes 

Boertman zal geen beesten verkopen of vervreemden zonder instemming van 

Johannes Sceffenere. 

 

Johannes Boertman sex vaccas quatuor boves unam juvencam duos buculos et 

sex vitulos dictos ewijnter et LIIII oves dicti Johannis consistentes in 

(dg: dcom) quodam manso dicto tGoet ten Loe spectante ad liberos domini 

Ade de Berchen militis consistente in parochia de (dg: de) Erpe ut 

dicebat legitime vendidit Johanni Sceffenere alias dicto Peters soen de 

Druenen promittentes et cum eo Ancelmus filius (dg: quondam) Danijelis 

Ansems soen indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere tali 

annexa conditione quod dictus Johannes Boertman dictas bestias 

 

1183 f.067v. 

 quinta post circumcisionis: donderdag 04-01-1403. 

 in vigilia epiphanie Domini: vrijdag 05-01-1403. 

 

BP 1183 f 067v 01 do 04-01-1403. 

ac omnia inde provenientia tenebit a dicto Johanne Sceffenere ad jus 

stabilitionis donec et quousque dictus Johannes Sceffenere de eisdem 

bestiis et inde proveniendis et enutriendis perceperit et levaverit LXX 

novos Gelre !seu valorem et extunc deinceps dicte bestie et omnes inde 

proveniende et enutriende erunt mediatim dicti Johannis Sceffenere et 

mediatim dicti Johannis Boertman item quod dictus Johannes Boertman 

predictas bestias et omnes inde proveniendas et enutriendas non vendet 

nec alienabit sine consensu et voluntate Johannis Sceffenere predicti. 

Testes Egidius et Danijel datum quinta post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 067v 02 do 04-01-1403. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenklerenwever beloofde aan Willelmus 

Hazart zvw Everardus 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. De brief overhandigen aan 
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Johannes Goddijns. 

 

Johannes (dg: di) filius Nijcholai de Heze textoris lineorum promisit 

super omnia Willelmo Hazart filio quondam Everardi XII novos Gelre gulden 

vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

Tradetur Johanni Goddijns. 

 

BP 1183 f 067v 03 vr 05-01-1403. 

Ludolphus Buc van Boemel en zijn zuster Heijlwigis executores testamenti 

van wijlen hr Henricus Buc, met Willelmus Coelner ev voornoemde Heijlwigis 

als haar momber, en Theodericus Buc bv voornoemde hr Henricus verkochten 

aan Batha wv Lambertus Keelbreker alle goederen, die aan voornoemde hr 

Henricus en Theodericus gekomen waren na overlijden van Oda dvw Boijdekinus 

van der Porten, echter uitgezonderd (1) een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

Rutgherus van der Eijckendonc, Rutgherus, Johannes, Bata en Jutta, kv 

voornoemde Rutgherus, en Rutgherus zv Albertus van den Koije beloofd hadden 

aan Oda dvw Boudekinus van der Poerten, met Sint-Jan te betalen, (2) 4 pond 

b-erfcijns, die Rutgherus van der Eijckendonc oom van voornoemde Oda en van 

haar zuster Aleijdis, aan voornoemde Oda en Aleijdis moet betalen, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis. 

 

(dg: Theodericus Buc) Ludolphus Buc de Boemel et Heijlwigis eius soror 

executores testamenti quondam domini Henrici Buc cum Willelmo Coelner 

marito legitimo dicte Heijlwigis tamquam cum tutore et Theodericus Buc 

frater dicti domini Henrici omnia et singula bona dictis domino Henrico 

et Theoderico de morte quondam Ode filie quondam Boijdekini van der 

Porten successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

exceptis tamen hereditariis censibus infrascriptis ad summam septem 

librarum estimatis videlicet hereditario censu trium libratum monete quem 

Rutgherus van der Eijckendonc Rutgherus Johannes Bata et Jutta liberi 

dicti Rutgheri et Rutgherus filius Alberti van den Koije promiserant 

indivisi super habita et habenda se daturos et soluturos (dg: Ye) Ode 

filie quondam Boudekini van der Poerten hereditarie nativitatis Johannis 

prout in litteris (dg: et qu) et quatuor libras hereditarii census quas 

(dg: dicta Ode et Aleij) quas Rutgherus van der Eijckendonc avunculus 

dicte Ode et Aleijdis eius sororis (dg: dicti) eisdem Ode et Aleijdi 

solvere tenetur hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Bathe relicte quondam Lamberti 

Keelbreker promittentes (dg: indi) cum tutore indivisi super omnia ratam 

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

datum in vigilia epiphanie Domini. 

 

BP 1183 f 067v 04 do 04-01-1403. 

Leonius van Erpe, zijn broer Godefridus en Johannes van den Noddenvelt 

Jacobs soen beloofden aan Rijxkinus Weijer 36 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403) te betalen. 

 

Leonius de Erpe et Godefridus eius frater et Johannes van den Noddenvelt 

Jacobs soen promiserunt indivisi super omnia Rijxkino Weijer XXXVI novos 

Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes dominus Goeswinus et Dijnther datum quinta post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 067v 05 do 04-01-1403. 

Hr Gerardus Groij kanunnik etc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

hem overgedragen door Theodericus van der Heijden. 

 

Dominus Gerardus Groij canonicus etc hereditariam paccionem XII lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

supportatam sibi a Theoderico van der Heijden prout in litteris monuit de 
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3 annis. Testes (dg: dni) Egidius et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 067v 06 do 04-01-1403. 

Petrus zvw Ghevardus van Orthen beloofde aan Theodericus Goetscalcs 25 

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

betalen. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi de Orthen promisit super omnia Theoderico 

Goetscalcs XXV novos Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 067v 07 do 04-01-1403. 

Johannes Broes soen van den Caijenberch beloofde aan Petrus Zerijs zvw 

Gerardus Zerijs 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes Broes soen van den Caijenberch promisit super omnia Petro Zerijs 

filio quondam Gerardi Zerijs XVI novos Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Dijnther et 

Dannijel datum supra. 

 

BP 1183 f 067v 08 do 04-01-1403. 

Rutgherus Willems soen droeg over aan zijn broer Rijcardus Willems soen (1) 

een stuk land, in Schijndel, tussen Gerardus Kremers enerzijds en erfg vw 

Henricus van den Waude anderzijds, (2) een stuk land, in Schijndel, tussen 

Willelmus van Broechoven enerzijds en erfg vw Willelmus Ceppers anderzijds, 

welke 2 stukken land voornoemde Rutgherus gekocht had van Leonius wettige 

zvw Lambertus van Eerden en zijn zuster Elizabeth. 

 

Rutgherus Willems soen peciam terre sitam in parochia de Scijnle cum uno 

latere juxta hereditatem Gerardi Kremers et cum reliquo latere juxta 

hereditatem heredum quondam Henrici van den Waude atque peciam terre 

sitam in dicta parochia cum uno latere juxta hereditatem Willelmi de 

Broechoven et cum reliquo (dg: fine) #latere# juxta hereditatem heredum 

quondam Willelmi Ceppers simul cum attinentiis dictarum duarum peciarum 

terre (dg: ut) quas duas pecias terre dictus Rutgherus erga Leonium 

filium legitimum quondam Lamberti de Eerden et Elizabeth eius sororem 

emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Rijcardo Willems 

soen #suo fratri# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.068r. 

 quinta post circumcisionis: donderdag 04-01-1403. 

 in vigilia epiphanie Domini: vrijdag 05-01-1403. 

 

BP 1183 f 068r 01 do 04-01-1403. 

Katherina wv Henricus Ghecke droeg over aan haar zoon Johannes haar 

vruchtgebruik in 1 zesterzaad land van wijlen voornoemde Henricus, in 

Dinther, ter plaatse gnd Dellingstraet, tussen erfgoed gnd Venneken 

eertijds van voornoemde Henricus enerzijds en de weg gnd Dellingstraet 

anderzijds. 

 

Katherina (dg: f) relicta quondam Henrici Ghecke cum tutore usufructum 

sibi competentem in una sextariata terre (dg: sit) dicti quondam Henrici 

sita in parochia de Dijnter ad locum dictum Dellingstraet inter 

hereditatem dictam Venneken dudum dicti Henrici ex uno et inter (dg: 

dictam) plateam Dellingstraet ex alio (dg: ut dicebat legitime) in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat legitime supportavit Johanni 

suo filio promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

Dijnther et Danijel datum quinta post circonsisionis. 
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BP 1183 f 068r 02 vr 05-01-1403. 

Voornoemde Katherina wv Henricus Ghecke en haar zoon Johannes gaven 

voornoemde zesterzaad land uit aan Johannes van den Stalle van Dijnther; de 

uitgave geschiedde voor een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Dicti (dg: -us Johannes filius quondam Henrici Ghecke) #Katherina et 

Johannes eius filius cum tutore# dictam sextariatam terre prout ibidem 

sita est dederunt #{enkele woorden die weggekrabd zijn}# ad hereditarium 

pactum Johanni van den Stalle de Dijnther ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu quadraginta solidorum monete dando et 

solvendo sibi ab alio hereditarie nativitatis Domini promittentes (dg: et 

cum eo) Katherina #et Johannes eius filius# (dg: sua mater relicta dicti 

quondam Henrici Ghecke) cum tutore super #omnia# (dg: habita et habenda) 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Scilder et Broeder datum in vigilia epiphanie Domini. 

 

BP 1183 f 068r 03 vr 05-01-1403. 

Johannes zvw Cristianus Pauwels soen ev Enghelberna, Lambertus zvw Matheus 

Biggen ev Aleijdis, en Petrus van den Schueren ev Metta, dvw Petrus Wouters 

soen van der Heijden, verkochten aan Johannes zvw voornoemde Petrus Wouters 

soen alle goederen, die aan hen en hun vrouwen gekomen waren na overlijden 

van Enghelberna dv voornoemde Johannes zvw Petrus Wouters soen. 

 

Johannes filius quondam Cristiani Pauwels soen maritus et tutor legitimus 

Enghelberne sue uxoris Lambertus filius quondam Mathei Biggen maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Petrus (dg: filius) van den 

Schueren maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filiarum quondam 

Petri Wouters soen van der Heijden omnia et singula bona eis et dictis 

eorum uxoribus (dg: f) de morte quondam Enghelberne filie #olim# Johannis 

filii dicti quondam Petri Wouters soen successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni filio quondam Petri Wouters soen promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. 

 

BP 1183 f 068r 04 vr 05-01-1403. 

Henricus nzvw Willelmus van Langel ev Heijlwigis dvw Johannes van Holaer 

droeg over aan Arnoldus die Leeuwe van Rode (1) een stuk beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, tussen wijlen Otto Herbrechts soen 

enerzijds en Margareta Boekelmans anderzijds, (2) een stuk land, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, tussen Rodolphus van den Broec enerzijds 

en Emondus van Hellu anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Stappe, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen erfgoed van het klooster 

van Bijnderen enerzijds en Gerardus van Brede anderzijds, (4) een stuk land 

en stuk beemd, gnd die Aastraet, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Houthem, tussen Johannes Mijnten soen enerzijds en het gemene water 

anderzijds, belast met de lasten die wijlen voornoemde Johannes Holaer 

hieruit had. 

 

Henricus filius naturalis quondam Willelmi de Langel maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Johannis de Holaer peciam 

prati sitam in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant inter 

(dg: Henrici de) hereditatem quondam Ottonis Herbrechts soen ex uno et 

inter hereditatem Margarete Boekelmans ex (dg: u) alio (dg: ten) item 

peciam terre sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Rodolphi van den Broec ex uno et inter hereditatem Emondi de Hellu ex 

alio item peciam terre dictam die Stappe sitam (dg: ibidem) #in dicta 

parochia ad locum dictum Houthem# inter hereditatem conventus de 

Bijnderen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Brede ex alio atque 

peciam (dg: p) terre et peciam prati dictas die Aastraet sitas in dicta 
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parochia ad locum dictum Houthem inter hereditatem Johannis Mijnten soen 

ex uno et inter communem aquam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo die Leeuwe de Rode promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis oneribus (dg: ex) que dictus quondam 

Johannes #Holaer# ex premissis solvere consuevit et tenebatur. Testes 

Scilder et Broeder datum in vigilia epiphanie Domini. 

 

BP 1183 f 068r 05 vr 05-01-1403. 

Gerardus Berkelman zvw Willelmus Berkelman ev Margareta, Nijcholaus van 

Maren zwaardveger ev Aleijdis, en Johannes van den Teijnden ev Katherina, 

dvw Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter, verkochten aan Lucas nzvw 

Henricus Snavel van Helvoert een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Ghesel, tussen kv Petrus gnd Loeder enerzijds en erfg vw Engelberna Brocken 

anderzijds, welk stuk land, wijlen Arnoldus Bac zvw Walterus Groet Wouter, 

tezamen met andere erfgoederen, gekocht had van de broers Henricus en 

Johannes, kv Gerardus gnd Sweijme, belast met cijnzen en pachten die uit 

dit stuk land gaan, maar die ook gaan uit 1/3 deel, dat aan voornoemde 

broers Henricus en Johannes behoorde, in een stuk land gnd dat Wijkelaer, 

in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, te weten uit het 1/3 deel dat in het 

eind van dit stuk land ligt, richting Helvoirt, en uit een stuk beemd dat 

in dit 1/3 deel van het stuk land gnd dat Wijkelaer ligt. Hubertus Bac 

{f.068v} zvw voornoemde Arnoldus Bac en Theodericus van Welle zvw 

Cristianus van den Velde beloofden dat Johannes die Bije minderjarige zvw 

voornoemde Arnoldus Bac, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen {niet 

afgewerkt contract2}. 

 

Gerardus Berkelman filius quondam Willelmi Berkelman maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris Nijcholaus de Maren forbitor maritus et 

tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes van den Teijnden maritus 

et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum quondam Arnoldi Bac 

filii quondam Walteri dicti Groet Wouter (dg: de) peciam terre sitam in 

parochia de Helvoi[rt] in loco dicto Ghesel inter hereditatem liberorum 

Petri dicti Loeder ex uno et inter hereditatem heredum quondam Engelberne 

Brocken ex alio quam peciam terre Arnoldus quondam Bac filius quondam 

Walteri Groet Wouter simul cum quibusdam aliis hereditatibus erga 

Henricum et Johannem fratres liberos Gerardi dicti Sweijme emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt Luce filio (dg: q) 

naturali quondam Henrici Snavel de Helvoert (dg: cum litteris et) 

supportaverunt cum litteris et jure occasione promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte) deponere exceptis 

censibus et paccionibus qui ex dicta pecia terre atque ex una 3a parte 

que ad dictos Henricum et Johannem fratres spectabat in pecia terre dicta 

dat Wijkelaer sita in parochia et loco predictis scilicet ex illa 3a 

parte que sita est in fine dicte pecie terre dat Wijkelaer vocate versus 

Helvoert atque ex pecia prati sita in dicta 3a parte eiusdem pecie terre 

dat Wijkelaer vocate annuatim de jure fuerunt solvendi ut dicebat. Quo 

facto Hubertus Bac 

 

1183 f.068v. 

 sexta post circumcisionis: vrijdag 05-01-1403. 

 

BP 1183 f 068v 01 vr 05-01-1403. 

filius dicti quondam Arnoldi Bac et Theodericus de Welle filius (dg: 

dicti) quondam Cristiani #van den Velde# promiserunt indivisi super omnia 

quod ipsi Johannem die Bije filium eiusdem quondam Arnoldi Bac dum ad 

annos pubertatis pervenerit super primodicta pecia terre ad opus dicti 

emptoris hereditarie renuntiare facient. 

 

                         
2 Voor afgewerkt contract, zie BP 1183 f 068v 04 vr 05-01-1403. 
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BP 1183 f 068v 02 vr 05-01-1403. 

Hermannus gnd Lemkens soen droeg over aan Godefridus van der Avoert zv 

Henricus van der Avoert van Oesterwijc een stuk land, 10 lopen rogge groot, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Arnoldus Wijnen soen van den 

Gheijne enerzijds en Nijcholaus van Baerle anderzijds, welk stuk land 

voornoemde Hermannus in pacht verkregen had van voornoemde Nijcholaus van 

Baerle, voor 20 lopen rogge, maat van Oisterwijk, en 1 kapoen b-erfrente. 

 

Hermannus dictus Lemkens soen peciam terre decem lopina siliginis 

annuatim in semine capientem sitam in parochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Berkel inter hereditatem Arnoldi Wijnen soen (dg: ex uno) van den 

Gheijne ex uno et hereditatem Nijcholai de Baerle ex alio prout dicta 

pecia terre ibidem sita est et quam peciam terre dictus Hermannus erga 

dictum Nijcholaum de Baerle ad pactum acquisierat scilicet pro viginti 

lopinis siliginis mensure de Oesterwijc et uno capone hereditarii 

redditus prout in litteris ?le hereditarie supportavit Godefrido van der 

Avoert filio (dg: quon) Henrici van der Avoert de Oesterwijc cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Coptiten et Danijel datum sexta post 

circumcisionis. 

 

BP 1183 f 068v 03 vr 05-01-1403. 

Nijcholaus van Baerle zvw Nijcholaus van Baerle verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Nijcholaus de Baerle filius quondam Nijcholai de Baerle prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 068v 04 vr 05-01-1403. 

Destijds hadden de broers Henricus en Johannes, kv Gerardus gnd Zweijme, 

verkocht aan wijlen Arnoldus gnd Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter (1) een 

stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, tussen kv Petrus gnd Loeder 

enerzijds en erfg vw Engelberna Brocken anderzijds, (2) 1/3 deel in een 

stuk land gnd dat Wijkelaer, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, tussen 

Henricus gnd Snavel enerzijds en erfg vw Walterus Brocke anderzijds, te 

weten het 1/3 deel dat in het einde ligt van voornoemd stuk land gnd dat 

Wijkelaer, richting Helvoirt, (3) een stuk beemd, gelegen aan voornoemd 1/3 

deel van het stuk land gnd dat Wijkelaer, strekkend vanaf voornoemd 1/3 

deel tot aan erfgoed van erfg vw Petrus Stocman. Gerardus Berkelman zvw 

Willelmus Berkelman ev Margareta, Nijcholaus van Maren zwaardveger ev 

Aleijdis, en Johannes van der Teijnden ev Katherina, dvw voornoemde 

Arnoldus Bac verkochten thans eerstgenoemd stuk land aan de broers Johannes 

en Engelbertus, kv Engelbertus van Krekelhoven smid. Hubertus Bac zvw 

voornoemde Arnoldus Bac en Theodericus van Welle zvw Cristianus van den 

Velde beloofden dat Johannes die Bije minderjarige zvw voornoemde Arnoldus 

Bac, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. Voornoemde Nijcholaus van 

Maren behoudt in eerstgenoemd stuk land een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren, die voornoemde kopers aan voornoemde 

Nijcholaus beloofden. Voornoemde Johannes van der Teijnden behoudt een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde kopers beloofden aan 

voornoemde Johannes van der Teijnden, in Den Bosch te leveren. Lucas zvw 

Henricus Snavel beloofde aan voornoemde kopers dat hij alle cijnzen en 

pachten, die uit eerstgenoemd stuk land en uit het 1/3 deel van het stuk 

land gnd dat Wijkelaer, en het stuk beemd betaald en geleverd moesten 

worden, toen wijlen voornoemde Arnoldus Bac deze goederen kocht van 

voornoemde broers Henricus en Johannes, kv Gerardus Sweijme, zal betalen, 

zó dat voornoemde kopers noch eerstgenoemd stuk land daarvan schade 

ondervinden. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Henricus et Johannes 

fratres liberi Gerardi dicti Zweijme peciam terre sitam in parochia de 
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Helvoert in loco dicto Ghesel inter hereditatem liberorum Petri dicti 

Loeder ex uno et inter hereditatem heredum quondam Engelberne Brocken ex 

alio atque terciam partem ad se spectantem in pecia terre dicta dat 

Wijkelaer sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici 

dicti Snavel ex uno et inter hereditatem heredum quondam Walteri Brocke 

ex alio scilicet illam 3am partem que sita (dg: -m) est in fine dicte 

pecie terre dat Wijkelaer vocate versus Helvoert atque peciam prati sita! 

ad dictam terciam partem dicte pecie terre dat Wijkelaer vocate tendentem 

a dicta tercia parte usque ad hereditatem heredum quondam Petri Stocman 

hereditarie vendidissent Arnoldo quondam dicto Bac filio quondam Walteri 

dicti Groet Wouter prout in litteris quas vidimus constituti igitur coram 

scabinis infrascriptis Gerardus Berkelman filius quondam Willelmi 

Berkelman maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris Nijcholaus de 

Maren forbitor maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Johannes 

van der Teijnden maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum 

dicti quondam Arnoldi Bac primodictam peciam terre sitam (dg: in dicta 

parochia) inter hereditatem dictorum liberorum Petri dicti Loeder ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Engelberne Brocken (dg: deder) ut 

prefertur (dg: dederunt ad hereditarium pactum) #hereditarie vendiderunt# 

Johanni et Engelberto fratribus liberis (dg: quondam) Engelberti de 

Krekelhoven fabri supportaverunt cum litteris et jure occasione 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eoorum deponere. Quo facto Hubertus Bac filius quondam Arnoldi Bac 

predicti et Theodericus de Welle filius quondam Cristiani van den Velde 

promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Johannem die Bije filium dicti 

quondam Arnoldi Bac dum ad annos pubertatis pervenerit super primodicta 

pecia terre et jure ad opus dicti emptoris hereditarie facient renuntiare 

salva tamen dicto Nijcholao de Maren in primodicta pecia terre 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco et in Busco 

tradenda quam dicti emptores eidem Nijcholao dare et solvere promiserant 

annuatim iuxta continentiam suarum litterarum inde confectarum et salva 

dicto Johanni van der Teijnden hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis dicte mensure (dg: et in Busco tradenda) quam dicti emptores 

dicto Johanni van der Teijnden dare et solvere promiserunt annuatim et in 

Busco tradendam iuxta continentiam litterarum inde confectarum. Quo facto 

Lucas filius quondam Henrici Snavel (dg: dictis emptoribus) promisit 

super omnia dictis emptoribus quod ipse Lucas omnes census et pacciones 

qui et que ex primodicta pecia terre et tercia parte dicte pecie terre 

dat Wijkelaer vocate atque ex pecia prati annuatim de jure (dg: fuerant 

solvendi qu) fuerant solvendi quando dictus quondam Arnoldus Bac 

jamdictas peciam terre 3am partem pecie terre et peciam prati erga 

prenominatos Henricum et Johannem fratres liberos Gerardi Sweijme emendo 

acquisierat nunc deinceps dabit et exsolvet annuatim et perpetue sic quod 

nec dictis emptoribus nec ad et supra (dg: di) primodictam peciam terre 

dampna non eveniant quovis modo in futurum. Testes Scilder et Broeder 

datum in vigilia epiphanie Domini. {Begin van dit contract verbonden met 

begin van BP 1183 f 068v 07}. 

 

BP 1183 f 068v 05 vr 05-01-1403. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Nijcholaus van Maren zwaardveger 

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 

eerstgenoemd stuk land. 

 

∙. 

Dicti emptores promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto 

Nijcholao de Maren forbitori hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco (dg: 

tradendam) tradere ex pecia terre primodicta. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 068v 06 vr 05-01-1403. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Johannes van der Teijnden 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 

eerstgenoemd stuk land. 

 

∙. 

Dicti emptores promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto Johanni 

van der Teijnden hereditariam paccionem dimidii modii siliginis dicte 

mensure hereditarie termino et loco predictis ex pecia terre primodicta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 068v 07 vr 05-01-1403. 

Vervolgens verkochten voornoemde verkopers voornoemd 1/3 deel van het stuk 

land gnd dat Wijkelaer en voornoemd stuk beemd gelegen aan voornoemd 1/3 

deel van het stuk land gnd dat Wijkelaer aan Lucas zvw Henricus Snavel. 

Voornoemde Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac en Theodericus van Welle beloofden 

dat Johannes Bije minderjarige zvw voornoemde Arnoldus Bac, zodra hij 

meerderjarig is, afstand zal doen. Voornoemde Lucas zvw Henricus Snavel 

beloofde aan voornoemde broers Johannes en Engelbertus, kv Engelbertus van 

Krekelhoven, dat hij alle cijnzen en pachten, die uit eerstgenoemd stuk 

land {van contract BP 1183 f 068v 04} en uit voornoemd 1/3 deel van het 

stuk land gnd dat Wijkelaer en het stuk beemd betaald en geleverd moesten 

worden, toen wijlen voornoemde Arnoldus Bac deze goederen kocht van de 

broers Henricus en Johannes, kv Gerardus Sweijme, zal betalen, zó dat 

voornoemde broers Johannes en Engelbertus, kv Engelbertus van Krekelhoven, 

noch eerstgenoemd stuk land daarvan schade ondervinden. 

 

{Begin van dit contract verbonden met begin van BP 1183 f 068v 04}. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit ut supra constituti igitur 

coram scabinis infrascriptis dicti venditores antedictam 3am partem dicte 

pecie terre dat Wijkelaer vocate atque dictam peciam prati ad dictam 

terciam partem eiusdem pecie terre dat Wijkelaer vocate situatam 

hereditarie vendiderunt Luce filio quondam Henrici Snavel supportaverunt 

cum litteris et jure occasione promitttentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Quo facto dicti Hubertus 

Bac filius dicti quondam Arnoldi Bac et Theodericus de Welle promiserunt 

indivisi super omnia !Johannem Bije filium dicti quondam Arnoldi Bac dum 

ad annos pubertatis pervenerit super predicta 3a parte et pecia prati ad 

opus dicti emptoris hereditarie facient renuntiare. Quo etiam facto 

dictus Lucas emptor promisit super omnia Johanni et Engelberto fratribus 

liberis (dg: dicti) Engelberti de Krekelhoven (dg: census et pacciones) 

quod ipse dictus Lucas omnes census et pacciones ut in fine superioris 

contractus continentur etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 068v 08 vr 05-01-1403. 

Een vidimus maken van de brief die begint met {in contract BP 1183 f 068v 

04} “de broers Henricus en Johannes” en Lucas zvw Henricus Snavel beloofde, 

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

Engelbertus, kv Engelbertus van Krekelhoven. De brief overhandigen aan één 

van beiden die het eerst komt. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Henricus et Johannes fratres ut 

supra in primo contractu et Lucas filius quondam Henrici Snavel promisit 

super omnia tradere dictis Johanni et Engelberto fratribus liberis 

Engelberti de Krekelhoven prout in forma. Testes datum supra. Et 

solverunt. Tradetur littera alteri #eorum# prius venienti. 

 

1183 f.069r. 

 in vigilia epiphanie Domini: vrijdag 05-01-1403. 
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 feria secunda post epiphanie: maandag 08-01-1403. 

 

BP 1183 f 069r 01 vr 05-01-1403. 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Code alias gnd metten Brode beloofde aan Sijmon 

van Vario, tbv Anthonius etc, 8 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 27-02-1403; 26+27=53 dgn) te betalen, op straffe van ½. 

 

Gerlacus Cnode filius quondam Gerlaci Code alias dicti metten Brode 

promisit super omnia Sijmoni de Vario ad opus Anthonii etc VIII aude 

scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena 

dimidii. Testes Scilder et Uden datum in vigilia epiphanie Domini. 

 

BP 1183 f 069r 02 vr 05-01-1403. 

Destijds had Arnoldus van Enode zvw Johannes van Houweningen verpacht aan 

Wolterus gnd Vrieze zijn hoeve, ter plaatse gnd Enode, die voornoemde 

Walterus Vrieze beteelde, met toebehoren, uitgezonderd 3 stukken land, gnd 

die Beirc, die Houtwas en die Weirt after den Hof, en de houtwas van deze 3 

stukken, voor een periode van 10 jaar ingaande Pinksteren toen aanstaande, 

de eerste 2 jaar per jaar voor 12 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Martinus te betalen en 20 mud rogge en 4 mud gerst, Bossche maat, 

met Lichtmis bij Den Bosch te leveren, en elk van de 8 resterende jaren per 

jaar voor 24 Stramprooise gulden of de waarde met Sint-Martinus te betalen 

en 20 mud rogge en 4 mud gerst, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Voornoemde Arnoldus van Enode droeg thans 12 mud rogge van 

voornoemde 20 mud, die aan voornoemde Arnoldus van Enode met Lichtmis 

aanstaande (vr 02-02-1403) zullen vervallen, over aan Engelbertus van Arle 

mesmaker. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus de Enode filius quondam Johannis de 

Houweningen mansum suum (dg: dictum) situm in loco dicto Enode quem 

Walterus dictus Vrieze sub sua cultura (dg: tamquam) possidebat cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis exceptis tamen de dicto 

manso cum suis attinentiis tribus peciis terre quarum una Beirc secunda 

die Houtwas et 3a die Weirt after den Hof nuncupantur et (dg: cum) 

lignicrescentia earundem trium peciarum terre dedisset ad annuum pactum 

dicto Woltero Vrieze ab eodem Waltero ad spacium decem annorum festum 

penthecostes protunc sine medio sequentium possidendum et habendum 

videlicet anno quolibet duorum primorum annorum de dictis decem annis pro 

duodecim florenis communiter Stramproedsche gulden vocatis monete Gelrie 

seu pro valore dandis et solvendis dicto Arnoldo de Enode anno quolibet 

dictorum duorum !Martini atque pro viginti modiis siliginis et quatuor 

modiis ordei mensure de Busco dandis et solvendis eidem Arnoldo a 

predicto Waltero anno quolibet eorundem duorum annorum purificationis et 

apud Buscum tradendis et deliberandis atque (dg: pro) anno quolibet 

aliorum octo annorum de predictis decem annis pro viginti quatuor aureis 

florenis communiter Stramproedsche gulden vocatis seu pro valore dandis 

et solvendis dicto Arnoldo a prefato Waltero anno quolibet dictorum 

aliorum octo annorum Martini atque pro viginti modiis siliginis et 

quatuor modiis ordei dicte mensure dandis et solvendis dicto Arnoldo de 

Enode a prefato Waltero anno quolibet eorundem aliorum octo annorum 

purificationis et in Busco tradendis et deliberandis prout hec et alia in 

litteris quas vidimus continentur constitutus igitur dictus Arnoldus de 

Enode duodecim modios siliginis de predictis viginti modiis siliginis 

eidem Arnoldo de Enode in festo purificationis proxime futuro 

provenientes de premissis supportavit (dg: dicto Sij ad opus cum litteris 

et jure occasione testes) Engelberto de Arle cultellifici cum litteris et 

jure occasione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 069r 03 vr 05-01-1403. 

Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter verkocht aan 

Gerardus Berkelman zvw Willelmus Berkelman en Johannes van der Teijnden 3/8 
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deel in ¼ deel van een beemd, die was van wijlen Johannes die Bije zv 

Walterus van Berkel, in Helvoirt, ter plaatse gnd op Leendonc, tussen 

wijlen Henricus van Zonne, nu Johannes Wolphardi, enerzijds en wijlen 

Johannes van der Rijt, nu Ghevardus van der Voert, anderzijds, van welke 

drie achtste delen er één aan voornoemde Hubertus gekomen was na overlijden 

van zijn voornoemde oom Johannes Bije, één na overlijden van zijn zuster 

Elizabeth, en hij er één verworven had van zijn zwager Everardus van der 

Schueren. Voornoemde Everardus zal nimmer rechten op dit 3/8 deel doen 

gelden. 

 

Hubertus Bac filius quondam Arnoldi Bac filii quondam Walteri dicti Groet 

Wouter tres octavas partes ad se spectantes in quadam #quarta parte (dg: 

cuiusdam) cuiusdam# prati quod fuerat quondam Johannis die Bije filii 

Walteri de Berkel siti in parochia de Helvoert ad locum dictum op 

Leendonc inter hereditatem quondam Henrici de Zonne (dg: ex uno et inter 

hereditatem) nunc ad Johannem Wolphardi spectantem ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis van der Rijt nunc ad Ghevardum van der Voert 

spectantem ex alio ut #{!hier BP 1183 f 069r 04 invoegen; met haal 

hiermee verbonden}# dicebat hereditarie (dg: supp) vendidit Gerardo 

Berkelman filio quondam Willelmi Berkelman et Johanni van der Teijnden 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et (dg: dictor) dicte quondam Elizabeth sue sororis (dg: et 

dicti Everardi) deponere et quod ipse dictum Everardum perpetue talem 

habebit quod numquam presumet se jus habere in dictis 3 octavis partibus. 

Testes (dg: datum supra) Scilder et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 069r 04 vr 05-01-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 069r 03}. +. 

de quibus tribus octavis partibus dictus Hubertus unam octavam partem 

sibi de morte dicti quondam Johannis Bije olim eius avonculi successione 

hereditaria! advolutam esse et reliquam octavam partem de morte quondam 

Elizabeth olim sororis eiusdem Huberti successione hereditaria! advolutam 

esse dicebat et 3am octavam partem earundem trium partium dictus Hubertus 

erga Everardum van der Schueren suum sororium acquisierat ut ipse 

dicebat. 

 

BP 1183 f 069r 05 vr 05-01-1403. 

Nijcholaus van Maren zwaardveger ev Aleijdis dvw Arnoldus Bac zvw Walterus 

gnd Groet Wouter droeg over aan voornoemde Gerardus Berkelman en Johannes 

van der Teijnden het deel, dat aan voornoemde Nijcholaus, zijn vrouw 

Aleijdis en Johannes Bije zvw voornoemde Arnoldus Bac behoort, in ¼ deel 

van voornoemde beemd, die was van wijlen Johannes Bije zv Walterus van 

Berkel. Hubertus Bac zvw voornoemde Arnoldus Bac en Theodericus van Welle 

zvw Cristianus van den Velde beloofden dat voornoemde Johannes Bije, zodra 

hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Nijcholaus de Maren forbitor maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Bac filii quondam Walteri dicti Groet Wouter totam partem 

et omne jus sibi atque Aleijdi sue uxori necnon Johanni Bije filio dicti 

quondam Arnoldi Bac quovis modo competentes in quarta parte dicti prati 

quod (dg: quondam) fuerat quondam Johannis Bije filii Walteri de Berkel 

ut supra hereditarie supportavit dictis Gerardo Berkelman et Johanni van 

der Teijnden promittens (dg: indivis) super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: promiserunt). Quo facto 

promiserunt Hubertus Bac filius dicti quondam Arnoldi Bac et Theodericus 

de Welle filius quondam Cristiani van den Velde super omnia quod ipse 

dictum Johannem Bije dum ad annos pubertatis pervenerit super premissis 

et jure ad opus dictorum Gerardi Berkelman et Johannis van der Teijnden 

hereditarie facient renuntiare. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 069r 06 vr 05-01-1403. 

Heijlwigis dvw Bodo Regenberch verkocht aan Heijnmannus zvw Willelmus 

Stevens soen van Engelen ¼ deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van 

haar voornoemde vader Bodo, resp. dat aan haar zal komen na overlijden van 

Aleijdis van Welle wv voornoemde Bodo, in de helft van een huis en erf, in 

Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Walterus van 

Evershoet enerzijds en een straatje dat daar loopt vanaf de Orthenstraat 

achterwaarts tot aan het water gnd die Haven anderzijds, te weten het ¼ 

deel van de helft dat gelegen is direct naast voornoemd straatje, welke 

voornoemde helft aan wijlen voornoemde Bodo behoorde. 

 

Heijlwigis filia quondam Bodonis Regenberch (dg: quartam partem qu) cum 

tutore unam quartam partem (dg: que sibi) que sibi de morte dicti quondam 

Bodonis olim sui patris successione hereditarie est advoluta et post 

mortem Aleijdis de Welle relicte dicti quondam Bodonis successione 

hereditarie advolvetur in (dg: domo et area) in medietate domus et aree 

site in Busco in vico Orthensi inter hereditatem quondam Walteri de 

Evershoet ex uno et inter quemdam viculum tendentem ibidem a dicto vico 

retrorsum ad communem aquam dictam die Haven scilicet illam (dg: 

medietatem) quartam partem dicte medietatis domus et aree que sita est 

contigue iuxta dictum viculum (dg: in omni) prout huiusmodi medietas (dg: 

dicto) ad dictum quondam Bodonem spectare consuevit ut dicebat 

hereditarie vendidit Heijnmanno filio quondam Willelmi Stevens soen de 

Engelen promittens cum tutore super omnia (dg: ratam servare et 

obligationem) habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 069r 07 ma 08-01-1403. 

Godefridus zvw Arnoldus zvw Gerardus van Orthen en Henricus van Helvoert 

molenaar beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 20 oude Franse schilden 

met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403; 23+28+31+15=97 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Godefridus filius quondam Arnoldi filii quondam Gerardi #de Orthen# et 

Henricus de Helvoert multor promiserunt indivisi super omnia Andree de 

Drodis ad opus etc XX aude scilde Francie #seu valorem# ad pascha proxime 

persolvendos sub pena II. Testes Scilder et Broeder datum feria secunda 

post epiphanie. 

 

BP 1183 f 069r 08 ma 08-01-1403. 

Ghibo Lobbe zvw Ghibo Lobbe deed tbv Ghiselbertus uten Elsen zvw Henricus 

uten Elsen afstand van 1 bunder beemd, in Schijndel, tussen Gerardus gnd 

Eghens soen enerzijds en wijlen Egidius gnd van Gheel anderzijds. 

 

Ghibo Lobbe filius quondam Ghibonis Lobbe super quodam bonario prati sito 

in parochia de (dg: Scijnle) Scijndel inter hereditatem (dg: Gevardi) 

#Gerardi# dicti Eghens soen ex uno et inter hereditatem Egidii quondam 

dicti de Gheel ex alio ad opus Ghiselberti (dg: Elst) uten Elsen filii 

quondam Henrici uten Elsen #ut dicebat# #(dg: he)# hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes. 

 

1183 f.069v. 

 secunda post epiphanie: maandag 08-01-1403. 

 tercia post epiphanije: dinsdag 09-01-1403. 

 quarta post epiphanije: woensdag 10-01-1403. 

 

BP 1183 f 069v 01 ma 08-01-1403. 

Johannes Roetart zvw Johannes Rotart droeg over aan Johannes zvw Gerardus 

Carnet, tbv hem en zijn zuster Jutta, een b-erfpacht van 10 lopen rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, die Walterus gnd van Westerhoeven en zijn vrouw 
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Elizabeth dvw Johannes Houbraken beloofd hadden met Lichtmis aan voornoemde 

Johannes te leveren, gaande uit een hofstad, onder de vrijheid van Sint-

Oedenrode, tussen Theodericus gnd Lecker die Hoppenbrouwer enerzijds en 

Luijtgardis dvw Henricus gnd Ketken anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan wijlen Rutgerus gnd Models, op de hofstad te leveren. De brief 

overhandigen aan voornoemde Johannes ?of Jutta. 

 

Johannes Roetart #filius quondam Johannis Rotart# hereditariam paccionem 

decem lopinorum siliginis mensure de Rode quam paccionem Walterus dictus 

de Westerhoeven et Elizabeth eius uxor filia quondam Johannis Houbraken 

promiserunt se daturos et soluturos dicto Johanni hereditarie 

purificationis ex quodam domistadio sito infra libertatem de Rode sancte 

Ode inter hereditatem (dg: H) Theoderici dicti Lecker die Hoppenbrouwer 

ex uno et inter hereditatem Luijtgardis filie quondam Henrici dicti 

Ketken ex alio tendens a communi platea ad hereditatem quondam Rutgeri 

dicti Models et supra dictum domistadium tradendam et deliberandam prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Gerardi Carnet 

ad opus sui et ad opus Jutte sue sororis #cum litteris et jure# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Egidius et Broeder datum secunda post epiphanie. 

Tradetur dicto Johanni ?l Jutte. 

 

BP 1183 f 069v 02 di 09-01-1403. 

Rodolphus zvw Ghisbertus zvw Willelmus van Eenhoede deed tbv Mathijas van 

Stiphout zvw Henricus Danels van Stiphout afstand van een b-erfpacht van 27 

lopen rogge, maat van Nuenen, die Elsebena dvw Heijlwigis van Erpe met 

Lichtmis beurde, gaande uit (1) alle erfgoederen, die aan voornoemde 

Elsebena gekomen waren na overlijden van haar ouders, in Nuenen, welke 

erfgoederen voornoemde Elsebena had uitgegeven aan wijlen voornoemde 

Ghisbertus voor de grondcijnzen en voor voornoemde pacht van 27 lopen 

rogge, (2) alle erfgoederen van voornoemde Ghisbertus, die tegen 

eerstgenoemde erfgoederen waren verdeeld, welke erfgoederen van voornoemde 

Ghisbertus door hem mede tot onderpand waren gesteld. Metta en Bela, 

zusters van voornoemde Rodolphus en dvw voornoemde Ghisbertus, hun 

erfgenamen en Johannes die Dorre ev voornoemde Metta zullen nimmer rechten 

op deze erfpacht doen gelden. 

 

Rodolphus filius quondam Ghisberti filii quondam (dg: Willelmus) Willelmi 

de Eenhoede super hereditaria paccione XXVII lopinorum siliginis mensure 

de Nuenen quam Elsebena filia quondam Heijlwigis de Erpe solvendam habuit 

hereditarie purificationis ex omnibus hereditatibus que dicte Elsebene de 

morte quondam parentum eius successione fuerant advolute cum suis 

attinentiis quocumque locorum in parochia de #Nuenen# in humido et sicco 

in alto et basso consistentibus sive sitis quas hereditates predictas 

dicta Elsebena dederat ad pactum prefato quondam Ghisberto scilicet pro 

censibus dominorum exinde prius solvendis et pro predicta paccione XXVII 

lopinorum siliginis atque ex omnibus hereditatibus dicti Ghisberti quas 

ipse Ghisbertus possidebat et que #hereditates# erga primodictas 

hereditates erant divise et quas hereditates dicti Ghisberti idem 

Ghisbertus predicte Elsebene pro solutione dicte paccionis ad pignus 

imposuit ut dicebat atque super jure ad opus Mathije de Stiphout filii 

quondam Henrici Danels de Stiphout #hereditarie renuntiavit# promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod 

ipse Mettam et Belam eius sorores filias dicti quondam Ghisberti ac earum 

heredes et Johannem die Dorre maritum legitimum dicte Mette perpetue 

tales habebit quod numquam presument se jus in dicta paccione habere. 

Testes Nijcholaus et Wil datum tercia post epiphanije. 

 

BP 1183 f 069v 03 di 09-01-1403. 

Johannes van Swalmen schoenmaker droeg over aan de secretaris, tbv broeder 

Johannes van Swalmen zv voornoemde Johannes van Swalmen, zijn vruchtgebruik 
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in 3 morgen land, ter plaatse gnd in die Vliedert, achter de plaats gnd 

Hijnen, tussen Jacobus Loze enerzijds en Barnierus Andries soen anderzijds, 

welke 3 morgen voornoemde Johannes gekocht had van Johannes Stevens soen. 

 

Johannes de Swalmen sutor usufructum sibi competentem in tribus jugeribus 

terre sitis in loco dicto in die Vliedert !reto locum dictum Hijnen inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem Barnieri Andries soen 

ex alio que tria jugera terre dictus Johannes erga Johannem Stevens soen 

emendo acquisierat prout in litteris (dg: hi) legitime supportavit mihi 

ad opus fratris Johannis de !Swalman filii Johannis de Swalmen predicti 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte ?testes sui 

deponere. Testes Nijcholaus et Wil datum tercia post epiphanije. 

 

BP 1183 f 069v 04 wo 10-01-1403. 

Voornoemde broeder Johannes van Swalmen van de orde van de Minderbroeders 

in Den Bosch zv voornoemde Johannes van Swalmen verkocht voornoemde 3 

morgen aan Hector nzv Ludolphus Buc van Boemel, belast met de cijns en 

beloften in de brief vermeld. Voornoemde Johannes verklaarde dat de koopsom 

is voldaan. 

 

Dictus frater Johannes de Swalmen #ordinis fratrum minorum in Busco 

filius dicti Johannis de Swalmen# dicta tria jugera terre hereditarie 

(dg: supportavit) vendidit Hectori filio naturali Ludolphi Buc de Boemel 

cum litteris et jure promittentes et cum eo dictus Johannes eius pater 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et quorumcumque successorum eorum deponere 

#exceptis censu et promissionibus in dictis litteris contentis# et 

recognovit frater Johannes sibi fore satisfactum. Testes Dijnther et 

Henricus datum quarta post epiphannije. {Naast en onder dit contract in 

margine sinistra een verticale haal, deels naast verder niet beschreven 

ruimte.} 

 

BP 1183 f 069v 05 di 09-01-1403. 

Sijmon zvw Sijmon die Wever van Scijnle droeg over aan Sophija dvw Johannes 

zvw Sijmon die Wever 1/3 deel in een b-erfcijns van 4 pond geld, die 

Arnoldus die Wever zv Jacobus van Dornssel beloofd had aan voornoemde 

broers Johannes en Sijmon, kvw voornoemde Sijmon die Wever van Scijnle, en 

Henricus zvw Johannes Meijelmans soen, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, beiderzijds 

tussen Egidius van de Doorn. 

 

Sijmon filius quondam Sijmonis die Wever de Scijnle terciam partem ad 

ipsum spectantem in hereditario censu quatuor librarum monete quem 

Arnoldus die Wever filius Jacobi de Dornssel promiserat se daturum et 

soluturum Johanni et dicto Sijmoni fratribus liberis dicti quondam 

Sijmonis die Wever de Scijnle et Henrico filio quondam Johannis 

Meijelmans soen hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sita in 

parochia de Scijnle in loco dicto Luttel Eijnde inter hereditates (dg: Ru 

Ghi) Egidii de Spina ex utroque latere coadiacentem! prout in litteris 

hereditarie supportavit Sophije filie dicti quondam Johannis filii 

quondam Sijmonis die Wever cum litteris et jure #occasione# promittens 

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

Henricus et Nijcholaus datum tercia post epiphanie. 

 

1183 f.070r. 

 quarta post epiphanije Domini: woensdag 10-01-1403. 

 

BP 1183 f 070r 01 di 09-01-1403. 

Voornoemde Sijmon zvw Sijmon die Wever van Scijnle droeg over aan Sophija 

dvw Arnoldus zvw Sijmon die Wever ¼ deel in een b-erfcijns van 40 schelling 

en 10 groten geld, die Petrus nzvw Willelmus Grieten soen beloofd had aan 
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de broers Johannes en Sijmon, kvw Sijmon die Wever van Scijnle, Henricus 

zvw Johannes gnd Meijelmans soen en voornoemde Sophija, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een tuin, gnd Veren Lizen Zeghers Hof, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Luttel Eijnde, naast de dijk aldaar, tussen wijlen Henricus 

Loze enerzijds en Johannes Zomermans anderzijds. 

 

Dictus Sijmon filius quondam Sijmonis die Wever de Scijnle quartam partem 

ad ipsum spectantem in hereditario censu XL solidorum et X grossorum 

monete quem Petrus filius naturalis quondam Willelmi Grieten soen 

promiserat se daturum et soluturum Johanni et Sijmoni fratribus liberis 

quondam Sijmonis die Wever de Scijnle Henrico filio quondam Johannis 

dicti Meijelmans soen atque Sophije filie quondam Arnoldi filii dicti 

quondam Sijmonis die Wever hereditarie purificationis ex quodam orto 

dicto communiter Veren Lizen Zeghers Hof (dg: ad) sito in parochia de 

Scijnle ad locum dictum communiter Luttel Eijnde juxta aggerem ibidem 

inter hereditatem quondam Henrici Loze ex uno et inter hereditatem 

Johannis Zomermans ex alio (dg: hereditarie su) prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Sophije cum litteris et jure occasione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 070r 02 di 09-01-1403. 

Voornoemde Sijmon zvw Sijmon die Wever van Scijnle, door wijlen voornoemde 

Sijmon verwekt bij wijlen zijn vrouw Sophia dvw Johannes Hutmans soen droeg 

over aan voornoemde Sophija dvw Arnoldus zvw Sijmon die Wever 1/3 deel in 

een b-erfcijns van 25 schelling geld, die Everardus Agnesen soen beloofd 

had aan wijlen voornoemde Johannes Hutman, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit 1 zesterzaad roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, 

tussen Rutgherus Lambrechts soen enerzijds en voornoemde Everardus 

anderzijds. 

 

Dictus Sijmon filius quondam Sijmonis die Wever de Scijnle ab eodem 

quondam Sijmone et quondam Sophia eius uxore filia quondam Johannis 

Hutmans soen pariter genitus terciam partem ad ipsum ut dicebat 

spectantem in hereditario censu XXV solidorum monete quem Everardus 

Agnesen soen promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Johanni 

Hutman hereditarie purificationis ex (dg: dim) una sextariata terre 

siliginee sita in parochia de Scijnle ad locum dictum aen den Borne inter 

hereditatem Rutgheri Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem dicti 

Everardi ex alio prout in litteris hereditarie supportavit dicte Sophije 

cum litteris et jure occasione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Johannis 

Hutmans et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 070r 03 di 09-01-1403. 

Mathijas zvw Henricus van der Heijden van Stiphout ev Margareta dvw 

Henricus van Erpe bakker verkocht aan Aleijdis wv Henricus van Huessen een 

n-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te 

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 27 lopen rogge, maat van Nuenen, 

welke pacht van 27 lopen Elsbena dvw Heijlwigis van Erpe svw voornoemde 

Henricus van Erpe met Lichtmis in Nuenen beurde, gaande uit (1) alle 

erfgoederen, die aan voornoemde Elsbena gekomen waren na overlijden van 

haar ouders, gelegen in Nuenen, welke erfgoederen Ghisbertus zvw Willelmus 

van Eenhoede in pacht verkregen had van voornoemde Elsbena, voor de 

grondcijnzen en voor voornoemde b-erfpacht van 27 lopen, (2) alle 

erfgoederen van voornoemde Ghisbertus, in Nuenen, welke erfgoederen tegen 

voornoemde erfgoederen, die aan voornoemde Ghisbertus in pacht werden 

gegeven, waren verdeeld, en welke erfgoederen van voornoemde Ghisbertus 

door hem mede tot onderpand waren gesteld, welke pacht van 27 lopen aan 

wijlen voornoemde Henricus gekomen was na overlijden van zijn voornoemde 
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zuster Elsbena. 

 

Mathijas filius quondam Henrici van der Heijden de Stiphout maritus et 

tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Henrici de Erpe 

pistoris hereditarie vendidit Aleijdi (dg: de) relicte quondam Henrici de 

Huessen hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis mensure de 

Nuenen solvendam hereditarie purificationis et !parochia de Nuenen 

tradendam (dg: he) ex hereditaria paccione viginti septem lopinorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem viginti septem lopinorum siliginis 

dicte mensure Elsbena filia quondam Heijlwigis de Erpe soror olim dicti 

quondam Henrici de Erpe solvendam habuit hereditarie termino solutionis 

et loco predictis ex omnibus (dg: bonis que) hereditatibus (dg: que) 

dicte Elsbene de morte quondam suorum parentum jure successionis 

hereditarie advolutis quocumque locorum in humido vel in sicco (dg: cu) 

in parochia de Nuenen situatis quas hereditates omnes Ghisbertus filius 

quondam Willelmi de Eenhoede erga dictam Elsbenam ad pactum acquisierat 

scilicet pro censibus dominorum annuatim exinde de jure solvendis atque 

pro predicta hereditaria paccione viginti septem lopinorum siliginis 

atque ex (dg: hereditatibus) omnibus hereditatibus dicti Ghisberti sitis 

in dicta parochia que hereditates erga supradictas hereditates eidem 

Ghisberto ad pactum datas divise sunt et quas hereditates jamdictas 

eiusdem Ghisberti idem Ghisbertus prenominate Elsbene simul cum 

supradictis hereditatibus ei ad pactum datis ut prefertur pro solutione 

dicte paccionis viginti septem lopinorum siliginis ad pignus imposuit et 

quam paccionem viginti septem lopinorum siliginis dicte mensure 

prenominato quondam Henrico de morte antedicte quondam Elsbene olim sue 

sororis jure successionis hereditarie advolutam esse et nunc ad se 

spectare dicebat promittens super omnia (dg: w) habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Dijnther et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 070r 04 wo 10-01-1403. 

Rutgerus nzvw hr Petrus van den Steenwech priester verklaarde ontvangen te 

hebben van de kant van Leonius van Erpe zvw Petrus, Johannes Cnode van der 

Rennendonc, Engbertus Ludinc Pijnappel en wijlen Engbertus Ludinc van Uden 

zvw Jacobus 50 oude schilden, aan voornoemde Rutgerus of aan iemand tbv 

voornoemde Rutgerus in een schepenbrief beloofd3 door voornoemde Leonius, 

Johannes Cnode, Engbertus Ludinc Pijnappel en wijlen Engelbertus Ludinc van 

Uden. 

 

Rutgerus filius naturalis domini quondam Petri van den Steenwech 

presbitri palam recognovit sibi plenarie fore satisfactum ex parte Leonii 

de Erpe filii quondam Petri Johannis Cnode van der Rennendonc Engberti 

Ludinc Pijnappel et quondam Engberti Ludinc de Uden filii quondam Jacobi 

a quinquaginta auden scilden promissis dicto Rutgero seu alteri persone 

ad opus eiusdem Rutgeri a dictis Leonio Johanne Cnode Engberto Ludinc 

Pijnappel et #quondam# Engelberto Ludinc de Uden in litteris scabinorum 

ut dicebat clamans (dg: in) dictos Leonium Johannem Engelbertum et 

quondam Engelbertum et eorum heredes (dg: l) et bona inde quitos. Testes 

Dijnther et Scilder datum quarta post epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 070r 05 do 11-01-1403. 

Henricus zvw Johannes Kersmaker droeg over aan hr Cristianus Coninc 

priester, tbv de broederschap van de priesters en clerici van de H.Maria in 

de kerk van Den Bosch, een b-erfcijns van 1 oude groot, die voornoemde 

Henricus met Kerstmis beurt, gaande uit (dg: 3 huizen met ondergronden in 

Den Bosch buiten de Pijnappels Poort aan de kant richting de plaats gnd 

Muntelken) een erfgoed van wijlen Petrus Pijnappels, in Den Bosch, aan het 

                         
3 Zie ← BP 1178 f 352v 01 vr 11-02-1390, belofte 50 oude Franse schilden te 

betalen, echter door niet precies dezelfde debiteuren. 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

31 

eind van de Hinthamerstraat, buiten de Pijnappels Poort, aan de kant 

richting de plaats gnd Muntelken, welk erfgoed wijlen voornoemde Johannes 

Kersmaker {f.070v} verworven had van wijlen voornoemde Petrus en welk 

erfgoed wijlen voornoemde Johannes had uitgegeven aan Johannes Hazenberch 

en Johannes van Conden voor een b-erfcijns van 2 oude groten en 9 pond 

geld. 

 

Henricus filius quondam Johannis Kersmaker hereditarium censum (dg: 

duorum grossorum antiquorum) unius grossi antiqui quem dictus Henricus 

solvendum !hereditarie hereditarie nativitatis Domini ex (dg: tribus 

domibus cum suis fundis sitis in Busco extra portam dictam Pijnappels 

Port in latere versus locum dictum Muntelken inter hereditatem) 

hereditate quondam Petri Pijnappels sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis #extra portam dictam Pijnappels Port# in latere versus 

locum dictum Muntelken et quam hereditatem dictus quondam Johannes 

Kersmaker erga 

 

1183 f.070v. 

 quinta post epiphanije Domini: donderdag 11-01-1403. 

 quarta post epiphanije Domini: woensdag 10-01-1403. 

 in vigilia Andree apostoli: donderdag 29-11-1403. 

 secunda post octavas epiphanie: maandag 15-01-1403. 

 

BP 1183 f 070v 01 do 11-01-1403. 

dictum quondam Petrum acquisierat et quam hereditatem dictus quondam 

Johannes dederat ad censum Johanni Hazenberch et Johanni de Conden 

scilicet pro hereditario censu duorum grossorum antiquorum et novem 

librarum monete ut dicebat hereditarie supportavit domino Cristiano 

Coninc #presbitro# et (dg: Henrico Screijnmaker) ad opus confraternitatis 

presbitrorum et clericorum beate Marie in ecclesia de Busco promittens 

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

Egidius et Wil datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 070v 02 wo 10-01-1403. 

Willelmus Vos zv Henricus Vos van Berze ev Elizabeth dv Johannes van 

Westilberze gaf uit aan zijn voornoemde schoonvader Johannes een stuk 

beemd, gnd des Witten Beemt, in Oirschot, in de herdgang van den Notelen, 

tussen wijlen Henricus van den Rijt enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

welk stuk beemd voornoemde Johannes van Westilberze had geschonken aan 

voornoemde Willelmus en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde Johannes; de 

uitgifte geschiedde voor de hertogencijns en thans voor een n-erfpacht van 

1½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor 

het eerst over een jaar (za 02-02-1404). 

 

-. 

Willelmus Vos filius (dg: quondam) Henrici Vos de Berze #maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie Johannis de Westilberze# peciam 

prati dictam des Witten Beemt sitam in parochia de Oerscot in pastoria 

van den Noetelen inter hereditatem (dg: Henrici v) quondam Henrici van 

den Rijt ex uno et inter communem plateam ex alio quam peciam prati 

dictus Johannes de Westilberze dederat dicto Willelmo cum dicta Elizabeth 

sua uxore filia eiusdem Johannis nomine dotis ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Johanni suo socero ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini ducis exinde prius solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerschot danda sibi ab alio purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra #annum# et in Oerschot tradenda ex 

premissis promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui deponere et alter repromisit. Testes Dijnther et Henricus datum 

quarta post epiphanije. 
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BP 1183 f 070v 03 wo 10-01-1403. 

Mijchael zvw Johannes van Hezewijc verklaarde dat het hout, dat een goot 

ondersteunt die staat tussen het huis van voornoemde Mijchael, in Den 

Bosch, naast de Gevangenpoort, enerzijds en het huis van wijlen Goeswinus 

Andries soen van Bernheze dat naast voornoemd huis staat anderzijds, welk 

hout vastgemaakt is aan houtwerk van het huis van wijlen voornoemde 

Goeswinus, daar niet rechtens aan vastgemaakt is en daar niet had behoren 

te staan, en dat voornoemde Mijchael nimmer op voornoemd erfgoed van wijlen 

voornoemde Goeswinus en op de bouwwerken van voornoemd huis van wijlen 

voornoemde Goeswinus enig hout of hulpmiddel mag plaatsen, ter 

ondersteuning van voornoemde goot. Voornoemde Mijchael beloofde aan 

Mechtildis wv voornoemde Goeswinus voornoemd hout te verwijderen van het 

erfgoed van wijlen voornoemde Goeswinus, op verzoek van voornoemde 

Mechtildis, een van de kinderen van wijlen voornoemde Goeswinus of de 

eigenaar van voornoemd huis van wijlen Goeswinus. 

 

Mijchael filius quondam Johannis de Hezewijc palam recognovit quod quedam 

ligna sustentantia guttarium consistens inter domum dicti Mijchaelis 

sitam in Busco juxta portam captivorum et inter domum quondam Goeswini 

Andries soen de Bernheze sitam contigue juxta domum predictam et que 

ligna predicta (dg: fixa sun in) affixa sunt tignis domus dicti (dg: Go) 

quondam Goeswini non sunt ibi fixa vel posita de jure ita videlicet quod 

dicta ligna #non# debeant ibidem jure hereditario stare vel permanere et 

quod ipse Mijchael non poterit ponere in aliquo tempore futuro (dg: alia) 

supra hereditatem predictam dicti quondam Goeswini atque supra (dg: vel) 

edificia dicte domus dicti quondam Goeswini aliqua ligna vel instrumenta 

ad sustentandum portandum vel tenendum guttarium predictum et promisit 

dictus (dg: Goes) Mijchael super omnia Mechtildi relicte dicti quondam 

Goeswini quod ipse dicta ligna dictis tignis affixa tollet et ammovebit 

de dicta hereditate dicti quondam Goeswini ad requestam dicte Mechtildis 

aut alicuius liberorum dicti (dg: Mech) quondam Goeswini aut #ad 

requestam# possessoris pro tempore dicte domus dicti quondam Goeswini. 

Testes (dg: datum supra) Dijnther et Henricus datum quarta post 

epiphanije. 

 

BP 1183 f 070v 04 wo 10-01-1403. 

Johannes Brenthen zvw Ghibo Vrancken soen verkocht aan Johannes die Veer zv 

Ghibo van Hees een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

in Orthen te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen 

van wijlen voornoemde Ghibo Vrancken soen, tezamen 3 lopen groot, in 

Orthen, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Gerardus Loden enerzijds en 

Franco bv voornoemde verkoper anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint, reeds belast een b-erfcijns van 2 schelling 6 penning gemeen 

paijment aan dekaan en kapittel {niet nader omschreven}. 

 

Johannes Brenthen filius quondam Ghibonis Vrancken soen hereditarie 

vendidit Johanni die Veer filio Ghibonis de Hees hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Orthen tradendam ex domo et orto et 

hereditatibus sibi adiacentibus (dg: dudum) dicti #quondam# Ghibonis 

Vrancken soen tres lopinatas terre simul continentibus sitis in parochia 

de Orthen infra libertatem opidi de Busco inter hereditatem Gerardi Loden 

ex uno et inter hereditatem Franconis fratris dicti venditoris ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communitatem ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu (dg: quinque) duorum solidorum #et sex denariorum# 

communis pagamenti decano et capitulo exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 070v 05 do 29-11-1403. 

Voornoemde Johannes die Veer droeg voornoemde goederen over aan Henricus zv 
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Theodericus van der Haseldonc. 

 

Dictus Johannes die Veer premissa (dg: supportavit) hereditarie 

supportavit Henrico filio Theoderici van der (dg: g) Haseldonc cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Aa et Walterus datum in vigilia Andree 

apostoli. 

 

BP 1183 f 070v 06 ma 15-01-1403. 

Albertus zvw Nijcholaus zvw {niets ingevuld} Daems soen van Hijntham 

verkocht aan Gerardus van Bruggen zvw Paulus van Bruggen 1 morgen land in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggensse Vlijert, tussen Wellinus van Beke 

enerzijds en Johannes den Colke anderzijds, met een eind strekkend aan 

Henricus van Zelant en met het andere eind aan Theodericus Coelinc. 

 

Albertus filius quondam Nijcholai filii quondam !Daems soen de Hijntham 

(dg: v) hereditarie vendidit Gerardo de Bruggen filio quondam Pauli de 

Bruggen unum juger terre situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum 

Bruggenssche Vlijert inter hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter 

hereditatem Johannis den Colke ex alio tendens cum uno fine ad 

hereditatem Henrici de Zelant et cum reliquo fine ad hereditatem 

Theoderici Coelinc ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et Broeder datum 2a 

post octavas epiphanie. 

 

1183 f.071r. 

 quarta post epiphanije Domini: woensdag 10-01-1403. 

 quinta post epiphanie Domini: donderdag 11-01-1403. 

 sexta post epiphanie Domini: vrijdag 12-01-1403. 

 

BP 1183 f 071r 01 wo 10-01-1403. 

Katherina wv Deenkinus gnd Lange Deenken droeg over aan Johannes Veerdonc 

wettige ev Oda dvw voornoemde Denkinus, tbv hem, Godefridus, Elizabeth en 

Margareta, kvw voornoemde Denkinus, haar vruchtgebruik in 2 stukken land, 

in Rosmalen, tussen Bruggen en Rosmalen, (1) ter plaatse gnd Tussen die 

Weghe, tussen Godefridus Hullinc enerzijds en wijlen Johannes Diependijc 

anderzijds, (2) ter plaatse gnd op den Rietcloet, tussen Henricus Rovers 

soens enerzijds en Johannes Danen soen anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Deenkini dicti Lange Deenken cum tutore 

usufructum sibi competentem in duabus peciis terre sitis in parochia de 

Roesmalen inter Bruggen et Roesmalen quarum una in loco dicto Tusschen 

die Weghe inter hereditatem Godefridi Hullinc ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Diependijc ex alio et altera ad locum dictum op den 

Rietcloet inter hereditatem Henrici Rovers soens ex uno et inter 

hereditatem Johannis Danen soen ex alio site sunt ut dicebat legitime 

supportavit Johanni Veerdonc marito legitimo Ode sue uxoris filie dicti 

quondam Denkini ad opus sui et ad opus (dg: Willelmi Denkini) #Godefridi# 

fratrum! Elizabeth et Margarete eorum sororum liberorum dicti quondam 

Denkini promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Dijnther 

et Henricus datum quarta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 071r 02 do 11-01-1403. 

Godefridus zvw Denkinus gnd Lange Deenken en Johannes gnd Veerdonc ev Oda 

dvw voornoemde Denkinus verkochten voornoemde 2 stukken land aan Henricus 

Matheeus, tbv het Geefhuis in Den Bosch. De gezusters Elizabeth en 

Margareta, dvw voornoemde Denkinus, en Ludekinus ev voornoemde Elizabeth 

zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Godefridus filius quondam Denkini dicti Lange Deenken et Johannes dictus 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

34 

Veerdonc maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie dicti quondam 

Denkini dictas duas pecias terre hereditarie vendiderunt Henrico Matheeus 

ad opus mense sancti spiritus in ?in Busco promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere et quod ipsi Elizabeth et 

Margaretam sorores filias dicti quondam Denkini et Ludekinum maritum 

legitimus dicte Elizabeth perpetue tales habebunt quod numquam presument 

se jus in premissis habere. Testes Dijnther et Willelmus datum quinta 

post epiphanie Domini. 

 

BP 1183 f 071r 03 do 11-01-1403. 

Henricus Matheus als procurator van het Geefhuis in Den Bosch beloofde aan 

Katherina wv Denkinus gnd Lange Deenken een lijfpacht van 3 lopen rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch in het huis van het Geefhuis te 

leveren, gaande uit alle goederen van het Geefhuis. 

 

Henricus Matheus procurator mense sancti spiritus de consensu et 

voluntate provisorum dicte mense promisit sub obligatione omnium bonorum 

dicte mense quod dicta mensa dabit et solvet Katherine relicte quondam 

Denkini dicti Lange Deenken vitalem pensionem trium lopinorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Katherine et non ultra 

nativitatis Domini et in Busco in mansione dicte mense tradendam ex 

omnibus bonis dicte mense. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 071r 04 wo 10-01-1403. 

Arnoldus zvw Nijcholaus van der Steghen verkocht aan Johannes Pouwels soen 

bakker een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp, eertijds van Johannes van 

Zochel, in Veghel, naast de plaats gnd die Hoghe Straet, tussen Johannes 

van de Dijk enerzijds en de gemeint van Veghel anderzijds, strekkend vanaf 

de gemeint tot aan kvw Rutgherus van Ghemert, en uit de gebouwen, (2) 1 

bunder beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die Colners Hoeve, tussen kvw 

Wautgherus van Bredellaer enerzijds en Henricus Wautghers soen anderzijds, 

deze bunder reeds belast met de cijns aan de heer van Helmond. 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai van der Steghen hereditarie vendidit 

Johanni Pouwels soen pistori hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex 

quodam campo dudum Johannis de Zochel sito in parochia de Vechel juxta 

locum dictum die Hoghe Straet inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno 

et inter communitatem de Vechel ex alio tendente a communitate ad 

hereditatem liberorum quondam Rutgheri de Ghemert atque ex edificiis in 

dicto campo consistentibus atque ex uno bonario prati dicti venditoris 

sito in dicta parochia in loco dicto die Colners Hoeve inter hereditatem 

liberorum quondam Wautgheri de (dg: Be) Bredellaer ex uno et inter 

hereditatem Henrici Wautghers soen ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domino de Helmont ex dicto bonario prati prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Dijnther et Henricus datum quarta post 

epiphanije. 

 

BP 1183 f 071r 05 wo 10-01-1403. 

Broeder Johannes van Swalmen zv Johannes van Swalmen schoenmaker verklaarde 

dat aan alle schulden en beloften is voldaan die voornoemde broeder 

Johannes beloofd had {waarschijnlijk had er moeten staan: die aan hem 

beloofd waren door} en verschuldigd was aan Ludolphus van Boemel. 

 

Frater Johannes de Swalmen filius Johannis de Swalmen sutoris palam 

recognovit sibi plenarie (dg: so) fore satisfactum ab omnibus 

promissionibus et debitis que et quas prefatus (dg: se) frater Johannes 

promiserat #et debebat# Ludolpho de Boemel (dg: et eius bona de premissis 

quitu) quocumque tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde 
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dictum Ludolphum quitum. Testes Johannes de Dijnther et Nijcholaus 

Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 071r 06 do 11-01-1403. 

Mauritius van Boemel bontwerker schonk aan zijn dochter Elizabeth een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het 

eerst met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1403), gaande uit een huis en erf, 

in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van 

Bucstel nzv Johannes Berwout enerzijds en erfgoed van mr Jacobus van der 

Haer chirurgijn anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 6 pond 

geld. 

 

Mauritius de Boemel pellifex hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco dandam et solvendam anno quolibet hereditarie 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro ex domo 

et area dicti Mauritii sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem 

quondam Johannis de Bucstel filii naturalis Johannis Berwout ex uno et 

inter hereditatem magistri Jacobi van der Haer cijrurgici ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Elizabeth sue filie nomine dotis 

promittens super omnia warandiam et (dg: sufficientem f) aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu sex librarum monete prius 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Dijnther et Willelmus 

datum quinta post epiphanie Domini. 

 

BP 1183 f 071r 07 vr 12-01-1403. 

Hr Theodericus Rover ridder maakte bezwaar tegen alle vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan met goederen van Henricus Dicbier heer van Mierlo. 

 

Dominus Theodericus Rover miles omnes alienationes et obligationes factas 

cum (dg: q) bonis quibuscumque Henrici Dicbier #domini# de Mierle 

calumpniavit. Testes Aa et Dijnther datum (dg: supra) sexta post 

epiphanie. 

 

1183 f.071v. 

 in octavis epiphanie: zaterdag 13-01-1403. 

 in festo Marcelli: dinsdag 16-01-1403. 

 

BP 1183 f 071v 01 za 13-01-1403. 

Arnoldus zvw Herbertus van Houthem droeg over aan Johannes Loze zvw 

Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen alle erfgoederen, die hij eertijds in 

pacht verkregen had van Willelmus die Hertoghe, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Houthem. 

 

Arnoldus filius quondam Herberti de Houthem omnes et singulas hereditates 

suas quas ipse erga Willelmum die Hertoghe dudum ad pactum acquisierat 

sitas in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Houthem ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni Loze filio quondam Bartholomei dicti 

Meeus Wedigen soen promittens super omnia ratam servare. Testes Henricus 

et Scilder datum in octavis epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 071v 02 di 16-01-1403. 

Henricus Ghijsels soen van Eirde en Johannes zv Nijcholaus gnd Coel 

Keelbreker ev Elizabeth dv voornoemde Henricus verkochten aan Henricus van 

der Coppelen van Zonne szv Henricus van der Rijt de oude hofstad, een huis, 

tuin met misse en aangelegen erfgoederen, akker lands, beemd, en aangelegen 

eusel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen Petrus Wubier 

enerzijds en Willelmus zvw Egidius van der Voert en Willelmus zv 

Theodericus Wulners anderzijds, zoals voornoemde goederen zijn afgepaald en 

aan voornoemde Henricus gekomen waren na erfdeling, van de goederen gnd 

Boevenrode, tussen hem en voornoemde Willelmus en Willelmus, gelegen in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, belast met 18 oude groten aan de 
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naburen van Veghel, gaande uit geheel voornoemde goederen gnd Boevenrode, 

en een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, aan erfg vw 

Godefridus van Gheldorp, gaande uit voornoemde goederen die aan de koper 

verkocht zijn, op de onderpanden te leveren, welke 18 oude groten en 

b-erfpacht van 4 mud rogge, voornoemde Henricus koper zal betalen en 

leveren, zó dat voornoemde Henricus verkoper en zijn goederen daarvan geen 

schade ondervinden. Verkopers beloofden dat Hadewigis minderjarige dv 

voornoemde Henricus Ghisels, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Henricus Ghijsels soen de Eirde #et Johanni! filius Nijcholai dicti Coel 

Keelbreker maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti 

Henrici# antiquum domistadium domum et ortum cum fimario et hereditatibus 

ipsis adiacentibus agrum terre pratum et pascuam dictam eeusel sibi 

adiacentem sitos !sitos in parochia de Rode sancte Ode in loco dicto 

Eirde inter hereditatem Petri Wubier ex uno et inter hereditatem Willelmi 

filii quondam Egidii van der Voert et Willelmi filii Theoderici Wulners 

ex alio prout dicti antiquum domistadium domus ortus fimarium hereditates 

ipsis adiacentes ager terre pratum et pascua ibidem !ibidem sunt situati 

et limitati et qui antiquum domistadium domus ortus fimarium (dg: p) ager 

pratum et pascua dicto Henrico mediante divisione hereditaria prius 

habita inter ipsum et Willelmum et Willelmum predictos (dg: mediante 

divisione hereditaria habita) de bonis dictis communiter Boevenrode sitis 

in parochia predicta in dicto loco Eirde vocato cum attinentiis eorundem 

bonorum singulis et universis cesserunt in partem prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Henrico van der (dg: Coppellen) #Coppelen# de 

Zonne genero Henrici van der Rijt supportaverunt cum litteris et (dg: j) 

aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere exceptis XVIII (dg: aude) grossis 

antiquis vicinis de Vechel ex dictis integris (dg: here) bonis Boevenrode 

vocatis solvendis (dg: quos dci XVIII aude grossos dictus emptor exinde 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit ex dictis hereditatibus 

sibi venditis quod nec dicto Henrico nec ad et supra bona quecumque di 

eiusdem Henrici dampna exinde eveniant) in futurum exceptis (dg: 

hereditariis paccionibus ad summam) et excepta hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis mensure de Rode #heredibus quondam Godefridi 

de Gheldorp# ex dictis hereditatibus predicto emptori (dg: venditis) ut 

dictum est venditis solvendo et supra hereditates predictas tradenda quos 

XVIII aude grossos et paccionem quatuor modiorum siliginis dicte mensure 

dictus Henricus emptor singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet 

quod nec dicto Henrico venditori nec ad et supra bona quecumque eiusdem 

Henrici dampna exinde eveniant in futurum ut ipse emptor super omnia 

promisit venditori predicto promiserunt insuper super omnia quod ipsi 

Hadewigem filiam dicti (dg: quon) Henrici Ghisels quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

facient renuntiare. Testes Danijel et Wil datum in festo Marcelli. 

 

BP 1183 f 071v 03 di 16-01-1403. 

Voornoemde Henricus Ghijsels soen van Eirde en Johannes zv Nijcholaus gnd 

Coel Keelbreker ev Elizabeth dv voornoemde Henricus verkochten aan 

voornoemde Henricus van der Coppelen van Zonne szv Henricus van der Rijt 

1/3 deel in een b-erfcijns van 9 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de 

koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van 

dezelfde waarde, welke cijns wijlen hr Johannes gnd van der Lijnden 

priester met Lichtmis beurde, gaande uit voornoemde goederen gnd 

Boevenrode, in Sint-Oedenrode, welke cijns voornoemde Henricus Ghisels, 

Willelmus zv Egidius van der Voert en Willelmus zv Theodericus Wulners 

verworven hadden van Rodolphus zvw Theodericus van den Broecke. Verkopers 

beloofden dat Hadewigis minderjarige dv voornoemde Henricus Ghisels, zodra 

ze meerderjarig is, afstand zal doen. 
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Dicti venditores ut supra terciam partem ad ipsum! spectantem in 

hereditario censu novem librarum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem dominus Johannes quondam dictus van der Lijnden 

#presbiter# solvendum habuit hereditarie purificationis ex bonis dictis 

communiter Boevenrode sitis in parochia de Rode sancte Ode et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quem censum dictus 

Henricus Ghisels Willelmus filius Egidii van der Voert et Willelmus 

filius Theoderici Wulners erga Rodolphum filium quondam Theoderici van 

den Broecke acquisierant prout in litteris hereditarie vendiderunt dicto 

Henrico van der Coppelen supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod ipsi dictam Hadewigem etc quamcito ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 071v 04 di 16-01-1403. 

Ghisbertus zvw Johannes Luijten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus filius quondam Johannis Luijten soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.072r. 

 ipso die Marcelli: dinsdag 16-01-1403. 

 in crastino beati Pauli apostoli: vrijdag 26-01-1403. 

 

BP 1183 f 072r 01 di 16-01-1403. 

Johannes van Mechelen smid en zijn zoon Johannes verkochten aan Willelmus 

zvw Albertus Daems soen ketelaar een b-erfpacht van 1 mud gerst, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 5 hont land, in 

Empel, ter plaatse gnd die Spoijen, tussen Metta Kercwijchs enerzijds en 

Johannes van Dijest anderzijds, welke pacht Aleijdis wv Henricus Maes soen 

gekocht had van Gheerlacus zvw Tielmannus Peters soen van der Woerdt, en 

welke pacht aan eerstgenoemde Johannes, staande zijn huwelijk met 

Mechtildis sv voornoemde Aleijdis, gekomen was na overlijden van voornoemde 

Aleijdis. Clemens, zv voornoemde Johannes en wijlen Mechtildis, zal, zodra 

hij in het vaderland is teruggekeerd, afstand doen. 

 

Johannes de Mechelen faber et Johannes eius filius hereditariam paccionem 

unius modii ordei mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam de et ex quinque hont terre sitis in 

parochia de Empel in loco dicto die Spoijen inter hereditatem Mette 

Kercwijchs ex uno et inter hereditatem Johannis de Dijest ex alio quam 

paccionem (dg: d) Aleijdis relicta quondam Henrici Maes soen erga 

Gheerlacum filium quondam Tielmanni Peters soen van der Woerdt emendo 

acquisierat prout in litteris et (dg: quam paccionem dictu dicti Jo) et 

que paccio primodicto Johanni stante integro thoro inter ipsum et 

Mechtildem (dg: so) eius uxorem sororem dicte Aleijdis de morte quondam 

Aleijdis predicte successione fuerat advoluta ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Willelmo filio quondam Alberti Daems soen cacabarii cum 

litteris et jure promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicte quondam 

Aleijdis et suorum heredum deponere et sufficientem facere et quod ipsi 

Clementem filium dictorum Johannis et quondam Mechtildis (dg: filia) 

quamcito ad patriam redierit super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris facient renuntiare. Testes Dijnther et Daniel datum ipso die 

Marcelli. 

 

BP 1183 f 072r 02 >di 16-01-1403. 

Voornoemde Clementius deed tbv voornoemde Willelmus afstand van voornoemde 

erfpacht {niet afgewerkt contract}. 
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Clementius predictus super predicta paccione et jure ad opus dicti 

Willelmi hereditarie renuntiavit promittens super omnia #habita et 

habenda# ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1183 f 072r 03 di 16-01-1403. 

Aleijdis wv Ywanus van Gravia, Matheus en Beatrix, kv voornoemde Aleijdis 

en wijlen Ywanus, en Henricus Buijst ev Elizabeth, dv voornoemde Aleijdis 

en wijlen Ywanus, deden tbv Petra, dvw Johannes Veer en wv Petrus Alarts 

soen, afstand van een stukje erfgoed, in Den Bosch, achter de Orthenstraat, 

aan de kant richting de plaats gnd Muntelken, achter erfgoed van wijlen 

voornoemde Johannes Veer, tussen de Dieze enerzijds en erfgoed van wijlen 

voornoemde Johannes Veer anderzijds, met een eind strekkend aan de tuin van 

wijlen voornoemde Johannes Veer en met het andere einde aan erfgoed van 

wijlen voornoemde Ywanus, met een sloot ertussen. 

 

Aleijdis relicta quondam Ywani de Gravia Matheus Beatrix liberi dictorum 

Aleijdis et quondam Ywani #cum tutore# et Henricus Buijst maritus et 

tutor legitimus (dg: super) Elizabeth sue uxoris filie dictorum Aleijdis 

et quondam Ywani super particula hereditatis sita in Busco retro (dg: 

vicum) #vicum# Orthensem !Orthensem in latere versus locum dictum 

Montelken retro hereditatem quondam (dg: Petri Alarts) #Johannis Veer# 

inter Dijesam ex uno et inter hereditatem !hereditatem dicti quondam 

Johannis Veer ex alio tendente cum uno fine ad ortum dicti quondam 

Johannis Veer et cum reliquo fine ad hereditatem dicti quondam Ywani (dg: 

ut dicebat) quodam fossato interiacente ut dicebat (dg: hereditarie et 

jure) ad opus (dg: d) Petre filie dicti quondam Johannis Veer relicte 

quondam Petri Alarts soen hereditarie renuntiaverunt promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Dijnther et Danijel datum in die Marcelli. 

 

BP 1183 f 072r 04 di 16-01-1403. 

Johannes zv Johannes van Amerzoijen en zijn vrouw Heijlwigis wv Theodericus 

van den Dungen zvw Ghibo Bathen soen droegen over aan Johannes zvw 

voornoemde Ghibo (1) het vruchtgebruik dat voornoemde Heijlwigis heeft in 

een kamp van wijlen voornoemde Ghibo, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd Hodonc, tussen Baudewinus Claus soen 

enerzijds en wijlen Baudewinus Otten soens en andere naburen aldaar 

anderzijds, (2) de helft die zij volgens erfrecht in voornoemd kamp hebben. 

 

Johannes filius Johannis de Amerzoijen (dg: cum) maritus legitimus 

Heijlwigis sue uxoris relicte quondam Theoderici van den Dungen filio! 

quondam Ghibonis Bathen soen et ipsa Heijlwigis cum eodem tamquam cum 

tutore usufructum dicte Heijlwigi competentem in quodam campo dicti 

quondam Ghibonis sito infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

Dungen in loco dicto Hodonc inter hereditatem Baudewini Claus soen ex uno 

et inter hereditatem quondam Baudewini Otten soens et aliorum vicinorum 

ibidem ex alio atque medietatem ad ipsos jure hereditario spectantem in 

campo predicto hereditarie supportaverunt Johanni filio dicti quondam 

Ghibonis promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: di) ex parte eoorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 072r 05 di 16-01-1403. 

Walterus Goebels soen ev Margareta dvw Henricus van den Nuwenhuze droeg 

over aan Sijmon zv Mauritius van Boemel alle goederen, die aan voornoemde 

Walterus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Johannes van den 

Rijbosch zvw Elizabeth sv voornoemde Margareta. 

 

Walterus Goebels soen maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Henrici van den Nuwenhuze omnia et singula bona sibi et 

dicte sue uxori de morte quondam Johannis van den Rijbosch filii quondam 

Elizabeth sororis olim dicte Margarete successione advoluta quocumque 
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locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Sijmoni 

filio Mauritii de Boemel promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 072r 06 di 16-01-1403. 

Johannes zv Ancelmus Tijmmermans van Moergestel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes filius Ancelmi Tijmmermans de Gestel prope Oesterwijc prebuit 

#et reportavit#. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 072r 07 vr 26-01-1403. 

Ghibo Lobbe zvw Ghibo Lobbe deed tbv Ghiselbertus uten Elsen zvw Henricus 

uten Elsen afstand van een bunder beemd, in Schijndel, tussen Gerardus gnd 

Egens soen enerzijds en wijlen Egidius gnd van Gheel anderzijds. 

 

Ghibo Lobbe filius quondam Ghibonis Lobbe super quod-(dg: d)-am bonario 

prati sito in parochia de Scijndel inter hereditatem Gerardi dicti Egens 

soen ex uno et inter hereditatem Egidii quondam dicti de Gheel ex alio ut 

dicebat ad opus Ghiselberti uten Elsen filii quondam Henrici uten Elsen 

hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Broeder datum in 

crastino beati Pauli apostoli. 

 

1183 f.072v. 

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

 

BP 1183 f 072v 01 do 18-01-1403. 

Eligius gnd Loij zvw Johannes Kempen droeg over aan Johannes zvw Arnoldus 

Ghenen soen van Geffen (1) de helft van een kamp, in Hees, ter plaatse gnd 

aen die Wijst, tussen Metta Sijmons enerzijds en Rodolphus van Moenle 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Metta Sijmons, (2) de helft 

van een kamp, gnd dat Koervenneken, in Hees, tussen een gemene steeg 

enerzijds en Gheerlacus Boest anderzijds, te weten de helft naast 

voornoemde Gheerlacus, (3) de helft van een stuk land, in Hees, tussen 

voornoemde Metta Sijmons enerzijds en kvw Willelmus Belen soen anderzijds, 

te weten de helft naast voornoemde kvw Willelmus Belen soen, welke helften 

voornoemde Eligius in pacht verkregen had van Willelmus van Ouden, voor een 

b-erfpacht van 17 lopen rogge, Bossche maat, en een b-erfrente van 3 

hoenderen, met deze pacht en rente belast. 

 

Eligius dictus Loij filius quondam Johannis Kempen medietatem cuiusdam 

campi siti in parochia de Hees ad locum dictum aen die Wijst inter 

hereditatem Mette Sijmons ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Moenle 

ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta dictam 

hereditatem dicte Mette Sijmons atque medietatem cuiusdam campi dicti dat 

Koervenneken siti in dicta parochia inter communem stegham ex uno et 

inter hereditatem Gheerlaci Boest ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti Gheerlaci item 

medietatem pecie terre site in dicta parochia inter hereditatem dicte 

Mette Sijmons ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

Belen soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta 

dictam hereditatem dictorum liberorum dicti Willelmi Belen soen quas 

medietates dictarum hereditatum dictus Eligius erga Willelmum de Ouden ad 

pactum acquisierat scilicet pro hereditaria paccione XVII lopinorum 

siliginis mensure de Busco #et pro hereditario redditu trium pullorum# 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni (dg: Arni) filio 

quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis 

paccione et redditu predictis. Testes Nijcholaus et Willelmus datum (dg: 
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Nij) quinta post octavas epiphanije. 

 

BP 1183 f 072v 02 do 18-01-1403. 

Johannes van Vroenhoven van Buedingen droeg over aan Aleijdis van Locchem 

dvw Johannes van Locchem (1) een kamp, 8 bunder of meer groot, ter plaatse 

gnd Griensvenne, tussen Henricus van den Mortel enerzijds en kvw Henricus 

zv Albertus van Scijnle anderzijds, met gebouwen, (2) een beemd, 4 bunder 

groot, aldaar, tussen voornoemde Henricus enerzijds en kvw voornoemde 

Henricus anderzijds, welk kamp en beemd Johannes van Vroenhoven in pacht 

verkegen had van Egidius van de Doorn, voor de hertogencijns, 2 vrachten 

aan het klooster Porta Celi voor voornoemde Egidius te leveren, en 56 pond 

geld b-erfcijns, belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Johannes de (dg: Lijnter) Vroenhoven de Buedingen quemdam campum octo 

bonaria terre vel magis continentem situm ad locum dictum Griensvenne 

inter hereditatem Henrici van den Mortel ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici filii Alberti de Scijnle ex alio cum edificiis 

in eodem campo consistentibus atque cum ceteris attinentiis dicti campi 

singulis et universis atque quoddam pratum quatuor bonaria continens 

situm ibidem inter hereditatem dicti Henrici ex uno et inter hereditatem 

liberorum dicti quondam Henrici ex alio cum attinentiis dicti prati 

omnibus et singulis quos campum et pratum predictos Johannes de 

Vroenhoven erga Egidium de Spina ad pactum acquisierat scilicet pro censu 

domini nostri ducis et pro duobus plaustris feni conventui de Porta Celi 

pro predicto Egidio prius exinde solvendis et pro (dg: LVI) quinquaginta 

sex libris hereditarii census monete exinde solvendis prout in litteris 

hereditarie supportavit Aleijdi de Locchem filie quondam Johannis de 

Locchem cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis litteris 

contentis. Testes Roesmont et Brueder datum supra. 

 

BP 1183 f 072v 03 do 18-01-1403. 

Albertus Moelner zvw Gerardus van Buedel van Os droeg over aan Gerardus 

Vilt zvw Gerardus Vilt, tbv mr Johannes Mersman en zijn natuurlijke 

kinderen Agnes en Elizabeth, 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd den 

Opperenpoel, tussen voornoemde mr Johannes Mersman enerzijds en Johannes 

Eertbruggen anderzijds. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht dan gaat de helft van de overledene naar de ander. Zouden beiden 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaan de 4 hont naar de naaste 

erfgenamen van voornoemde mr Johannes. 

 

Albertus Moelner filius quondam Gerardi de Buedel de Os quatuor hont 

terre sita in parochia de Os ad locum dictum den Opperenpoel inter 

hereditatem magistri Johannis Mersman ex uno et inter hereditatem 

Johannis Eertbruggen ex alio (dg: que quatuor) ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo Vilt filio quondam Gerardi Vilt (dg: cum) ad opus 

magistri Johannis Mersman predicti et ad opus Agnetis et Elizabeth 

filiarum naturalium dicti magistri Johannis Mersman promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione quod 

dictus magister Johannes Mersman premissa integraliter possidebit ad eius 

vitam et post eius decessum ad dictas Agnetem et Elizabeth devolventur 

hereditarie et si aliqua dictarum Agnetis et Elizabeth decesserit absque 

prole legitima quod tunc medietas dictorum quatuor hont terre ad alteram 

earum diutius viventem devolvetur et si ambe videlicet et Agnes et 

Elizabeth decesserint absque prole legitima quod tunc dicta quatuor hont 

terre ad proximores heredes dicti magistri Johannis devolventur. Testes 

(dg: datum supra) testes Nijcholaus et Wil datum quinta post octavas 

epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 072v 04 do 18-01-1403. 

Theodericus Zuelec droeg over aan Erenbertus van der Strijpt zvw Johannes 
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van der Strijpt een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter 

plaatse gnd die Smeets Brake, tussen Willelmus Lodewijchs soen enerziijds 

en de gemene weg gnd den Vulendike anderzijds, met een eind strekkend aan 

de gemene weg van Luttel Eijnde aen den Doerne en met het andere eind aan 

de tuin van Antonius van de Doorn, zoals afgepaald, aan voornoemde 

Theodericus Zuelec in pacht uitgegeven door voornoemde Antonius, voor een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Theodericus Zuelec domum et ortum sitos in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Eilde in loco dicto die Smeets Brake inter hereditatem Willelmi 

Lodewijchs soen ex uno et inter communem plateam dictam den Vulendike ex 

alio tendentes cum uno fine ad communem plateam de Luttel Eijnde aen den 

Doerne et cum reliquo fine ad ortum Antonii de Spina prout dicti domus et 

ortus ibidem sunt limitati datas! ad pactum dicto Theoderico Zuelec ab 

Antonio predicto (dg: cum litteris) scilicet pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit Erenberto van der Strijpt filio quondam Johannis van der 

Strijpt cum litteris et jure promittens super omnia ratam !et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes datum supra. 

 

1183 f.073r. 

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

 

BP 1183 f 073r 01 do 18-01-1403. 

Elizabeth, Margareta en Katherina, kvw Johannes Peepken van Bucstel nzvw hr 

Mathijas van Best priester, verkochten aan Arnoldus van Vladeracken zvw 

Elizabeth, tbv hem en Walterus Fijen soen van Ghemonden, ¾ deel in een huis 

en tuin van wijlen voornoemde Johannes Peepken, in Boxtel, naast de brug, 

tussen Metta gnd Persoens enerzijds en Katherina Heijnkens anderzijds. 

 

Elizabeth Margareta et Katherina liberi quondam Johannis (dg: Pape) 

#Peepken# de Bucstel filii naturalis quondam domini Mathije de Best 

presbitri cum tutore (dg: super) #tres quartas partes ad ipsos spectantes 

in# domo et orto dicti quondam Johannis Peepken sitis in parochia de 

Bucstel juxta pontem inter hereditatem Mette dicte Persoens ex uno et 

inter hereditatem Katherine Heijnkens ex alio ut dicebant atque (dg: 

super jure ad opus) #hereditarie vendiderunt# Arnoldo de Vladeracken 

filii! quondam Elizabeth et #ad opus sui et ad opus# Walteri Fijen soen 

de Ghemonden (dg: et) hereditarie renuntiaverunt promittentes cum tutore 

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

Testes Nijcholaus et Wil datum quinta post octavas epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 073r 02 do 18-01-1403. 

Johannes van Dijnther verhuurde aan Willelmus Funsel en Johannes Kepken zv 

Walterus van den Poel een kamp, 16 morgen groot, in Nuland, ter plaatse gnd 

die Cort Hoeven, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en jkvr Luijtgardis 

van Nuwelant anderzijds, voor de periode vanaf nu tot Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1403). Voornoemde Willelmus en Johannes Kepken moeten 

de waterlaat onderhouden, De huursom is voldaan. 

 

Solvit. 

Johannes de Dijnther quemdam campum ad ipsum spectantem (dg: sit) XVI 

jugera terre continentem situm in parochia de Nuwelant in loco dicto die 

Cort Hoeven inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem domicelle Luijtgardis de Nuwelant ex alio in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt locavit recto locationis modo Willelmo Funsel et 

Johanni Kepken filio Walteri van den Poel ab eisdem infra hinc et festum 

Martini proxime futurum (dg: persolvendos ab) #libere possidendum# 

promittens super omnia warandiam et obligationem !tali annexa conditione 
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quod dicti Willelmus et Johannes Kepken aqueductum ad premissa spectantem 

dicto spacio pendente in bona dispositione observabit! cum falcibus et 

runconibus (dg: testes datum) et recognovit sibi de pretio locationis 

fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 073r 03 do 18-01-1403. 

(dg: Henricus van Zulikem: een cijns van 3 oude groten Tournoois). 

 

(dg: Henricus de Zulikem trium grossorum antiquorum Turonensium quem 

censum). 

 

BP 1183 f 073r 04 do 18-01-1403. 

Destijds had Theodericus Kijevit van Beke bij Aarle beloofd aan Henricus 

van Zulikem een b-erfcijns van 3 oude groten Tournoois en een b-erfcijns 

van 9 pond 10 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 4 bunder 

land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Her Colen Camp, 

tussen Johannes Rijcouts soen enerzijds en erfgoed dat was van voornoemde 

Henricus en nu behoort aan Petrus Wouters soen van der Heijden anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan 

voornoemde Henricus van Zulikem, welke 4 bunder land voornoemde Theodericus 

in cijns verkregen had van voornoemde Henricus, voor 1 oude groot aan de 

hertog en voor voornoemde cijnzen van 3 oude groten Tournoois en 9 pond 10 

schelling. Voornoemde Henricus droeg thans voornoemde cijns van 3 oude 

groten Tournoois over aan Johannes zv voornoemde Theodericus Kijevit en 

behoudt de cijns van 9 pond 10 schelling. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus Kijevit de Beke prope Arle 

promisisset se daturum et soluturum Henrico de Zulikem hereditarium 

censum trium grossorum antiquorum Turonensium atque hereditarium censum 

novem librarum et X solidorum monete hereditarie purificationis ex 

quatuor bonariis terre sitis infra libertatem opidi de Busco in loco 

dicto Her Colen Camp inter hereditatem Johannis Rijcouts soen ex uno et 

inter hereditatem que fuerat dicti Henrici nunc ad Petrum Wouters soen 

van der Heijden spectantem ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Henrici de Zulikem que 
!bonaria terre predicta dictus Theodericus erga dictum Henricum pro uno 

grosso antiquo domino duci exinde prius solvendo et pro predictis 

censibus trium grossorum antiquorum Turonensium et novem librarum et X 

solidorum ad censum acquisierat prout in litteris constitutus igitur 

dictus Henricus dictum censum trium grossorum antiquorum Turonensium 

hereditarie supportavit Johanni filio dicti Theoderici Kijevit cum 

litteris et jure occasione promittens super omnia (dg: ratam servare et 

obligationem ex parte sui) #warandiam et obligationem# deponere salvo 

sibi dicto censu novem librarum et X solidorum. Testes Roesmont et 

Brueder datum supra. 

 

BP 1183 f 073r 05 do 18-01-1403. 

Gerardus zvw Gerardus Scoenmaker droeg over aan Walterus zv hr Johannes 

Koecke priester een huis en tuin, in Esch, naast het zand, tussen Gerardus 

van Essche smid enerzijds en erfgoed gnd dat Colvelt anderzijds, aan hem 

verkocht door Theodericus die Haen van Essche. Deze brief overhandigen aan 

Jutta Loijrs en Aleijdis van den Zande. 

 

Solvit. Littera infrascripta detur Jutte Loijrs et Aleijdi van den Zande. 

(dg: Mechtildis) Gerardus filius (dg: Gi) quondam Gerardi Scoenmaker 

domum et ortum sitos in parochia de Essche juxta arenam inter hereditatem 

Gerardi de Essche fabri ex uno et inter hereditatem dictam communiter dat 

Colvelt ex alio venditos sibi a Theoderico die Haen de Essche prout in 

litteris hereditarie supportavit Waltero filio (dg: quondam) domini 

#Johannis# Koecke presbitri cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum 
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supra) Egidius et Danijel datum quinta post octavas epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 073r 06 >do 18-01-1403. 

(dg: voornoemde Walterus droeg voornoemde goederen over aan Jutta Loijrs). 

 

{Later ertussen geschreven}. 

(dg: dictus Walterus premissa supportavit Jutte Loijrs). 

 

BP 1183 f 073r 07 do 18-01-1403. 

Reijmboldus nzvw Reijmboldus Jans soen van Geffen ev Metta wv Johannes van 

Haren zvw Zebertus van den Zande droeg over aan Johannes zvw voornoemde 

Johannes van Haren het vruchtgebruik dat voornoemde Metta heeft in een 

huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Johannes van Haren, in Den Bosch, 

ter plaatse gnd Beurde, in een erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, 

tussen erfgoed van Franco Luborgen enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch anderzijds. 

 

(dg: solvit). 

Reijmboldus filius #naturalis# quondam Reijmboldi Jans soen de Geffen 

maritus #et tutor# legitimus Mette sue uxoris relicte quondam Johannis de 

Haren filii quondam Zeberti van den Zande usufructum (dg: sibi compe) 

dicte Mette competentem in domo area et orto #dicti quondam Johannis de 

Haren# sitis in Busco ad locum dictum Buerde in hereditate (dg: -s) 

quondam Hermanni de Zonne inter hereditatem Franconis Luborgen ex uno et 

inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Johanni filio dicti quondam Johannis de Haren 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti! Mette deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 073r 08 do 18-01-1403. 

Godefridus Vos zvw Godefridus Vos van Beilver droeg over aan de secretaris, 

tbv Katherina ndvw hr Gerardus van den Beke priester, 2 stukken heide, in 

Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Cauter, (1) tussen Elizabeth wv Johannes 

van den Nuwenhuze en haar kinderen enerzijds en hr Walterus van Beke 

priester nzvw hr Walterus van Beke priester anderzijds, (2) tussen 

voornoemde Elizabeth en haar kinderen enerzijds en Margareta W.....s en 

haar kinderen anderzijds, belast met 15 penning nieuwe cijns aan de hertog. 

 

Godefridus Vos filius quondam Godefridi Vos de Beilver duas pecias terre 

mericalis sitas in parochia [de] Vucht sancti Petri ad locum dictum 

Cauter quarum una inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Johannis 

van den Nuwenhuze et eius liberorum ex uno et inter hereditatem domini 

Walteri de Beke presbitri filii naturalis domini quondam Walteri de Beke 

presbitri ex alio et altera inter hereditatem dicte Elizabeth et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Margarete W.....s et eius liberorum 

ex alio #ut dicebat# hereditarie supportavit michi ad opus Katherine 

filie naturalis domini quondam Gerardi van den Beke presbitri promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis XV denariis novi 

census domino duci exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

1183 f.073v. 

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

 

BP 1183 f 073v 01 do 18-01-1403. 

Henricus van Colle zvw Walterus van Stripe verpachtte, voor de duur van het 

leven van voornoemde Henricus, aan zijn broer Gerardus 1/8 deel in de 

navolgende erfgoederen van wijlen voornoemde Walterus, (1) een huis, tuin 

en aangelegen erfgoed, in Stripe, rondom tussen de gemeint, (2) een stuk 

land, in Stripe, beiderzijds tussen Arnoldus van den Venne, (3) een stuk 

land, gnd die Haghe Strepe, tussen Johannes gnd Han die Wever enerzijds en 

Katherina Roefs en haar kinderen anderzijds, (4) een stuk beemd, in 
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Blaerthem Sint-Lambertus, tussen voornoemde Arnoldus van den Venne 

enerzijds en het water gnd die Ghender anderzijds, voor de cijnzen en de 

pachten die eruit gaan en thans voor 1 mud rogge, maat van Eindhoven, elk 

jaar gedurende het leven van Henricus met Lichtmis in voornoemd huis te 

leveren. De pachter zal de gebouwen van wijlen voornoemde Walterus 

onderhouden. Twee brieven; beide overhandigen aan Henricus. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Henricus (dg: filius quond) de Colle filius quondam Walteri de Stripe 

octavam partem ad ipsum spectantem in hereditatibus infrascriptis dicti 

quondam Walteri videlicet in domo orto #et hereditate sibi adiacente# 

sitis in parochia de Stripe inter communitatem circumquaque coadiacentem 

item in pecia terre sita in dicta parochia inter hereditates Arnoldi van 

den Venne ex utroque latere coadiacentes item in pecia terre dicta die 

Haghe Strepe sita inter hereditatem Johannis dicti Han die Wever ex uno 

et inter hereditatem Katherine Roefs et eius liberorum ex alio item in 

pecia prati sita in parochia de Blaerthem sancti Lamberti inter 

hereditatem dicti Arnoldi van den Venne ex uno et inter aquam dictam die 

Ghender ex alio ut dicebat dedit ad annuum pactum Gerardo suo ?fratri ab 

eodem Gerardo quamdiu dictus Henricus vixerit in humanis possidendam anno 

quolibet #pro censibus et paccionibus prius exinde solvendis dandis etc 

et# pro uno modio siliginis mensure de Eijndoven dando sibi ab alio anno 

quolibet ad vitam dicti Henrici et non ultra purificationis et in domo 

suprascripta tradendo promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit et quod ipse 

edificia (dg: in dicto) dicti quondam Walteri dicto spacio pendente in 

bona dispositione observabit. Testes Egidius et Danijel datum quinta post 

octavas epiphanije Domini. Tradantur ambe Henrico. 

 

BP 1183 f 073v 02 do 18-01-1403. 

Walterus van Oekel gaf uit aan Johannes van Helvoert zvw Johannes van 

Helvoert 1½ morgen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Roet, 

tussen Reijnerus zvw Johannes Reijners soen enerzijds en Nijcholaus Coel 

Cnoden soen anderzijds, welke 1½ morgen land voornoemde Walterus gekocht 

had van voornoemde Reijnerus zvw Johannes Reijners soen; de uitgifte 

geschiedde voor een b-erfcijns van 4 pond geld aan Jacobus Dunnecop, een 

b-erfcijns van 6 schelling geld in een kerk van Vught te betalen, en thans 

voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in 

Den Bosch te leveren, slechts op te geven als alle achterstallige termijnen 

van de cijnzen en pacht zijn betaald en geleverd, met 12 zester rogge, 

Bossche maat, eens. Verkrijger zal op de 1½ morgen uiterlijk met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1403) een huis zetten van 3 gebinten. 

 

Walterus de Oekel unum et dimidium jugera terre sita in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto die Roet inter hereditatem Reijneri filii 

quondam Johannis Reijners soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai Coel 

Cnoden soen ex alio que unum et dimidium jugera terre dictus Walterus 

erga dictum Reijnerum filium quondam Johannis Reijners soen emendo 

acquisierat prout in litteris simul cum litteris et jure dedit ad 

hereditarium pactum Johanni de Helvoert filio quondam Johannis de 

Helvoert ab eodem Johanne hereditarie possidenda pro hereditario censu 

quatuor librarum (dg: et sex solidorum) monete #Jacobo Dunnecop# (dg: 

prius exinde solvendo dando) et pro hereditario censu sex solidorum 

monete in quadam ecclesia de Vucht exinde prius solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio Andree et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia ratam servare et #aliam# obligationem ex parte sui deponere et 

alter repromisit primisit insuper super omnia quod ipse dicta unum et 

dimidium jugera terre pro solutione dicte paccionis non resignabit nec 

dimittet nisi omnibus arrestadiis dictorum censuum et paccionis prius 

solutis et cum XII sextariis siliginis dicte mensure dicto Waltero (dg: 
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prius ex) semel solvendis et quod ipse supra dicta unum et dimidium 

jugera terre infra hinc et nativitatis Johannis edificabit seu edificari 

faciet unam domum trium ligaturarum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 073v 03 do 18-01-1403. 

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

Reijners soen” en voornoemde Johannes van Helvoert beloofde, zo nodig, de  

brief ter hand te stellen aan voornoemde Walterus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Reijnerus filius quondam Johannis 

Reijners soen et dictus Johannes de Helvoert promisit super omnia tradere 

dicto Waltero ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 073v 04 do 18-01-1403. 

Johannes van Gael zvw Gerardus van Gael verkocht aan Johannes Sparre zvw 

Johannes Sparre een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit 1/3 deel in een kamp, 6 bunder groot, in Schijndel, ter 

plaatse gnd in den Borne, tussen kvw Denkinus Emmen soens enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 

40 schelling voornoemd geld aan voornoemde koper. 

 

Johannes de Gael filius quondam Gerardi de Gael hereditarie vendidit 

Johanni Sparre filio quondam Johannis Sparre hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie Johannis ex (dg: quo duobus b) 

tercia parte ad ipsum spectante in quodam campo sex bonaria terre 

continente (dg: quondam) sito in parochia de Scijnle ad locum dictum in 

den Borne inter hereditatem liberorum quondam (dg: Johannis) Denkini 

Emmen soens ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu XL solidorum 

dicte monete dicto emptori prius exinde solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 073v 05 do 18-01-1403. 

Johannes zvw Arnoldus Neijsen soen die Plattijnmaker ev Margareta dvw 

Henricus van Rielant droeg over aan Henricus Foebken, tbv Arnoldus zvw 

voornoemde Henricus van Rielant, (1) 1/6 deel, dat aan Johannes van Rielant 

zvw voornoemde Henricus van Rielant behoorde, in 2 stukken land, in Boxtel, 

in de dingbank van Liemde, (1a) tussen Mijchael Wouters soen enerzijds en 

Arnoldus van den Kerchove anderzijds, (1b) tussen Johannes Roetart 

enerzijds en Rutgherus Hennens soen anderzijds, (2) 1/6 deel, dat aan 

voornoemde Johannes van Rielant behoorde, in een stuk beemd, in de dingbank 

van Liemde, naast de gemeint gnd Sporkelaers Voert enerzijds en kvw 

Heijlwigis Teijen anderzijds, welke zesde delen voornoemde Margareta 

gekocht had van haar voornoemde broer Johannes van Rielant. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Neijsen soen die Plattijnmaker maritus et 

tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Henrici de Rielant 

sextam partem que ad Johannem de Rielant filium dicti quondam Henrici de 

Rielant spectabat in duabus peciis terre sitis in parochia de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde quarum una inter hereditatem Mijchaelis Wouters 

soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Kerchove ex alio et 

altera inter hereditatem Johannis (dg: de Rielant) #Roetart# ex uno et 

inter hereditatem Rutgheri Hennens soen ex alio atque sextam partem #que# 

ad !ad dictum Johannem de Rielant spectabat in pecia prati sita in 

jurisdictione de Lijemde juxta communitatem dictam Sporkelaers Voert ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Heijlwigis Teijen ex alio quam 

sextam partem premissorum dicta Margareta erga dictum Johannem de Rielant 

suum fratrem emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico (dg: filio dicti) Foebken ad opus Arnoldi filii dicti quondam 

Henrici de Rielant cum litteris et jure promittens super omnia ratam 
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servare et obligationem ex parte sui et dicte Margarete deponere. Testes 

Roesmont et Broeder datum  supra. 

 

1183 f.074r. 

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

 in festo Prisce anno M CCCCIII: donderdag 18-01-1403. 

 

BP 1183 f 074r 01 do 18-01-1403. 

Johannes van Tuijl: alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn zuster Essella wv Willelmus Huijsman smid en alle goederen, aan 

hem door wijlen voornoemde Willelmus en {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes de Tuijl omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria 

et parata sibi de morte Esselle #sue sororis# relicte quondam Willelmi 

Huijsman fabri successione advoluta ac omnia et singula bona sibi per 

predictos quondam Willelmum. 

 

BP 1183 f 074r 02 do 18-01-1403. 

Johannes van Tuijl zvw Johannes Haghen van Lijt droeg over aan Bernardus 

bvw Willelmus Huijsman van Lijt smid zijn deel in al het smidsgereedschap, 

waarin voornoemde Willelmus en zijn vrouw Essella sv voornoemde Johannes 

van Tuijl waren overleden, en in alle wapenen, kleinodiën en 

gebruiksvoorwerpen van wijlen voornoemde Willelmus en Essella. 

 

Johannes de Tuijl (dg: totam) filius quonndam Johannis Haghen de Lijt 

totam partem et omne jus sibi competentes in omnibus instrumentis 

fabrilibus dictis vulgariter smedegetouwe in quibus Willelmus quondam 

Huijsman de Lijt faber et #quondam# Essella eius uxor soror olim dicti 

Johannis de Tuijl decesserunt ac alter eorum decessit atque in omnibus 

#armis# clenodiis et utensilibis dictorum quondam Willelmi et Esselle ut 

dicebat hereditarie supportavit Bernardo (dg: filio) fratri dicti quondam 

Willelmi promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Danijel et Wil datum quinta post octavas epiphanije 

Domini. 

 

BP 1183 f 074r 03 do 18-01-1403. 

Willelmus van Langelaer verklaarde alle achterstallige termijnen ontvangen 

te hebben van erfrenten die hr Johannes van Berlaer heer van Helmond aan 

hem moet leveren. 

 

Willelmus de Langelaer recognovit sibi fore satisfactum de omnibus 

arrestadiis sibi restantibus a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem occasione quorumcumque hereditariorum reddituum quos dominus 

Johannes de Berlaer dominus de Helmont dicto Willelmo solvere tenetur 

annuatim (dg: annuatim) ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 074r 04 do 18-01-1403. 

Johannes zvw Johannes gnd Coelen soen verkocht aan Laurentius zvw Jacobus 

van den Yvenlaer een kamp van wijlen voornoemde Johannes Coelen soen, 4 

morgen groot, in Berlicum, ter plaatse gnd ad die Hasselt, tussen wijlen 

Wijnricus Screijnmakers enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een 

eind strekkend aan het water gnd die Aa en met het andere eind aan een 

gemene weg, welk kamp eerstgenoemde Johannes na erfdeling verkregen had, 

belast met 4 oude groten aan de hertog en een b-erfcijns van 12 schelling 6 

penning oude pecunia aan het Geefhuis in Den Bosch. Nijcholaus gnd Coel en 

Elizabeth, kvw voornoemde Johannes Colen soen, Arnoldus zvw Johannes gnd 

Ghiben soen ev Heijlwigis, en Theodericus zv Theodericus Werners ev Hilla, 

dvw voornoemde Johannes Colen soen, deden afstand. De koper zal vanaf nu 

uit dit kamp een cijns4 betalen van 30 schelling geld dat ten tijde, aan de 

                         
4 Zie het bestand: “buDB Dungen Eilde A v Beke 30 s J Colen soen vd Dunghen L Coppen”. 
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broederschap van de H.Maria van de priesters en clerici in de parochiale 

kerk van Den Bosch, welke cijns wijlen voornoemde Johannes Colen soen 

betaalde aan voornoemde broederschap, gaande uit zijn goederen en 

erfgoederen, zó dat andere goederen van wijlen voornoemde Johannes Colen 

soen daarvan geen schade ondervinden, hetgeen de koper beloofde. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Coelen soen (dg: quemdam) quemdam 

campum dicti quondam Johannis Coelen soen quatuor iugera terre vel 

circiter continentem situm in !in parochia de Berlikem ad locum dictum 

die Hasselt inter hereditatem quondam Wijnrici Screijnmakers ex uno et 

inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad aquam dictam die 

Aa et cum reliquo fine ad communem plateam prout dictus campus ibidem est 

situatus et ad dictum quondam Johannem Colen soen spectare consuevit et 

quem campum primodictus Johannes nunc ad se spectare et sibi mediante 

hereditaria divisione prius habita inter ipsum et suos coheredes in 

partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Laurentio filio quondam 

Jacobi van den Yvenlaer promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor grossis antiquis domino duci et 

hereditario censu duodecim solidorum et sex denariorum antique pecunie 

mense sancti spiritus in Busco annuatim (dg: prius) de jure solvendis ut 

dicebat hoc tamen (dg: addito quod dictus emptor nunc deinceps solvet in 

perpetuum confraternitati presbitrorum et clericorum beate Marie virginis 

in Bus ecclesia beati Johannis in Buscoducis here ex dicto campo 

hereditarium censum XXX triginta solidorum monete pro tempore etc quem 

censum XXX solidorum dictus quondam Johannes Colen soen dicte 

confraternitati ex suis hereditatibus cons solvere consuevit et tenebatur 

ut dictus emptor recognovit et sub obligatione dicti campi repromisit). 

Quo facto Nijcholaus dictus Coel (dg: Arnoldus) et Elizabeth liberi dicti 

quondam Johannis Colen soen cum (dg: cum) tutore Arnoldus filius quondam 

Johannis (dg: et fiet littera de dicta repromissione) dicti Ghiben soen 

maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris et Theodericus filius Theoderici 

Werners maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filiarum dicti 

quondam Johannis Colen soen super dicto campo et jure ad opus dicti 

emptoris renuntiaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare hoc tamen addito quod dictus emptor nunc deinceps solvet in 

perpetuum ex dicto campo (dg: he) confraternitati presbitrorum et 

clericorum beate Marie virginis in parochiali ecclesia de Busco 

hereditarium censum XXX solidorum monete pro tempore quem censum dictus 

quondam Johannes Colen soen dicte confraternitati ex suis hereditatibus 

seu bonis solvere consuevit annuatim sic quod ad et supra (dg: dc) alia 

bona et hereditates quascumque dicti quondam Johannis (dg: Clae) Colen 

soen dampna non (dg: eve) eveniant ex parte dicti census XXX solidorum ut 

dictus emptor recognovit et sub obligatione dicti campi dicto venditori 

repromisit. Testes Aa et Will datum supra. 

 

BP 1183 f 074r 05 do 18-01-1403. 

Lambertus van den Yvenlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus van den Yvenlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 074r 06 do 18-01-1403. 

Een brief maken van de wederbelofte, dat de koper vanaf nu uit dit kamp een 

cijns5 zal betalen van 30 schelling aan de broederschap. 

 

Et fiet littera (dg: dicta) de dicta repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 074r 07 do 18-01-1403. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper een n-erfcijns van 6 pond 

geld, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (za 02-02-

                         
5 Zie het bestand: “buDB Dungen Eilde A v Beke 30 s J Colen soen vd Dunghen L Coppen”. 
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1404), gaande uit voornoemd kamp. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium censum sex librarum monete hereditarie purificationis et pro 

primo solutionis termino a purificationis proxime futuro ultra annum ex 

dicto campo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 074r 08 do 18-01-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande, met 

60 Hollandse gulden geld van graag Willelmus of de waarde, de cijns van het 

jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Hubertus van Ghemert en mr 

Johannes van Hees. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum a festo purificationis 

proxime futuro sine medio sequentium semper dictis tribus annis 

durantibus cum sexaginta Hollant gulden monete comitis Willelmi seu 

valorem et cum censu anni redemptionis et cum arrestadiis ut in forma. 

Acta in camera presentibus dictis scabinis Huberto de Ghemert magistro 

Johanne de Hees testibus datum in festo (dg: Prisce) Prisce hora 

completorum anno M CCCCIII. 

 

BP 1183 f 074r 09 do 18-01-1403. 

De broers Egidius en Gerardus, kv Johannes gnd Gelden van den Dijstelberch, 

verkochten aan Ghisbertus zvw Willelmus van den Broec, tbv hem en zijn 

vrouw Heijlwigis dvw Henricus Martens, een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin in Helvoirt, {f.074v} ter plaatse gnd den Dijstelberch, tussen kvw 

Albertus Sceenken enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een stuk land in 

Helvoirt, ter plaatse gnd den Dijstelberch, tussen voornoemde Johannes 

Ghelden enerzijds en Walterus Sceenken anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Egidius et Gerardus fratres liberi (dg: Geldolphi) #Johannis# dicti (dg: 

d) Gelden van den Dijstelberch legitime vendiderunt Ghisberto filio 

quondam Willelmi van den Broec #ad opus sui et ad opus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Henrici Martens# vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

emptorum et non ultra purificationis et pro primo termino solutionis a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex domo 

et orto sitis in parochia de Helvoer[t] 

 

1183 f.074v. 

 quinta post Marcelli: donderdag 18-01-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis januarii die XVIII: donderdag 18-01-1403. 

 

BP 1183 f 074v 01 do 18-01-1403. 

(dg: inter hereditatem) ad locum dictum den Dijstelberch inter 

hereditatem (dg: Alberti ?m) liberorum quondam Alberti (dg: Scee) 

Sceenken ex uno et inter communitatem ex alio atque ex pecia terre sita 

in parochia et loco predictis inter (dg: dicti Jo) hereditatem (dg: J) 

dicti Johannis (dg: Gheldofs) Ghelden ex uno et inter hereditatem Walteri 

Sceenken ex alio ut dicebant promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde prius solvendo et sufficientem facere et cum (dg: emptor mortuus 

fuerit) etc alter diutius integraliter possidebit (dg: d). Testes Aa et 

(dg: Br) Brueder datum quinta post Marcelli. 

 

BP 1183 f 074v 02 do 18-01-1403. 

Gerardus Nijsscart ev Margareta dvw Willelmus Hoevemanne zvw Johannes van 
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den Hoeve szvw Johannes van den Cappellen droeg over aan Henricus van Aken 

bakker ¼ deel, dat aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Margareta behoort 

in 4 mud rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, die Henricus zv Johannes van 

den Cappellen beloofd had aan wijlen voornoemde Willelmus Hoeveman, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1a) een beemd, gnd Reecsbeemt, in 

Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen Cristina Wevers van Arle 

enerzijds en Heijlwigis van den Scoet anderzijds, (1b) een beemd, gnd 

Nollens Beemt, in Oirschot, in de herdgang van Best, naast de beemd van 

kinderen gnd des Cupers Kijnder van Best en de gemeint enerzijds en de 

plaats gnd aen Gheen Lange Nepe anderzijds, (1c) een akker, gnd Philips 

Acker, in Oirschot, in de herdgang van Best, ter plaatse gnd in het Rot, 

tussen goederen van Theodericus van Arle enerzijds en erfgoed van 

Theodericus van der Hamme anderzijds, (1d) een akker, gnd Dassenboem, in 

Oirschot, tussen de goederen van Theodericus van den Hoeven enerzijds en 

erfgoed van Benedictus van Best anderzijds, (1e) een stuk land, in 

Oirschot, achter de schuur van Thomas Metten soen, in een tuin aldaar, (1f) 

een streep lands, in Oirschot, achter voornoemde tuin, naast Willelmus gnd 

Blijnde Willem enerzijds en erfgoed gnd Jans Ackerken van Loes anderzijds. 

Ter meerdere zekerheid stelde de verkoper tot onderpand (2) 6 lopen land in 

Schijndel, ter plaatse gnd Hermalen, ter plaatse gnd Scrivers Hoeve, tussen 

een gemene weg enerzijds en wijlen Henricus zvw Godefridus Nuwelaet van 

Hermalen anderzijds. Verkoper zal het ¼ deel in Den Bosch leveren. 

Florencius zv hr Willelmus van Aa ridder deed afstand van het ¼ deel en 

beloofde nimmer mbv brieven en beloften, aan hem door voornoemde verkoper 

gedaan, aanspraken te maken op voornoemd ¼ deel. 

 

Gerardus Nijsscart maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Willelmi Hoevemanne filii quondam Johannis van den Hoeve generi 

quondam Johannis van den Cappellen (dg: ac) quartam partem ad se et ad 

suam uxorem spectantem in quatuor modiis siliginis bone et dative 

siliginis mensure de Oerscot hereditarie paccionis quos quatuor modios 

siliginis Henricus filius Johannis van den Cappellen promiserat dare et 

exsolvere dicto quondam Willelmo Hoeveman hereditarie purificationis ex 

quodam prato dicto Reecsbeemt sito in parochia de Oerscot in pastoria de 

Arle inter hereditatem Cristine Wevers de Arle et inter hereditatem 

Heijlwigis van den Scoet atque ex quodam prato dicto Nollens Beemt sito 

in dicta parochia {in margine sinistra staat een verticale haal vanaf 

hier tot en met “deinceps in Busco tradet”} in pastoria de Best juxta 

pratum liberorum dictorum des Cupers Kijnder van Best et inter 

communitatem ex uno et inter locum dictum aen Gheen Lange Nepe ex alio 

atque ex quodam agro dicto Philips Acker sito in dicta parochia in (dg: 

B) pastoria de Best in loco dicto int Rot inter (dg: hereditatem) bona 

Theoderici de Arle et inter hereditatem Theoderici van der Hamme item ex 

quodam agro dicto Dassenboem sito #in dicta parochia# inter bona 

Theoderici van den Hoeven et inter hereditatem Benedicti de Best atque ex 

pecia terre sita in dicta parochia reto! horreum Thome Metten soen in 

orto ibidem atque ex quadam strepa terre sita in dicta parochia reto! 

jamdictum ortum tendente cum uno latere juxta hereditatem (dg: dictam des 

Blijnde) Willelmi dicti Blijnde Willem et cum reliquo latere juxta 

hereditatem dictam Jans Ackerken van Loes ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico de Aken pistori promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et (dg: sufficientem facere) 

et ad maiorem securitatem dictus venditor sex lopinatas terre (dg: si) ad 

se spectantes sitas in parochia de Scijnle ad locum dictum Hermalen in 

loco dicto (dg: H) Scrivers Hoeve inter (dg: h) communem plateam ex uno 

et inter hereditatem quondam Henrici (dg: de H) filii quondam Godefridi 

(dg: de) Nuwelaet de Hermalen ex alio ad pignus imposuit promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere (dg: quo f) et 

quod ipse dictam quartam partem exnunc deinceps in Busco tradet. Quo 

facto Florencius filius domini Willelmi de Aa militis super dicta quarta 

parte dicte paccionis et jure (dg: here) ad opus dicti emptoris 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

50 

hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et quod ipse 

mediantibus quibuscumque litteris et promissionibus sibi a dicto (dg: W) 

venditori! factis numquam jus petet nec prosequetur supra dictam quartam 

partem nec supra dictas sex lopinatas terre nec ad et supra bona 

quecumque dicti Gerardi quod sit in preiudicium dicte quarte partis dicte 

paccionis aut in preiudicium obligationis supradicte. Testes Aa et 

Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 074v 03 do 18-01-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, met 18 nieuwe Gelderse gulden, 

eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, hr Adam 

van Mierde, mr Johannes van Hees en Rover Boest. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XVIII novis Gelre gulden et cum arrestadiis et 

cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

tercio mensis januarii die XVIII presentibus dictis scabinis domino Adam 

de Mierde et magistro Johanne de Hees et Rover Boest. 

 

BP 1183 f 074v 04 do 18-01-1403. 

Hubertus van Ghemert schonk aan Hubertus nzvw Emondus van Ghemert en zijn 

vrouw Margareta wv Johannes Sproncs, ter ondersteuning van hun huwelijk, 

b-een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Emondus zvw Johannes zv 

Emondus van Ghemert en Arnoldus van den Venne beloofd hadden met Sint-

Andreas in Den Bosch te leveren aan hr Gheerlacus van Ghemert, gaande uit 

de goederen, gnd ter Kemenaden, van voornoemde Emondus en Arnoldus, in 

Gemert en uit hun andere goederen, welke pacht voornoemde Hubertus van 

Ghemert verworven had van Albertus Buc van Lijt {f.075r}. Zou voornoemde 

Hubertus nzvw Emondus overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat de 

pacht na zijn overlijden naar eerstgenoemde Hubertus van Ghemert of zijn 

erfgenamen, maar behoudt de wettige vrouw van voornoemde Hubertus nzvw 

Emondus, als hij die zou achterlaten, haar vruchtgebruik hierin voor de 

duur van haar leven. 

 

Hubertus de Ghemert hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Emondus filius quondam Johannis filii Emondi de 

Ghemert et Arnoldus van den Venne promiserant se daturos et soluturos 

domino Gheerlaco de Ghemert hereditarie (dg: j) Andree apostoli et in 

Busco tradere et deliberare ex bonis dictorum Emondi et Arnoldi dictis 

ter Kemenaden cum eorum attinentiis universis sitis in Ghemert atque ex 

ceteris eorum bonis quibuscumque quocumque locorum consistentibus sive 

sitis quam paccionem dictus Hubertus de Ghemert erga Albertum Buc de Lijt 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Huberto filio 

natutali quondam Emondi de Ghemert cum Margareta sua uxore relicta 

quondam Johannis Sproncs nomine dotis (dg: in) et in subsidium matrimonii 

cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui 

 

1183 f.075r. 

 quinta post octavas epiphanie Domini: donderdag 18-01-1403. 

 sexta post octavas epiphanie: vrijdag 19-01-1403. 

 sabbato post Anthonii: zaterdag 20-01-1403. 

 

BP 1183 f 075r 01 do 18-01-1403. 

deponere tali annexa conditione si dictus (dg: Em) Hubertus filius 

naturalis dicti quondam Emondi decesserit absque prole legitima quod tunc 

dicta paccio statim post decessum eius ad Hubertum !p de Ghemert 

primodictum aut eius heredes devolvetur salvo tamen uxori legitime dicti 

Huberti filii naturalis dicti quondam Emondi si aliquam post se 

reliquerit suo usufructu ad vitam eiusdem uxoris et non ultra. Testes 
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dominus Goeswinus et Danijel datum quinta post octavas epiphani Domini. 

 

BP 1183 f 075r 02 vr 19-01-1403. 

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder verkocht aan 

Volcwigis dvw Elijas van Rode een n-erfpacht van 1 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 van wijlen voornoemde hr Henricus, nu aan 

verkoper behorend, in Geffen, tussen Anselmus van den Hecke enerzijds en 

Johannes van Nuwelant zvw Johannes van Nuwelant anderzijds. 

 

Arnoldus de Nuwelant filius domini quondam Henrici de Nuwelant militis 

hereditarie vendidit (dg: W) Volcwigi filie quondam Elije de Rode 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex quodam manso (dg: dicti 

venditoris sit) dicti quondam domini Henrici nunc ad dictum venditorem 

spectante sito in parochia de Gheffen inter hereditatem Anselmi van den 

Hecke ex uno et inter hereditatem Johannis de Nuwelant filii quondam 

Johannis de Nuwelant ex alio (dg: at ut dicebat) atque ex attinentiis 

dicti mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Egidius et Nijcholaus datum sexta 

post octavas epiphanie. 

 

BP 1183 f 075r 03 vr 19-01-1403. 

Johannes van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vladeracken prebuit et reportavvit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 075r 04 vr 19-01-1403. 

Petrus zvw Enghelbertus Ludinc Dicbier ev Elizabeth dvw Bodo van Tijla zvw 

Bodo van Tijla droeg over aan Wijnricus zvw Henrics Roempot 3 pond 10 

schelling geld b-erfcijns, die wijlen eerstgenoemde Bodo met Kerstmis 

beurde, gaande uit 4 morgen land van de gemeint van de stad Den Bosch, ter 

plaatse gnd op Ghene Oeteren, waarop voornoemde Henricus Roempot heeft 

gebouwd, welke 4 morgen wijlen eerstgenoemde Bodo had uitgegeven aan 

voornoemde Henricus Roempot, voor 6 schelling per morgen aan de stad Den 

Bosch en voor voornoemde 3 pond 10 schelling, welke 3 pond 10 schelling aan 

voornoemde Petrus als ev voornoemde Elizabeth gekomen waren na erfdeling. 

 

Petrus filius quondam Enghelberti Ludinc Dicbier (dg: tres libras et) 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Bodonis de 

(dg: Tijela) #Tijla# filii quondam Bodonis de Tijla tres libras et X 

solidos (dg: s) hereditarii census monete quos (dg: dictus) primodictus 

quondam Bodo solvendos habuit hereditarie nativitatis Domini ex quatuor 

jugeribus terre communitatis opidi de Busco sitis (dg: in) ad locum 

dictum op (dg: Gheen) Ghene Oeteren in quibus Henricus Roempot edificavit 

que quatuor jugera terre predicta primodictus quondam Bodo dederat ad 

censum predicto Henrico Roempot scilicet pro sex solidis de quolibet 

jugere terre dictorum quatuor jugerum terre opido de Busco exinde 

solvendis et pro predictis tribus libris et X solidis prout in litteris 

et qui tres libre et X solidi dicto Petro tamquam marito et tutori 

legitimo dicte Elizabeth sue uxori mediante divisione hereditaria prius 

habita inter ipsum et eius in hoc coheredes cesserunt in partem prout in 

litteris quas vidimus hereditarie supportavit Wijnrico filio quondam 

Henrici Roempot predicti cum litteris primodictis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Bodonis primodicti et suorum heredum deponere. Testes 

Nijcholaus et Wil datum supra. 
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BP 1183 f 075r 05 vr 19-01-1403. 

Broeder Henricus van Coesvelt prior van het Kartuizerklooster bij de stad 

Sint-Geertruidenberg, machtigde, voor zich en voor zijn klooster, Zibertus 

van Hoculem alle cijnzen en pachten van het klooster te manen en de 

tegoeden. 

 

Frater Henricus de Coesvelt prior conventus ordinis carthuijsiensis siti 

prope opidum dictum Sente Gerten Berghe pro se et dicto suo conventu 

dedit et contulit Ziberto de Hoculem potestatem monendi omnes et singulos 

census et pacciones dicti conventus ac credita quecumque !dicto conventui 

debentur et debebuntur a personis quibuscumque (dg: a personis quibuscum) 

usque ad revocationem. Testes Henricus et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 075r 06 vr 19-01-1403. 

Willelmus zvw Hubertus van Volkel droeg over aan Theodericus Goedscalcs een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Rodolphus Hals zvw Gerardus Hals 

beloofd had aan voornoemde Willelmus, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

de helft van een erfgoed, dat 136 voet lang is en 30 voet breed, af te 

meten vanaf de gemene weg richting het water aldaar, in Den Bosch, achter 

het huis en erf van wijlen Johannes van Heze, in de Hinthamerstraat, naast 

de weg naar Porta Celi, te weten de helft richting de Hinthamerstraat, 

welke helft voornoemde Rodolphus verworven had van Henricus Gruijter van 

Uden szvw voornoemde Johannes van Heze. 

 

Willelmus filius quondam Huberti de Volkel hereditarium censum XL 

solidorum monete quem Rodolphus Hals filius quondam Gerardi Hals 

promiserat se daturum et soluturum dicto Willelmo hereditarie nativitatis 

Domini ex medietate cuiusdam hereditates! centum et XXXVI pedatas in 

longitudine et XXX pedatas in latitudine !a communi platea versus aquam 

ibidem (dg: cur) continentis site in Busco reto! domum et aream quondam 

Johannis de Heze sitam in Busco in vico Hijnthamensi juxta plateam per 

quam (dg: itur) itur versus conventum de Porta Celi scilicet ex illa 

medietate primodicte hereditatis que medietas sita est versus dictum 

vicum Hijnthamensem et quam medietatem dictus Rodolphus erga Henricum 

Gruijter de Uden generum dicti quondam Johannis de Heze acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Theoderico Goedscalcs cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Nijcholaus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 075r 07 za 20-01-1403. 

Gerardus Kuelner zvw Zanderus Kuelner maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van 

Cristianus zvw ....... Bekere en met goederen van Theodericus van Orden zvw 

Arnoldus van Oerden. 

 

Gerardus Kuelner filius quondam Zanderi Kuelner omnes venditiones 

alienationes et obligationes factas cum bonis quibuscumque Cristiani 

filii quondam ....... Bekere (dg: calumpniavit .. et Cristia) atque cum 

bonis quibuscumque Theoderici (dg: filii quondam) de Orden filii quondam 

(dg: dictus Ge) Arnoldi de Oerden calumpniavit. Testes Coptiten et Broder 

datum sabbato post Anthonii. 

 

1183 f.075v. 

 secunda post Agnetis: maandag 22-01-1403. 

 sabbato post Anthonii: zaterdag 20-01-1403. 

 quarta post Agnetis: woensdag 24-01-1403. 

 

BP 1183 f 075v 01 za 20-01-1403. 

Mechtildis wv Martinus Berwout dvw Johannes gnd Vucht droeg over aan 

Katherina en Hilla, dv voornoemde Mechtildis en wijlen Martinus Berwout, 

tbv hen en Johannes, Arnolda en Mechtildis, kv voornoemde Mechtildis en 
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wijlen Martinus Berwout, haar vruchtgebruik in ½ morgen land uit de Duizend 

Morgen, gelegen bij Den Bosch, in die Lege Donck, welke ½ morgen aan wijlen 

voornoemde Martinus gekomen was na erfdeling. 

 

Mechtildis relicta quondam Martini (dg: Berno) Berwout #cum tutore# filia 

quondam Johannis dicti Vucht usufructum et totum jus etc sibi competentes 

in dimidio jugere terre de mille jugeribus terre #(dg: communitatis)# 

sitis prope Buscum #in die Lege Donck# quod dimidium juger terre dicto 

quondam Martino (dg: ces) mediante quadam divisione hereditaria (dg: ces) 

inter ipsum et suos coheredes prius habita (dg: ce ut dicebat) cessit in 

partem ut dicebat legitime supportavit Katherine et Hille filiabus dicte 

Mechtildis et dicti quondam Martini Berwout ad opus earum et ad opus 

Johannis et Arnolde et Mechtildis liberorum dictorum Mechtildis et 

quondam Martini Berwout promittens #cum tutore# super omnia ratam servare 

et obligationem. !Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 075v 02 ma 22-01-1403. 

Katherina en Hilla, dv Mechtildis wv Martinus Berwout, verkochten aan 

Willelmus van Laervenne ½ morgen land, uit de Duizend Morgen van de gemeint 

van Den Bosch, bij Den Bosch, ter plaatse gnd Lege Donck, welke ½ morgen 

aan wijlen voornoemde Martinus gekomen was na erfdeling, en van welke ½ 

morgen voornoemde Mechtildis haar vruchtgebruik had afgestaan aan 

voornoemde Katherina en Hilla, tbv hen en Johannes, Arnolda en Mechtildis, 

bij haar verwekt dooor wijlen voornoemde Martinus. Voornoemde Johannes, 

Arnolda en Mechtildis zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Katherina et Hilla filie Mechtildis relicte quondam Martini Berwout cum 

tutore dimidium juger terre de mille jugeribus terre communitatis opidi 

de Busco situm prope Buscum in loco dicto Lege Donck quod dimidium juger 

terre dicto quondam Martino mediante divisione hereditaria inter ipsum et 

suos coheredes prius habita cessit in partem et de quo dimidio jugere 

terre dicta Mechtildis suum usufructum sibi in eodem competentem legitime 

supportavit antedictis Katherine et Hille suis filiabus ad opus earum et 

ad opus Johannis et Arnolde et Mechtildis suorum liberorum (dg: ab e) a 

prefata !et Mechtilde et dicto quondam Martino pariter genitorum prout in 

litteris hereditarie (dg: supportaverunt v) vendiderunt Willelmo de (dg: 

Langelaer La) Laervenne promittentes et cum eis dicta Mechtildis earum 

mater cum tutore indivise super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere et quod dictos Johannem et Arnoldam et Mechtildem 

adhuc impuberes cum ad !ad pubertatis annos pervenerint super dicto 

dimidio jugere terre #et iure# facient renuntiare ad opus dicti emptoris. 

Testes Scilder et Broeder datum secunda post Agnetis. 

 

BP 1183 f 075v 03 ma 22-01-1403. 

Petrus zvw Petrus van Tulden droeg over aan Arnoldus zvw Elizabeth van 

Tulden een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Eersel, die voornoemde 

Arnoldus zvw Elizabeth van Tulden beloofd had aan eerstgenoemde Petrus, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen voornoemde Petrus van 

Tulden, gnd het Goed van Ghinhoven, in Hoge Mierde, en uit alle andere 

erfgoederen die voornoemde Petrus zvw Petrus van Tulden onder Hoge Mierde 

en Neder Mierde heeft liggen, en alle cijnzen en pachten die voornoemde 

Petrus zvw Petrus van Tulden onder Hoge Mierde en Neder Mierde beurt, 

voorzover de hoeve, erfgoederen, cijnzen en pachten allodiale of 

cijnsgoederen zijn. 

 

Petrus filius quondam Petri de Tulden hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Eersel quam Arnoldus filius quondam 

Elizabeth de Tulden promiserat se daturum et soluturum primodicto Petro 

hereditarie purificationis ex !ex quodam manso dicti quondam Petri de 

Tulden dicto communiter tGoet van Ghinhoven sito in parochia de Hoge 
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Mierde atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis prout 

huiusmodi mansus cum suis attinentiis ad dictum quondam Petrum spectare 

consueverat atque ex omnibus et singulis aliis hereditatibus quas dictus 

Petrus filius dicti quondam Petri de Tulden infra parochias de Hoge 

Mierde et de Neder Mierde habet sitas atque ex omnibus et singulis 

censibus et paccionibus quos jamdictus Petrus filius dicti quondam Petri 

de Tulden infra jamdictas parochias de Hoge Mierde et de Neder Mierde 

habet annuatim et hereditarie solvendos in quantum huiusmodi mansus 

hereditates census et pacciones sunt bona allodialia vel censualia (dg: 

ut) prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo filio dicte 

quondam Elizabeth de Tulden cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem deponere. Testes Scilder et 

Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 075v 04 ma 22-01-1403. 

Mechtildis wv Henricus gnd Aben soen en Goeswinus en Elizabeth, kv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus,: 3/8 deel van de helft van de 

navolgende geldsommen, te weten 18 Engelse nobel {niet afgewerkt contract}. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici dicti Aben soen Goeswinus et Elizabeth 

liberi dictorum Mechtildis et quondam Henrici cum tutore (dg: Be et 

Bernardus dictus Scijvel filius quondam Godefridi Sceijvel) tres octavas 

partes medietatis pecuniarum infrascriptarum videlicet decem et octo (dg: 

Engels nobel) aureorum denariorum Engels nobel vocatorum. 

 

BP 1183 f 075v 05 za 20-01-1403. 

Mechtildis wv Henricus Aben soen en Goeswinus en Elizabeth, kv voornoemde 

Mechtildis en wijlen Henricus, droegen over aan Godefridus van Zeelst hun 

deel in (1) schulden of geldsommen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van Johannes Coptiten, welke geldsommen aan wijlen voornoemde Johannes 

Coptiten en voornoemde Godefridus van Zeelst, tezamen of apart, 

verschuldigd waren, zowel in schepenbrieven als daarbuiten, echter 

uitgezonderd hun deel in (1a) de helft van 11 Gentse nobel, die wijlen 

Katherina Lakenleggers verschuldigd was aan voornoemde Godefridus en wijlen 

Johannes Coptiten, (1b) de helft van 35½ nieuwe Gelderse gulden, die Petrus 

Deijnen verschuldigd was aan voornoemde Godefridus en wijlen Johannes 

Coptiten, (2) de helft van 9 nieuwe Gelderse gulden, die Johannes Berwout 

zvw Johannes beloofd had aan voornoemde Godefridus en wijlen Johannes 

Coptiten, (3) de helft van 4 Engelse nobel, aan voornoemde Godefridus en 

wijlen Johannes Coptiten beloofd door Petrus Vuchts. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici Aben soen Goeswinus et Elizabeth 

liberi dictorum Mechtildis et quondam Henrici cum tutore totam partem et 

omne jus eis competentes in quibuscumque debitis seu (dg: pecuniis) 

summis pecuniariis (dg: competentes occassione successionis) eis (dg: de 

m) seu eorum alteri de morte quondam Johannis Coptiten successione 

advolutas (dg: quas) #que# summe (dg: -as) pecuniarum (dg: -as) dicto 

quondam Johanni Coptiten et Godefrido de Zeelst pariter et indivisi 

debebantur a personis quibuscumque sive in litteris scabinorum de Busco 

sive extra exceptis tamen (dg: XI Engels nobel) parte et jure eis 

competentibus in medietate undecim Gentsche nobel quos (dg: Kath) quondam 

Katherina Lakenleggers tenebatur solvere dictis Godefrido et quondam 

Johanni Coptiten atque parte et jure eis competentibus in medietate XXXVJ 

nij Gelre gulden quos Petrus Deijnen (dg: tenebatur) tenetur dictis 

Godefrido et #quondam# Johanni Coptiten ac in (dg: X) #medietate# IX nij 

Gelre gulden quos Johannes Berwout filius quondam Johannis promisit 

dictis Godefrido et quondam Johanni Coptiten atque in medietate quatuor 

Engels nobel promissorum dictis Godefrido et quondam Johanni Coptiten a 

Petro Vuchts ut dicebant legitime supportaverunt Godefrido de Zeelst 

predicto promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Scilder et (dg: Co) Broeder datum sabbato post 
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Anthonii. 

 

BP 1183 f 075v 06 wo 24-01-1403. 

Bernardus zvw Godefridus Sceijvel droeg zijn deel, dat aan hem gekomen was 

na overlijden van voornoemde Johannes gnd Coptiten, in voornoemde goederen 

over aan voornoemde Godefridus van Zeelst. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Bernardus filius quondam Godefridi Sceijvel totam partem et ius sibi 

competentes in debitis premissis ei successione advolutas de morte dicti 

Johannis dicti Coptiten excepta parte in ?pre exceptis (dg: sibi) et 

medietate sibi competente ut dicebat legitime supportavit dicto Godefrido 

de Zeelst. Testes Danijel et {in margine sinistra:} Broder datum 4ta post 

Agnetis. 

 

BP 1183 f 075v 07 za 20-01-1403. 

Destijds had Gerardus Witmeri gerechtelijk gekocht van Theodericus die 

Clercke van Maerle alle goederen van Reijnerus van Holten zv Petrus. 

Vervolgens had voornoemde Gerardus Witmeri al die goederen overgedragen aan 

Henricus gnd Aben soen van Boxstel en Godefridus van Zeelst. Daarna had 

Henricus Aben soen de helft van al die goederen overgedragen aan Mechtildis 

dv voornoemde Henricus. Goeswinus en Elizabeth, kvw voornoemde Henricus 

Aben soen, door hem verwekt bij zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes 

....cher, en Johannes Broet ev Mechtildis dvw voornoemde Henricus Aben soen 

droegen thans de helft van voornoemde goederen over aan Godefridus van 

Zeelst {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus Witmeri omnia (dg: bona) et singula 

bona Reijneri de Holten filii Petri per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco erga Theodericum die Clercke de Maerle emendo 

acquisuisset prout in litteris et deinde (dg: antedictus Gerardus Witmeri 

dicta bona omnia et singula dicti Reijneri de Holten) dictus Gerardus 

Witmeri dicta bona omnia et singula hereditarie supportasset Henrico 

dicto Aben soen de Boxstel et Godefrido de Zeelst prout in aliis litteris 

scabinorum de Busco cumque dictus Henricus Aben soen medietatem omnium et 

singulorum bonorum dicti Reijneri de Holten filii Petri hereditarie 

supportasset Mechtildi filie dicti Henrici prout in aliis litteris 

constituti igitur coram scabinis infrascriptis Goeswinus et Elizabeth 

liberi (dg: dictorum) dicti quondam Henrici Aben soen #ab eodem Henrico# 

{in margine sinistra:} #(dg: et dicta) Mechtilde sua uxore (dg: pariter 

[ge]nitorum!) filia [q]uondam Johannis ....cher pariter genitorum!# cum 

tutore atque Johannes Broet maritus et tutor legitimus ut dicebat 

Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Henrici Aben soen (dg: #ab 

eodem et# hereditarie supportavit) medietatem dictorum bonorum omnium et 

singulorum dicti Reijneri de Holten hereditarie supportaverunt dicto 

Godefrido de Zeelst cum litteris et iure (dg: occasione) promittentes #et 

cum eis dicta Mechtildis eorum# (dg: indivisi cum tutore super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere) 

{deel van de regel vrijgelaten} et cum eis dicta Mechtildis eorum {rest 

van de regel vrijgelaten}. 

 

1183 f.076r. 

 sabbato post Anthonii: zaterdag 20-01-1403. 

 in festo Agnetis: zondag 21-01-1403. 

 tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1403. 

 in crastino Agnetis: maandag 22-01-1403. 

 

BP 1183 f 076r 01 za 20-01-1403. 

Johannes die Bever en zijn schoonzoon Petrus zvw Goeswinus van der Heijden 

verkochten aan Heilwigis wv Nijcholaus zvw Johannes gnd Scoen Jan en 

Gertrudis wv Johannes van Gendren 75 schapen. Johannes en Petrus zullen de 
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schapen te schattingen recht onderhouden, dwz de schapen en hun 

nakomelingen zullen aan Heilwigis en Gertrudis behoren totdat zij daarvan 

ontvangen hebben 72 nieuwe Gelderse gulden; daarna zullen ze voor één helft 

van de verkopers zijn en voor de andere helft van de koopsters. Verkopers 

mogen de dieren niet verkopen zonder toestemming van de koopsters. 

 

Johannes die Bever et Petrus #eius gener# filius quondam Goeswini van der 

Heijden legitime vendiderunt Heilwigi relicte quondam Nijcholai filii 

quondam Johannis dicti Scoen Jan et Gertrudi relicte quondam Johannis de 

Gendren LXXV oves promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere tali conditione quod (dg: dictus) dicti Johannes et Petrus 

dictas oves servabunt et tenebunt ad jus stabilitionis quod exponetur te 

scettingen recht (dg: iata) ita scilicet quod dicti Johannes et Petrus 

tenebunt pascent et enutrient dictas oves et (dg: omnia) quod omnia 

emolumenta inde evenientia et eventura erunt (dg: di) et !spactabunt 

dictis Heilwigi et Gertrudi donec inde perceperint et levaverint LXXII 

nij Gelre gulden et quod extunc de cetero erunt mediatim dictorum (dg: e) 

venditoris et emptricum hoc adiuncto quod (dg: dicta) dicti venditores 

non poterunt dictas oves alienare seu vendere (dg: sine) sine consensu 

dictarum emptricum. Testes Scilder et Broeder datum sabbato post 

Anthonii. 

 

BP 1183 f 076r 02 za 20-01-1403. 

Mechtildis wv Henricus Aben soen droeg over aan Goeswinus en Elizabeth, kvw 

voornoemde Henricus Aben soen, door hem verwekt bij voornoemde Mechtildis, 

haar vruchtgebruik in de helft van alle goederen van Reijnerus van Holten 

zvw Petrus, aan wijlen voornoemde Henricus Aben soen en Godefridus van 

Zeelst overgedragen door Gerardus Witmeri. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici Aben soen #cum tutore# usufructum sibi 

competentem #ut dicebat# (dg: o) in medietate omnium et singulorum 

bonorum (dg: quondam) Reijneri de Holten filii #quondam# Petri (dg: 

venditorum) #supportatorum# dicto (dg: -rum) quondam Henrico Aben soen et 

Godefrido de Zeelst (dg: prout in litteris #ut dicebat) a Gerardo Witmeri 

ut dicebat# legitime supportavit Goeswino et Elizabeth liberis eiusdem 

quondam Henrici Aben soen ab eodem et dicta Mechtilde pariter genitorum! 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 076r 03 za 20-01-1403. 

Godefridus van Zeelst beloofde aan Johannes Broet 22 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Godefridus de Zeelst promisit super omnia Johanni Broet XX nij Gelre !seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 076r 04 zo 21-01-1403. 

Destijds had Gerardus Witmeri overgedragen aan Henricus Aben soen en 

Godefridus van Zeelst alle goederen van Reijnerus van Holten zvw Petrus, 

aan hem gerechtelijk verkocht door Theodericus gnd Clerc van Maerle. 

Mechtildis wv voornoemde Henricus Aben soen droeg thans haar vruchtgebruik 

in de helft van een huis en erf, dat was van voornoemde Reijnerus, in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen het stenen huis en erf van 

wijlen Johannes Stierken enerzijds en erfgoed van Johannes Screijnmaker 

anderzijds, over aan haar kinderen Goeswinus en Elizabeth, bij haar verwekt 

door wijlen voornoemde Henricus Aben soen. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Gerardus Witmeri (dg: 

filius) omnia et singula bona Reijneri de Holten filii quondam Petri 

vendita sibi a Theoderico dicto Clerc de Maerle per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco hereditarie supportasset Henrico Aben soen 
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et Godefrido de Zeelst prout in litteris constituta igitur coram scabinis 

Mechtildis relicta dicti quondam Henrici Aben soen #cum tutore# 

usufructum sibi competentem in medietate domus et aree (dg: dicti) que 

fuerat dicti Reijneri sita in Busco in fine vici Orthensis inter domum 

lapideam #et aream# quondam Johannis Stierken ex uno et inter hereditatem 

Johannis Screijnmaker ex alio ut dicebat legitime supportavit Goeswino et 

Elizabeth suis liberis ab eadem Mechtilde et dicto quondam Henrico Aben 

soen pariter genitis promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Roesmont datum in 

festo Agnetis. 

 

BP 1183 f 076r 05 di 23-01-1403. 

Voornoemde Goeswinus en Elizabeth droegen voornoemde helft van het huis en 

erf over aan Godefridus van Zeelst. Johannes Broet ev Mechtildis dvw 

voornoemde Henricus Aben soen deed afstand van deze helft. 

 

Dicti Goeswinus et Elizabeth cum tutore dictam medietatem domus et aree 

hereditarie supportaverunt Godefrido de (dg: du) Zeelst cum omnibus 

litteris quas habuerunt mentionem de (dg: premis) eadem facientiibus et 

jure occasione promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte eorum in dicta medietate 

existentem deponere. Quo facto Johannes Broet (dg: super dicta medietate) 

{met haal verbonden met BP 1183 f 076r 07}. 

 

BP 1183 f 076r 06 zo 21-01-1403. 

Destijds had Gerardus Witmeri gerechtelijk gekocht van Theodericus die 

Clerc van Maerle alle goederen van Reijnerus van Holten zvw Petrus. 

Vervolgens had voornoemde Gerardus al die goederen overgedragen aan 

Henricus gnd Aben soen van Boxstel en Godefridus van Zeelst. Daarna had 

voornoemde Henricus Aben soen de helft van die goederen overgedragen aan 

zijn dochter Mechtildis. Vervolgens had Mechtildis wv voornoemde Henricus 

Aben soen haar vruchtgebruik in de helft {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Gerardus Witmeri omnia et singula bona 

Reijneri de Holten filii quondam Petri (dg: vendita sibi a) #erga# 

Theodericum die Clerc de Maerle per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco emendo acquisuisset (dg: prou) et deinde dictus Gerardus dicta 

bona omnia et singula hereditarie supportasset Henrico dicto Aben soen 

(dg: et Godefrido de Zeelst) de Boxstel et Godefrido de Zeelst et deinde 

dictus Henricus Aben soen medietatem omnium bonorum predictorum dicti 

Reijneri de Holten filii Petri hereditarie supportasset Mechtildi filie 

eiusdem Henrici Aben soen cumque Mechtildis relicta dicti quondam Henrici 

Aben soen cum tutore suum usufructum sibi competentem in medietate. 

 

BP 1183 f 076r 07 di 23-01-1403. 

{Met haal verbonden met het einde van BP 1183 f 076r 05}. 

(dg: et jure ad opus dicti Godefridi de Zeelst hereditarie) maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Henrici Aben 

soen super dicta medietate domus et aree et jure ad opus dicti Godefridi 

hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte suui et dicte Mechtildis deponere. Testes Egidius 

et Danijel datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 076r 08 ma 22-01-1403. 

Henricus van Best zvw Johannes van Best verkocht aan Jacobus zvw Jacobus 

gnd Bibberken van Boxstel een lijfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit 3 morgen land, in de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Kaluwenberch, tussen Gerardus Baten soen zvw 

Johannes Baten soen enerzijds en Johannes zvw Johannes die Meester 

anderzijds. 
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Henricus de Best filius quondam Johannis de Best legitime vendidit Jacobo 

filio quondam Jacobi dicti Bibberken de Boxstel annuam et vitalem 

pensionem decem sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dicte emptricis et non ultra #purificationis# ex tribus 

jugeribus terre sitis in libertate oppidi de Busco ad locum dictum (dg: 

Kerrenberch) Kaluwenberch inter hereditatem Gerardi (dg: fi) Baten soen 

filii quondam Johannis Baten soen ex uno et hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis die Meester ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et) ad vitam 

suam et non ultra et sufficientem facere et cum mortua fuerit erit 

quitus. Testes Scilder et Broeder datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1183 f 076r 09 ma 22-01-1403. 

Petrus zvw Mijchael Loekens verkocht aan Johannes Loeken zvw Gerardus van 

Halle een stuk land, gnd dat Wordelken, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, tussen Johannes zvw Rutgerus Alarts soen enerzijds en Johannes 

van Berlikem zvw Arnoldus anderzijds, belast met 12 penning oude cijns aan 

de heer van Helmond. 

 

Petrus filius quondam Mijchaelis Loekens peciam terre dictam dat 

Wordelken sitam in parochia de Berlikem ad locum dictum Middelrode inter 

hereditatem Johannis filii quondam Rutgeri Alarts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Berlikem filii quondam Arnoldi ex alio prout 

ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Loeken filio 

quondam Gerardi de Halle promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis XII denariis antiqui census domino de Helmont exinde 

(dg: prius) annuatim de jure solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1183 f.076v. 

 sexta post Mathie apostoli: vrijdag 02-03-1403. 

 tercia post Agnetis: dinsdag 23-01-1403. 

 in crastino conversionis: vrijdag 26-01-1403. 

 

BP 1183 f 076v 01 vr 02-03-1403. 

Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert zvw Johannes zv Elijas 

gewantsnijder verkocht aan broeder Gerardus Scilder kloosterling etc, tbv 

het klooster Porta Celi bij Den Bosch, 30 schelling b-erfcijns, een helft 

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

b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

welke cijns Willelmus Leubbeken beurde, gaande uit een huis en erf in Den 

Bosch, aan de dijk van de Hinthamerstraat, welk huis en erf eertijds was 

van Nijcholaus snijder, welk huis en erf voornoemde Willelmus in cijns had 

uitgegeven aan Walterus gnd Meij voor voornoemde 3 pond en de 

hertogencijns, welke cijns van 30 schelling voornoemd geld wijlen 

voornoemde Johannes zv Elijas gekocht had van voornoemde Willelmus 

Leubbeken, en welke cijns van 30 schelling nu aan hem behoort. 

 

Hubertus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert filii quondam 

Johannis filii Elije pannicide triginta solidos annui et hereditarii 

census solvendos anno quolibet mediatim nativitatis Domini et mediatim 

nativitatis beati Johannis baptiste de annuo et hereditario censu trium 

librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro 

sedecim denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem valoris 

quem censum Willelmus Leubbeken solvendum habuit in domo et area sita in 

Busco in aggere vici !Hijnthamensis que quondam fuerat Nijcholai sartoris 

et quam domum et aream dictus Willelmus Waltero dicto Meij dederat ad 

censum pro dictis tribus libris et pro censu domini ducis annuatim inde 

solvendis et quem censum (dg: trium librarum) #triginta solidorum# dicte 

monete dictus quondam Johannes filius Elije erga dictum Willelmum 

Leubbeken emendo acquisierat prout in litteris quas vidimus #et quem nunc 
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ad se spectare dicebat# hereditarie vendidit fratri Gerardo Scilder 

conventuali etc ad opus #dicti# conventus de Porta Celi siti prope 

Buscumducis (dg: supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Johannis Elije olim sui avi et quorumcumque heredum dicti 

quondam Johannis Elije in dicto censu existentes ac eventuras deponere 

omnino testes) promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Scilder et Broeder datum sexta post Mathie apostoli. 

 

BP 1183 f 076v 02 vr 02-03-1403. 

Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit testes) Johannes de 

Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 076v 03 vr 02-03-1403. 

Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert, door wijlen voornoemde 

Johannes van Ghemert verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw Gerardus 

Vosse, verkocht aan broeder Gerardus Scilder, tbv het klooster Porta Celi 

bij Den Bosch, (1) 33 schelling 4 penningen b-erfcijns, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met 

Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een huis en erf van wijlen 

Nijcholaus van Luik, naast de poort van onze hertogin gnd Jodenpoort, (2) 

10 schelling voornoemd geld b-erfcijns, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis en erf van 

wijlen Henricus gnd Hane snijder, in de Vughterstraat, naast het huis van 

Cristianus smid aan de kant richting de stad, welke 33 schelling 4 

penningen en 10 schelling b-erfcijns, samen met 25 schelling van hetzelfde 

geld, wijlen vooornoem de Gerardus Vosse gekocht had van Bernardus van Loen 

zvw Henricus van Loen, en welke 33 schelling 4 penningen en 10 schelling 

b-erfcijns nu aan hem behoren. 

 

Hubertus de Ghemert filius quondam Johannis de Ghemert ab eodem quondam 

Johanne de Ghemert et quondam Mechtilde sua uxore filia quondam Gerardi 

Vosse pariter genitus triginta tres solidos et quatuor denarios 

hereditarii census grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro sedecim denariis in hiis computato solvendos anno quolibet 

integraliter nativitatis Johannis baptiste de domo et area quondam 

Nijcholai de Leonio sita iuxta portam {hier staan: ..} domine nostre que 

judeorum porta vocari consuevit (dg: decem quo) atque decem solidos 

hereditarii census predicte monete solvendos anno quolibet mediatim 

nativitatis Domini et mediatim nativitatis #beati# Johannis baptiste de 

domo et area quondam Henrici dicti Hane sartoris sita in vico Vuchtensi 

iuxta domum Cristiani fabri in latere versus oppidum de Busco quos 

triginta tres solidos et quatuor denarios atque decem solidos hereditarii 

census predictos simul cum viginti (dg: solidis) quinque solidis eiusdem 

monete dictus quondam Gerardus Vosse erga Bernardum de Loen filium 

quondam Henrici de Loen emendo acquisierat prout in litteris #quas 

vidimus# (dg: here) et quos triginta tres solidos et quatuor denarios 

atque decem solidos hereditarii census predictos nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit fratri Gerardo Scilder ad opus conventus de 

Porta Celi siti prope Buscum (dg: supportavit cum litteris et aliis et 

jure occasione promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi Vosse et quorumcumque 

heredum dicti quondam Gerardi Vosse deponere testes) promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Scilder et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 076v 04 vr 02-03-1403. 

Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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(dg: Arnoldus Rover Boest) #Johannes de Ghemert# prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 076v 05 di 23-01-1403. 

Henricus Bac zvw Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan 

wijlen voornoemde Willelmus Posteel verkocht door Johannes Kersmaker en 

welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Henricus Bac filius quondam Willelmi Posteel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

venditam dicto quondam Willelmo Posteel a Johanne Kersmaker et quam nunc 

ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes Coptiten et Broeder 

datum 3a post Agnetis. 

 

BP 1183 f 076v 06 di 23-01-1403. 

Willelmus die Rode zvw Henricus die Rode van Bucstel verkocht aan Henricus 

van Gheffen zv Johannes (1) een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Mulsel, tussen Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel enerzijds en Elizabeth 

Baudewijns en Arnoldus Ruelens soen anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, 

tussen voornoemde Gerardus enerzijds en voornoemde Elizabeth Baudewijns 

anderzijds. 

 

Willelmus die Rode filius quondam Henrici die Rode de Bucstel peciam 

terre sitam in parochia de Bucstel ad locum dictum Mulsel inter 

hereditatem Gerardi filii #naturalis# domini quondam Gerardi de Bucstel 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth Baudewijns et Arnoldi Ruelens soen 

ex alio (dg: pro) atque peciam terre sitam ibidem inter hereditatem 

jamdicti Gerardi ex uno et inter hereditatem dicte Elizabeth Baudewijns 

ex alio prout ibidem site sunt !hereditarie ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico de Gheffen filio Johannis promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: Cop) datum supra. 

 

BP 1183 f 076v 07 di 23-01-1403. 

Theodericus Scut van Bucstel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Scut de Bucstel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 076v 08 vr 26-01-1403. 

Truda dvw Zegherus gnd Leijns droeg over aan Jutta wv Johannes van Erpe een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, die Lambertus zvw voornoemde Zegherus 

Leijns beloofd had aan zijn voornoemde zuster Truda, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een deel, behorend 

aan voornoemde Lambertus, in een huis en erf van wijlen voornoemde 

Zegherus, in Den Bosch, naast de Loefsbrug, tussen erfgoed van Walterus gnd 

Pijnappel, met een weg ertussen behorend aan Margareta dvw voornoemde 

Zegherus en haar kinderen, enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten 

uit het deel richting de stroom aldaar, welk deel 39½ voet lang is vanaf 

voornoemde stroom richting de Kolperstraat. 

 

Truda filia quondam Zegheri dicti Leijns #cum tutore# hereditarium censum 

decem solidorum monete quem Lambertus filius dicti quondam Zegheri Leijns 

promisit se daturum dicte Trude sue sorori hereditarie mediatim 

nativitatis Johannis et mediatim Domini ex quadam parte ad dictum 

Lambertum spectante in domo et area dicti quondam Zegheri sita in Busco 

iuxta pontem dictum Loefsbrugge inter hereditatem Walteri dicti Pijnappel 

quadam via interiacente spectante ad Margaretam filiam dicti quondam 

Zegheri et ad eius liberos ex uno et inter communem plateam ex alio 

scilicet ex illa parte que sita est versus aquam ibidem currentem et que 

pars continet triginta novem et dimidiam pedatas in longitudine 

mensurando a dicta aqua versus vicum dictum Colperstraet prout in 
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litteris hereditarie supportavit Jutte relicte quondam Johannis de Erpe 

cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes dominus Goeswinus et Egidius 

datum in crastino conversionis. 

 

BP 1183 f 076v 09 vr 26-01-1403. 

De broers hr Nijcholaus gnd Coel en Alexius, kvw Henricus van Aken, door 

wijlen voornoemde Henricus verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw 

Zegherus Lexus, droeg over aan voornoemde Jutta wv Johannes van Erpe een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, die Lambertus zvw voornoemde Zegherus 

Lexus beloofd had aan wijlen zijn voornoemde zuster Margareta en aan 

Margareta, voornoemde Nijcholaus en Alexius, en Henricus en Godefridus, kv 

eerstgenoemde Margareta, gaande uit een deel, aan voornoemde Lambertus 

behorend, in het huis en erf in voornoemd contract gemeld. Lasten van de 

kant van wijlen eerstgenoemde Margareta en van de kant van voornoemde 

Margareta, Henricus en Godefridus, kvw voornoemde Henricus van Aken en zijn 

vrouw Margareta, worden afgehandeld. 

 

Dominus Nijcholaus dictus Coel et Alexius (dg: eius) fratres liberi 

quondam Henrici de Aken ab eodem quondam Henrico et quondam Margareta 

eius uxore filia quondam Zegheri Lexus pariter geniti hereditarium censum 

decem solidorum monete quem Lambertus filius dicti quondam Zegheri Lexus 

promisit se daturum et soluturum dicte quondam Margarete sue sorori atque 

Margarete #dictis# Nijcholao Alexio atque Henrico et Godefrido liberis 

primodicte Margarete ex quadam parte ad dictum Lambertum spectante in 

domo et area ut in contractu precedente prout in litteris hereditarie 

supportavit dicte Jutte relicte quondam Johannis de Erpe cum litteris et 

jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et primodicte quondam Margarete atque ex 

parte dictorum Margarete Henrici et Godefridi liberorum eorundem quondam 

Henrici de Aken et Margarete sue uxoris deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.077r. 

 sabbato post Pauli: zaterdag 27-01-1403. 

 secunda post conversionem beati Pauli apostoli: maandag 29-01-1403. 

 

BP 1183 f 077r 01 za 27-01-1403. 

Jordanus zv Godefridus Vos van Beilver verkocht aan Arnoldus van den Venne 

zv Arnoldus van den Venne van Strijp 4 koeien, 4 ossen, 1 stier en 40 

schapen, op een hoeve van voornoemde Godefridus, in Beilver. Jordanus zal 

de beesten, schapen en hun nakomelingen van eerstgenoemde Arnoldus van den 

Venne te schatsrecht onderhouden, dwz zodra eerstgenoemde Arnoldus van den 

Venne hiervan 62 nieuwe Gelderse gulden of de waarde ontvangen heeft, 

zullen de beesten, schapen en nakomelingen voor één helft van Jordanus en 

voor de andere helft van Arnoldus van den Venne zijn. Jordanus zal de 

beesten, schapen en hun nakomelingen niet verkopen of vervreemden zonder 

instemming van Arnoldus. Voornoemde beesten, schapen en nakomelingen 

zullen, wanneer Jordanus en Arnoldus van den Venne hen gaan verdelen, van 

dezelfde waarde zijn als voornoemde beesten en schapen nu zijn. 

 

Jordanus filius Godefridi Vos de Beilver quatuor vaccas quatuor (dg: 

boves) buculos dictos ossen et unum bovem dictum stier necnon quadraginta 

oves consistentes supra quemdam mansum dicti Godefridi situm in parochia 

de Beilver ut dicebat legitime vendidit Arnoldo van den Venne filio (dg: 

q) Arnoldi van den Venne de Strijp promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tali conditione !dictus Jordanus antedictas bestias 

et oves et inde (dg: prove) nutrienda et provenienda tenebit depascet et 

enutriet et a primodicto Arnoldo van den Venne (dg: a jus) ad jus 

stabilitionis quod exponetur te scatrechs ita videlicet quod quando 

primodictus Arnoldus van den Venne de predictis bestiis et ovibus et inde 

enutriendis et proveniendis levaverit et perceperit LXII nuwe Gelre 
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gulden seu valorem extunc antedicte bestie et oves atque (dg: ev inde) 

inde enutrienda et provenienda erunt mediatim dictorum Jordani et 

mediatim Arnoldi van den Venne hoc etiam addito quod dictus Jordanus (dg: 

de) predictas bestias et oves et inde (dg: prove) enutrienda et 

provenienda non vendet nec alienabit sine scitu et voluntate Arnoldi 

primodicti hoc etiam addito quod dicte bestie et oves #atque inde 

enutrienda et provenienda# erunt tanti valoris tempore quo dicti Jordanus 

et Arnoldus van den Venne huiusmodi dividerent quanti valoris antedicte 

bestie et oves (dg: -t) sunt in presenti. Testes Coptiten et Broeder 

datum sabbato post Pauli. 

 

BP 1183 f 077r 02 za 27-01-1403. 

Katherina wv Willelmus Mijnnemeer droeg over aan haar zoon Willelmus, haar 

schoonzoon Johannes van Hees zvw Johannes Arnts soen en haar dochter 

Margareta haar vruchtgebruik in (1) een hoeve, gnd het Goed ten Asse, in 

Boxtel, in de dingbank van Liemde, (2) een beemd, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Hoggendonck, tussen Petrus die Jeger zvw Petrus enerzijds en Beatrix 

des Hoesschen anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi Mijnnemeer cum tutore usufructum sibi 

competentem in quodam manso #dicto tGoet ten Assche# sito in parochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde (dg: quem mansum) atque in 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum infra 

dictam parochiam consistentibus (dg: ut #?quem# dicebat hereditarie 

supportavit) atque usufructum sibi competentem in quodam prato sito in 

dicta parochia ad locum dictum Hoggendonck inter hereditatem Petri die 

Jeger filii quondam Petri ex uno et inter hereditatem Beatricis des 

Hoesschen ex alio ut dicebat (dg: hereditarie) #legitime# supportavit 

Willelmo suo filio Johanni de Hees filio quondam Johannis Arnts soen suo 

genero et Margarete sue filie promittens #cum tutore# super omnia ratam 

servare et obligationem deponere. 

 

BP 1183 f 077r 03 za 27-01-1403. 

Katherina wv Willelmus Minnemere droeg over aan haar kinderen Willelmus en 

Margareta en aan haar schoonzoon Johannes van Hees haar vruchtgebruik in 

(1) een hoeve, gnd het Goed ten Asse, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

welke hoeve wijlen voornoemde Willelmus verworven had van de heer van 

Perwijs, (2) een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Hoggendonck, tussen 

Petrus die Jegher zvw Petrus enerzijds en Beatrix des Hoesschen anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi Minnemere cum tutore usufructum sibi 

competentem in quodam manso dicto tGoet ten Assche sito in parochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde et in attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis quocumque locorum sitis quem mansum dictus quondam 

Willelmus erga dominum de Perewijs (dg: e) acquisierat atque usufructum 

sibi competentem in quodam prato sito in dicta parochia ad locum dictum 

Hoggendonck inter hereditatem Petri die Jegher filii quondam Petri ex uno 

et hereditatem Beatricis des Hoesschen ex alio ut dicebat legitime 

supportavit Willelmo (dg: suo filio et Jo) et Margarete suis liberis et 

Johanni de Hees suo genero promittens cum tutore super omnia ratam 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 077r 04 ma 29-01-1403. 

Johannes zv Hermannus Plaetmaker zvw Johannes Plaetmakers droeg over aan 

Jordanus van Hoculem, Sibertus van Hoculem, Lambertus Plaetmaker, Gerardus 

den Wael zvw Lambertus, Johannes van Langelaer zvw Gerardus van Langelaer, 

Ghiselbertus van Yperen en Arnoldus Last al zijn goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn grootvader Gerardus Groeij van Drijel. 
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Johannes filius Hermanni Plaetmaker filii quondam Johannis Plaetmakers 

omnia bona sua mobilia et immobilia hereditaria atque parata quocumque 

locorum consistentia sive sita primodicto Johanni de morte quondam 

Gerardi Groeij de Drijel #avi dicti Jo[hannis]# successione advoluta ut 

dicebat hereditarie supportavit Jordano de Hoculem Siberto de Hoculem 

Lamberto Plaetmaker Gerardo den Wael filio quondam Lamberti Johanni de 

Langelaer filio quondam Gerardi de Langelaer Ghiselberto de Yperen et 

Arnoldo Last promittens super omnia ratam servare (dg: et obligationem 

dep). Testes Coptiten et Roesmont datum 2a post conversionem beati Pauli 

apostoli. 

 

BP 1183 f 077r 05 ma 29-01-1403. 

Theodericus. 

 

1183 f.077v. 

 tercia post conversionem Pauli: dinsdag 30-01-1403. 

 in profesto Brigide: woensdag 31-01-1403. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 quarta ante purificationis: woensdag 31-01-1403. 

 

BP 1183 f 077v 01 di 30-01-1403. 

Walterus Gobels soen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 

10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht 

door Henricus Berwout zvw Henricus Berwout. 

 

Walterus Gobels soen hereditariam paccionem decem lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam sibi ab 

Henrico Berwout filio quondam Henrici Berwout prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes Coptiten et Broeder datum 3a post conversionem Pauli. 

 

BP 1183 f 077v 02 di 30-01-1403. 

Engbertus en Katherina, kvw Walterus zvw Erardus gnd Erijt Wouters soen, 

droegen over aan Gerardus Berkelman (1) het deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van Ghibo Grieten soens resp. aan hen zal komen na overlijden 

van Aleijdis wv voornoemde Ghibo, in alle goederen van wijlen voornoemde 

Ghibo, waarin hij was overleden, (2) het deel, dat aan hen gekomen was na 

overlijden van hun voornoemde grootvader Erardus gnd Erijt Wouters soen, 

resp. aan hen zal komen na overlijden van hun grootmoeder Katherina wv 

voornoemde Erardus, in (2a) 1½ bunder beemd van wijlen voornoemde Erardus, 

in Helvoirt, ter plaatse gnd Noirtbroec, (2b) 1½ bunder beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, zoals de goederen gelegen zijn ter plaatse gnd die Hoge 

Beemde, ter plaatse gnd in den Reijt en ter plaatse gnd Brocken Udeman. 

 

Engbertus et Katherina liberi quondam (dg: Erardi) Walteri filii quondam 

Erardi dicti Erijt Wouters soen cum tutore totam partem et omne jus ipsis 

de morte quondam Ghibonis Grieten soens jure successionis hereditarie 

advolutas et post mortem Aleijdis relicte eiusdem quondam Ghibonis 

successione hereditaria! advolvendas in omnibus bonis dicti quondam 

Ghibonis in (dg: quibuscumque) quibus ipse quondam Ghibo decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis (dg: ut dicebat hereditarie 

supportavit Ge) atque totam partem et omne jus ipsis liberis de morte 

dicti quondam Erardi dicti Erijt Wouters soen olim eorum avi jure 

successionis hereditarie advolutas et post mortem Katherine relicte dicti 

quondam Erardi eorum avie successione hereditarie advolvendas in uno et 

dimidio bonariis prati dicti quondam Erardi sitis in parochia de Helvoert 

in loco dicto Noirtbroec atque in uno et dimidio bonariis prati sitis in 

parochia de Vucht sancti Lamberti (dg: partim) prout in loco dicto die 

Hoge Beemde (dg: in) et in loco dicto in den Reijt et in loco dicto 

Brocken Udeman sita sunt ut dicebant hereditarie supportaverunt Gerardo 

Berkelman promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Egidius et Broder datum 3a 
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post conversionem Pauli. 

 

BP 1183 f 077v 03 di 30-01-1403. 

Judocus zvw Johannes gnd Kersmaker verkocht aan Johannes Kathelinen soen 

van der Aa ½ mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 2 mud voornoemde Johannes 

Kathelinen soen beloofd had met Kerstmis in Den Bosch te leveren aan 

Ermgardis wv voornoemde Johannes Kersmaker en, na haar overlijden, aan haar 

voornoemde zoon Judocus, gaande uit een stuk beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Hautart, tegenover het huis of kasteel gnd ten Rode, tussen 

wijlen Gerardus van Gael enerzijds en erfgoed van het klooster van Sint-

Clara anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemd klooster 

en met het andere eind aan de gemeint van Schijndel, welke pacht van ½ mud 

nu aan hem behoort. 

 

Judocus filius quondam Johannis dicti Kersmaker (dg: unum) dimidium 

modium siliginis #hereditarie paccionis# mensure de Busco de annua et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure Johannes Kathelinen 

soen van der Aa promisit se daturum et soluturum Ermgardi relicte #dicti# 

quondam (dg: Jo) Johannis Kersmaker quamdiu vixerit in humanis et post 

decessum eiusdem Ermgardis dicto Judoco suo filio hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco traditurum ex pecia prati sita in parochia de Scijnle 

in loco dicto die Hautart in opposito domus seu castri dicti ten Rode 

inter hereditatem quondam Gerardi de Gael ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare in Busco ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem dicti conventus et cum reliquo fine ad communitatem de 

Scijnle prout in litteris #et quam nunc ad se spectare dicebat# 

hereditarie vendidit dicto Johanni Kathelinen soen (dg: supportavit cum 

litteris et jure occasione) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 077v 04 wo 31-01-1403. 

Conrardus zv Hermannus Coenen soen beloofde aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 26 Gentse nobel of de waarde in goud minus 6 gemene plakken met 

Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Conrardus filius Hermanni Coenen soen promisit super omnia Jordano filio 

Arnoldi Tielkini XXVI Gentsche nobel vel valorem in auro minus sex 

gemeijn placken ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Henricus 

et Wil datum in profesto Brigide. 

 

BP 1183 f 077v 05 wo 31-01-1403. 

Rodolpha wv Arnoldus Last droeg over aan de broers Albertus en Arnoldus, kv 

voornoemde Rodolpha en wijlen Arnoldus Last, tbv hen en Rodolphus, zv 

voornoemde Rodolpha en wijlen Arnoldus Last, (1) haar vruchtgebruik in alle 

goederen, waarin voornoemde Arnoldus was overleden, (2) al haar goederen. 

 

Rodolpha relicta quondam Arnoldi Last cum tutore usufructum sibi 

competentem in omnibus et singulis bonis mobilibus et immobilibus 

hereditariis et paratis in quibus dictus quondam Arnoldus decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque omnia et singula sua 
!mobilia et immobilia hereditaria et parata #habita et habenda# quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat (dg: promittens super omnia 

ratam s) hereditarie supportavit Alberto et Arnoldo fratribus liberis 

dictorum Rodolphe et quondam Arnoldi Last ad opus eorum et ad opus 

Rodolphi filii dictorum Rodolphe et quondam !Rodolphe promittens cum 

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

Testes Egidius et Broeder datum supra. 
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BP 1183 f 077v 06 do 01-02-1403. 

Voornoemde Albertus en Arnoldus verhuurden aan hun voornoemde moeder 

Rodolpha, voor de duur van haar leven, voornoemde goederen, waarvan 

verhuurders het 1/3 deel dat aan hun broer Rodolphus behoorde verworven 

hadden van Florencius van Kijfhoec schout in Den Bosch, voor de lasten die 

eruit gaan. 

 

Dicti Allbertus et (dg: Johannes) Arnoldus dicta bona omnia (dg: lo) et 

de quibus ipsi unam terciam partem que ad Rodolphum eorum fratrem 

spectabat in premissis erga Florencium de Kijfhoec scultetum in Busco 

acquisierant ut dicebant locaverunt dicte Rodolphe sue matri ab eadem 

quamdiu vixerit in humanis possidenda pro oneribus exinde solvendis et ad 

premissa spectantibus promittentes indivisi super omnia ratam servare. 

Testes Nijcholaus et Wil datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 077v 07 wo 31-01-1403. 

Hr Adam van Mierde dekaan van Den Bosch maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oisterwijk, die hij verworven had 

van Petrus zvw Arnoldus Moelner. 

 

Dominus Adam de Mierde decanus Buscensis hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Oesterwijc quam ipse erga Petrum filium 

quondam Arnoldi Moelner acquisierat ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Scilder et Broeder datum quarta (dg: post conversionem Pauli) #ante 

purificationis#. 

 

BP 1183 f 077v 08 wo 31-01-1403. 

(dg: Henricus van den Eijnde ev Elizabeth). 

 

(dg: Henricus van den Eijnde maritus legitimus Elizabeth). 

 

BP 1183 f 077v 09 wo 31-01-1403. 

Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwarts maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfcijns van 4 pond uit een b-erfcijns van 10 pond, 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit 14 morgen land, in Macharen, en 4 morgen 

land aldaar, welke cijns van 10 pond Johannes van Erpe szv eerstgenoemde 

Henricus gekocht had van Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder. 

 

Henricus de Gravia filius quondam Henrici !Sceeluwarts hereditarium 

censum quatuor librarum ad se spectantem de hereditario censu decem 

librarum grosso Turonensi denario antiquo monete regis Francie pro 

sedecim !in hiis computato solvendum hereditarie purificationis ex XIIII 

jugeribus terre sitis in Macharen et ex quatuor jugeribus terre sitis 

ibidem quem censum X librarum predictum Johannes de Erpe gener olim 

primodicti Henrici (dg: ego) erga Theodericum Rover filium quondam domini 

Johannis Rover militis emendo acquisierat prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 077v 10 wo 31-01-1403. 

Mr Jacobus van Uden maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en bezwaringen, gedaan met goederen van Lambertus van Nederijnen voor 

ondergeschreven schepenen {niet afgewerkt contract}. 

 

Magister Jacobus de Uden omnes et singulas venditiones alienationes ac 

obligationes factas cum bonis quibuscumque Lamberti de Nederijnen coram 

scabinis infrascriptis calumpniavit. 

 

1183 f.078r. 

 sexta post Mathie apostoli: vrijdag 02-03-1403. 
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BP 1183 f 078r 01 wo 31-01-1403. 

Mr Jacobus van Uden ev Heijlwigis wv Arnoldus Stamelart van Spanct maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit alle erfgoederen, die aan wijlen voornoemde 

Arnoldus ten deel gevallen waren na erfdeling na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Bockaert, Hasselt en 

Heephoef, door wijlen voornoemde Arnoldus in pacht uitgegeven aan Lambertus 

van der Ynden, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Magister Jacobus de Uden maritus legitimus Heijlwigis sue uxoris relicte 

quondam Arnoldi Stamelart de Spanct hereditariam paccionem trium et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus dicto quondam Arnoldo 

de morte quondam suorum parentum successione advolutis et sibi mediante 

divisione hereditaria inter eundem quondam Arnoldum et suos in hoc 

coheredes cessis in partem quocumque locorum infra parochiam de Rode ad 

locum dictum Bockaert et in loco dicto Hasselt et ad locum dictum 

Heephoef sitis (dg: prout in litteris q) datis ad pactum Lamberto van der 

Ynden a prefato quondam Arnoldo prout in litteris (dg: monuit de tribus 

annis) et quam nunc ad se (dg: j) et ad dictam sua uxorem spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 078r 02 wo 31-01-1403. 

Johannes van Scijede gewantsnijder ev Ghissella dvw Arnoldus gnd Engelen 

van Stiphout gaf uit aan Petrus gnd Zebackenman ¼ deel in (1) een huis, erf 

en tuin van wijlen voornoemde Arnoldus, in Stiphout, ter plaatse gnd aen 

dat Zant, richting de villa van Helmond, tussen Katherina van den Velde 

enerzijds en wijlen Henricus Arnts soen bvw voornoemde Arnoldus Engelen 

anderzijds, (2) een akker lands, 1½ lopen rogge groot, in Stiphout, tussen 

Johannes die Weert enerzijds en kinderen gnd die Kijnder van den Velde 

anderzijds, (3) een akker lands, 1½ lopen rogge groot, in Stiphout, tussen 

Johannes gnd Duijfhuijs enerzijds en Johannes Goeswijns anderzijds, (4) 1½ 

lopen roggeland, in Stiphout, tussen Heilwigis Wellens enerzijds en 

voornoemde kv van den Velde anderzijds, (5) 1 lopen roggeland, in Stiphout, 

tussen Andreas van den Berghe enerzijds en Enghelberna van den Doren 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd een eusel lans, in Stiphout, tussen 

Johannes Lanen soen enerzijds en voornoemde kv van den Velde anderzijds, 

(6) een beemd, in Stiphout, in de dingbank van Helmond, tussen wijlen 

Arnoldus Nent enerzijds en kvw Johannes van den Berghe anderzijds, (7) alle 

andere erfgoederen van wijlen voornoemde Arnoldus Engelen, in Stiphout; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans voor een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in voornoemd 

huis en erf te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-02-1404). 

 

Johannes de Scijede rasor pannorum maritus legitimus Ghisselle sue uxoris 

filie quondam Arnoldi dicti Engelen de Stiphout quartam partem ad se 

spectantem in domo area et orto dicti quondam Arnoldi sitis in parochia 

de Stiphout ad locum dictum aen (dfg: tSant) dat Zant versus villam de 

Helmont inter hereditatem Katherine van den Velde ex uno et hereditatem 

#quondam# Henrici (dg: dicti Arnts soen filii dicti quondam) Arnts soen 

fratris olim dicti quondam Arnoldi Engelen ex alio atque in quodam agro 

terre unum et dimidium lopinos siliginis in semine capiente sito in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis die Weert ex uno et liberorum 

dictorum die Kijnder van den Velde ex alio (dg: item in quodam agro unum 

et dimidium lopinos siliginis atque in omnibus et singulis aliis bonis 

hereditatibus) item in (dg: u) agro terre unum et dimidium lopinos 

siliginis in semine capiente sito in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis dicti Duijfhuijs ex uno et Johannis Goeswijns ex alio item (dg: 

in u) uno et dimidio lopinato! terre siliginee sitis in dicta parochia 

inter hereditatem Heilwigis Wellens ex uno et dictorum liberorum van den 

Velde ex alio atque in una lopinata terre siliginee sita in dicta 
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parochia inter hereditatem Andree van den Berghe ex uno et (dg: 

Engelberte) Enghelberne (dg: de) van den Doren ex alio item in quadam 

pecia terre dicta (dg: ee) een eusel lans sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Lanen soen ex uno et dictorum liberorum van den 

Velde ex alio item in quodam prato sito in dicta parochia in 

jurisdictione de Helmont inter hereditatem (dg: d) quondam Arnoldi Nent 

ex (dg: uno) uno et liberorum quondam Johannis van den Berghe ex alio 

atque (dg: ex) in omnibus et singulis aliis hereditatibus dicti quondam 

Arnoldi Engelen quocumque locorum in dicta parochia situatis ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Petro dicto Zebackenman ab eodem possidendam 

pro oneribus exinde de jure solvendis dandis et solvendis atque pro 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Helmont danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis (dg: et supra dictam domum et 

arream tradenda) et pro primo termino a purificationis proxime futuro 

ultra annum et supra dictam domum et aream tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem (dg: 

deponere) ex parte sui deponere. Quo !alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 078r 03 wo 31-01-1403. 

Brieno gnd Brien van Wijt en Hermannus Oden soen beloofden aan Ludingus 

Colen soen en Arnoldus Wonder, tbv Henricus van Herpen wonend in Gorinchem, 

30 Engelse nobel of de waarde als volgt te betalen, 6 met Pasen (zo 15-04-

1403), 12 met Pinksteren (zo 03-06-1403) en 12 met Sint-Remigius aanstaande 

(ma 01-10-1403). 

 

Solvit. 

Brieno dictus Brien de Wijt Hermannus Oden soen promiserunt super omnia 

Ludingo Colen soen et Arnoldo Wonder ad opus Henrici de Herpen 

commorantis in Gorichem XXX Engels nobel #seu valorem# scilicet sex 

pasche et XII penthecostes et XII Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 078r 04 vr 02-03-1403. 

Voornoemde Henricus van Herpen droeg voornoemde schuldbekentenis over aan 

Jacobus Kesselman. 

 

{Later ertussen geschreven}. Nota. 

Dictus Henricus de Herpen premissa supportavit Jacobo Kesselman cum 

litteris et jure. Testes Uden et Scilder datum sexta post Mathie 

apostoli. 

 

BP 1183 f 078r 05 wo 31-01-1403. 

Hr Theodericus Snoec priester nzv hr Theodericus Snoec priester verkocht 

aan de secretaris, tbv Cristina mv verkoper en zijn zuster Engela dv 

voornoemde Cristina resp. de langstlevende, een lijfrente van 5 Gelderse 

gulden of de waarde in ander paijment, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

(1) 10 vadem land, in een kamp gnd Boudemans Kijnder Camp, in Kessel, 

tussen Henricus van den Velde enerzijds en een sloot gnd die Nederste Grave 

richting Maren anderzijds, (2) 4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd 

Lodekens Kijnder Hoeve. 

 

Dominus Theodericus Snoec #presbiter# filius naturalis domini Theoderici 

Snoec presbitri (dg: promisit super omnia) #legitime (dg: hereditarie) 

vendidit mihi ad opus Cristine sue matris et Engele sue sororis filie 

(dg: naturalis dicti) Cristine (dg: domini Theoderici) predicte# annuam 

et vitalem pensionem quinque florenorum novorum Gelrie seu valorem in 

alio pagamento solvendam anno quolibet ad vitam dicte Cristine et Engele 

seu alterius earundem diutius viventis in humanis in (dg: purificationis) 

nativitatis Domini ex decem mensuris dictis vademen lans sitis in quodam 

campo (dg: sito in parochia de Kessel) dicto communiter Boudemans Kijnder 
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Camp sito in parochia de Kessel inter hereditatem Henrici van den Velde 

ex uno et inter quoddam fossatum dictum die Nederste Grave versus Maren 

ex alio atque ex quatuor hont terre sitis in dicta parochia in loco dicto 

Lodekens Kijnder Hoeve ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam ad suam vitam et obligationem deponere (dg: et sufficientem 

facere ad vitam etc) et cum ambe mortue fuerint erit quitus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 078r 06 wo 31-01-1403. 

Johannes van Vloeten en zijn zuster Betradis, kvw Johannes van Vloeten, 

Everardus van Bruggen, Henricus van den Eijnde ev Elizabeth dvw Johannes 

van Amersfoert, deden tbv Johannes Dachverlies zvw Johannes Dachverlies 

afstand van alle goederen, die aan hen en Godefridus Herberts soen, zijn 

vrouw Feimsa, Walterus en Heilwigis, kvw Johannes van Bruggen, Ghisbertus 

zvw Johannes van Moudic, Johannes van der Laerscot, en Johannes, Elijas, 

Elizabeth en Katherina, kvw Johannes van Moudic zvw Johannes, gekomen waren 

na overlijden van Heilwigis dvw Godefridus Dachverlies. Voornoemde Henricus 

van den Eijnde beloofde dat Godefridus Herberts soen en zijn vrouw Feinsa 

afstand zullen doen. Voornoemde Everardus van Bruggen beloofde {f.078v} dat 

zijn broer Walterus, hun zuster Heilwigis, Ghisbertus zvw Johannes van 

Moudic en Johannes van der Laerscot afstand zullen doen. Voornoemde 

Johannes van Vloeten beloofde dat Johannes, Elijas, Katherina en Elizabeth, 

kvw Johannes van Moudic zvw Johannes van Moudic, afstand zullen doen. 

 

(dg: Everardus van Bruggen et) Johannes van Vloeten et (dg: Elisabeth 

dicta Beth) Betradis eius soror liberi quondam Johannis de Vloeten cum 

tutore Everardus de Bruggen Henricus van den Eijnde maritus legitimus et 

tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis de Amersfoert super 

omnibus et singulis bonis mobilibus et immobilibus hereditariis ac 

paratis (dg: e) ipsis seu alteri eorum #+ {hier BP 1183 f 078r 07 

invoegen}# de morte quondam Heilwigis filie quondam Godefridi Dachverlies 

successione advolutis atque super toto jure (dg: in premissis) eis aut 

alteri eorum in premissis quovis modo competente quacumque occasione ad 

opus Johannis Dachverlies filii quondam Johannis Dachverlies hereditarie 

renuntiaverunt promittentes #cum tutore# super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus 

Henricus (dg: de Eijndoven) van den Eijnde sub obligatione premissa quod 

ipse Godefridum (dg: fi) Herberts soen (dg: maritum) et Feinsam eius 

uxorem super premissis ad opus dicti Johannis Dachverlies faciet 

renuntiare modo predicto et tales habere quod numquam presument se jus in 

premissis habere et dictus Everardus conformiter promisit 

 

BP 1183 f 078r 07 wo 31-01-1403. 

{invoegen in BP 1183 f 078r 06}. 

+ Godefrido Herberts soen et Feimse eius uxori Waltero et Heilwigi 

liberis quondam Johannis de Bruggen Ghisberto filio quondam Johannis de 

Moudic et Johanni van der Laerscot Johanni Elije Elizabeth et Katherine 

liberis quondam Johannis de Moudic filii quondam Johannis 

 

1183 f.078v. 

 quinta [post] purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 

BP 1183 f 078v 01 wo 31-01-1403. 

quod ipse (dg: Ghisbertum filium quondam Johannis Mouwijc Moudic et 

Johannem van der Laerscot) Walterum eius fratrem et Heilwigem eorum 

sororem (dg: ?se) atque Ghisbertum filium quondam Johannis de Moudic et 

Johannem van der Laerscot super premissis ad opus dicti Johannis 

Dachverlies faciet modo predicto renuntiare et tales habere quod numquam 

presument se jus in premissis habere et dictus Johannes de Vloeten 

conformiter (dg: promittet) #promisit quod ipse# !pro Johannem et Elijam 
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et !pro Katherinam et Elizabeth liberis! quondam Johannis de Moudic filii 

quondam Johannis de Moudic super premissis modo predicto facient! 

renuntiare et tales habere quod numquam presument se jus in premissis 

habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 078v 02 do 08-02-1403. 

Johannes van der Laerscot, Ghisbertus zvw Johannes van Moudwijc en Walterus 

van der Bruggen deden afstand. 

 

Notum sit universis quod ita actum sit constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis {tot hier was de tekst later ertussen geschreven; hierna in 

margine sinistra een X met in het rechter kwadrant een streepje en in de 

drie andere kwadranten een punt} Johannes van der Laerscot Ghisbertus 

filius quondam Johannis de Moudwijc et Walterus van der Bruggen super 

dictis bonis et jure ad opus Johannis Dachverlies hereditarie 

renuntiaverunt promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Wil 

datum quinta [post] purificationis. 

 

BP 1183 f 078v 03 do 01-02-1403. 

Matheus zvw Arnoldus van den Blecke van Blaerthem gaf uit aan Walterus 

Ywijns soen van Gestel een stuk land, 4 lopen rogge groot, gnd die Afterste 

Heesdonc, in Blaerthem Sint-Lambertus, tussen Woulterus van Rundonc 

enerzijds en voornoemde Walterus Ywijns soen van Gestel anderzijds, met een 

eind strekkend aan Arnoldus van den Venne en met het andere eind aan 

Henricus Strijbosch; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oerle, met Lichtmis op het onderpand te leveren voor het 

eerst over 2 jaar (ma 02-02-1405), belast met recht van weg tbv Arnoldus 

van den Venne. 

 

Matheus filius quondam Arnoldi van den Blecke de Blaerthem (dg: quatuor 

lopinatas terre sitas in parochia de Blaerthem dicta) #peciam terre 

quatuor lopinos siliginis in semine capientem (dg: sit) dictam 

communiter# die Afterste Heesdonc sitam in parochia de Blaerthem #sancti 

Lamberti# inter hereditatem Woulteri de Rundonc ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti) Walteri Ywijns soen de Gestel ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Arnoldi van den Venne et cum reliquo !ad 

hereditatem Henrici !Strijboch ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

dicto Waltero Ywijns soen de Gestel ab eodem possidendam et habendam pro 

hereditaria (dg: censu) paccione unius modii siliginis mensure de Oerle 

danda et solvenda dicto Matheo ab alio purificationis et pro primo (dg: 

j) termino a purificationis proxime futuro ultra duos annos et supra 

dictam peciam terre tradenda ex pecia terre predicta promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: quo 

facto alter repromisit) excepto (dg: quadam via) jure viandi per dictam 

(dg: juger terre) peciam terre (dg: Arnoldo) ad Arnoldum van den Venne 
!ut dicebat. Testes Scilder et Broder datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 078v 04 do 01-02-1403. 

Willelmus van Laervenne verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus de Laervenne prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 078v 05 do 01-02-1403. 

Lambertus zvw Zebertus van Groet Lijt verkocht aan Ghiselbertus Pels zv 

Johannes Ghiben soen van Geffen 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Hillen Hoeve, tussen erfgoed gnd Heijnen Hoeve enerzijds en voornoemde 

koper en Gerardus Mudekens anderzijds, met een eind strekkend tot aan de 

waterlaat gnd die Groete Weteringe en met het andere eind aan voornoemde 
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Gerardus Mudekens, belast met zegedijken, sloten en sluizen. 

 

Lambertus filius quondam Zeberti de Groet Lijt hereditarie vendidit 

Ghiselberto Pels filio (dg: quondam) Johannis Ghiben soen de Geffen unum 

juger terre situm in parochia de Lijttoijen (dg: inter) in loco dicto 

Hillen Hoeve inter quandam hereditatem dictam Heijnen Hoeve ex uno et 

hereditatem dicti emptoris et Gerardi Mudekens ex alio tendens cum uno 

fine usque ad aqueductum dictum communiter die Groete Weteringe et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Gerardi Mudekens ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere !ex aggeribus 

dictis zegediken fossatis et slusis ad dictum !de jure spectantibus ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 078v 06 do 01-02-1403. 

Henricus Lijsscop nzvw Johannes Lijsscop verkocht aan Wolterus van Loet zvw 

Folpkinus Wouters soen (1) een huis, erf en tuin, in Lithoijen, tussen 

Hemericus Lambrechts soen enerzijds en Johannes Hellinc anderzijds, (2) 1¼ 

hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd op Loeter Weijden, tussen Henricus 

Scoenmakers enerzijds en Godefridus Delft anderzijds, (3) ½ morgen in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Elijaes Hoeve, bij de plaats gnd Lachaerts 

Hoeve, deze ½ morgen belast met 7½ schelling oude pecunia, de goederen 

belast met zegedijken en waterlaten, binnenslands gelegen. 

 

Henricus Lijsscop filius naturalis quondam Johannis Lijsscop hereditarie 

vendidit Woltero de Loet filio quondam (dg: W) Folpkini Wouters soen 

domum aream et ortum sitos in parochia de Lijttoijen inter hereditatem 

Hemerici Lambrechts soen ex uno et hereditatem Johannis Hellinc ex alio 

atque unum hont #et quartam partem unius hont# terre sitas in dicta 

parochia ad locum dictum op Loeter Weijden inter hereditatem Henrici (dg: 

Truden) Scoenmakers ex uno et hereditatem Godefridi Delft ex alio atque 

dimidium juger situm in dicta parochia ad locum dictum Elijaes Hoeve 

prope locum dictum Lachaerts Hoeve contigue !ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: octo) #VIIJ# 

solidis antique pecunie ex dicto dimidio jugere terre de jure solvendis 

et zegedijcken et aqueductibus ad premissa spectantibus et infra terram 

situatis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 078v 07 do 01-02-1403. 

Katherina wv Johannes van Heirzel en Henricus, zv voornoemde Katherina en 

wijlen Johannes, gaven uit aan Arnoldus zvw Henricus van Goirle een huis, 

tuin en huisje gnd buer van wijlen Henricus Scillinc, die later behoorden 

aan zijn dochter Bela, in Helmond, aan de Markt aldaar, tussen erfgoed van 

wijlen Willelmus Barbier, nu behorend aan Petrus zvw Arnoldus Becker, 

enerzijds en de gemene weg gnd Huijskens Straet anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Elizabeth Snoecs; de 

uitgifte geschiedde voor de cijns aan de heer van Helmond en thans voor een 

n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in voornoemd 

huis geheel aan voornoemde Henricus te leveren, voor het eerst over een 

jaar (za 02-02-1404). Voornoemde Henricus beloofde lasten en aanspraken af 

te handelen. Zou iemand voornoemde goederen aanspreken wegens lasten die 

thans erop rusten, dan zal voornoemde Henricus voor het gerecht 

verschijnen, in plaats van voornoemde Arnoldus pleiten en voornoemde 

Arnoldus schadeloos houden. 

 

(dg: Henricus de Heirzel) Katherina relicta quondam Johannis de Heirzel 

cum tutore et Henricus filius dictorum Katherine et quondam Johannis 

domum et ortum ac casam dictam buer quondam Henrici Scillinc et !postea 

ad Belam eius filiam spectabant sitas! in Helmont ad forum ibidem inter 

hereditatem quondam Willelmi Barbier nunc ad Petrum filium (dg: quo) 

#quondam# Arnoldi Becker spectantem ex uno et inter communem plateam 

dictam Huijskens Straet ex alio tendentes a communi platea retrorsum ad 
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hereditatem Elizabeth Snoecs ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Arnoldo filio quondam Henrici de Goirle ab eodem hereditarie possidendos 

et habendos pro censu domini de Helmont exinde solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont danda 

dicto Henrico integraliter ab alio hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in domo 

suprascripta tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

insuper dictus Henricus super habita et habenda warandiam et omnes 

#alias# obligationem et impetitionem deponere contra et adversus omnes 

juri comparare valentes sive in judicio spirituali sive in judicio 

seculari (dg: quo et alter repromisit) promisit insuper dictus Henricus 

sub obligatione premissa (dg: quod ipse) si premissa ab aliquo impetentur 

sive in judicio spirituali sive in judicio seculari occasione 

quarumcumque obligationum in premissis ad presens existentium quod tunc 

dictus Henricus super hoc judicio stabit et comparebit et dictum Arnoldum 

ab huiusmodi impetitione et dampnis relevabit ac (dg: premiss) loco dicti 

Arnoldi in judicio placitabit. Testes dominus Goeswinus et Danijel datum 

supra. 

 

BP 1183 f 078v 08 do 01-02-1403. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Henricus 90 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 15-04-1403) en de 

andere helft vandaag over een jaar. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Henrico XC novos Gelre gulden 

vel valorem mediatim pasche et mediatim a data presentium ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.079r. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 quarta post conversionem: woensdag 31-01-1403. 

 in festo Agnetis: zondag 21-01-1403. 

 

BP 1183 f 079r 01 do 01-02-1403. 

Johannes Peters soen van Druenen alias gnd Sceffenere maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Peters soen de Druenen alias dictus Sceffenere hereditariam 

paccionem unius modii siliginis !solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam monuit de 3 annis. Testes Dijnther et Henricus datum 

in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 079r 02 wo 31-01-1403. 

Jkvr Margareta van Hellu verklaarde dat jkr Willelmus van Mijlberch heer 

van Zanenbornen en Craendonc haar 100 pond betaald heeft, namens de heer 

van Boxtel. 

 

(dg: Margareta) Domicella Margareta de Hellu palam recognovit sibi 
!domicellum Willelmum de Mijlberch dominum de Zanenbornen et de Craendonc 

fore satisfactum de centum libris quas ipse domicellus Willelmus sibi 

persolvit nomine et ex parte domini de Bucstel. Testes (dg: Willelmus) 

Dijnther et Willelmus datum quarta post conversionem. 

 

BP 1183 f 079r 03 do 01-02-1403. 

Arnoldus van der Sluijsen beloofde aan Johannes van de Kelder, gedurende 3 

jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel, 6 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

te betalen en 2 kapoenen te leveren. Ook zal hij 2½ morgen van voornoemde 

Johannes, in Lithoijen, ter plaatse gnd Elijaes Have, gedurende die 3 jaar 
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met zicht et zeis onderhouden voor de schouw. 

 

Arnoldus van der Sluijsen promisit super omnia (dg: Jo) se daturum et 

soluturum Johanni de Penu ad spacium trium annorum proxime futurorum 

quolibet dictorum trium annorum VI novos Gelre gulden vel valorem et duos 

capones Petri ad cathedram et pro primo termino a Petri proxime futuro 

ultra annum et quod ipse duo et dimidium jugera dicti Johannis (dg: di) 

sita in parochia de Lijttoijen in loco dicto Elijaes Have dictis tribus 

annis durantibus tenebit et observabit coram circumspectione (dg: ab omni 

opere antiquo) cum zicht et zeijsen quod dicto Johanni dampna exinde non 

eveniant. Testes Nijcholaus et Wil datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 079r 04 do 01-02-1403. 

Wijnricus zvw Willelmus Uden soen beloofde aan voornoemde Johannes van de 

Kelder, gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel, 5 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde te betalen en 2 kapoenen te leveren. Ook zal hij 1½ 

morgen land van voornoemde Johannes, in Lithoijen, ter plaatse gnd Palken 

Hoeve, gedurende die 3 jaar met zicht et zeis onderhouden. 

 

Wijnricus filius quondam Willelmi Uden soen promisit super omnia se 

daturum et soluturum dicto Johanni ad spacium trium annorum proxime 

futurorum (dg: ?c) quolibet dictorum trium annorum quinque novos Gelre 

gulden vel valorem et duos capones Petri ad cathedram et pro primo 

termino a Petri proxime futuro ultra annum et quod ipse unum et dimidium 

jugera terre dicti Johannis (dg: dci) sita in parochia de Lijttoijen in 

loco dicto Palken Hoeve dicto spacio pendente in bona dispositione 

tenebit cum zicht et zeijsen. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 079r 05 do 01-02-1403. 

Broeder Willelmus zvw Theodericus zvw Johannes van Essche wollenklerenwever 

en Henricus die Keijser ev Ermgardis dvw voornoemde Theodericus maanden 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Petrus-Stoel te leveren, aan wijlen voornoemde Theodericus verkocht 

door Johannes van Derentheren. De brief overhandigen aan voornoemde broeder 

Willelmus. 

 

Frater Willelmus filius quondam Theoderici filii quondam Johannis de 

Essche textoris laneorum et Henricus die Keijser tamquam maritus 

legitimus Ermgardis sue uxoris filie dicti quondam Theoderici 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Petri ad cathedram venditam dicto quondam 

Theoderico a Johanne de Derentheren prout in litteris monuerunt de 3 

annis. Testes datum supra. Tradetur dicto fratri Willelmo. 

 

BP 1183 f 079r 06 do 01-02-1403. 

Johannes van Hoelaer die Riemsleger maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Everardus zvw Johannes 

Tielkens Brueder beloofd had met Lichtmis aan voornoemde Johannes te 

leveren. 

 

Johannes de Hoelaer die Riemsleger hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Everardus filius quondam 

Johannis Tielkens Brueder promisit se daturum et soluturum dicto Johanni 

hereditarie purificationis monuit de 3 annis. Testes Danijel et 

Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 079r 07 do 01-02-1403. 

Johannes Mijnrebrueder droeg over aan Petrus van Goch, tbv Elizabeth 

Thonijs, voor de duur van haar leven, een weg, 6 voet breed, in een erfgoed 

van voornoemde Johannes, dat gelegen is in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, tussen erfgoed van 
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voornoemde Elizabeth enerzijds en het gemene water anderzijds, welke weg 

reikt vanaf erfgoed van voornoemde Elizabeth door de tuin van voornoemde 

Johannes tot aan het secreet dat daar staat direct naast de gemene stroom, 

met het recht het secreet te mogen gebruiken. Voornoemde Johannes zal het 

secreet onderhouden. 

 

Johannes Mijnrebrueder quamdam viam (dg: X) sex pedatas in latitudine 

continentem sitam in hereditate dicti Johannis que hereditas sita est in 

Busco (dg: ?i) in vico Hijnthamensi ultra pontem domini Gheerlaci (dg: ex 

uno) inter hereditatem Elizabeth Thonijs ex uno et inter communem aquam 

ex alio et que via predicta tendit ab hereditate dicte Elizabeth per 

ortum dicti Johannis usque ad cloacam ibidem consistentem contigue juxta 

communem aquam ibidem currentem simul cum jure utenti cloaca predicta ut 

dicebat legitime supportavit Petro de Goch ad opus Elizabeth predicte 

(dg: promittens super omnia) ab eadem Elizabeth quamdiu vixerit in 

humanis possidendam (dg: promittens) et non ultra promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione quod dictus 

Johannes dictam cloacam ad vitam dicte Elizabeth in bona dispositione 

observabit. Testes Danijel et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 079r 08 do 01-02-1403. 

Willelmus nzv mr Johannes Groij maande 3 achterstallige jaren van (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius te leveren, aan 

Johannes Akerijs soen mesmaker verkocht door Godefridus zvw Baudewinus van 

den Moelengrave, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, aan Gerardus van Grolaer verkocht door Godefridus 

Baudewijns van den Molengrave van Bucstel, welke pachten nu aan hem 

behoren. 

 

Willelmus filius naturalis magistri Johannis Groij hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii 

venditam Johanni Akerijs soen cultellifici a Godefrido filio quondam 

Baudewini van den Moelengrave atque hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam 

Gerardo de Grolaer a Godefrido Baudewijns van den Molengrave de Bucstel 

quas pacciones nunc ad se spectare !monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 079r 09 zo 21-01-1403. 

Florencius van Kijfhoec en Willelmus Duijcke beloofden aan Bruijstinus zv 

Bruijstinus Hoppenbrouwer, tbv abt en klooster van Tongerlo, 52 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te 

betalen. 

 

Florencius de Kijfhoec et Willelmus Duijcke promiserunt indivisi super 

omnia Bruijstino filio Bruijstini Hoppenbrouwer ad #{in margine 

sinistra:} abbatis et opus conventus de Tongherlo# LII novos Gelre !vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

dominus Goeswinus et Wil datum in festo Agnetis. 

 

1183 f.079v. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 

BP 1183 f 079v 01 do 01-02-1403. 

Johannes van den Bijesen van Uden verkocht aan Danijel Roesmont ¾ deel in 

1/5 deel van ongeveer 1 bunder beemd, in Uden, ter plaatse gnd die 

Wedehage, tussen voornoemde Danijel enerzijds en Arnoldus van Holthusen en 

Henricus van den Heijnxsthovel anderzijds, met beide einden strekkend aan 

voornoemde Danijel. 
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Johannes van den Bijesen #de Uden# tres quartas partes ad ipsum 

spectantes in quinta parte unius bonarii prati vel circiter sita! in 

parochia de Uden ad locum dictum die Wedehage inter hereditatem Danijelis 

Roesmont ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Holthusen et Henrici van 

den Heijnxsthovel ex alio (dg: prout dicta quar) tendente cum utroque 

fine ad hereditatem dicti Danijelis ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Danijeli promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes dominus Goeswinus et Nijcholaus datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 079v 02 do 01-02-1403. 

Baijnkinus Peters soen van Uden verkocht aan voornoemde Danijel Roesmont ¼ 

deel in voornoemd ¼ deel van de bunder beemd. 

 

(dg: dc) Baijnkinus Peters soen de Uden quartam partem ad se spectantem 

in dicta quarta parte dicti bonarii prati hereditarie (dg: v) vendidit 

dicto Danijeli promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 079v 03 do 01-02-1403. 

Heijlwigis wv Henricus Scilder beloofde aan Gerardus van Berze zvw Gerardus 

van Berze 18 Gentse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1403) te betalen. 

 

Heijlwigis relicta quondam Henrici Scilder promisit super omnia Gerardo 

de Berze filio quondam Gerardi de Berze XVIII Gentsche nobel vel valorem 

ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Henricus et Nijcholaus 

datum supra. 

 

BP 1183 f 079v 04 do 01-02-1403. 

Jacobus zvw Baudekinus Judaes en Paulus zvw Theodericus Ghiben soen van 

Geffen beloofden aan hr Johannes van Mierde en Rijxkinus van Lille bode van 

het kapittel van Luik 6¾ oude Franse schild en 1 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Jacobus filius quondam Baudekini Judaes et Paulus filius quondam 

Theoderici Ghiben soen de Geffen promiserunt indivisi super omnia domino 

Johanni de Mierde et Rijxkino de Lille missagio capituli Leodiensis seu 

eorum alteri VI aude scilde Francie et tres quartas partes unius aude 

scilt et unum novum Gelre gulden #seu valorem# ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Danijel datum suupra. 

 

BP 1183 f 079v 05 do 01-02-1403. 

Henricus van Mameren en Thomas Yden soen beloofden aan voornoemde hr 

Johannes van Mierde en Rijxkinus van Lille bode van het kapittel van Luik 

6¼ oude Franse schild of de waarde en 45 gemene plakken met Pasen 

aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Henricus de Mameren et Thomas Yden soen promiserunt indivisi super omnia 

dictis domino Johanni et Rijxkino seu eorum alteri sex aude scilde 

Francie (dg: M) et quartam partem unius aude scilde vel valorem et XLV 

gemeijn placken ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 079v 06 do 01-02-1403. 

Ghibo Vos zvw Arnoldus Vos en Albertus nzv Ludovicus gnd Lode van Kessel 

beloofden aan voornoemde hr Johannes van Mierde en Rijxkinus van Lille bode 

van het kapittel van Luik 5¾ oude Franse schild of de waarde en 68 gemene 

plakken op voornoemde termijn te betalen: Pasen aanstaande (zo 15-04-1403). 

 

Ghibo Vos filius quondam Arnoldi Vos et Albertus filius naturalis 

Ludovici dicti Lode de Kessel promiserunt indivisi super omnia dictis 

domino Johanni et Rijxkino seu eorum alteri quinque aude scilde Francie 
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et tres quartas partes unius aude scilt vel valorem et LXVIII gemeijn 

placken ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 079v 07 do 01-02-1403. 

Johannes van Dordrecht Laurens soen en Johannes van Loen bakker beloofden 

aan voornoemde hr Johannes van Mierde en Rijxkinus van Lille bode van het 

kapittel van Luik 17¾ oude Franse schild of de waarde op voornoemde termijn 

te betalen: Pasen aanstaande (zo 15-04-1403). 

 

Johannes de Dordrecht Laurens soen et Johannes de Loen pistor promiserunt 

indivisi super omnia dictis domino Johanni Rijxkino vel eorum alteri XVII 

aude scilde Francie et 3s quartas partes unius aude scilt vel valorem ad 

dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 079v 08 do 01-02-1403. 

Voornoemde Johannes van Dordrecht droeg over aan voornoemde Johannes van 

Loen bakker 4 merries, 10 varkens en al zijn roerende goederen, die hij 

heeft of zal verkrijgen. 

 

Dictus Johannes de Dordrecht quatuor equas (dg: ipsius Johannis) X porcos 

atque omnia et singula sua bona mobilia ipsius Johannis habita et habenda 

legitime supportavit dicto Johanni de Loen pistori promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 079v 09 do 01-02-1403. 

Johannes nzv hr Henricus van Geldrop kanunnik van de kerk van Oirschot ev 

Gertrudis ndvw hr Willelmus van den Roetelen investiet van de kerk van 

Bachout droeg over aan Theodericus zvw Lambertus Torfs een b-erfpacht van 4 

mud rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren, gaande uit 

erfgoederen met de huizen die daarop staan, die waren van wijlen Baudewinus 

Kijst, welke erfgoederen met huizen Theodericus zvw Lambertus Torfs bezit, 

in Vessem, welke pacht voornoemde Johannes verworven had van hr Jacobus 

Groij kanunnik van Luik en Godefridus van den Merevenne. Lasten van zijn 

kant en van wijlen hr Jordanus Brant kanunnik van de kerk van Sint-Jan van 

Luik en erfg vw voornoemde hr Jordanus Brant worden afgehandeld. 

 

Johannes filius naturalis domini Henrici de Geldrop canonici ecclesie 

Oerscottensis (dg: medietatem) #maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filie naturalis quondam domini Willelmi van den Roetelen investiti 

ecclesie de Bachout# hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis 

mensure de Vessem solvendam hereditarie purificationis et in Vessem 

tradendam de et ex hereditatibus et suis domibus supra easdem hereditates 

consistentibus et stantibus que fuerant quondam Baudewini Kijst et quas 

hereditates cum suis domibus Theodericus filius quondam Lamberti Torfs 

possidet sitis in parochia de Vessem atque ex (dg: h) attinentiis 

dictarum hereditatum et domorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Johannes erga dominum 

Jacobum Groij canonicum Leodiensem et Godefridum van den Mere-(dg: n)-

venne acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico 

filio quondam Lamberti Torfs cum litteris et aliis et jure promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et domini quondam Jordani Brant canonici (dg: ..) olim ecclesie 

sancti Johannis Leodiensis (dg: depon) et quorumcumque heredum eiusdem 

quondam domini Jordani Brant deponere. Testes Egidius et Danijel datum 

supra. 

 

BP 1183 f 079v 10 do 01-02-1403. 

Engbertus Ludinc zv Nijcholaus Coel Roelen soen, gemachtigd door Elizabeth 

wv Jacobus zvw Henricus van Uden, maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 8 pond geld, die Arnoldus Dicbier belloofd had aan wijlen 
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voornoemde Jacobus met Lichtmis te betalen. 

 

Engbertus Ludinc filius Nijcholai Coel Roelen soen #potens ad hoc factus 

ab Elizabeth relicta quondam Jacobi filii quondam Henrici de Uden# 

hereditarium censum octo librarum monete quem Arnoldus Dicbier promisit 

super omnia se daturum et soluturum dicto quondam Jacobo purificationis 

#prout in litteris# monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1183 f.080r. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 

BP 1183 f 080r 01 do 01-02-1403. 

Johannes van den Eijnde van Oesterwijc, Jacobus Sceijven, Johannes Broc zvw 

Johannes Broc en Marselius van Vessem beloofden aan Engbertus Heer 

schrijnmaker 80 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

-. 

Johannes van den Eijnde de Oesterwijc Jacobus Sceijven Johannes Broc 

filius quondam Johannis Broc et Marselius de Vessem promiserunt indivisi 

super omnia Engberto Heer scriniparo LXXX Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Egidius et Danijel datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 080r 02 do 01-02-1403. 

Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, aan hem verkocht door 

Gerisius van Os. 

 

Nijcholaus Wijchmans soen cultellifex (dg: promisit) hereditariam! (dg: 

paccionem) censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis venditum sibi a Gerisio de Os prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 080r 03 do 01-02-1403. 

Johannes zvw Godefridus van der Graft, Henricus van Beke zvw Henricus van 

Lent en Godefridus zvw Otto van der Graft beloofden aan Walterus zvw 

Henricus Bijeken van Lijttoijen, gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-

Martinus (za 11-11-1402), elk jaar met Kerstmis, 47 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde te betalen, wegens 20 morgen land van voornoemde Walterus, die 

voornoemde Walterus verhuurd heeft aan eerstgenoemde Johannes, Henricus en 

Godefridus, welke 20 morgen gelegen zijn in Lithoijen, op verschillende 

plaatsen, en dat zij voornoemde 20 morgen zullen onderhouden van alle 

dijken, waterlaten en sloten, van het oude werk, uitgezonderd (1) 12 voet 

maasdijk behorend bij erfgoederen van voornoemde Walterus, in Lithoijen, 

voor de deur van Johannes Kocke, (2) een stuk maasdijk, bij erfgoederen van 

voornoemde Walterus behorend, in Lithoijen, ter plaatse gnd Loet, naast de 

dijk van Reijnerus Muijdeken, (3) een stuk zegedijk, behorend bij 2 morgen 

land van voornoemde Walterus, ter plaatse gnd Lacharts Hoeve, welke 12 voet 

maasdijk, stuk maasdijk en stuk zegedijk de schuldenaren zullen 

onderhouden, echter voor rekening van voornoemde Walterus; al wat zij 

daaraan uitgeven zal voornoemde Walterus in mindering brengen op voornoemde 

geldsom. 

 

Johannes filius quondam Godefridi van der Graft (dg: Willelmus Bij) 

Henricus de Beke filius quondam Henrici de Lent et Godefridus filius 

quondam Ottonis van der Graft promiserunt indivisi super omnia se daturos 

et soluturos Waltero filio quondam Henrici Bijeken de Lijttoijen ad 

spacium sex annorum festum Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium quolibet dictorum sex annorum XLVII novos Gelre gulden vel 

valorem nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini 
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proxime futuro occasione XX jugerum terre dicti Walteri que dictus 

Walterus (dg: locaverat) locavit Johanni Henrico et Godefrido primodictis 

#ut dicebant# que XX jugera terre sita sunt in parochia de Lijttoijen in 

diversis locis ibidem et quod ipsi debitores predicti dicta XX #jugera# 

ab omnibus aggeribus aqueductibus fossatis (dg: et sluijsis) dicto spacio 

pendente in bona dispositione observabunt #ab omni opere antiquo# 

exceptis aggeribus infrascriptis videlicet XII pedatis aggeris Mose ad 

hereditates dicti Walteri pertinentibus sitis in parochia de Lijttoijen 

(dg: jan) ante januam Johannis Kocke et pecia aggeris Mose ad hereditates 

dicti Walteri pertinente sita in dicta parochia ad locum dictum Loet 

contigue juxta aggerem Reijneri Muijdeken et pecia aggeris dicti zegedike 

spectante ad duo jugera terre dicti Walteri sita in loco dicto Lacharts 

Hoeve quas XII pedatas aggeris peciam aggeris et peciam zegediken (dg: 

dictus) dicti debitores dicto spacio pendente in bona dispositione 

tenebunt sub expensis Walteri predicti et quidquid pro conservatione 

earundem XII pedatarum et duarum peciarum aggeris exposuerunt hoc dictus 

Walterus defalcabit et abbreviabit de pecunia predicta. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 080r 04 do 01-02-1403. 

Arnoldus zvw Hermannus Drinchellinc vleeshouwer droeg over aan Johannes 

Claus soen van Berlikem de helft van een kamp van wijlen Ghibo Wael, dat 24 

morgen groot is en ligt in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroec, tussen hr 

Henricus Buc priester enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint gnd die Werft en met het andere eind aan Henricus 

Steenwech zvw Gerardus Monics, te weten de helft naast voornoemde hr 

Henricus Buc, welke helft aan voornoemde Arnoldus was uitgegeven door 

Gerardus zvw voornoemde Ghibo Wael, belast met de cijns in de brief 

vermeld. 

 

Arnoldus filius quondam Hermanni Drinchellinc carnificis medietatem 

cuiusdam campi quondam Ghibonis Wael XXIIII jugera terre continentis siti 

in parochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem domini 

Henrici Buc presbitri ex uno et inter communem plateam ex alio tendentis 

cum uno fine ad communitatem dictam die Werft et cum reliquo fine ad 

hereditatem Henrici Steenwech filii quondam Gerardi Monics scilicet illam 

medietatem dicti campi que sita est juxta dictam hereditatem dicti domini 

Henrici Buc datam ad hereditarium censum dicto Arnoldo a Gerardo filio 

dicti quondam Ghibonis Wael prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni (dg: filio quondam) Claus soen (dg: filio quondam) de Berlikem 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepto censu in dictis litteris contento. Testes 

Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 080r 05 do 01-02-1403. 

Johannes, Henricus en Petrus, kvw Johannes Coninc van Berlikem, Arnoldus 

Cnode ev Ermgardis, en Gerlacus zvw Arnoldus van Cleve ev Katherina, dvw 

voornoemde Johannes, verkochten aan Johannes zv Johannes van der Heijden 8 

hont 15 roeden land, ter plaatse gnd in den Vliedert, tussen een gemene 

steeg enerzijds en Henricus Steenwech en Henricus Loze anderziijds, welke 8 

hont 15 roeden wijlen voornoemde Johannes Coninc verworven had van 

Lambertus smid van Mijddelrode. Godefridus zvw voornoemde Johannes zal 

nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Johannes Henricus et Petrus liberi quondam Johannis Coninc de Berlikem 

Arnoldus Cnode maritus et tutor legitimus Ermgardis sue uxoris et 

Gerlacus filius quondam Arnoldi de Cleve maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis octo hont et XV 

virgatas terre sitas in loco dicto in den Vliedert inter communem stegam 

ex uno et inter hereditates Henrici Steenwech et Henrici Loze ex alio 

quas octo hont et XV virgatas terre dictus quondam Johannes Coninc erga 
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Lambertum fabrum de Mijddelrode acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Johanni filio Johannis van der Heijden cum litteris et aliis 

et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis Coninc et suorum 

heredum deponere et quod ipsi Godefridum filium dicti quondam Johannis 

perpetue talem habebunt quod numquam presumet se jus in premissis habere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.080v. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 quinta post Barnabe: donderdag 12-06-1404. 

 

BP 1183 f 080v 01 do 01-02-1403. 

Weijndelmodis dvw Gerardus Hals wv Nijcholaus Pels en Elizabeth, dv 

voornoemde Weijndelmodis en wijlen Nijcholaus, verkochten aan Henricus van 

Zelant zvw Johannes van Zelant een half vierdel land, in Nuland, ter 

plaatse gnd in die Ettingen, tussen Willelmus van Tuijl koster van Geffen 

enerzijds en Everardus van der Zoe anderzijds, met een eind strekkend aan 

de waterlaat en met het andere eind aan een sloot, belast met een 

b-erfciijns van 10 schelling geld en zegedijken. 

 

Weijndelmodis filia quondam Gerardi #Hals# relicta quondam Nijcholai Pels 

et Elizabeth filia dictorum Weijndelmodis et quondam Nijcholai (dg: 

peciam prati) #cum tutore# dimidium quartarium #terre# dictum een half 

vierdel situm in parochia de Nuwelant in loco dicto in die Ettingen inter 

hereditatem Willelmi de Tuijl matricularii de Geffen ex uno et inter 

hereditatem Everardi van der Zoe ex alio tendens cum uno fine ad 

aqueductum et (dg: inter quo) cum reliquo fine ad quoddam fossatum (dg: j 

hered) ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico de Zelant filio 

quondam Johannis de Zelant promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis hereditario censu X solidorum 

monete exinde solvendo et aggeribus dictis zegediken ad premissa 

spectantibus. Testes Aa et Danijel datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 080v 02 do 01-02-1403. 

Johannes die Saeft kramer gaf uit aan Johannes Goeswijns soen van Lijemde 

een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Lijemde, tussen voornoemde 

Johannes Goeswijns soen enerzijds en Elijas van den Wijel en Hadewigis 

Strijbols anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes die Saeft institor peciam terre sitam in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Groter Lijemde inter hereditatem Johannis Goeswijns soen de 

Lijemde ex uno et inter hereditatem Elije van den Wijel et hereditatem 

Hadewigis Strijbols ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto 

Johanni Goeswijns soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione trium (dg: lopinorum) #sextariorum# siliginis 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 080v 03 do 01-02-1403. 

Johannes Goeswijns soen van Lijemde en zijn dochter Katherina verkochten 

aan voornoemde Johannes die Saeft kramer een n-erfcijns van 3 pond geld, 

met Sint-Remigius te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Groter Lijemde, rondom tussen de gemeint, reeds belast met 

de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Johannes Goeswijns soen de Lijemde (dg: here) et Katherina eius filia cum 

tutore hereditarie vendiderunt dicto Johanni die Saeft institori 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie Remigii 
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ex domo area et orto dictorum venditorum sitis in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Groter Lijemde inter communitatem circumquaque coadiacentem 

ut dicebant promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda !et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione unius modii siliginis prius exinde solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 080v 04 do 01-02-1403. 

Johannes van Rutten zv Johannes van Rutten beloofde aan Johannes van Ghelen 

van Gheldorp 100 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1403) te betalen. 

 

Johannes de Rutten filius (dg: quondam) Johannis de Rutten promisit super 

omnia Johanni de Ghelen de Gheldorp centum novos [Ge]lr[e] gulden vel 

valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Egidius et 

Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 080v 05 do 01-02-1403. 

Cristianus van den Hout en zijn vrouw Elsbena dvw Andreas Roefs van 

Eertbruggen gaven uit aan de broers Godefridus, Goeswinus en Johannes, kvw 

Rodolphus van den Ameijden, (1) een huis, tuin, erfgoed en stuk land gnd 

die Bocht, van wijlen voornoemde Andreas, in Oirschot, in de herdgang van 

Eertbruggen, tussen de gemeint gnd Sneppenscoet enerzijds en wijlen Egidius 

van den Sneppenschoet anderzijds, (2) een stuk land, gelegen aan het eind 

van voornoemd land gnd die Bocht, tussen voornoemde Rodolphus van den 

Ameijden enerzijds en Metta dvw Theodericus van den Ameijden en haar 

kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een b-erfcijns van 5 schelling aan dekaan en kapittel 

in Oirschot, (b) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, aan 

voornoemde Rodolphus, en thans voor (c) een n-erfpacht van 18 lopen rogge, 

maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het eerst over 

een jaar (za 02-02-1404). Elizabeth dvw Henricus Leeuweken deed afstand. De 

brief van Cristianus overhandigen aan Johannes Maes soen. 

 

Littera Cristiani tradatur Johanni Maes soen. Solvit Cristianus. 

Cristianus van den Hout maritus legitimus Elsbene sue uxoris filie 

quondam Andree Roefs de Eertbruggen et ipsa Elsbena cum eodem tamquam cum 

tutore domum et ortum hereditatem et peciam terre (dg: sibi adiacentem) 

dictam die Bocht dicti quondam Andree sitos in parochia de Oerscot in 

pastoria de Eertbruggen inter (dg: pasc) communitatem dictam Sneppenscoet 

ex uno et inter hereditatem quondam Egidii van den Sneppenschoet ex 
!atque peciam terre sitam ad finem dicte (dg: ?conti) terre die Bocht 

vocate inter hereditatem Rodolphi van den Ameijden ex uno et inter 

hereditatem (dg: Mette quem) Mette #filie quondam Theoderici# van den 

(dg: He) Ameijden et eius liberorum ex alio tendentem cum uno fine ad 

communem plateam ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Godefrido 

Goeswino et Johanni fratribus liberis quondam Rodolphi van den Ameijden 

predicti ab eisdem hereditarie possidendos pro hereditario censu quinque 

solidorum decano et capitulo in Oerscot et pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Oerscot dicto Rodolpho exinde solvenda danda 

etc et pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis mensure de 

Oerscot danda et solvenda dictis Cristiano et Elsbene ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Oerscot tradenda ex premissis promittentes indivisi super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alii 

repromiserunt. Quo facto Elizabeth filia quondam Henrici Leeuweken #cum 

tutore# super premissis et jure ad opus dictorum fratrum hereditarie 

renuntiavit promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 080v 06 do 12-06-1404. 

Voornoemde Cristianus droeg voornoemde pacht van 18 lopen rogge over aan 

Johannes Maes soen van Westilborch. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Cristianus dictam paccionem XVIII lopinorum siliginis hereditarie 

supportavit Johanni Maes soen de Westilborch cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wolterus et Spijerinc datum quinta post Barnabe. 

 

BP 1183 f 080v 07 do 01-02-1403. 

Hadewigis dvw Mathijas Spormer, voor zich en voor haar zuster Elizabeth dvw 

voornoemde Mathijas, maande 3 achterstallige jaren van ¼ deel, aan 

voornoemde gezusters behorend, in de helft van een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, welke pacht wijlen Egidius Boijen beurde, gaande uit de windmolen 

van wijlen hr Emondus Rover ridder, staande buiten de Orthenpoort. 

Hadewigis is niet meerderjarig, {niet goed leesbaar, waarschijnlijk:} naar 

het de schepenen voorkwam. 

 

Hade#wigis# filia quondam Mathije Spormer pro se ipsa et pro Elizabeth 

eius sorore filia dicti quondam Mathije quartam partem ad ipsam (dg: spe) 

et eius sororem spectantem in medietate hereditarie paccionis duorum 

modiorum siliginis quam paccionem Egidius quondam Boijen solvendam habuit 

annuatim et hereditarie ex molendino venti quondam domini Emondi Rover 

militis sito extra portam Orthensem monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

Hadewigis non habet annos pubertatis ergo he..atur pro oculis cum 

sc[abinis?]. 

 

1183 f.081r. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 

BP 1183 f 081r 01 do 01-02-1403. 

Elizabeth wv Willelmus zv Arnoldus Tielkini maande 3 achterstallige jaren 

van een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Eindhoven, die Arnoldus 

Ysebout zvw voornoemde Arnoldus Tielkini beloofd had aan wijlen zijn 

voornoemde broer Willelmus, met Lichtmis in Woensel te leveren. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi filii Arnoldi Tielkini hereditariam 

paccionem VIII lopinorum siliginis mensure de Eijndoven quam Arnoldus 

Ysebout filius dicti quondam Arnoldi Tielkini promiserat se daturum et 

soluturum dicto quondam Willelmo suo fratri hereditarie purificationis et 

in parochia de Woensel tradendam (dg: monuit de 3) monuit de 3 annis. 

Testes Egidius et Danijel datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 081r 02 do 01-02-1403. 

Voornoemde Elizabeth wv Willelmus zv Arnoldus Tielkini maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Goddinus smid 

met Lichtmis beurde, gaande uit ½ vierdel in Nuland, en 1 zesterzaad land 

in Geffen bij de windmolen, welke pacht nu aan voornoemde Elizabeth 

behoort. 

 

Dicta Elizabeth hereditariam paccionem unius modii siliginis quam 

Goddinus faber solvendam habuit hereditarie purificationis de dimidio 

quartario sito in Nuwelant et de una sextariata terre sita in Geffen 

juxta molendinum venti (dg: monuit de) quam paccionem dicta Elizabeth 

nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 081r 03 do 01-02-1403. 

Godefridus nzvw Godefridus zvw Petrus van den Borne maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 
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Lichtmis te leveren, aan Danijel van den Borne, tbv eerstgenoemde 

Godefridus, verkocht door Hermannus Leijten soen van Sint-Oedenrode. 

 

Solvit. 

Godefridus filius naturralis quondam Godefridi filii quondam Petri van 

den Borne hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Rode 

sancte Ode solvendam hereditarie purificationis venditam Danijeli van den 

Borne ad opus Godefridi primodicti (dg: pro) ab Hermanno Leijten soen de 

Rode sancte Ode prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 081r 04 do 01-02-1403. 

Ghisbertus zvw Bernardus Greve van Lijttoijen droeg over aan Rijcoldus zvw 

Johannes Rijcouts soen van Geffen de helft in 1½ morgen land, in Lithoijen, 

ter plaatse gnd Stetken Camp, tussen Nijcholaus Scilder enerzijds en een 

sloot aldaar anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sloten, 

binnenlands gelegen. 

 

(dg: W) Ghisbertus filius quondam Bernardi Greve de Lijttoijen medietatem 

(dg: uni) ad se spectantem in uno et dimidio jugeribus terre sitis in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto Stetken Camp inter hereditatem 

Nijcholai Scilder ex uno et inter quoddam fossatum ibidem ex alio (dg: et 

que medietas) in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie 

supportavit Rijcoldo filio quondam Johannis Rijcouts soen de Geffen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus et fosssatis ad premissa spectantibus et infra 

terram quod exponetur bijnnenlants sitis. Testes Dijnther et Henricus 

datum supra. 

 

BP 1183 f 081r 05 do 01-02-1403. 

De broers Nijcholaus en Walterus, kvw Walterus van Maren, beloofden aan 

Engbertus zvw Petrus Engbrechts soen 31½ nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Nijcholaus et Walterus fratres liberi quondam Walteri de Maren 

promiserunt indivisi super omnia Engberto filio quondam Petri Engbrechts 

soen XXXI #et dimidium# novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 081r 06 do 01-02-1403. 

Petrus zvw Emondus van Ghemert en Johannes van den Vijf Eijcken beloofden 

aan Johannes nzv Emondus Rover van Hellu, tbv jkvr Margareta van Hellu, 16 

nieuwe Gelderse gulden en 16 gemene plakken of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Emondi de Ghemert et Johannes van den Vijf Eijcken 

promiserunt indivisi Johanni naturali filio Emondi Rover de Hellu ad opus 

domicelle Margarete de Hellu XVI novos Gelre gulden et XVI gemeijn 

placken vel valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 081r 07 do 01-02-1403. 

Wellinus van Beke verhuurde aan de broers Mijchael en Walterus, kv Gerardus 

Wouters soen, Arnoldus zv Paulus Arnts soen en Willelmus van den Haghe 2 

kampen, 7 morgen groot, ter plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd die 

Voelcampen, tussen Henricus Dicbier zv Godefridus enerzijds en Nijcholaus 

gnd Coel Roelen soen anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1402), per jaar voor 46 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Martinus te betalen. Huurders zullen de kampen 

met zicht en zeis onderhouden voor de schouw, van al het oude werk. 
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Duplicetur. Solverunt extranei. 

Wellinus de Beke duos campos ipsius Wellini VII jugera terre continentes 

sitos in (dg: parochia) de loco dicto die Hoeven ad locum dictum die 

Voelcampen inter hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Roelen soen !ut dicebat locavit 

(dg: r) Mijchaeli et Waltero fratribus liberis Gerardi Wouters soen 

Arnoldo filio Pauli Arnts soen et Willelmo van den Haghe ab eisdem ad 

spacium trium annorum festum Martini proxime preteritum sine medio 

sequentium quolibet !quolibet dictorum trium annorum !XLVI novos Gelre 

gulden vel valorem dandos sibi ab alio quolibet dictorum trium annorum 

Martini et pro primo termino Martini proxime futuro promittens super 

omnia warandiam pro premissis et obligationem deponere et alii super 

omnia indivisi repromiserunt et quod ipsi dictos duos campos dicto spacio 

pendente #cum zicht et zeijssen# in bona dispositione observabunt ab omni 

opere antiquo coram circumspectione dicta scouwe quod dicto (dg: Henrico) 

Wellino et supra duos campos predictos dampna exinde non eveniant (dg: 

in). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 081r 08 do 01-02-1403. 

Hr Adam van Mierde dekaan etc maande 3 achterstallige jaren van (1a) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, (1b) een b-erfpacht van 5 zester 

rogge, Bossche maat, (1c) een b-erfcijns van 4 pond 5 schelling geld, die 

Andreas van den Noddenvelt Jans soen aan hem moet leveren en betalen, en 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die hij verworven had van 

Henricus van Zulikem. 

 

Dominus Adam de Mierde decanus etc hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco et hereditariam paccionem quinque sextariorum 

siliginis dicte mensure et hereditarium censum quatuor librarum et 

quinque solidorum (dg: qu) monete quos Andreas van den Noddenvelt Jans 

soen sibi solvere tenetur annuatim prout in litteris dicebat !et 

hereditarium censum XX solidorum (dg: solidorum) monete quem ipse erga 

Henricum de Zulikem acquisierat prout in !dicebat monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.081v. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 

BP 1183 f 081v 01 do 01-02-1403. 

Nijcholaus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven droeg over aan Johannes 

Delijen soen 1 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Brunen Hoeve, 

tussen Johannes Berns soen enerzijds en Henricus des Persoens soen 

anderzijds, aan wijlen Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker 

verkocht door Henricus zv Paulus van Groet Lijt en zijn dochter Aleijdis, 

welke morgen nu aan voornoemde Nijcholaus behoort. 

 

Nijcholaus de Eijndoven filius quondam Johannis de Eijndoven unum juger 

terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto des Brunen Hoeve 

inter hereditatem Johannis Berns soen ex uno et inter hereditatem Henrici 

des Persoens soen ex alio venditum (dg: quo) Arnoldo quondam Nolleken 

filio quondam Gerongii cijrothecarii ab Henrico filio Pauli de Groet Lijt 

et Aleijde eius filia prout in litteris et quod juger terre dictus 

Nijcholaus nunc integraliter ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Delijen soen cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Arnoldi Nolleken et suorum heredum et successorum deponere. 

Testes Dijnther et Henricus datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 081v 02 do 01-02-1403. 

Ghisbertus van den Broec zv Henricus van den Broec verhuurde aan Herbertus 

Alarts soen van Lijt 5 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd dat 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

83 

Voerbroec, tussen erfgoed gnd Kerijs Kijnder Camp enerzijds en Ludovicus 

Goeswijns soen anderzijds, voor een periode van 7 jaar, ingaande Sint-

Petrus-Stoel aanstaande (do 22-02-1403), per jaar voor 17 nieuwe Gelderse 

gulden zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen. Voornoemde Herbertus en met hem Johannes van Amerzoijen beloofden 

van hun kant de voorwaarden na te komen. Voornoemde Herbertus beloofde 

bovendien voornoemde 5 morgen te onderhouden van het oude werk. Alleen voor 

Ghisbertus een brief. 

 

Ghisbertus van den Broec filius (dg: quon) Henrici van den Broec quinque 

jugera terre sita in parochia de Kessel in loco dicto dat Voerbroec inter 

hereditatem dictam Kerijs Kijnder Camp ex uno et inter hereditatem 

Ludovici Goeswijns soen ex alio #ut dicebat# locavit (dg: rec) Herberto 

Alarts soen de Lijt ab eodem ad spacium septem annorum festum Petri ad 

cathedram proxime futurum sine medio sequentium possidenda anno quolibet 

dictorum !annorum pro XVII novis Gelre gulden quales jam ad bursam 

currunt vel valorem dandis sibi ab alio quolibet dictorum septem annorum 

Petri ad cathedram et pro primo termino a Petri proxime futuro ultra 

annum promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et alter 

et cum eo Johannes de Amerzoijen repromiserunt indivisi super omnia 

promisit insuper dictus Herbertus super omnia quod ipse dicta quinque 

jugera terre dicto spacio pendente in bona dispositione observabit ab 

omni opere antiquo quod dicto Ghisberto dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. Fiat tantum una pro Ghisberto. 

 

BP 1183 f 081v 03 do 01-02-1403. 

Voornoemde Herbertus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

(dg: solvit). 

Dictus Herbertus promisit super omnia dictum Johannem indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 081v 04 do 01-02-1403. 

Katherina dv Gerardus Scerpenborch deed tbv Johannes nzv hr Henricus van 

Geldorp kanunnik van Oirschot afstand van een stuk land met gebouwen, 1 

lopen groot, in Oirschot, naast de plaats gnd Vrijthof enerzijds en 

Luppertus der Keijsteren anderzijds, met een eind strekkend aan Walterus zv 

Theodericus Greven soen, welke stuk land voornoemde Gerardus Scerpenborch 

verworven had van voornoemde Walterus, en van het recht dat voornoemde 

Katherina daarin heeft en zal verkrijgen na overlijden van haar voornoemde 

vader Gerardus. 

 

Katherina filia Gerardi Scerpenborch cum tutore super pecia terre unam 

lopinatam terre continente sita in parochia de Oerscot juxta locum dictum 

Vrijthof cum uno latere juxta hereditatem Lupperti der Keijsteren et cum 

reliquo fine juxta hereditatem Walteri filii Theoderici Greven soen (dg: 

j) atque super edificiis in dicta pecia terre consistentibus quam peciam 

terre dictus Gerardus Scerpenborch erga dictum Walterum acquisierat ut 

dicebat atque super toto jure sibi in eisdem competente et post decessum 

dicti Gerardi sui patris competituro ad opus Johannis filii naturalis 

(dg: quondam) domini Henrici de Geldorp canonici Oerscottensis 

hereditarie renuntiavit effestucando promittens cum tutore super omnia 

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

 

BP 1183 f 081v 05 do 01-02-1403. 

Johannes die Groet van Maren beloofde aan Johannes nzv Emondus Rover van 

Hellu, tbv jkvr Margareta van Hellu, 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Johannes die Groet de Maren promisit super omnia Johanni filio naturali 

Emondi Rover de Hellu ad opus domicelle Margarete de Hellu XVI novos 
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Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 081v 06 do 01-02-1403. 

Mijchael Loeken zvw Mijchael Loekens verkocht aan Johannes Weijgerganc zvw 

Henricus Weijgerganc 3 strepen land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, naast de plaats gnd aen die Lijnde, tussen erfg vw Henricus 

Lombart enerzijds en Otto Bever en Nijcholaus gnd Coel die Dorre de jongere 

anderzijds, belast met 2 penningen cijns gemeen paijment aan de abdij van 

Berne en een b-erfcijns van 30 schelling geld aan erfg vw Willelmus Loijer. 

 

Mijchael (dg: f) Loeken filius quondam Mijchaelis Loekens tres strepas 

terre sitas in parochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode (dg: 

juxta til) juxta locum dictum aen die Lijnde inter hereditatem heredum 

quondam Henrici Lombart ex uno et inter hereditatem Ottonis Bever et 

Nijcholai dicti Coel die Dorre junioris ex alio #ut dicebat# hereditarie 

vendidit Johanni Weijgerganc filio quondam Henrici Weijgerganc promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus denariis 

census #communis pagamenti# conventui de Berne et hereditario censu XXX 

solidorum monete heredibus quondam Willelmi Loijer exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.082r. 

 in profesto purificationis: donderdag 01-02-1403. 

 in crastino purificationis: zaterdag 03-02-1403. 

 in profesto Agathe: zondag 04-02-1403. 

 

BP 1183 f 082r 01 do 01-02-1403. 

Denkinus zvw Johannes Goijkens soen verkocht aan Willelmus zvw Theodericus 

Proefst soen ½ morgen land, in Empel, in een kamp gnd die Sluijscamp, 

tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Henricus Hadewigen soen van 

Engelen anderzijds, met een eind strekkend aan een dijk en met het andere 

eind aan voornoemde Henricus, vrij van elke dijk en cijns. 

 

Denkinus filius quondam Johannis Goijkens soen dimidium juger terre situm 

in parochia de Empel in quodam campo dicto die Sluijscamp inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Theoderici Proefst soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici Hadewigen soen de Engelen ex alio tendens cum 

uno fine ad aggerem (dg: Mose) #quemdam# et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Henrici ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

tamquam de hereditate ab omnibus aggere et censu libera. Testes (dg: 

datum) Johannes et Henricus datum in profesto purificationis. 

 

BP 1183 f 082r 02 do 01-02-1403. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker ev Agnes dvw Arnoldus van 

Berlikem, droeg over aan de broers Arnoldus en Jacobus, kvw voornoemde 

Arnoldus, 2 stukken land van wijlen voornoemde Arnoldus, in Berlicum, ter 

plaatse gnd dat Mijddelste Gewat, (1) tussen wijlen Zibertus van Hoculem 

enerzijds en Walterus van Hijntham anderzijds, (2) tussen wijlen Henricus 

Bloemart enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici !Keeelbreker maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filie quondam Arnoldi de Berlikem duas 

pecias terre dicti quondam Arnoldi sitas in parochia de Berlikem ad locum 

dictum dat Mijddelste Gewat quarum una inter hereditatem quondam Ziberti 

de Hoculem ex uno et inter hereditatem Walteri de Hijntham ex alio et 

altera inter hereditatem quondam Henrici Bloemart !et inter communem viam 

ex alio #sunt situate# ut dicebat (dg: here) in ea quantitate qua ibidem 

site sunt hereditarie supportavit Arnoldo et Jacobo fratribus liberis 

dicti quondam Arnoldi promittens super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 082r 03 za 03-02-1403. 

Aleijdis wv Petrus van Krekelhoven droeg over aan Henricus van Krekelhoven, 

zv voornoemde Aleidis en wijlen Petrus, haar vruchtgebruik in (1) een stuk 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Willelmus zvw Henricus 

Vosse enerzijds en Wellinus van Beke anderzijds, met een eind strekkend aan 

Engbertus van den Nuwenhuze en met het andere eind aan kv Johannes Priem, 

(2) ¼ deel van een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd in die Enden Beemde, 

tussen Jacobus van den Aker enerzijds en een zekere Danckolf zv Arnoldus 

gnd Machiels soen anderzijds. Twee brieven. Overhandigen aan hem/haar ?en 

Johannes van Nergena. 

 

Duplicetur. Et tradetur sibi Johanni de Nergena. 

Aleijdis relicta quondam Petri de Krekelhoven #cum tutore# usufructum 

sibi competentem in pecia terre sita in parochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem Willelmi filii quondam Henrici Vosse ex uno et 
!hereditatem Wellini de Beke ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

Engberti van den Nuwenhuze et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum 

Johannis Priem (dg: ex) prout ibidem sita (dg: a) est (dg: ut dicebat 

legitime supportavit Henrico de Krekelhoven suo filio) atque in (dg: 

quadam pecie) #quarta (dg: parte) parte# prati siti in parochia de 

Bucstel in loco dicto in die Enden Beemde inter hereditatem Jacobi (dg: 

de Aker) van den Aker ex uno et hereditatem cuiusdam {hier staan: ..} 

dicti Danckolf filii Arnoldi dicti Machiels soen ex alio ut dicebat 

legitime supportavit Henrico de Krekelhoven filio dictorum Aleidis et 

quondam Petri promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 
!deponere. Testes Coptiten et Danijel datum in crastino purificationis. 

 

BP 1183 f 082r 04 zo 04-02-1403. 

Voornoemde Henricus van Krekelhoven en Henricus gnd Metten zv Wautgherus 

van Gassel ev Johanna dv voornoemde Henricus verkochten aan Engbertus van 

den Nuwenhuijse, tbv hem, zijn vrouw Katherina gnd des Leuwen en hun 

gezamenlijke kinderen, eerstgenoemd stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Willelmus zvw Henricus Vosse enerzijds en Wellinus van Beke 

anderzijds, met een eind strekkend aan Engbertus van den Nuwenhuze en met 

het andere eind aan kv Johannes Priem, van welk stuk land voornoemde 

Aleijdis haar vruchtgebruik had afgestaan aan haar voornoemde zoon 

Henricus. 

 

{Haal in linker margine. Later ertussen geschreven}. 

Dictus Henricus de Krekelhoven et Henricus dictus Metten filius Wautgheri 

de Gassel maritus et tutor legitimus Johanne sue (verbeterd uit: filie) 

uxoris filie dicti Henrici primodictam peciam (dg: p) terre sitam in 

parochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem Willelmi filii 

quondam Henrici Vosse ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Engberti van den Nuwenhuze et cum 

reliquo fine ad hereditatem liberorum Johannis Priem et de qua pecia 

terre dicta (dg: ?Al) Aleijdis suum renuntiavit usufructum dicto Henrico 

suo filio hereditarie vendiderunt Engberto van den Nuwenhuijse ad opus 

sui et ad opus Katherine dicte des Leuwen sue uxoris et ad opus liberorum 

ab ipsis pariter genitorum et generandorum promittentes indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere tali conditione quod 

alter eorundem Engberti et Katherine premissa possidebit ad suam vitam 

post vero decessum eorum amborum #{in margine sinistra:} ad dictos suos 

liberos genitos et generandos et ad neminem alium jure hereditario 

devolvendam. Testes Danijel et Sciilder datum in profesto Agathe#. 

 

BP 1183 f 082r 05 za 03-02-1403. 

Johannes Molle zvw Willelmus Molle droeg over aan Johannes van Colen zvw 

Nijcholaus van Colen een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 
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Lichtmis te leveren, gaande uit ¼ deel van een hoeve ter plaatse gnd 

Cromvoirt, van wijlen voornoemde Willelmus, welk ¼ deel Ghibo zvw Hermannus 

Bac in pacht verkregen had van de broers Andreas, Henricus en voornoemde 

Johannes, kvw voornoemde Willelmus Molle, 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 een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemde Andreas, Henricus en Johannes, en welke 

eerstgenoemde pacht van 2 mud nu geheel aan hem behoort en aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde broers Andreas en Henricus. 

 

Johannes Molle filius quondam Willelmi Molle hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis ex quarta parte (dg: dicti quondam W #dicti quondam 

Willelmi#) cuiusdam mansi siti in loco dicto Crumvoert dicti quondam 

Willelmi prout dicta quarta pars ibidem sita est quam quartam partem 

dicti mansi Ghibo filius quondam Hermanni Bac erga Andream Henricum et 

(dg: Joh) dictum Johannem fratres liberos dicti quondam Willelmi Molle 

pro oneribus exinde de jure solvendis atque hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis dicto Ghiboni atque hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis (dg: mensure de Busco) Sijmoni de Gewanden (dg: exinde) atque 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure #!Busco# 

dictis Andree Henrico et Johanni fratribus exinde solvenda ad pactum 

acquisierat prout in litteris et quam (dg: nunc) paccionem duorum 

modiorum primodictam nunc #integraliter# ad se #spectare et sibi# de 

morte dictorum Andree et Henrici suorum fratrum successione advolutam 
!dicebat (dg: legitime) #hereditarie# supportavit Johanni de Colen filio 

quondam Nijcholai de Colen cum litteris et jure promittens ratam servare 

et obligationem (dg: de) ex parte sui et suorum fratrum predictorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 082r 06 za 03-02-1403. 

Voornoemde Johannes Molle droeg over aan Gerardus van den Kerchove, tbv 

Hubertus, Katherina en Yda, kvw Gerardus des Abts, een b-erfpacht van 10 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een stuk land, gmnd die Hostat, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen Arnoldus die Zegher enerzijds en Henricus zv Walterus 

zvw Grieta anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus Molle 

verworven had van Lambertus zv Engbertus gnd die Zegher, en welke pacht nu 

geheel aan hem behoort. 

 

Dictus Johannes Molle hereditariam paccionem decem sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam purificationis et in Busco tradendam ex pecia 

terre dicta die Hostat sita in parochia sancti Lamberti de Vucht in loco 

dicto Crumvoert inter hereditatem Arnoldi die Zegher ex uno et 

hereditatem Henrici filii Walteri filii quondam Griete ex alio quam 

paccionem dictus quondam Willelmus Molle erga Lambertum filium Engberti 

dicti die Zegher acquisierat prout in litteris #(dg: et quam sibi) et 

quam ad se integraliter spectare dicebat# hereditarie supportavit Gerardo 

van den Kerchove ad opus Huberti Katherine et Yde liberorum quondam 

Gerardi des Abts cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et (dg: suorum fratrum de) dicti 

quondam Willelmi et dictorum Andree et Henrici suorum fratrum deponere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.082v. 

 in profesto Agathe: zondag 04-02-1403. 

 in festo Agathe: maandag 05-02-1403. 

 quarta post purificationis: woensdag 07-02-1403. 

 

BP 1183 f 082v 01 zo 04-02-1403. 

Godefridus zvw Johannes van Brecht zvw hr Godefridus van Brecht ridder 
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verkocht aan Cristina wv Johannes zvw Petrus Coninc 8 groten geld dat ten 

tijde etc b-erfcijns, die wijlen voornoemde Johannes van Brecht met 

Kerstmis beurde, gaande uit 9 bunder heide, die waren van Ancelmus van 

Ghesel, en vervolgens aan wijlen voornoemde Johannes van Brecht behoorden, 

in Moergestel, ter plaatse gnd tEinden ten Hoevel, in de gemeint van de 

villa van Moergestel, naast de ?woestenij van de villae van Moergestel en 

Hilvarenbeek, welke 8 bunder wijlen voornoemde Johannes van Brecht voor 

voornoemde 8 groten voornoemd geld b-erfcijns in cijns had uitgegeven aan 

voornoemde Johannes zvw Petrus Coninc, en welke 8 groten b-erfcijns nu aan 

hem behoren. 

 

Godefridus (dg: de Brecht) filius quondam Johannis de Brecht filii 

quondam domini Godefridi de Brecht militis octo grossos hereditarii 

census monete pro tempore etc quos dictus quondam Johannes de Brecht 

solvendos habuit (dg: annuatim et) hereditarie nativitatis Domini ex 

novem bonariis merice que fuerant Ancelmi de !Ghesel deinde ad dictum 

quondam Johannem spectantibus sitis in parochia de Ghestel prope 

Oesterwijc ad locum dictum tEinden ten Hoevel in communitate dicte ville 

de Ghestel !de Ghestel iuxta destitutum villarum de Ghestel et de Beke 

que octo bonaria merice dictus quondam Johannes de Brecht dederat ad (dg: 

p) censum Johanni filio quondam Petri Coninc scilicet pro (dg: tribus) 

dictis octo grossis hereditarii census dicte monete prout in litteris 

(dg: hereditarie supportavit ve) et quos octo grossos dicti hereditarii 
!nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Cristine relicte dicti 

quondam Johannis filii quondam Petri Coninc #supportavit# cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem 

ex parte sui et dicti quondam Johannis de Brecht sui patris et 

quorumcumque heredum dicti quondam Johannis deponere. Testes Scilder et 

Danijel datum in profesto Agathe. 

 

BP 1183 f 082v 02 ma 05-02-1403. 

Wouterus Morre droeg over aan Petrus nzv Ghisbertus Keijot alle oude 

erfgoederen van Willelmus van den Brekelen, aan hem gerechtelijk verkocht 

na vonnis van de schepenen van Herlaer bij Gestel door Wouterus van Oerscot 

bediende van de heer van Perwijs en Nijcholaus Heijlwigen soen van Empel. 

 

Wouterus Morre omnes antiquas hereditates Willelmi van den Brekelen 

venditas sibi a Woutero de Oerscot famulo domini de Perwijs et Nijcholao 

Heijlwigen soen de Empel per judicem mediante sententia scabinorum de 

Ghestel prope Herlaer ut dicebat hereditarie supportavit Petro filio 

naturali (dg: Pauwe) Ghisberti Keijot cum litteris quas habebat mentionem 

facientibus promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Danijel et Scilder datum in festo Agathe. 

 

BP 1183 f 082v 03 ±ma 05-02-1403. 

Johannes die Jonge zv Johannes die Jonge van Stapelen vernaderde in 

afwezigheid van voornoemde Petrus en droeg over aan Ludekinus met den Ymen. 

 

Johannes die Jonge filius (dg: quondam) Johannis die Jonge de Stapelen 

(dg: p et) in absentia dicti Petri prebuit etc et reportavit Ludekino met 

den Ymen. 

 

BP 1183 f 082v 04 wo 07-02-1403. 

Johannes, Aleijdis en Hilla, kv Petrus van den Placke, door voornoemde 

Petrus verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw Heijmericus van 

Boevenrode, gaven uit aan Johannes zvw Gerardus Martens soen en Arnoldus 

van der Stappen (1) 3/5 deel, dat aan voornoemde uitgevers en aan hun broer 

Heijmericus behoort, van een huis en tuin van wijlen voornoemde 

Heijmericus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, tussen een 

gemene weg enerzijds en de broers Rutgherus en Goeswinus Moedel, kvw 

Gerardus Martens soen, anderzijds, (2) een stuk land, gnd Emonts Duuijken, 
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in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, tussen een gemene weg 

enerzijds en een beemd, gnd die Harde Beemt, anderzijds, (3) 3 lopen land, 

in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, tussen voornoemde Arnoldus 

van der Stappen enerzijds en erfgoed gnd het Flaslant, van voornoemde 

broers Rutgherus en Goeswinus Moedel, anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde tuin, (4) 1/3 deel van 1 zesterzaad roggeland, gnd Dircs 

Kempken, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, tussen voornoemde 

broers Rutgherus en Goeswinus Moedel enerzijds en Arnoldus van der Stappen 

en voornoemde Johannes zvw Gerardus Martens soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Arnoldus van der Stappen, (5) 1/3 deel van 1 

zesterzaad land, gnd Hennens Acker, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Boevenrode, tussen Jacobus Kathelinen soen enerzijds en kvw Mathijas van 

Eirde anderzijds, met een eind strekkend aan een weg gnd Erfwech, (6) de 

helft van 2 stukken land, gnd Twe Buuxken, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Boevenrode, tussen een beemd gnd die Gemeijn Beemt enerzijds en een 

beemd gnd die Harde Beemt anderzijds, (7) 1/5 deel en 1/3 van 1/5 deel, aan 

hen en aan hun voornoemde broer Heijmericus behorend, in een kamp, gnd 

Peter Duijsschen Camp, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode, 

tussen wijlen Philippus Nuwelaets enerzijds en de gemeint van Veghel 

anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus Kathelinen soen, (8) alle 

erfgoederen, die aan hen en hun broer Heijmericus behoren, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Boevenrode; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 27 lopen rogge, maat van 

Sint-Oedenrode, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren aan voornoemde 

Aleijdis, Hilla en hun broer Heijmericus, aan elk 1/3 deel. Hun broer 

Heijmericus zal met de uitgifte instemmen. Verkrijgers zullen binnen 2 jaar 

op voornoemde erfgoederen een woonhuis bouwen. Vier brieven. Eén voor 

Aleijdis, één voor Hilla, één voor Heijmericus en één voor Johannes en 

Arnoldus. 

 

Et fient 4or una pro Aleijde altera pro Hilla tercia pro Heijmerico et 4ta 

pro Johanne et Arnoldo. 

Johannes Aleijdis et Hilla liberi (dg: quo) Petri van den Placke ab eodem 

Petro et quondam Margareta eius uxore filia quondam Heijmerici de 

Boevenrode pariter geniti cum tutore tres quintas partes ad ipsos et ad 

Heijmericum eorum fratrem spectantes domus et orti dicti quondam 

Heijmerici sitorum in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Boevenrode inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Rutgheri et 

Goeswini Moedel fratrum liberorum quondam Gerardi Martens soen ex alio 

item peciam terre dictam Emonts Duuijken sitam in parochia et loco 

predictis inter communem viam ex uno et inter pratum dictum die Harde 

Beemt ex alio item tres lopinatas terre sitas in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Arnoldi van der Stappen ex uno et inter 

hereditatem #dictam tFlaslant# dictorum Rutgheri et Goeswini Moedel 

fratrum ex alio tendentes cum uno fine ad ortum predictum item terciam 

partem unius sextariate terre siliginee dicte (dg: Dirc) Dircs Kempken 

site in parochia et loco predictis inter hereditatem dictorum Rutgheri et 

Goeswini Moedel fratrum ex uno et inter hereditatem Arnoldi van der 

Stappen et Johannis filii dicti quondam Gerardi Martens soen #ex alio# 

tendentis cum uno fine ad hereditatem dicti Arnoldi van der Stappen item 

terciam partem unius sextariate terre dicte Hennens Acker site in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Jacobi Kathelinen soen ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Mathije de Eirde ex alio 

tendentis cum uno fine ad quamdam viam dictam Erfwech item medietatem 

duarum peciarum terre dictarum Twe Buuxken sitarum in parochia et loco 

predictis inter (dg: hereditatem) pratum dictum die Gemeijn Beemt ex uno 

et inter pratum dictum die Harde Beemt ex alio item quintam partem et 

terciam partem unius quinte partis ad ipsos et ad dictum Heijmericum 

eorum fratrem spectantes in quodam campo dicto Peter Duijsschen Camp sito 

in parochia et loco predictis inter hereditatem quondam Philippi 

Nuwelaets #ex uno# et inter communitatem de Vechel ex alio tendente cum 
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uno fine ad hereditatem Jacobi Kathelinen soen atque omnes hereditates ad 

ipsos et ad Heijmericum eorum fratrem ad presens spectantes quocumque 

locorum (dg: infra ?predictos) in parochia et loco predictis situatas ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni filio quondam Gerardi 

Martens soen et Arnoldo van der Stappen predictis ab eisdem hereditarie 

possidendas pro censibus domini fundi exinde prius solvendis dandis etc 

et pro hereditaria paccione XXVII lopinorum siliginis mensure de Rode 

sancte Ode danda dictis Aleijdi Hille et Heijmerico eorum fratri 

videlicet dicte Aleijdi pro una tercia parte dicte Hille pro (dg: una 

tercia) secunda tercia !et dicto Heijmerico pro una tercia parte 

paccionis predicte ab aliis purificationis et (dg: sup) in domo 

suprascripta tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere #X {hier BP 1183 f 082v 05 invoegen}# et alii repromiserunt 

promiserunt insuper indivisi super omnia quod ipsi supra hereditates 

predictas infra duos annos proxime futuros edificabunt seu edificari 

procurabunt unam (dg: b) domum inhabi[tation]em. Testes (dg: d) Aa et Wil 

datum quarta post purificationis. 

 

BP 1183 f 082v 05 wo 07-02-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 082v 04}. X. 

(dg: pro) et quod ipsi dictum Heijmericum eorum fratrem dicte donationi 

ad pactum facient consentire ac firmare perpetue observare. 

 

1183 f.083r. 

 quarta post purificationis: woensdag 07-02-1403. 

 quinta post purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 anno CCCCmo !secundo indictione XIma mensis februarii die VIII: 

  donderdag 08-02-1403. 

 

BP 1183 f 083r 01 wo 07-02-1403. 

Henricus zvw Willelmus Roefs soen van Eijndoven droeg over aan Henricus van 

Meirlaer zvw Rodolphus van Meirlaer al zijn erfgoederen en erfelijke 

goederen, onder Blaerthem Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Gestel bij 

Eindhoven, en onder Stratem bij Eindhoven. 

 

Henricus filius quondam Willelmi Roefs soen de Eijndoven omnes et 

singulas suas hereditates #et hereditaria bona quecumque# quocumque 

locorum infra parochiam de Blaerthem #sancti Lamberti ad locum dictum# 

Gestel prope Eijndoven et infra Stratem prope Eijndoven situatas ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico de Meirlaer (dg: seniori) filio 

quondam Rodolphi de Meirlaer promittens super omnia warandiam. Testes 

Henricus et Danijel datum quarta post purificationis. 

 

BP 1183 f 083r 02 do 08-02-1403. 

Theodericus zv Petrus Tielkens zoen van Zeelst gaf uit aan Willelmus van 

Uutwijc (1) alle erfgoederen van wijlen Arnoldus gnd Heijnen soen, waarin 

Johannes zvw voornoemde Arnoldus Heijnen soen woonde, in Oirschot, in de 

herdgang van den Kerkhof, tussen voornoemde Willelmus van Uutwijc enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die Moest, in Oirschot, 

in de herdgang van den Kerkhof, tussen voornoemde Willelmus van Uutwijc 

enerzijds en kinderen gnd Heijlghenen Kijnder anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint, welke erfgoederen en stuk beemd voornoemde 

Theodericus in pacht verkregen had van voornoemde Johannes zvw Arnoldus 

Heijnen soen, voor (a) 21 lopen rogge, maat van Oirschot, waarvan 12 lopen 

aan nkv Henricus zvw voornoemde Arnoldus Heijnen soen, 6 lopen aan Johannes 

van den Doerne, en 3 lopen aan Henricus zvw Theodericus Neven soen, (b) 10 

cijnshoenderen aan de heer van Petershem, (c) 16 schelling b-erfcijns 

gemeen paijment aan Johannes van Rut; de uitgifte geschiedde voor 

voornoemde pacht en cijns en thans verder voor (d) een b-erfpacht van 4 mud 
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rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren. 

 

Theodericus filius Petri Tielkens zoen de Zeelst omnes et singulas 

hereditates quondam Arnoldi dicti Heijnen soen et in quibus hereditatibus 

Johannes filius eiusdem quondam Arnoldi #Heijnen soen# commorari 

consuevit sitas in parochia de Oerscot in pastoria van den Kerchove inter 

hereditatem Willelmi de Uutwijc ex uno et inter communitatem ex alio 

prout ibidem site sunt atque quamdam peciam prati dictam communiter die 

Moest sitam in parochia et pastoria predictis inter hereditatem dicti 

Willelmi de Wtwijc ex uno et hereditatem liberorum dictorum Heijlghenen 

Kijnder ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem quas hereditates 

et peciam prati predictas dictus Theodericus erga dictum Johannem filium 

dicti quondam Arnoldi Heijnen soen ad pactum acquisierat scilicet pro 

(dg: X) viginti uno lopinis siliginis mensure de Oerscot (dg: #exinde 

solvendis# e annuatim exinde solvendis atque decem pullis censualibus 

domino de Petersheijm et sedecim solidis Johanni van Rut exinde solvendis 

ut dicebat hereditarie supportavit #dedit ad hereditarium pactum# dicto 

Willelmo de Wtwijc cum litteris quas inde habebat mentionem facientibus 

promittens super omnia ratam servare et obligationem aliam obligationem 

ex parte sui deponere ?etc scilicet pro paccionibus et censibus 

predictis) {met haal verbonden met BP 1183 f 083r 05}. 

 

BP 1183 f 083r 03 do 08-02-1403. 

Voornoemde Willelmus van Uutwijc beloofde aan voornoemde Theodericus zv 

Petrus Tielkens soen 120 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Dictus Willelmus de Wtwijc promisit super omnia dicto Theoderico filio 

Petri Tielkens soen centum et viginti !Stramproesche Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 083r 04 do 08-02-1403. 

Gerardus zvw Heijmericus van Scadewijc droeg over aan Arnoldus Groetart een 

stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die Vier Hoeven, beiderzijds tussen 

voornoemde Arnoldus, een allodium. 

 

Gerardus filius quondam Heijmerici de Scadewijc peciam terre sitam in 

parochia de Os ad locum die Vier Hoeven inter hereditatem Arnoldi 

Groetart ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Arnoldo promittens super omnia warandiam tamquam de 

vero allodio et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 083r 05 do 08-02-1403. 

{door een haal verbonden met einde van BP 1183 f 083r 02}. 

de quibus vero XXI (dg: uno) lopinis siliginis hereditarie paccionis 

dicte mensure XII lopini siliginis pueris naturalibus Henrici filii dicti 

quondam Arnoldi Heijnen soen sex lopini siliginis eiusdem paccionis 

Johanni van den (dg: Doeren) Doerne et 3s lopini siliginis eiusdem 

paccionis Henrico filio quondam Theoderici Neven soen hereditarie sunt 

solvendi et pro X pullis censualibus domino de Petershem et pro XVI 

solidis hereditarii census communis pagamenti Johanni de Rut ex premissis 

solvendis (dg: dandis) etc #dedit ad hereditarium pactum Willelmo de 

Wtwijc predicto ab eodem hereditarie possidendas pro paccione et censu 

predictis exinde solvendis# et pro hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio purificationis et in 

Oerscot tradenda ex premissis promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes Nijcholaus 

et Danijel datum quinta post purificationis. 
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BP 1183 f 083r 06 do 08-02-1403. 

Johannes die Moelner verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes die Moelner prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 083r 07 do 08-02-1403. 

En hij kan voornoemde pacht van 4 mud terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404), gedeeltijk of geheel, maar per keer 

tenminste 1 mud, elk mud met 42½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, eventuele achterstallige termijnen 

en de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Godefridus van Rode, Henricus van 

Krekelhoven en Arnoldus Grotart. 

 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium (dg: in) dictam paccionem quatuor 

modiorum siliginis in parte vel in toto ita videlicet quod non minus 

redimet (dg: una vice) quam unum modium dicte paccionis videlicet 

quemlibet modium cum XLII et dimidio novis Gelre !videlicet novem 

boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato et cum 

arrestadiis et cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in 

camera (dg: prese) anno CCCCmo !secundo indictione XIma mensis februarii 

die VIII hora prime presentibus dictis scabinis magistro Godefrido de 

Rode Henrico de Krekelhoven et Arnoldo Grotart. 

 

BP 1183 f 083r 08 do 08-02-1403. 

Rodolphus van den Broec zvw Theodericus van den Broec gaf uit aan Walterus 

nzvw Johannes van den Vallen een stuk land, gnd die Loijstrepen, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd Ollant, tussen Ludolphus Buc van Boemel 

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

Leeuwe en met het andere eind aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Rodolphus van den Broec filius quondam Theoderici van den Broec peciam 

terre #dictam die Loijstrepen# sitam in parochia de Rode sancte Ode ad 

locum dictum Ollant inter hereditatem Ludolphi Buc de Boemel ex uno et 

inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Arnoldi Leeuwe et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Waltero filio naturali quondam Johannis van den 

Vallen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis 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 et promisit 

super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1183 f.083v. 

 quinta post purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 sabbato post epiphanije: zaterdag 12-01-1404. 

 

BP 1183 f 083v 01 do 08-02-1403. 

Elizabeth wv Johannes Bernts soen droeg over aan haar zoon Bernardes, tbv 

hem en Clemencia en Elizabeth, dvw voornoemde Johannes, en tbv Gerardus 

Vilt ev Margareta, en Walterus van Vucht zvw Johannes van Vucht schoenmaker 

ev Cristina, dvw voornoemde Johannes, haar vruchtgebruik in alle 

erfgoederen en erfelijke goederen, waarin voornoemde Johannes Bernts soen 

was overleden, uitgezonderd (1) 5 morgen land van wijlen voornoemde 

Johannes Bernts soen, onder de vrijdom van Den Bosch, achter het klooster 

Porta Celi, (2) een b-erfcijns van 4 Rijnse gulden, die wijlen voornoemde 

Johannes Bernts soen beurde, gaande uit goederen van Johannes van 

Ghemonden, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes 
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Dapper leverde aan wijlen voornoemde Johannes, (4) een b-erfcijns van 12 

schelling oude pecunia, die Petrus Pauwels soen betaalde aan wijlen 

voornoemde Johannes, (5) 11½ hont land van wijlen voornoemde Johannes, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd die Lange Weijden. 

 

Elizabeth (dg: f) relicta quondam Johannis Bernts soen cum tutore 

usufructum sibi competentem in omnibus et singulis hereditatibus et bonis 

hereditariis in quibus dictus quondam Johannes Bernts soen decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis exceptis quinque jugeribus 

terre dicti quondam Johannis Bernts soen sitis infra libertatem opidi de 

Busco reto! conventum de Porta Cel atque hereditario censu quatuor 

Rijnsche gulden quem dictus quondam Johannes Bernts soen solvendum habuit 

hereditarie ex bonis Johannis de Ghemonden (dg: sitis in) atque 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam (dg: 

dictus) Johannes Dapper dicto quondam Johanni solvere consuevit et 

hereditario censu XII solidorum antique pecunie quem Petrus Pauwels soen 

dicto quondam Johanni solvere consuevit atque XI et dimidio hont terre 

dicti quondam Johannis sitis in parochia de Lijttoijen in loco dicto die 

Lange Weijden ut dicebat legitime supportavit Bernardo suo filio ad opus 

sui #et ad opus Clemencie et Elizabeth filiarum dicti quondam Johannis# 

et ad opus Gerardi Vilt mariti legitimi Margarete sue uxoris et ad opus 

Walteri de Vucht filii quondam Johannis de Vucht sutoris (dg: c) mariti 

legitimi Cristine sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis promittens 

cum tutore super omnia ratam servare. Testes Nijcholaus et Danijel datum 

(dg: m) quinta post purificationis. 

 

BP 1183 f 083v 02 do 08-02-1403. 

Egidius Scoerwegge zvw Egidius Scoerwegge verkocht aan Ghisbertus zvw 

Willelmus van den Broecke, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Henricus 

Martens, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd in het Zant, tussen Katherina Vos enerzijds en de 

gemeint anderzijds, en uit alle andere goederen van verkoper. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Egidius Scoerwegge filius quondam Egidii Scoerwegge legitime vendidit 

Ghisberto filio quondam Willelmi van den Broecke ad opus sui et ad opus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Henrici Martens vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

eorum seu alterius eorundem diutius viventis et non ultra purificationis 

et in Busco tradendam ex (dg: omnibus) domo et orto #et hereditatibus 

sibi adiacentibus# dicti venditoris sitis in parochia de Helvoert ad 

locum dictum int Zant inter hereditatem Katherine Vos ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communitatem ex alio atque ex omnibus bonis dicti 

venditoris habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

tali annexa conditione quod alter eorum diutius vivens dictam !paccionem 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint erit quitus. Testes 

Egidius et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 083v 03 do 08-02-1403. 

Deenkinus zvw Deenkinus Broes soen ev Hilla dvw Arnoldus van Zweensberch 

droeg over aan Johannes van Ghemert alle goederen, die aan eerstgenoemde 

Deenkinus en zijn vrouw Hilla gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Deenkinus filius quondam Deenkini Broes soen maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris filie quondam Arnoldi de Zweensberch omnia et singula 

bona sibi et dicte sue uxori de morte quondam parentum eiusdem Hille 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Ghemert promittens super omnia #ratam 

servare# (dg: warandiam et obligationem deponere excepto censu domini 
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fundi exinde solvendo) #et obligationem# ex parte sui (dg: deponere) et 

quorumcumque heredum dicti quondam Arnoldi deponere. Testes Nijcholaus et 

Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 083v 04 za 12-01-1404. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde goederen over aan Elizabeth dvw 

Henricus van den Eijghen, tbv de kinderen bij voornoemde Elizabeth verwekt 

of te verwekken door Wautgherus van Sweensberghen zvw Arnoldus, echter voor 

hem gereserveerd een kamp, gnd die Beverlaet. 

 

{Later ertussen geschreven; grotendeels in margine sinistra}. 

Dictus Johannes premissa supportavit mihi ad opus Elizabeth filie quondam 

(dg: Arnoldi v) Henrici van den Eijghen et ad opus puerorum ab eadem 

Elizabeth et Wautghero de Sweensberghen filio quondam Arnoldi pariter 

genitorum #et generandorum# (dg: pro) salvo tamen sibi quodam campo dicto 

die (dg: Beverlae) Beverlaet promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Coptiten datum 

sabbato post epiphanije. 

 

BP 1183 f 083v 05 do 08-02-1403. 

Voornoemde Johannes van Ghemert beloofde aan voornoemde Denkinus zvw 

Deenkinus Broes soen en zijn vrouw Hilla dvw Arnoldus van Zwinsberch een 

lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te 

leveren, gaande uit een hoeve gnd het Goet te Loo van voornoemde Johannes 

van Ghemert, in Nistelrode. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Denkino et Hille 

sue uxori filie quondam Arnoldi de Zwinsberch vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum 

Denkini et Hille seu ad vitam alterius diutius viventis (dg: p) et non 

ultra purificationis et supra mansum infrascriptum tradendam ex manso 

dicto tGoet te Loo dicti Johannis de Ghemert sito in parochia de 

Nijsterle (dg: ad locum d) atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis tali annexa conditione quod alter diutius vivens integraliter 

levabit et cum ambo mortui fuerint erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 083v 06 do 08-02-1403. 

Johannes Borchgreve verhuurde aan Johannes van Brede van Hees de oudere 4 

morgen land van wijlen Henricus Raet, in Nuland, ter plaatse gnd Groet 

Nuwelant voor een periode van 3 jaar, per jaar voor 20 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, met Kerstmis te betalen. De huurder en met hem 

Johannes Lebben nzv hr Petrus Lebben prieser beloofden voornoemde 4 morgen 

te onderhouden van alle lasten, zowel oud als nieuw werk. {f.084r} In het 

laatste jaar zullen ze de 4 morgen niet bezaaien. Slechts één brief, voor 

Johannes Borchgreve. 

 

Et fiet tantum una littera pro Johanne Borchgreve. 

Johannes Borchgreve quatuor jugera terre quondam Henrici Raet sita in 

parochia de Nuwelant ad locum dictum Groet Nuwelant (dg: inter h) prout 

ibidem sita sunt ut dicebat locavit (dg: ?recto) Johanni de Brede de (dg: 

Os) #Hees# seniori ab eodem ad spacium trium annorum proxime futurorum 

possidenda anno quolibet dictorum trium annorum pro XX novis Gelre gulden 

vel valorem dandis sibi ab alio nativitatis Domini promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere et alter et cum eo Johannes Lebben 

filius naturalis domini Petri Lebben #presbitri# super omnia 

repromiserunt et quod ipsi dicta quatuor jugera terre ab omnibus (dg: 

age) oneribus dicto spacio pendente (dg: in bona dispositione) supra 

eadem venientibus tam de opere antiquo quam de opere novo 
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1183 f.084r. 

 quinta post purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 

BP 1183 f 084r 01 do 08-02-1403. 

{In margine sinistra een verticale haal tot aan BP 1183 f 084r 03}. 

in bona dispostione tenebunt quod dicto Johanni Borchgreve dampna exinde 

non eveniant et quod ipsa dicta quatuor jugera ultimo anno non 

seminabunt. Testes Egidius et Wil datum quinta post purificationis. 

 

BP 1183 f 084r 02 do 08-02-1403. 

Voornoemde Johannes van Brede beloofde voornoemde Johannes Lebben 

schadeloos te houden. De brief niet uitschrijven 

 

Non scribatur. 

Dictus Johannes de Brede promisit super omnia dictum Johannem Lebben de 

premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 084r 03 do 08-02-1403. 

Johannes zvw Zegherus Scappen verkocht aan Johannes van Ghilze, tbv hem en 

zijn vrouw Agnes dvw Henricus Zeelkens, een lijfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Tilburg, met Sint-Dijonisius in Tilburg te leveren, gaande uit een stuk 

land, 3 lopen rogge groot, in Tilburg, tussen Berisius van Oerle enerzijds 

en Johannes Jacobs soen anderzijds en uit de schuur die hierbij hoort. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Zegheri Scappen legitime vendidit Johanni de 

Ghilze ad opus sui et ad opus Agnetis sue uxoris filie quondam Henrici 

Zeelkens vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Tilborch (dg: 

dandam sibi solvendam) solvendam anno quolibet ad vitam (dg: dicto) eorum 

seu alterius eorum diutius viventis et non ultra Dijonisii et in parochia 

de Tilborch tradendam ex (dg: horreo cum suo) pecia terre dicti 

venditoris tres lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de 

Tilborch inter hereditatem Berisii de Oerle ex uno et inter hereditatem 

Johannis Jacobs soen ex alio atque ex horreo dicti venditoris ad dictam 

peciam terre spectante (dg: testes) ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda !et aliam obligationem deponere et sufficientem facere 

et !diutius vivens integraliter levabit et cum ambo mortui fuerint erit 

quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 084r 04 do 08-02-1403. 

Jutta dvw Petrus Steenwech verklaarde ontvangen te hebben van Petrus 

Wouters soen van den Hulze 15 pond geld, die afgelopen Lichtmis (vr 02-02-

1403) aan voornoemde Jutta vervallen waren van een b-erfcijns van 15 pond, 

die Petrus moet betalen aan voornoemde Jutta, gaande uit goederen gnd het 

Goet ten Poeteren, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Neijnsel. Jacobus 

Coptiten zvw Willelmus Coptiten beloofde voornoemde Petrus schadeloos te 

houden van de voornoemde 15 pond die aan voornoemde Jutta zijn betaald. 

 

Solvit. 

Jutta (dg: de) filia quondam Petri Steenwech palam recognovit sibi per 

Petrum Wouters soen van den Hulze fore satisfactum de XV libris monete 

que dicte Jutte provenerunt in festo purificationis proxime preterito 

occasione hereditarii census XV librarum quem dictus (dg: Ju) Petrus 

dicte Jutte solvere tenetur annuatim ex bonis dictis tGoet ten Poeteren 

sitis in parochia de Rode ad locum dictum Neijnsel ut !et promisit 

Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten #super omnia# dictum 

Petrum (dg: dicte) de predictis XV libris dicte Jutte ut dictum est 

solutis indempnem servare. Testes Nijcholaus et Willelmus datum quinta 

post purificationis. 
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BP 1183 f 084r 05 do 08-02-1403. 

Ghisbertus zvw Hugho Swartoghe, zijn zoon Denkinus en Johannes Dircs soen 

verhuurden aan Arnoldus zv Johannes Drinchellinc en Arnoldus zvw Hermannus 

Drinchellinc een kamp, 4 morgen groot, van wijlen voornoemde Hugho, in 

Empel, ter plaatse gnd die Torfbeemden, tussen Johannes Broet enerzijds en 

Stephanus Raet anderzijds, voor een periode van 4 jaar, ingegaan afgelopen 

Kerstmis (ma 25-12-1402). Eén brief voor de huurders. 

 

Et erit una littera pro conducentibus. 

Ghisbertus filius quondam Hughonis Swartoghe Denkinus eius filius et 

Johannes Dircs soen quemdam campum quatuor jugera terre continentem dicti 

quondam Hughonis situm in parochia de Empel in loco dicto die Torfbeemden 

inter hereditatem Johannis Broet ex uno et inter hereditatem Stephani 

Raet ex alio ut !locaverunt Arnoldo filio Johannis Drinchellinc et 

Arnoldo filio quondam (dg: Ja) Hermanni Drinchellinc ab eisdem ad spacium 

quatuor annorum nativitatis Domini proxime preteritum sine medio 

sequentium (dg: possidendum pro) libere possidendum promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Egidius et Danijel 

datum supra. 

 

BP 1183 f 084r 06 do 08-02-1403. 

Engbertus zvw Reijmboldus Lambrechts soen van Waelwijc droeg over aan 

Jacobus van Eel, tbv Luijtgardis dvw Henricus Wijtman wv Petrus Gobels, 10 

lopen rogge b-erfpacht, maat van Oisterwijk, die Henricus zvw Willelmus 

Godevarts soen van den Vloet beloofd had aan voornoemde Reijmboldus, met 

Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit erfgoederen die voornoemde 

Henricus gekocht had van Wautgherus Boert, voornoemde Reijmboldus en Petrus 

Wijnts, te weten (1) een huis, tuin en toebehoren, onder de vrijdom van 

Oisterwijk, tussen huis en tuin van Nijcholaus van den Dale en zijn zuster 

Margareta enerzijds en erfgoed van Walterus Mersman anderzijds, (2) een 

stuk land, ongeveer 5 lopen groot, ter plaatse gnd op die Hupperinghe, 

tussen Arnoldus Emmen soen enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, 

(3) een stuk beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd die Dijese, tussen het 

water gnd die Aa enerzijds en Henricus van der Dijesen en erfg vw Henricus 

van den Amervoert anderzijds, (4) 1 bunder heide, naast voornoemd stuk 

beemd, tussen Johannes tSmijts enerzijds en erfg van Henricus van der 

Amervoert anderzijds, van welke pacht voornoemde Engbertus 1/3 deel 

verworven had van zijn zuster Katherina, 1/3 deel van zijn broer Lambertus 

en 1/3 deel aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders. Voornoemde 

Lambertus en zijn efgenamen zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Engbertus filius quondam Reijmboldi (dg: Ja) Lambrechts soen de Waelwijc 

decem lopinos siliginis annue et hereditarie paccionis mensure de 

Oesterwijc quos Henricus filius quondam Willelmi Godevarts soen van den 

Vloet promiserat ut debitor principalis se daturum et soluturum dicto 

Reijmboldo hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradenda de et ex 

hereditatibus quas !quas dictus Henricus erga Wautgherum Boert 

Reijmboldum predictum et Petrum Wijnts emendo acquisierat videlicet de et 

ex domo et orto cum eius fundo et attinentiis sitis infra libertatem de 

Oesterwijc inter domum et ortum Nijcholai van den Dale et Margarete eius 

sororis ex uno et inter hereditatem Walteri Mersman ex alio atque de 

pecia terre quinque lopinatas vel circiter continente sita ad locum 

dictum op die Hupperinghe inter hereditatem Arnoldi Emmen soen ex uno et 

inter communem aquaductum ex alio atque ex pecia prati sita in dicta 

parochia ad locum dictum die Dijese inter aquam dictam die Aa ex uno et 

inter hereditates Henrici van der Dijesen et heredum quondam Henrici van 

den Amervoert ex alio atque de bonario terre mericalis sito contigue 

juxta peciam prati predictam inter hereditatem Johannis tSmijts ex uno et 

inter hereditatem heredum Henrici van der Amervoert ex alio et de qua 

paccione dictus Engbertus unam terciam partem erga Katherinam eius 

sororem et (dg: reliq) alteram terciam partem erga Lambertum eius fratrem 
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acquisierat ut dicebat et de qua paccione vero tercia pars sibi de morte 

quondam parentum suorum successione est advoluta ut dicebat hereditarie 

supportavit #Jacobo de Eel ad opus# Luijtgardi! filie quondam Henrici 

Wijtman relicte quondam Petri Gobels promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicti quondam Reijmboldi sui patris 

deponere et quod ipse dictum Lambertum suum fratrem et eius heredes 

perpetue tales habebit quod numquam presument se jus in premissis habere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.084v. 

 quinta post purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 

BP 1183 f 084v 01 do 08-02-1403. 

Jacobus Luwe van Empel zvw Theodericus Luwe droeg over aan Rutgherus van 

Geldorp, tbv Elizabeth wv Gerardus Berwout, een kamp, ongeveer 3 morgen 

groot, in Empel, ter plaatse gnd aen die Laren, tussen erfgoed gnd die 

Silveren Berch van Paulus Mandemaker enerzijds en wijlen Ghibo Herinc en 

Denkinus Denen soen anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Jacobus en met het andere eind aan erfgoed gnd die Laren, vrij van dijken 

en cijns. 

 

-. 

Jacobus Luwe de Empel filius quondam Theoderici Luwe quemdam campum (dg: 

quatuor) #tria# jugera terre vel circiter continentem situm in parochia 

de Eijmpel ad locum dictum aen die (dg: Haren) #Laren# inter hereditatem 

dictam die Silveren Berch Pauli Mandemaker ex uno et inter hereditatem 

(dg: liberorum) quondam Ghibonis Herinc et hereditatem Denkini Denen soen 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Jacobi et cum reliquo 

fine ad hereditatem dictam die Laren in ea quantitate qua ibidem situs 

est ut dicebat hereditarie supportavit #Rutghero de Geldorp ad opus# 

Elizabeth relicte quondam Gerardi Berwout promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditatibus ab 

omnibus aggeribus et censu libera. Testes Egidius et Wil datum quinta 

post purificationis. 

 

BP 1183 f 084v 02 do 08-02-1403. 

De broers Gerardus en Henricus, kvw Denkinus van den Loeke, beloofden aan 

Ludovicus zvw Tielmannus van Nederijnen gedurende 3 jaar, elk jaar met 

Sint-Martinus, 18 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen, de eerste 

termijn echter minus 14 gemene plakken. 

 

-. 

Gerardus et Henricus fratres liberi quondam Denkini van den Loeke 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Ludovico filio 

quondam Tielmanni de Nederijnen ad spacium trium annorum proxime 

futurorum quolibet dictorum trium annorum XVIII novos Gelre gulden vel 

valorem Martini (dg: minus tamen) minus tamen in primo termino XIIII 

gemeijn placken. Testes (dg: datum supra Nijcho) Egidius et Wil datum 

quinta post purificationis. 

 

BP 1183 f 084v 03 do 08-02-1403. 

Arnoldus zvw Henricus Bolle ev Elizabeth dvw Paulus Rutghers soen gaf uit 

aan Rijcoldus zvw Rijcoldus van der Voert 4 strepen land van wijlen 

voornoemde Paulus, in Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd 

Oetellaer, (1+2) tussen wijlen Jacobus van den Hulze enerzijds en kvw 

Willelmus van Zelant anderzijds, (3+4) tussen een gemene weg enerzijds en 

voornoemde kvw Willelmus van Zelant anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

de grondcijns, een cijns van 5 schelling 6 penning geld, en thans voor een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen. 
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-. 

Arnoldus filius quondam Henrici Bolle maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam (dg: Jacobi) Pauli Rutghers soen 

quatuor strepas terre dicti quondam Pauli sitas in parochia de Scijnle in 

loco dicto Eijlde ad locum dictum Oetellaer quarum due inter hereditatem 

quondam Jacobi van den Hulze ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Willelmi de Zelant ex alio et relique due inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Willelmi de 

Zelant ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: pactum) #censum# 

Rijcoldo filio quondam Rijcoldi van der Voert !ad eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: hmi) censu domini fundi et pro hereditario censu 

quinque solidorum et sex denariorum monete prius exinde solvendis dandis 

etc et pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio 

purificationis ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 084v 04 do 08-02-1403. 

Gerlacus Boest en Henricus Screijnmaker verhuurden aan Rijxkinus Mersman 4 

morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen Albertus Wael enerzijds en 

Wellinus van Beke anderzijds, voor een periode van 6 jaar, per jaar voor 15 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Sint-

Martinus te betalen. De huurders zullen de 4 morgen onderhouden met zicht 

en zeis. Zouden de sloten van deze 4 morgen niet goed uitgegraven zijn, dan 

zal Rijxkinus dat aan Gerlacus en Henricus meedelen. Zouden dan Gerlacus en 

Henricus de sloten niet laten uitgraven, dan zal Rijxkinus dat doen op 

kosten van Gerlacus en Henricus en al wat Rijxkinus daaraan uitgeeft zal in 

mindering woorden gebracht op voornoemd geld. 

 

Duplicetur. 

Gerlacus Boest et Henricus Screijnmaker quatuor jugera terre (dg: qu) 

sita in loco dicto die Hoeven inter hereditatem Alberti Wael ex uno et 

inter hereditatem Wellini de Beke ex alio prout ibidem sita sunt ut 

dicebant locaverunt Rijxkino Mersman ab eodem ad spacium sex annorum 

proxime futurorum possidenda quolibet dictorum sex annorum pro XV Hollant 

gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem dandis sibi ab alio 

quolibet dictorum sex annorum Martini promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere et alter super omnia repromisit et 

quod ipse dicta quatuor jugera terre dicto spacio pendente in bona 

dispositione tenebit cum zicht et zeijsen !in bona dispostione tali 

annexa conditione si (dg: dicta quatuor jugera terre et) fossata dictorum 

quatuor jugerum terre non fuerint laudabiliter fossa quod tunc dictus 

Rijxkinus hoc intimabit dictis Gerlaco et Henrico et si ipsi Gerlacus et 

Henricus tunc non fecerint fodi quod tunc ipse Rijxkinus faciet fodi sub 

expensis dictorum Gerlaci et Henrici et quidquid ipse (dg: Kij) Rijxkinus 

exposuerit hoc dicti Gerlacus et Henricus defalcabunt dicto Rijxkino de 

pecunia predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 084v 05 do 08-02-1403. 

Goeswinus van Halle zvw Goeswinus van Halle droeg over aan Arnoldus 

Stercken zvw Engbertus (1) 1/8 deel in een stuk beemd, in Gestel bij 

Herlaer, ter plaatse gnd op die Wade, tussen erfgoed van voornoemde 

Arnoldus Sterke enerzijds en wijlen Theodericus Heijstman anderzijds, welk 

stuk beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen voornoemd erfgoed van Arnoldus 

Sterke, (2) een stukje beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd op die 

Wade, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en voornoemd stuk beemd en 

erfgoed van voornoemde Arnoldus anderzijds. 

 

Goeswinus de Halle filius quondam Goeswini de Halle (dg: peciam pra) 

octavam partem ad se spectantem in pecia prati sita in (dg: pro) parochia 

de Ghestel prope Heirlaer ad locum dictum op die Wade inter hereditatem 
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Arnoldi Sterke filii quondam Engberti ex uno et inter hereditatem quondam 

Theoderici Heijstman ex alio et (dg: quod) #que pecia# pratum! annuatim 

dividitur contra dictam hereditatem dicti Arnoldi Sterke item (dg: pe) 

particulam prati sitam in parochia et loco predictis inter aquam dictam 

die Dommel ex uno et inter peciam prati predictam et hereditatem dicti 

Arnoldi ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Stercken 

predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.085r. 

 quinta post purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 secunda post Scolastice: maandag 12-02-1403. 

 

BP 1183 f 085r 01 do 08-02-1403. 

Lambertus zvw Johannes van den Vorstenbosch verkocht aan Willelmus van 

Houthem een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemde, 

tussen Johannes die Laet enerzijds en voornoemde Willelmus van Houthem 

anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus filius quondam Johannis van den Vorstenbosch peciam terre sitam 

in parochia de Scijnle ad locum dictum die Harde Beemde inter hereditatem 

Johannis die Laet ex uno et inter hereditatem Willelmi de Houthem ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Houthem predicto. 

 

BP 1183 f 085r 02 do 08-02-1403. 

Lambertus Campen beloofde aan de secretaris, tbv Beatrix dvw Henricus 

Campen, een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, 

naast een gemene steeg {niet afgewerkt contract}. 

 

Lambertus Campen promisit ut debitor principalis (dg: mgr) michi ad opus 

Beatricis filie quondam Henrici Campen quod ipse dabit et solvet dicte 

Beatrici hereditarium censum X solidorum monete hereditarie Remigii ex 

domo area et orto dicti Lamberti sitis in Busco ad vicum dictum Boerde 

juxta (verbeterd uit: inter) communem stegam ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et sufficientem facere (dg: testes). 

 

BP 1183 f 085r 03 do 08-02-1403. 

Henricus van den Velde droeg over aan Ghevardus Stevens soen van Oerle een 

b-erfpacht van 5 mud 6 lopen rogge, maat van Oerle, die Johannes van 

Vinckel met Lichtmis in Knegsel moest leveren aan Aleijdis sMonics van 

Knechsel, haar kinderen Marselius en Aleijdis, en Willelmus van der Meer 

szv voornoemde Aleijdis, gaande uit erfgoederen met toebehoren en huizen, 

die waren van voornoemde Aleijdis sMonics, Marselius, Aleijdis en 

Willelmus, in Knegsel, tussen Luppertus Bierkens enerzijds en Ghisbertus 

Smeets zvw Johannes Smeets van der Smedebroec en Johannes zvw Henricus van 

den Spiker anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus van den Velde 

verworven had van Marselius en Aleijdis, kvw Aleijdis sMonics van Knechsel, 

en Willelmus van der Meer ev Mechtildis dvw voornoemde Aleijdis. Voornoemde  

Ghevardus zal uit deze b-erfpacht betalen aan jkvr Henrica wv Willelmus 

Bastart van Bucstel een b-erfcijns van 3 pond geld, welke cijns voornoemde 

jkvr Henrica beurde, gaande uit voornoemde erfgoederen met toebehoren en 

huizen. 

 

Henricus van den Velde hereditariam paccionem quinque modiorum et sex 

lopinorum siliginis mensure de Oerle quam Johannes de Vinckel Aleijdi 

sMonics de Knechsel Marselio et Aleijdi liberis eiusdem Aleijdis Willelmo 

van der Meer genero dicte !Aledis solvere tenebatur hereditarie 

purificationis #et in ?in Knechsel tradendam# ex hereditatibus cum suis 

attiinentiis et domibus que fuerant Aleijdis sMonics predicte atque 

dictorum Marselii Aleijdis et Willelmi sitis in parochia de Knechsel 
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inter hereditatem Lupperti Bierkens ex uno et inter hereditatem Ghisberti 

Smeets filii quondam Johannis Smeets van der Smedebroec et Johannis filii 

quondam Henrici (dg: Johannis) van den Spiker ex alio quam paccionem 

dictus Henricus van den Velde erga Marselium et Aleijdem liberos quondam 

Aleijdis sMonics de Knechsel et Willelmum van der Meer maritum et tutorem 

legitimum Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Aleijdis acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Ghevardo Stevens soen de Oerle 

cum omnibus litteris et jure promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem (dg: deponere) in dicta paccione existentem 

deponere tali annexa conditione quod dictus Ghevardus solvet domicelle 

Henrice (dg: filie na) relicte quondam Willelmi Bastart de Bucstel (dg: 

b) annuatim et hereditarie hereditarium censum trium librarum monete ex 

paccione predicta (dg: ut dicebat) quem censum dicta domicella Henrica 

solvendam habet annuatim ex hereditatibus cum suis attinentiis et domibus 

predictis ut dicebat prout dictus Ghevardus recognovit. Testes Egidius et 

Danijel datum quinta post purificationis (dg: testes). 

 

BP 1183 f 085r 04 do 08-02-1403. 

(dg: Goeswinus zvw Johannes). 

 

(dg: Goeswinus filius quondam Johannis). 

 

BP 1183 f 085r 05 do 08-02-1403. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Marselius en Aleijdis etc” 

en voornoemde Ghevardus beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen 

aan voornoemde Henricus van den Velde. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Marselius et Aleijdis etc et dictus 

Ghevardus promisit super omnia tradere Henrico van den Velde predicto. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 085r 06 do 08-02-1403. 

Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts soen beloofde aan Gerardus Scilder zv 

Willelmus 22 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Erenbrechts soen promisit super omnia 

Gerardo Scilder filio Willelmi XXII novos Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Nijcholaus et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 085r 07 ma 12-02-1403. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemd geld over aan Nijcholaus Scilder. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Gerardus dictam pecuniam supportavit Nijcholao Scilder. Testes 

Egidius et Danijel datum secunda post Scolastice. 

 

BP 1183 f 085r 08 do 08-02-1403. 

Johannes Delijen soen van Moergestel verkocht aan Arnoldus Hoernken 29 

bijenkorven met de bijen, in het woonhuis van voornoemde Johannes. Johannes 

zal die te schattingsrecht houden van Arnoldus. Nadat Arnoldus hiervan 42 

nieuwe Gelderse gulden heeft ontvangen, zullen ze voor de helft van 

Johannes zijn en voor de andere helft van Arnoldus. 

 

(dg: Arnoldu) Johannes Delijen soen de Ghestel prope Oesterwijc XXIX 

alvearia cum suis apibus consistentia in domo habitationis dicti Johannis 

legitime vendidit Arnoldo !Hoerneken promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere (dg: item) tali annexa conditione quod dictus 

Johannes premissa tenebit a dicto Arnoldo ad jus stabilitionis (dg: done) 

et postquam dictus Arnoldus de premissis et inde proveniendis levaverit 
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XLII novos Gelre gulden vel valorem quod tunc premissa et inde 

provenienda erunt mediatim dicti Johannis et mediatim Arnoldi. Testes 

(dg: dat) Egidius et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 085r 09 do 08-02-1403. 

Albertus zvw Jordanus Albrechts soen verkocht aan Willelmus zvw Albertus 

Daems soen ketelaar een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

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

Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Johannes Vos enerzijds en 

Johannes Hansscomaker anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 10 

lopen rogge, maat van Oirschot, (2) ½ mudzaad roggeland, in Oirschot, in de 

herdgang van der Notelen, tussen Henricus die Wever {f.085v} enerzijds en 

Arnoldus Scandebroec anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

dit stuk land reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot. 

 

Albertus filius quondam Jordani Albrechts soen hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Alberti Daems soen cacabarii hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et (dg: 

hereditatibus sibi adiacentibus) dicti venditoris sitis in parochia de 

Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem (dg: Vos) Johannis Vos 

ex uno et inter hereditatem Johannis Hansscomaker ex alio atque ex 

dimidia modiata terre siliginee dicti venditoris sita in dicta parochia 

in pastoria van der Notelen inter hereditatem Henrici die Wever 

 

1183 f.085v. 

 quinta post purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 

BP 1183 f 085v 01 do 08-02-1403. 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Scandebroec ex alio tendente cum uno 

fine ad (dg: hereditatem) communem plateam ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione decem lopinorum siliginis mensure de Oerscot (dg: 

exinde) ex dicta! domo et orto et hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Oerscot ex dicta pecia terre prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Egidius et Danijel datum quinta post 

purificationis. 

 

BP 1183 f 085v 02 do 08-02-1403. 

Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus verkochten aan Nijcholaus zvw Johannes 

van der Scueren een b-erfcijns van 1 oude groot, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit een stuk land, gnd die Rudonc, in Haaren, ter plaatse 

gnd aent Scoer, tussen de gemeint enerzijds en Bela Vos en haar kinderen 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Nijcholaus verworven had van Gerardus 

zvw Gerardus Vosse, met recht van “gewijnne”. 

 

Solvit. 

Rutgherus Cort #et Henricus eius filius# hereditarium censum unius grossi 

antiqui quem solvendum habet hereditarie Martini ex pecia terre dicta die 

Rudonc sita (dg: -m) in parochia de Haren ad locum dictum aent Scoer 

inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem Bele Vos 

et eius liberorum ex alio quam peciam (dg: terre ex) Nijcholaus filius 

quondam Johannis van der Scueren erga Gerardum filium quondam Gerardi 

Vosse acquisierat ut dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao predicto 

(dg: promittentes indivisi super) simul cum jure prelevii dicti gewijnne 

ad dictum censum spectante promittentes indivisi super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 085v 03 do 08-02-1403. 

Henricus Bruijstens schonk aan Jacobus Zelen en zijn vrouw Aleijdus dv 
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voornoemde Henricus een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, 4 bunder groot, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, tussen Goeswinus Rutten soen en zijn 

kinderen enerzijds en Willelmus van Broechoven anderzijds, reeds belast met 

de hertogencijns en b-erfcijnzen tot een totaal van 50 schelling geld. 

 

Henricus Bruijstens hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam campo quatuor bonaria continente sito in parochia de Scijnle ad 

locum dictum Eijlde inter hereditatem Goeswini Rutten soen (dg: ex uno) 

et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Willelmi de Broechoven ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo Zelen cum Aleijde sua 

uxore filia dicti Henrici (dg: pro) nomine dotis ad jus opidi de Busco 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et hereditariis censibus ad summam L solidorum monete 

exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 085v 04 do 08-02-1403. 

Johannes van Ollant zvw Johannes van Ollant, door wijlen voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth Zelen, en Petrus Becker 

zvw Johannes Becker ev Elizabeth, dvw voornoemde Johannes en Elizabeth, 

droegen over aan Andreas van Oudrigem 2 stukken land, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, (1) tussen Petrus Zelen soen 

enerzijds en Aleijdis Zelen en haar kinderen anderzijds, (2) ter plaatse 

gnd die Heijde, tussen erfgoed gnd dat Vuchtbroec enerzijds en Marselius 

Wouters soen anderzijds. 

 

Johannes de Ollant filius quondam Johannis de Ollant ab eodem quondam 

Johanne et quondam Elizabeth #Zelen# sua uxore (dg: filia quondam 

Marselii) pariter genitus et Petrus Becker filius quondam Johannis Becker 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dictorum quondam 

Johannis et Elizabeth duas pecias terre sitas in parochia de Vucht sancti 

Lamberti ad locum dictum Crumvoert quarum una inter hereditatem Petri 

Zelen soen ex uno et inter hereditatem Aleijdis Zelen et eius liberorum 

ex alio et altera in loco dicto die Heijde inter hereditatem dictam dat 

Vuchtbroec ex uno et inter hereditatem Marselii Wouters soen ex alio site 

sunt ut dicebant hereditarie supportaverunt #Andree de Oudrigem# (dg: 

Johanni de Ollant seniori filio quondam Johannis de Ollant) promittentes 

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

Testes Henricus et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 085v 05 do 08-02-1403. 

Voornoemde Johannes de oudere zvw Johannes van Ollant en Petrus Becker 

verklaarden dat Johannes de jongere zvw voornoemde Johannes van Ollant 

voldaan heeft (1) alle beloften en bezwaringen, aan eerstgenoemde Johannes 

gedaan door voornoemde Johannes en Petrus, van voornoemde 2 stukken land, 

(2) alle goederen die voornoemde Johannes de jongere zvw voornoemde 

Johannes heeft verworven tijdens het leven van wijlen zijn voornoemde vader 

Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes senior filius quondam Johannis de Ollant et Petrus Becker 

predicti palam recognoverunt sibi per !predictum Johannem juniorem filium 

dicti quondam Johannis de Ollant #fore satisfactum# ab omnibus 

promissionibus et obligationibus factis primodicto Johanni (dg: seniori 

filio) a Johanne et Petro predictis de duabus peciis terre predictis 

atque ab omnibus bonis que (dg: primo) dictus Johannes junior filius 

dicti quondam Johannis acquisivit tempore vite eiusdem quondam Johannis 

sui patris clamantes inde quitum. Testes datum supra. 
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1183 f.086r. 

 quinta post purificationis: donderdag 08-02-1403. 

 in octavis beate Aghate: maandag 12-02-1403. 

 tercia post Scolastice: dinsdag 13-02-1403. 

 in profesto Valentini: dinsdag 13-02-1403. 

 

BP 1183 f 086r 01 do 08-02-1403. 

Ludovicus zvw Hubertus zvw Johannes Zwenelden soen van Ghemert droeg over 

aan Johannes van de Kelder een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat 

Weijlant, ongeveer 11 lopen rogge groot, in Tilburg, tussen Reijnerus van 

Broechoven enerzijds en erfgoed behoorend aan het klooster van Tongerlo 

anderzijds, (2) een huis, erf en tuin, in Tilburg, ter plaatse gnd aen den 

Hoevel, tussen Franco Vannarts soen enerzijds en Walterus Coepman 

anderzijds, (2) een stuk land, naast de kerk van Tilburg, tussen voornoemde 

Walterus Coepman enerzijds en Egidius Bac anderzijds, welke pacht 

voornoemde Ludovicus gekocht had van Gerardus van Broechoven nzvw Gerardus 

van Broechoven. 

 

Ludovicus filius quondam Huberti filii quondam Johannis Zwenelden soen de 

Ghemert hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta dat Weijlant XI lopinos siliginis vel circiter in semine capiente 

sita in parochia de Tilborch inter hereditatem Reijneri de Broechoven ex 

uno et inter hereditatem spectantem ex conventum de Tongerlo ex alio item 

ex domo area et orto sitis in dicta parochia ad locum dictum aen den 

Hoevel inter hereditatem Franconis Vannarts soen ex uno et inter 

hereditatem Walteri Coepman ex alio atque ex pecia terre sita juxta 

ecclesiam de Tilborch inter hereditatem dicti Walteri Coepman ex uno et 

inter hereditatem Egidii Bac ex alio quam paccionem dictus Ludovicus erga 

Gerardum de Broechoven filium naturalem quondam Gerardi de Broechoven 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 

Penu cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

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

post purificationis. 

 

BP 1183 f 086r 02 do 08-02-1403. 

Johannes Bloijman zvw Henricus Bloijman verkocht aan Walterus van Heirle, 

tbv Elizabeth dvw Henricus van Lijt en haar natuurlijke kinderen, bij haar 

verwekt of te verwekken door Johannes van Dordrecht, een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen, 

die aan voornoemde verkoper gekomen waren na overlijden van zijn ouders, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes Bloijman filius quondam Henrici Bloijman hereditarie vendidit 

Waltero de Heirle ad opus Elizabeth filie quondam Henrici de Lijt et ad 

opus puerorum naturalium ab ipsa Elizabeth et (dg: dicto) Johanne de 

Dordrecht pariter genitorum et generandorum hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis (dg: et in Busco tradendam) ex omnibus et singulis bonis 

dicto venditori de morte quondam suorum parentum successione advolutis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis et sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta 

Elizabeth dictam paccionem integraliter habebit (dg: et post) ad eius 

vitam et non ultra et post decessum eiusdem Elizabeth ad dictos pueros 

naturales ab ea et dicto Johanne de Dordrecht pariter genitos et 

generandos devolvendam hereditarie et succedendam. Testes Dijnther et 

Henricus datum supra. 
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BP 1183 f 086r 03 ma 12-02-1403. 

Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac en Engbertus van Arle mesmaker beloofden aan 

Sijmon van Vario, tbv etc, 14 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403; 16+31+30+31+30+31+31+30+31+30+25 = 316 dgn) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Hubertus Bac filius quondam Arnoldi Bac et Engbertus de Arle cultellifex 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XIIII aude 

scilde Francie ad nativitatis proxime persolvendos sub pena unius. Testes 

Scilder et Danijel datum in octavis beate Aghate. 

 

BP 1183 f 086r 04 ma 12-02-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 086r 05 di 13-02-1403. 

Jutta van den Grave wv Engbertus zvw Willelmus van Scijnle droeg over aan 

Henricus zvw Godefridus van Rijsingen hoefslager haar deel in (1) 4 lopen 

roggeland, in Hees, tussen huis en hofstad waarin Elizabeth Vlugghen en 

Petrus Coetman van Os woonden enerzijds en jkvr Elizabeth dvw hr Godefridus 

van Os ridder anderzijds, (2) een b-erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit 

voornoemd huis en hofstad, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die Arnoldus gnd Nollekens soen van Hees beloofd had aan wijlen 

voornoemde Enghelbertus, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit 4 

lopen roggeland, in Hees, tussen Willelmus van Ouden enerzijds en Elizabeth 

die Vluggen en haar broer Zerisius anderzijds. 

 

Jutta van den Grave relicta quondam Engberti filii quondam Willelmi de 

Scijnle cum tutore totam partem et omne jus sibi competentes in quatuor 

lopinatis terre sitis in parochia de Hees inter domum et domistadium in 

quibus Elizabeth Vlugghen et Petrus Coetman de Os morabantur ex uno et 

inter #hereditatem# domicelle Elizabeth filie quondam domini Godefridi de 

Os militis !atque in hereditaria paccione IIII lopinorum siliginis 

solvenda annuatim et hereditarie ex domo et domistadio predictis atque in 

annua et hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Buscoducis quam Arnoldus dictus Nollekens soen de Hees promisit se 

daturum et soluturum #dicto quondam Enghelberto# hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam de et ex quatuor lopinatis terre siliginee 

sitis in parochia de Hees inter hereditatem Willelmi de Ouden ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth die Vluggen et Zerisii eius fratris ex alio 

#prout in litteris# hereditarie supportavit Henrico filio quondam 

Godefridi de Rijsingen calciferatoris cum litteris et jure promittens cum 

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

Testes Scilder et Broeder datum 3a post Scolastice. 

 

BP 1183 f 086r 06 di 13-02-1403. 

Johannes Vake zv Wolterus Grove en Amelius zv voornoemde Johannes Vake 

droegen over aan Nijcholaus zvw Johannes Roeijven soen van Os 2½ morgen 

land, in Oss, ter plaatse gnd Rushoevel, tussen erfg van Agnes gnd Ghenen 

enerzijds en Henricus Snellart anderzijds, welke 2½ morgen voornoemde 

Johannes Vake gekocht had van Petrus zvw .....cus gnd Buwelken. Walterus en 

Margareta, minderjarige kv voornoemde Johannes Vake, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Johannes Vake filius Wolteri Grove #et Amelius filius dicti Johannis 

Vake# duo et dimidium jugera terre sita in parochia de Os ad locum dictum 

Rushoevel inter hereditatem heredum Agnetis dicte Ghenen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Snellart ex alio in ea quantitate qua huiusmodi duo 

et dimidium jugera ibidem sunt situata #+ que duo et dimidium jugera 
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terre predicta dictus Johannes Vake erga Petrum filium quondam .....ci 

{hier BP 1183 f 086r 07 invoegen}# hereditarie supportaverunt Nijcholao 

filio quondam Johannis Roeijven soen de Os cum litteris et jure 

promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et quod ipsi Walterum et Marga[retam] liberos dicti Johannis 

Vake quamcito ad annos pervenerint super premissis et jure ad opus dicti 

Nijcholai facient renuntiare. Testes Danijel et Willelmus datum in 

profesto Valentini. 

 

BP 1183 f 086r 07 di 13-02-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 086r 06}. 

+ dicti Buwelken emendo acquisierat prout in litteris. 

 

1183 f.086v. 

 in profesto Valentini: dinsdag 13-02-1403. 

 in festo Valentini: woensdag 14-02-1403. 

 

BP 1183 f 086v 01 di 13-02-1403. 

Theodericus van Rode snijder zvw Theodericus Snijder van Rode droeg over 

aan Matheus Kijtsart szv voornoemde Theodericus zijn vruchtgebruik in (1) 

een b-erfcijns van 3 dobbel mottoen geld van Vilvoorde, welke cijns 

Lambertus van der Rijt beloofd had aan Walterus van Amersfoert, een helft 

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

huis en erf, die waren van wijlen Arnoldus Cuper, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Johannes van Os enerzijds en erfgoed dat 

was van wijlen Willelmus Quademaet anderzijds, van welke cijns voornoemde 

Theodericus één helft verworven had van Johannes zvw Goeswinus van den 

Broec ev Elizabeth dvw voornoemde Walterus, en de andere helft van Arnoldus 

zv Volcwinus Mijs soen van Amersfoert, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes Hazart beloofd had aan Petrus Wulner, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Bovenrode, tussen Jacobus Katherinen soen enerzijds en een weg 

anderzijds, en uit alle rechten die bij voornoemd huis en tuin behoren, in 

verschillende gemeinten en in voornoemde weg, welke pacht eerstgenoemde 

Theodericus verworven had van voornoemde Petrus Wulner, (3) een b-erfcijns 

van 20 schelling, aan eerstgenoemde Theodericus overgedragen door 

Laurencius van Wetten, (4) 8 hont land, naast erfgoed gnd des Meesters 

Donc, tussen Henricus van de Dijk enerzijds en het water gnd die Dijesa 

anderzijds, aan eerstgenoemde Theodericus verkocht door Lambertus van der 

Rijt szv Ancelmus Cuper, (5) 2 zilveren lepels van eerstgenoemde 

Theodericus. Voornoemde Matheus verklaarde hiermee ontvangen te hebben van 

eerstgenoemde Theodericus alle goederen resp. dat voldaan is aan alle 

beloften, beloofd resp. gedaan aan voornoemde Matheus en zijn vrouw 

Elizabeth dv eerstgenoemde Theodericus. 

 

Duplicetur. 

Theodericus de Rode sartor #filius quondam Theoderici Snijder de Rode 

usufructum sibi competentem in# hereditario (dg: -um) censu trium 

aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum monete Filfordie 

quem censum Lambertus van der Rijt promiserat se daturum et soluturum 

Waltero de Amersfoert hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex 

domo et area que fuerat quondam Arnoldi Cuper sita in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Johannis de Os ex uno et inter hereditatem 

que fuerat quondam Willelmi Quademaet ex alio et de quo censu dictus 

Theodericus unam medietatem erga Johannem filium quondam Goeswini van den 

Broec maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Walteri acquisierat prout in litteris et reliquam medietatem erga 

Arnoldum filium Volcwini Mijs soen de Amersfoert acquisierat prout in 

litteris item #in# hereditaria (dg: -m) paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam Johannes Hazart promiserat se daturum et soluturum 

Petro Wulner hereditarie purificationis ex domo et orto sitis in parochia 
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de Rode ad locum dictum Bovenrode inter hereditatem Jacobi Katherinen 

soen ex uno et inter quamdam plateam ex alio atque ex omnibus juribus ad 

dictos domum et ortum spectantibus in communitatibus quibuscumque et in 

platea predicta quam (dg: censum) paccionem primodictus Theodericus erga 

dictum Petrum Wulner acquisierat prout in litteris item in hereditario 

censu XX solidorum supportato primodicto Theoderico a Laurencio de Wetten 

prout in litteris atque in octo hont terre sitis juxta hereditatem dictam 

des Meesters Donc inter hereditatem Henrici de Aggere ex uno et inter 

aquam dictam die Dijesa ex alio venditis Theoderico primodicto a Lamberto 

van der Rijt genero Ancelmi Cuper prout in litteris atque in duobus (dg: 

con) cocleariis argenteis primodicti Theoderici legitime supportavit 

Matheo (dg: filio) Kijtsart genero dicti Theoderici promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et hiis 

mediantibus dictus Matheus palam recognovit sibi per primodictum 

Theodericum fore satisfactum ab omnibus bonis et promissionibus promissis 

et factis dicto Matheo cum Elizabeth sua uxore filia (dg: dicti) 

Theoderici primodicti ab eodem Theoderico nomine dotis ut dicebat. Testes 

Nijcholaus et Willelmus datum in profesto Valentini. 

 

BP 1183 f 086v 02 di 13-02-1403. 

Voornoemde Matheus Kijtsart ev Elizabeth dv Theodericus van Rode snijder 

zvw Theodericus Snijder van Rode beloofde aan eerstgenoemde Theodericus, 

tbv de andere kv eerstgenoemde Theodericus, bij de deling van de goederen 

die eerstgenoemde Theodericus zal nalaten in te brengen een erfcijns van 3 

dobbel mottoen geld van Vilvoorde, een erfcijns van 20 schelling, een 

erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en voornoemde 8 hont land, of dat 

elk van de kv eerstgenoemde Theodericus, door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Aleijdis dvw Lambertus van der Rijt, vooraf hetzelfde zal krijgen. 

 

Dictus Matheus #maritus et tutor# promisit super omnia dicto (dg: Mat) 

Theoderico ad opus aliorum liberorum eiusdem Theoderici si ipse Matheus 

vel Elizabeth eius uxor aut heredes eiusdem Elizabeth ad communem 

divisionem faciendam de bonis que dictus Theodericus post se relinquet in 

sua morte #venire voluerint# et ipsa bona condividere quod tunc idem 

Matheus aut Elizabeth aut heredes eiusdem Elizabeth ad huiusmodi 

divisionem importabunt hereditarium censum trium dobbel mottoen monete 

Filfordie et hereditarium censum XX solidorum et hereditariam (dg: 

censum) paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco et dicta octo 

hont terre (dg: antequam idem Matheus) vel quod quis aliorum liberorum 

dicti Theoderici ab ipso et Aleijde quondam eius uxore filia quondam 

Lamberti van der Rijt pariter genitorum de predictis bonis dicti 

Theoderici prelevabit tantum antequam dictus Matheus aut Elizabeth eius 

uxor aut heredes eiusdem Elizabeth ad huiusmodi divisionem venire 

poterunt et dicta bona condividere vel apprehendere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 086v 03 wo 14-02-1403. 

Rodolphus gnd Lambrechts soen droeg over aan Johannes Buc van Gheffen (1) 3 

lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd Jans Brake van Ghiffen, tussen 

Johannes zv Ghibo gnd Pelser enerzijds en Henricus Jans soen anderzijds, 

welke 3 lopen land voornoemde Rodolphus Lambrechts soen gekocht had van 

Hadewigis dv voornoemde Henricus Jans soen, (2) 1 zesterzaad roggeland, in 

Geffen, ter plaatse gnd Lijsbeth Vrancken Brake, tussen Johannes Ghiben 

enerzijds en Beatrix gnd Loden anderzijds, welke zesterzaad voornoemde 

Rodolphus Lambrechts gekocht had van Henricus van Gheffen zv Johannes van 

Gheffen. Nijcholaus Haghen ev Mechtildis, Arnoldus van Orthen ev Hilla, en 

Johannes van der Haghe ev Katherina, dv eerstgenoemde Rodolphus, en de 

gezusters Elizabeth en Heijlwigis, dv voornoemde Rodolphus Lambrecht soen, 

deden afstand. 

 

Rodolphus (dg: filius quondam Lamberti) dictus Lambrechts soen tres 

lopinatas terre siliginee sitas in parochia de !Ghiffen in loco dicto 
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Jans Brake de Ghiffen inter hereditatem Johannis filii Ghibonis dicti 

Pelser ex uno et hereditatem Henrici Jans soen ex alio quas tres 

lopinatas terre dictus Rodolphus Lambrechts soen erga Hadewigem filiam 

dicti Henrici Jans soen emendo acquisierat (dg: prout in litteris) #ut 

dicebat# atque unam sextariatam terre siliginee sitam in dicta parochia 

ad locum dictum Lijsbeth Vrancken Brake inter hereditatem Johannis Ghiben 

ex uno et hereditatem Beatricis dicte Loden ex alio quam sextariatam 

terre dictus Rodolphus Lambrechts erga Henricum de Gheffen filium 

Johannis de Gheffen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Buc de Gheffen promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. 

Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis Nijcholaus Haghen 

maritus legitimus Mechtildis sue uxoris Arnoldus de Orthen maritus 

legitimus Hille sue uxoris et Johannes van der Haghe maritus legitimus 

Katherine sue uxoris filiarum primodicti Rodolphi atque Elizabeth #et# 

Heilwigis sorores filie dicti Rodolphi Lambrecht soen cum tutore super 

dictis tribus lopinatis atque (dg: s) sextariata terre et super jure ad 

opus dicti Johannis Buc de Gheffen hereditarie renuntiaverunt 

promittentes cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et suorum coheredum deponere. Testes Scilder 

et Broeder datum in festo Valentini. 

 

1183 f.087r. 

 in festo Valentini: woensdag 14-02-1403. 

 

BP 1183 f 087r 01 wo 14-02-1403. 

Ghisbertus gnd Ghize zv Walterus Ghiben soen: de helft van een erfgoed met 

gebouwen, tuinen, akkers en beemden, aaneengelegen, van wijlen hr Johannes 

van Zeelst priester investiet van Zeelst, gelegen in Zeelst, tussen 

Henricus van den Campe enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden 

strekkend aan voornoemde gemeint, van welke erfgoederen eerstgenoemde 

Ghisbertus het vruchtgebruik van Corstianus nzvw voornoemde hr Johannes van 

Zeelst priester, door voornoemde hr Johannes verwekt bij Elizabeth dvw 

Godefridus van Loen {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghisbertus dictus Ghize filius Walteri Ghiben soen medietatem cuiusdam 

hereditatis cum suis edificiis ortis agris et pratis sibi adiacentibus 

quondam domini Johannis de Zeelst presbitri investiti olim de Zeelst 

sitis in parochia de Zeelst inter hereditatem Henrici van den Campe ex 

uno et communitatem ex alio tendentibus cum utroque fine ad dictam 

communitatem (dg: quam hereditatem) #et de quibus hereditatibus# cum suis 

edificiis ortis agris et pratis #primodictus Ghisbertus usufructum# (dg: 

Arnoldus Rover Snobben filius quondam Snobbe) erga Corstianum filium 

naturalem dicti quondam domini Johannis de Zeelst presbitri ab eodem 

domino Johanne et Elizabeth filia quondam Godefridi de Loen 

 

BP 1183 f 087r 02 wo 14-02-1403. 

Ghisbertus gnd Ghize zv Walterus Ghiben soen verkocht aan Robbertus nzv hr 

Robbertus ridder heer van Grevenbroec beide helften van een erfgoed met 

gebouwen, tuinen, akkers en beemden, aaneengelegen, van wijlen hr Johannes 

van Zeelst priester investiet van Zeelst, in Zeelst, tussen Henricus van 

den Campe enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend 

aan voornoemde gemeint, welke helften eerstgenoemde Ghisbertus Gize 

verworven had van Arnoldus Rover zvw Johannes Snobbe, belast met een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oerle, en een b-erfcijns van 8 penning 

aan de grondheer. 

 

Ghisbertus dictus Ghize filius Walteri Ghiben soen medietatem cuiusdam 

hereditatis cum suis edificiis ortis agris et pratis sibi adiacentibus 

quondam domini Johannis de Zeelst presbitri investiti olim de Zeelst 

sitis in parochia de Zeelst inter hereditatem Henrici van den Campe ex 
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uno et communitatem ex alio tendentibus cum utroque fine ad dictam 

communitatem atque reliquam medietatem (dg: dictarum hereditatum) dicte 

hereditatis cum suis edificiis ortis agris et pratis quas medietates 

dicte hereditatis primodictus Ghisbertus Gize erga Arnoldum Rover filium 

quondam Johannis Snobbe acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendidit Robberto filio naturali domini Robberti militis domini de 

Grevenbroec promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: quatuor modiis) hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Oirle et hereditario censu (dg: octo) octo 

denariorum domino fundi exinde solvendo. Testes Coptiten et Broder datum 

in festo Valentini. 

 

BP 1183 f 087r 03 wo 14-02-1403. 

Henricus van Krekelhoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Krekelhoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 087r 04 wo 14-02-1403. 

Lambertus smid van Middelrode verkocht aan mr Willelmus den Aenbeeldemaker 

zvw Gerardus een lijfrente van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit al zijn goederen. 

 

Lambertus (dg: de) faber de Middelrode legitime vendidit magistro 

Willelmo (dg: filio Ge quondam Gerardi) den Aenbeeldemaker filio quondam 

Gerardi annuam et vitalem pensionem XX solidorum monete solvendam ad suam 

vitam et non ultra nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis dicti 

venditoris quocumque locorum consistentibus ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 087r 05 wo 14-02-1403. 

Rodolphus Lambrechts soen verkocht aan Johannes Buc van Gheffen ½ morgen 

land, in Geffen, ter plaatse gnd op die Gemeijnt, tussen Arnoldus Snijder 

enerzijds en voornoemde Rodolphus anderzijds, met een eind strekkend aan de 

tuinen te weten aan de plaats gnd die Hueve en met het andere eind aan een 

sloot gnd die Vrede Grave. Verkoper en met hem Nijcholaus Haghen ev 

Mechtildis, Arnoldus van Orthen ev Hilla, en Johannes van der Haghe ev 

Katherina, dv voornoemde verkoper, en Elizabeth en Heijlwigis, dv 

voornoemde verkoper beloofden lasten af te handelen. 

 

Rodolphus Lambrechts soen dimidium juger terre situm in parochia de 
!Ghiffen ad locum dictum op die Gemeijnt (dg: retro) inter hereditatem 

Arnoldi Snijder ex uno et hereditatem dicti Rodolphi ex alio tendens cum 

uno fine ad (dg: locum dictum) ortos scilicet ad locum dictum die Hueve 

et cum reliquo fine ad quoddam fossatum dictum die Vrede Grave ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Buc de Gheffen promittentes dictus venditor 

et cum eo Nijcholaus Haghen maritus legitimus Mechtildis sue uxoris 

Arnoldus de Orthen maritus legitimus Hille sue uxoris et Johannes van der 

Haghe maritus legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti venditoris 

atque Elizabeth et Heijlwigis filie eiusdem venditoris cum tutore super 

omnia warandiam (dg: et obligationem de ac impetitionem) et omnem 

obligationem ac impetitionem deponere. Testes Scilder et Broder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 087r 06 wo 14-02-1403. 

Johannes Pijnappel en Heijlwigis Hacken dvw Godefridus Buc, door wijlen 

voornoemde Godefridus verwekt bij zijn vrouw Mechtildis, Gheerlacus Boest 

ev Agnes dvw Petrus Pijnappel en Gerardus Knode zvw Ghibo Herinc, door 

voornoemde Ghibo verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth, deden afstand van 

alle goederen van Johannes van Gheldrop zvw Johannes van Gheldorp {niet 

afgewerkt contract}.  
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Johannes Piinappel et Heijlwigis Hacken (dg: et) filia quondam Godefridi 

Buc ab eodem quondam Godefrido et Mechtilde sua uxore pariter genita cum 

tutore Gheerlacus Boest maritus legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Petri Pijnappel et Gerardus Knode filius quondam Ghibonis Herinc 

ab eodem Ghibone et quondam Elizabeth sua uxore pariter genitus super 

omnibus et singulis bonis Johannis de Gheldrop filii quondam Johannis de 

Gheldorp 

 

BP 1183 f 087r 07 wo 14-02-1403. 

Wouterus die Heelt van Dijnther en zijn zoon Wouterus verkochten aan 

Henricus zvw Johannes Screijmaker, tbv de broederschap van Onze-Vrouwe in 

Den Bosch, een n-erfcijns van 18 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit 1 zesterzaad roggeland, in Dinther, ter plaatse gnd die Velde 

Acker, tussen wijlen Henricus Ghecke zv Johannes enerzijds en voornoemde 

verkopers anderzijds, reeds belast met ½ oude groot aan de grondheer. 

 

Wouterus die Heelt de Dijnther et Wouterus eius filius hereditarie 

vendiderunt Henrico (dg: Scre) filio quondam Johannis Screijmaker et (dg: 

magistro Cristiano Conincs) ad opus confraternitatis nostre domine in 

Busco hereditarium censum decem et octo solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex una sextariata terre siliginee sita in 

parochia de Dijnther ad locum dictum die Velde Acker inter hereditatem 

quondam Henrici Ghecke filii Johannis ex uno et hereditatem dictorum 

venditorum ex alio ut dicebant promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et #aliam# obligationem deponere excepto dimidio grosso 

antiquo domini fundi exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 087r 08 wo 14-02-1403. 

Goeswinus Colen soen van Dijnther verkocht aan voornoemde Henricus zvw 

Johannes Screijmaker, tbv de broederschap van Onze-Vrouwe in Den Bosch, een 

n-erfcijns van 36 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

stuk land, gnd dat Roije Lant, 4 lopen rogge groot, in Dinther, tussen een 

gemene weg enerzijds en Elizabeth Rummels anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van de heer van Helmond en met het andere eind aan 

Jutta ?Supkens. 

 

Goeswinus Colen soen de Dijnther hereditarie vendidit dicto Henrico (dg: 

et magistro Cristiano) ad opus confraternitatis nostre domine in Busco 

censum hereditarium XXXVI solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex (dg: pecia ter) pecia terre dicta dat Roije Lant 

quatuor lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de Dijnther 

inter (dg: hereditatem) communem viam ex !alio et inter hereditatem 

Elizabeth Rummels ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem domini de 

Helmont et cum reliquo fine ad hereditatem Jutte (dg: Sl) ?Supkens ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et #aliam# 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1183 f.087v. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1403. 

 

BP 1183 f 087v 01 do 15-02-1403. 

Walterus zvw Willelmus Writer deed tbv Arnoldus Doermans afstand van alle 

goederen, die voornoemde Arnoldus eertijds verworven had van wijlen 

voornoemde Willelmus, en van Johannes, Elizabeth en Aleijdis, kvw 

voornoemde Willelmus, gelegen onder Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel. 

 

Solvit. 

Walterus filius quondam Willelmi Writer super omnibus et singulis bonis 

que Arnoldus Doermans erga dictum quondam Willelmum Johannem Elizabeth et 

Aleijdem liberos eiusdem quondam Willelmi dudum acquisierat quocumque 
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locorum infra parochiam de Oesterwijc ad locum Berkel consistentibus sive 

sitis ut dicebat atque super jure ad opus dicti Arnoldi hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Egidius et Danijel datum in crastino Valentini. 

 

BP 1183 f 087v 02 do 15-02-1403. 

Henricus Hermans soen van Gheffen en Theodericus Rover zv Gerardus Arts 

sMans soen beloofden aan Johannes van de Kelder, gedurende 3 jaar, elk jaar 

met Sint-Martinus, 18 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Henricus Hermans soen de Gheffen et Theodericus Rover filius Gerardi Arts 

sMans soen promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Johanni de Penu ad spacium trium annorum proxime futurorum quolibet 

dictorum trium annorum XVIII Stramproedsche Gelre gulden vel valorem 

Martini. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 087v 03 do 15-02-1403. 

Destijds had Jordanus zv Arnoldus Tielkini gerechtelijk gekocht van Matheus 

van Doerne snijder alle goederen van Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteels. Voornoemde Jordanus droeg thans over aan Jacobus Stevens soen een 

huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke, in Den Bosch, 

aan de Peperstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus van der Hasselt enerzijds 

en erfgoed van Henricus Rovers bakker anderzijds, strekkend vanaf de 

Peperstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Johannes Carnauwe, met 

muren en toebehoren van voornoemd huis. Voornoemde Jacobus zal hieruit 

betalen (1) een b-erfcijns van 24 schelling aan dekaan en kapittel van de 

kerk van Den Bosch, (2) een b-erfcijns van 8 pond geld, die Ghibo Scaep 

hieruit en uit andere goederen van wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke 

beurde, zó dat noch Henricus van Eijcke zvw voornoemde Gerardus, noch 

andere erfgoederen van wijlen voornoemde Gerardus daarvan schade 

ondervinden. Voornoemde heren, dekaan en kapittel zullen uit voornoemde 

cijns van 24 schelling de hertogencijns betalen die uit voornoemd huis, erf 

en tuin gaat. {Niet afgewerkt contract6}. 

 

Notum sit universis quod cum Jordanus filius Arnoldi Tielkini omnia bona 

Gerardi de Eijcke #filii quondam Henrici Posteels# erga Matheum de Doerne 

sartorem per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisierat prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Jordanus domum aream et ortum dicti quondam Gerardi 

de Eijcke sitos in Busco ad vicum dictum Peperstraet inter hereditatem 

Nijcholai van der Hasselt ex uno et inter hereditatem Henrici Rovers 

pistoris ex alio tendentes a dicto vico retrorsum ad hereditatem quondam 

Johannis Carnauwe (dg: ut dicebat he) simul cum muris et attinentiis ad 

dictam domum et aream spectantibus ut dicebat hereditarie supportavit 

Jacobo Stevens soen cum litteris et jure occasione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

conditione quod dictus Jacobus #hereditarium# censum #XXIIII solidorum# 

(dg: cap) decano et capitulo ecclesie de Busco et hereditarium censum 

octo librarum monete quem Ghibo Scaep ex premissis et quibusdam aliis 

bonis dicti quondam Gerardi de Eijcke solvendum (dg: exinde) habuit ut 

dicebat exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et 

solvet ex domo area et orto predictis quod nec (dg: dco) Henrico de 

Eijcke filio dicti quondam Gerardi nec ad et supra (dg: q) alias 

hereditates dicti quondam Gerardi dampna exinde eveniant in futurum ut 

ipse Jacobus sub obligatione dictorum domus aree et orti #et aliorum 

bonorum dicti Jacobi# (dg: dan) promisit hoc adiuncto quod (dg: dictus) 

dicti domini decanus et capitulum solvent (dg: cens) de dicto censu (dg: 

X) XXIIII solidorum censum domini ducis ex dictis domo area et orto 

                         
6 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 090r 05 do 15-02-1403. 
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solvendum. 

 

BP 1183 f 087v 04 do 15-02-1403. 

Voornoemde Jordanus droeg vervolgens over aan Henricus van Eijcke zvw 

Gerardus van Eijcke alle voornoemde goederen van voornoemde Gerardus van 

Eijcke, uitgezonderd voornoemd huis, erf en tuin, die voor Jacobus Stevens 

zijn gereserveerd. {Niet afgewerkt contract7}. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum esset ut supra constitutus dictus 

Jordanus dicta bona omnia dicti Gerardi de Eijcke predictis domo area et 

orto exceptis et Jacobo Stevens reservatis hereditarie supportavit 

Henrico de Eijcke filio dicti quondam Gerardi cum litteris et jure 

occasione promittens super omnia ratam servare. 

 

BP 1183 f 087v 05 do 15-02-1403. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre verkocht aan Willelmus zv 

Johannes Zegers soen een stuk land van wijlen voornoemde Theodericus van 

Steenre, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, ter plaatse gnd in 

die Buenre, tussen Johannes van den Hoevel enerzijds en Petrus van Gherwen 

en Jordanus van Herende anderzijds. Johannes van Ghemert deed afstand. 

 

-. 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre peciam terre dicti 

quondam Theoderici de Steenre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Luttel Eijnde in loco dicto in die Buenre inter hereditatem 

Johannis van den Hoevel ex uno et inter hereditates Petri de Gherwen et 

Jordani de Herende ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio 

Johannis Zegers soen promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere. Quo facto Johannes de Ghemert super premissis 

et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renuntiavit promittens super 

omnia ratam servare. Testes Dijnther et Danijel datum in crastino 

Valentini. 

 

1183 f.088r. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1403. 

 

BP 1183 f 088r 01 do 15-02-1403. 

Zibertus van Hoculem, Arnoldus Hake, Bernardus Sceijvel en Johannes Broet 

beloofden aan Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel 70 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde na maning te betalen. Nadat voornoemde schuldenaren 3 persen 

van wijlen Johannes Hoet van Mechlen en zijn zoon Adam, met toebehoren, aan 

voornoemde Johannes Molle gerechtelijk hebben verkocht, zijn voornoemde 

schuldenaren en hun goederen ontlast van deze belofte. 

 

Zibertus de Hoculem Arnoldus Hake Bernardus Sceijvel et Johannes Broet 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Molle filio quondam Ghibonis 

Sceijnckel LXX novos Gelre gulden vel valorem ad eius monitionem 

persolvendos tali annexa conditione postquam (dg: dictus Johannes Molle) 

#dicti debitores# tria torcularia quondam Johannis Hoet de Mechlen et Ade 

eius filii cum suis attinentiis vendiderint seu firmaverint seu vendere 

vel firmare procuraverint dicto Johanni Molle per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco quod (dg: dicti) tunc dicti debitores et 

eius bona a presenti promissione et obligatione erunt quiti liberi et 

penitus absoluti. Testes Egidius et Danijel datum in crastino Valentini. 

 

BP 1183 f 088r 02 do 15-02-1403. 

Arnoldus Hake zvw Arnoldus Hake verhuurde aan Henricus Roest en zijn vrouw 

Aleijdis 2 morgen land van wijlen Ghibo Herinc, in Alem, ter plaatse gnd 

Gewande, tussen Rutgherus van Gheldorp enerzijds en Johannes van Ghewanden 

                         
7 Voor afgewerkt(?) contract zie BP 1183 f 090v 08 do 15-02-1403. 
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anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus 

(za 11-11-1402), per jaar voor 11 nieuwe Gelderse gulden (dg: of), 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus 

te betalen. Belast met het onderhoud van 1/3 deel van 2 roeden zegedijk en 

1/3 deel van 2 roeden waterlaat. Eén brief voor Arnoldus. 

 

Arnoldus Hake filius quondam Arnoldi Hake (dg: j) duo jugera terre 

quondam Ghibonis Herinc sita in parochia de Alem ad locum dictum 

Ghewanden inter hereditatem Rutgheri de Gheldorp ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Ghewanden ex alio locavit Henrico Roest et 

Aleijdi eius uxori ab eisdem ad spacium sex annorum festum Martini 

proxime preteritum (dg: futurum) sine medio sequentium possidenda 

quolibet dictorum sex annorum pro XI novis Gelre gulden (dg: vel) 

scilicet novem boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden 

computato dandis sibi ab aliis quolibet dictorum sex annorum Martini 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alii 

#indivisi# super omnia repromiserunt promiserunt insuper quod ipsi 

terciam partem #ad premissa spectantem# duarum virgatarum aggeris dicti 

zegedike et terciam partem ad premissa spectantem duarum virgatarum (dg: 

aggeris dicti) aqueductus dicto spacio pendente in bona dispositione 

observabunt quod dicto Arnoldo dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. Et erit tantum una littera pro Arnoldo. 

 

BP 1183 f 088r 03 do 15-02-1403. 

Voornoemde Henricus Roest en Aleijdis verkochten aan voornoemde Arnoldus 

Hake 3 koeien en 2 kalveren, in het huis van voornoemde Henricus, ter 

plaatse gnd Heijnxstem. Henricus en Aleijdis zullen deze dieren te 

schattingsrecht houden van voornoemde Arnoldus, voor de duur van 3 jaar, 

ingaande Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen aanstaande (di 01-05-1403). 

Zodra Arnoldus hiervan 20 nieuwe Gelderse gulden heeft ontvangen, zullen de 

dieren en hun nakomelingen voor één helft van Henricus en Aleijdis zijn en 

voor de andere helft van Arnoldus. Henricus en Aleijdis zullen in elk van 

de 3 jaar van elke koe een kalf voederen. 

 

Dicti Henricus Roest et Aleijdis (dg: d) tres vaccas et duos vitulos 

consistentes in domo dicti Henrici sita (dg: in) ad locum dictum 

Heijnxstem ut dicebant legitime vendiderunt Arnoldo Hake predicto 

promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa 

conditione quod dictus Henricus #et Aleijdis# premissa et omnia inde 

provenienda et enutrienda tenebit! a dicto Arnoldo ad (dg: jus) spacium 

trium annorum festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum (dg: sine) 

proxime futurum sine medio sequentium ad jus stabilitionis (dg: d) et 

quandocumque dictus Arnoldus de premissis perceperit et levaverit XX 

novos Gelre gulden quod tunc premissa et omnia inde provenienda erunt 

mediatim dictorum Henrici et Aleijdis et mediatim dicti Arnoldi item quod 

dicti Henricus et Aleijdis quolibet dictorum trium annorum depascent de 

qualibet vacca unum vitulum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 088r 04 do 15-02-1403. 

Godefridus zvw Willelmus van den Eijnde verkocht aan Arnoldus zv Johannes 

Wever van Stripe, tbv zijn vooornoemde vader Johannes, een n-erfpacht van 

10 lopen rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in Strijp te leveren, 

gaande uit een b-erfpacht van 5 mud 2 lopen rogge, aan voornoemde verkoper 

behorend, in een b-erfpacht van 8 mud 4 lopen rogge, maat van Eindhoven, 

welke pacht van 8 mud 4 lopen Henricus szvw voornoemde Willelmus van den 

Eijnde, en Elijas, Egidius, Henricus, voornoemde Godefridus en Mechtildis, 

kvw voornoemde Willelmus van den Eijnde, met Lichtmis beurden, gaande uit 

(1) erfgoederen, die aan hen gekomen waren na erfdeling, in Strijpe, 

hiervan uitgezonderd (1a) een huis en tuin, en de cijnzen die daarbij 

horen, die voornoemde Henricus szvw voornoemde Willelmus en kvw voornoemde 

Willelmus daarvan erfelijk behouden, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 
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maat van Eindhoven, gaande uit goederen van wijlen Elijas van den Eijnde, 

welke pacht Henricus Prijem mede tot onderpand had gesteld voor de levering 

van de pacht van 8 mud 4 lopen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Arnoldus. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi van den Eijnde hereditarie vendidit 

Arnoldo filio Johannis Wever de Stripe ad opus eiusdem Johannis sui 

patris hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de Eijndoven 

solvendam hereditarie purificationis et in Strijp tradendam ex 

hereditaria paccione quinque modiorum et duorum lopinorum siliginis ad 

dictum venditorem spectante in hereditaria paccione octo modiorum et 

quatuor lopinorum siliginis dicte mensure quam paccionem (dg: unius m) 

octo modiorum et quatuor lopinorum siliginis Henricus gener dicti quondam 

Willelmi van den Eijnde Elijas Egidius Henricus et Godefridus predictus 

et Mechtildis liberi dicti quondam Willelmi van den Eijnde solvendam 

habuerunt hereditarie purificationis ex hereditatibus eis mediante 

divisione in partem cessis sitis in parochia de Strijpe (dg: ex) exceptis 

et #(dg: de)# dictis #Henrico# genero et liberis dicti quondam Willelmi 

van den Eijnde (dg: d libere) de premissis libere reservatis domo et orto 

et censibus ad predictas hereditates de jure solvendis quos domum ortum 

et census dictus Henricus gener dicti quondam Willelmi et liberi eiusdem 

quondam Willelmi (dg: ex) #de# premissis obtinent hereditarie atque ex 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure percipienda et 

levanda de bonis quondam Elije van den Eijnde quam (dg: modium) paccionem 

unius modii siliginis (dg: d) Henricus Prijem pro solutione dicte 

paccionis octo modiorum et quatuor lopinorum siliginis ad pignus imposuit 

et obligavit ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: excepta hereditaria paccione octo lopinorum 

siliginis here) et sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Wil datum 

supra. Tradetur littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1183 f 088r 05 do 15-02-1403. 

Voornoemde verkoper verkocht aan Everardus zvw Rodolphus gnd Roef van den 

Spiker, tbv hem en Arnoldus, Katherina en Elizabeth, kvw voornoemde 

Rodolphus, een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Eindhoven, uit 

voornoemde pacht van 5 mud 2 lopen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Everardus. 

 

Dictus venditor hereditarie vendidit Everardo filio quondam Rodolphi 

dicti Roef van den Spiker ad opus sui et ad opus Arnoldi Katherine et 

Elizabeth liberis! dicti quondam Rodolphi hereditariam paccionem octo 

lopinorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie ut supra ex dicta 

paccione quinque modiorum et duorum lopinorum siliginis promittens (dg: 

s) ut supra. Testes datum supra. Tradetur littera dicto Everardo. 

 

1183 f.088v. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1403. 

 

BP 1183 f 088v 01 do 15-02-1403. 

Elizabeth dvw Johannes van den Reecke verkocht aan haar broer Nijcholaus 

zvw voornoemde Johannes alle erfgoederen, die aan haar gekomen waren na 

overlijden van haar ouders, onder Nistelrode, ter plaatse gnd den Wijden 

Hoff. 

 

Elizabeth filia quondam Johannis van den Reecke cum tutore omnes et 

singulas (dg: bona hereditaria bona hereditaria) hereditates sibi de 

morte quondam parentum suorum successione advolutas quocumque locorum 

infra parochiam de Nijsterle ad locum dictum den Wijden Hoff consistentes 

sive sitas ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholai suo fratri filio 

dicti quondam Johannis promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Danijel datum in 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

113 

crastino Valentini. 

 

BP 1183 f 088v 02 do 15-02-1403. 

Petrus Vuchts zvw Petrus van Sint Ademarus droeg over aan Mijchael Loeken 

zvw Mijchael Loekens ¼ deel in (1) een huis en tuin, eertijds van Henricus 

gnd Groet Heijn, waarin wijlen voornoemde Henricus was overleden, in 

Middelrode, over de brug, naast Yda sConinx enerzijds en kvw Johannes 

Kathelinen soen anderzijds, welk huis en tuin Elijas zvw Theodericus van 

den Berghe verworven had van Engbertus van den Braken en Arnoldus zvw 

Everardus sBruijnen soen, (2) een huis en tuin, onder Berlicum, ter plaatse 

gnd Middelrode, over de brug, naast de plaats gnd dat Middelste Gewat, 

naast Godefridus van Mijddegael enerzijds en Arnoldus Smeets anderzijds, 

welk huis en tuin wijlen voornoemde Elijas gekocht had van Petrus Strael. 

 

-. 

Petrus Vuchts filius quondam Petri de Sancto Ademaro quartam partem ad se 

spectantem in domo et orto dudum Henrici dicti Groet Heijn in quibus idem 

quondam Henricus decessit sitis in Middelrode ultra pontem contigue juxta 

hereditatem Yde sConinx ex uno et inter hereditatem (dg: h) liberorum 

quondam Johannis Kathelinen soen ex alio (dg: atque quartam partem ad 

ipsum sp) quos domum et ortum Elijas filius quondam (dg: Arnoldi v) 

Theoderici van den Berghe erga Engbertum van den Braken et Arnoldum 

filium quondam Everardi sBruijnen soen acquisierat atque in domo et orto 

cum suis attinentiis sitis infra parochiam de Berlikem ad locum dictum 

Middelrode ultra pontem juxta locum dictum dat Middelste Gewat juxta 

hereditatem Godefridi de Mijddegael ex uno et juxta hereditatem (dg: Go) 

Arnoldi Smeets ex alio (dg: prout dicti domus et orti ibidem sunt 

situati) et quos domum et ortum jamdictos dictus quondam Elijas erga 

Petrum Strael emendo acquisierat (dg: ut i) prout premissa ad presens 

ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie supportavit Mijchaeli Loeken 

filio quondam Mijchaelis Loekens promittens super omnia (dg: v) ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Nijcholaus et Wil 

datum supra. 

 

BP 1183 f 088v 03 do 15-02-1403. 

Henricus Watermael verhuurde aan Henricus Hals zvw Johannes Rutgers soen 

1/14 deel in een tiende gnd Watermaels Tiende, in de dingbank van Heze bij 

Nuland, voor een periode van 6 jaar. Verhuurder en met hem Walterus van 

Ghestel, zijn vrouw Hadewigis dv voornoemde Henricus, Baudewinus zv 

Johannes Boijdens soen en Johannes Knoep zvw Johannes Ridder beloofden 

lasten af te handelen en dat Albertus Baudens soen en zijn vrouw Elizabeth 

dv voornoemde Henricus met deze verhuur zullen instemmen. 

 

-. 

Henricus Watermael (dg: v) decimam quartam partem ad ipsum spectantem in 

quadam decima dicta Watermaels Tiende consistente in (dg: vill) 

jurisdictione dicta dingbanc de Heze prope Nuwelant (dg: in) atque in 

attinentiis et juribus eiusdem decime quarte partis dicte decime singulis 

et universis prout dicta integra decima ibidem sita est ut dicebat 

locavit Henrico Hals filio quondam Johannis Rutgers soen ab eodem ad 

spacium sex annorum proxime futurorum #libere# possidendam promittentes 

et cum eo Walterus de Ghestel et Hadewigis eius uxor filia dicti Henrici 

Baudewinus (dg: filius) filius Johannis Boijdens soen Johannes Knoep 

filius quondam Johannis Ridder indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere dicto spacio pendente et quod ipsi 

Albertum Baudens soen et Elizabeth eius uxorem filiam dicti Henrici dicte 

locationi facient consentire et ipsam ratam servare. Testes Dijnther et 

Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 088v 04 do 15-02-1403. 

Johannes van Os zvw Johannes van Os verhuurde aan Petrus zvw Gerardus 
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Hadewigen soen en Baudewinus zvw Arnoldus Ghenen soen een kamp, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bosch Buenre, tussen Gerardus van Bruggen 

enerzijds en Willelmus Truden soen anderzijds, voor een periode van 8 jaar, 

per jaar voor 8½ nieuwe Gelderse gulden zoals die nu beurs gaan of de 

waarde, te weten 10 Vlaamse plakken voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, 

met Sint-Martinus te betalen. Ze zullen het kamp het laatste jaar niet 

bezaaien. 

 

Johannes de Os filius quondam Johannis de Os quemdam campum situm in 

parochia de Roesmalen ad locum dictum Bosch Buenre inter hereditatem 

Gerardi de Bruggen ex uno et inter hereditatem Willelmi Truden soen ex 

alio ut dicebat locavit Petro filio quondam Gerardi Hadewigen soen et 

Baudewino filio quondam Arnoldi Ghenen soen ab eisdem ad spacium octo 

annorum proxime futurorum possidendum quolibet dictorum octo annorum pro 

(dg: novem gul) #octo et dimidio# novis Gelre gulden (dg: scilicet 

quolibet dictorum octo novorum pro nov) quales jam currunt vel valorem 

(dg: ad s dandis sibi ab) scilicet (dg: novem bo) X Vlemsche placken pro 

quolibet novo Gelre gulden computato dandis sibi ab alio quolibet 

dictorum octo annorum Martini promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere dicto spacio pendente et alii super omnia 

repromiserunt tali annexa conditione quod ipsi ultimo anno non 

seminabunt. Testes (dg: datum supra) Nijcholaus et Wil datum in crastino 

Valentini. 

 

BP 1183 f 088v 05 do 15-02-1403. 

Sijmon zv Mauritius van Boemel droeg over aan Henricus van Laerhoven zvw 

Nijcholaus van Laerhoven (1) een stuk land van wijlen Johannes van den 

Rijtbosch, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus Sijmon 

enerzijds en Walterus Gobels anderzijds, (2) ¼ deel, dat aan wijlen 

voornoemde Johannes behoorde, in 1 bunder beemd, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd in het Venne, (3) een stuk land, in Haaren, naast de kapel van 

Sint-Martinus, tussen Henricus van den Pol enerzijds en Heijlwigis {f.089r} 

Godevarts anderzijds, (4) een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen kvw Yda van der Meer enerzijds en voornoemde Henricus van 

den Pol anderzijds. 

 

(dg: Anthonius) Sijmon filius Mauritii de Boemel peciam terre quondam 

Johannis van den Rijtbosch sitam in parochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter hereditatemn Henrici Sijmon! ex uno et inter hereditatem 

Walteri Gobels ex [alio] (dg: ut dicebat hereditarie sup) atque quartam 

partem que ad dictum quondam Johannem spectabat in uno bonario prati sito 

in parochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum int Venne (dg: inter he 

ut dic) item peciam terre sitam in parochia de Haren predicta juxta 

capellam sancti Martini inter hereditatem Henrici van den Pol ex uno et 

inter hereditatem Heijlwigis 

 

1183 f.089r. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1403. 

 

BP 1183 f 089r 01 do 15-02-1403. 

Godevarts ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia de Haren ad 

dictum locum Beilver vocatum inter hereditatem liberorum #quondam# Yde 

van der Meer ex uno et inter hereditatem Henrici van den Pol predicti ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Laerhoven filio 

quondam Nijcholai de Laerhoven promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam Johannis van den Rijtbosch deponere. Testes Nijcholaus et Wil 

datum in crastino Valentini. 

 

BP 1183 f 089r 02 do 15-02-1403. 

(dg: voornoemde Henricus droeg voornoemde goederen over aan Arnoldus van 
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den Broec zvw Willelmus van den Broec). 

 

(dg: dictus Henricus premissa hereditarie supportavit Arnoldo van den 

Broec filio quondam Willelmi van den Broec cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere). 

 

BP 1183 f 089r 03 do 15-02-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Sijmon 36 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (vr 24-08-1403) te 

betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Sijmoni XXXVI novos Gelre 

gulden vel valorem ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 089r 04 do 15-02-1403. 

Johannes nzvw hr Willelmus heer van Boxtel gaf uit aan Willelmus van 

Dormalen een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Groter Lijemde, tussen de 

gemeint enerzijds en een oude sloot, die voor één helft behoort aan 

voornoemde Johannes en voor de andere helft aan voornoemde Willelmus, 

anderzijds, met de helft van die sloot; de uitgiftte geschiedde voor 1½ 

oude groot grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan 

erfg vw Fijssia van den Berghe, gaande uit voornoemde beemd en uit een 

beemd, die voornoemde Willelmus eertijds verworven had van voornoemde 

Johannes, over voornoemde sloot gelegen. 

 

Johannes filius naturalis quondam domini Willelmi domini de Bucstel 

quoddam pratum situm in parochia de Bucstel ad locum dictum Groter 

Lijemde inter communitatem ex uno et inter (dg: hereditatem) quoddam 

antiquum fossatum mediatim ad dictum Johannem et mediatim ad Willelmum de 

Dormalen spectans ex alio atque medietatem ad eundem Johannem spectantem 

antiqui fossati predicti scilicet illam medietatem dicti fossati que sita 

est versus pratum predictum ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Willelmo predicto ab eodem hereditarie possidendum pro uno et dimidio 

grossis antiquis domino fundi et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco heredibus quondam Fijssie van den Berghe ex 

dicto prato atque ex prato (dg: ultra predictum fossatum sito) quod 

dictus Willelmus dudum erga dictum (dg: Willelmum ad pactum Willelmum) 

Johannem acquisierat sito ultra (dg: pratum) fossatum predictum annuatim 

solvenda danda etc promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit et quod ipse dictam 

paccionem solvet annuatim dictis heredibus dicte quondam Fijssie ex 

duobus pratis predictis annuatim et hereditarie terminis consuetis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 089r 05 do 15-02-1403. 

Voornoemde Johannes nzvw hr Willelmus heer van Boxtel droeg over aan 

Willelmus van Dormalen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Willelmus beloofd had met Lichtmis in Boxtel te leveren aan 

voornoemde Johannes, gaande uit een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Groter Lijemde, tussen Gerardus Hessels soen enerzijds en een oude sloot 

van voornoemde Johannes anderzijds, en uit de helft van die sloot. 

 

Dictus Johannes hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam Willelmus de Dormalen promiserat se daturum et soluturum dicto 

Johanni hereditarie purificationis et in Bucstel traditurum de et ex 

quodam prato sito in parochia de Bucstel ad locum dictum Groter Lijemde 

inter hereditatem Gerardi Hessels soen ex uno et inter quoddam antiquum 

fossatum dicti Johannis ex alio (dg: prout) atque ex medietate eiusdem 

antiqui fossati !dicti scilicet ex illa medietate que sita est versus 
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dictum pratum prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo predicto 

(dg: pro) cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 089r 06 do 15-02-1403. 

Walterus zvw Arnoldus Emmen verkocht aan Henricus van den Bruggen van 

Helvoert verwer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ½ bunder beemd, in Moergestel, ter 

plaatse gnd dat Hoghe Broec, tussen Willelmus Sceijnckel enerzijds en 

kinderen gnd Gobels Kijnderen anderzijds, reeds belast met 1 kleine zwarte 

tournose, (2) 1 dagmaat beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd in die 

Dijese, tussen Henricus die Kemmer enerzijds en Willelmus die Cuper 

anderzijds. 

 

Walterus filius quondam Arnoldi Emmen hereditarie vendidit Henrico van 

den Bruggen de Helvoert tinctori hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex dimidio bonario prati sito in parochia de Ghestel 

prope Oesterwijc ad locum dictum dat Hoghe Broec inter hereditatem 

Willelmi Sceijnckel ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Gobels 

Kijnderen ex alio (dg: ..) atque ex una diurnata prati sita in parochia 

de Oesterwijc in loco dicto in die Dijese inter hereditatem Henrici die 

Kemmer ex uno et inter hereditatem Willelmi die Cuper !ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto parvo nigro Turonensi ex dicto dimidio bonario prati 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Egidius et Danijel datum 

supra. 

 

BP 1183 f 089r 07 do 15-02-1403. 

Heijmericus zvw Johannes Buc van Lijt beloofde aan Nijcholaus die Smijt van 

Kessel zvw Arnoldus Smijt van Hees 25 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse 

plakken of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius over een 

jaar (wo 01-10-1404) te betalen. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis Buc de Lijt promisit super omnia 

Nijcholao die Smijt #de Kessel# filio quondam Arnoldi Smijt de Hees XXV 

novos Gelre gulden X Vlemsche placken vel novem boddrager pro quolibet 

gulden computato a Remigii proxime futuro (dg: persolvendos) ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 089r 08 do 15-02-1403. 

Henricus van den Elsel wonend in Vught, zijn zoon Johannes en Bernardus van 

Veen beloofden aan Willelmus van den Velde 50 nieuwe Gelderse gulden of de 

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

 

Henricus van den Elsel! commorans in Vucht (dg: promisit super omnia 

Willelmo van den Vel) Johannes eius filius et Bernardus de Veen 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo van den Velde L novos Gelre 

gulden vel valorem ad festum Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.089v. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1403. 

 

BP 1183 f 089v 01 do 15-02-1403. 

Johannes Brenthen zvw Ghibo en Gerardus Lodewijchs soen beloofden aan 

Johannes van Helvort zvw Henricus van Helvort molenaar 40 nieuwe Gelderse 

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

 

Johannes (dg: filius) Brenthen filius quondam Ghibonis et Gerardus 

Lodewijchs soen promiserunt indivisi super omnia Johanni de Helvort filio 
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quondam Henrici de Helvort multoris XL novos Gelre gulden vel valorem ad 

pascha proxime futurum persolvendos. Testes Egidius et Danijel datum in 

crastino (dg: omnium sanctorum) Valentini. 

 

BP 1183 f 089v 02 do 15-02-1403. 

Johannes van Gheldorp schoenmaker zvw Franco beloofde aan Johannes Snoec 

schoenmaker, tbv kv Arnoldus Cleijnman door hem verwekt of te verwekken bij 

zijn vrouw Aleijdis dv eerstgenoemde Johannes, 40 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde, te weten 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, na maning te 

betalen. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes van Geldorp of 

Johannes Snoec. 

 

Johannes de Gheldorp sutor filius quondam Franconis promisit super omnia 

Johanni Snoec sutori ad opus (dg: j) liberorum Arnoldi Cleijnman ab ipso 

et Aleijde #sua uxore# filia primodicti Johannis pariter genitorum et 

generandorum XL novos Gelre gulden vel valorem (dg: vel) scilicet X 

Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad monitionem et 

voluntatem dictorum liberorum persolvendos. Testes datum supra. Tradetur 

littera dicto Johanni de Geldorp vel Johanni Snoec. 

 

BP 1183 f 089v 03 do 15-02-1403. 

Johannes zvw Thomas Haelbaec beloofde aan Femija wv Johannes van den Hout, 

gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 9 nieuwe Gelderse gulden (dg: 

of de waarde), 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend. 

Ook beloofde hij een kamp van wijlen voornoemde Johannes, in Empel, naast 

de sluis, te zullen onderhouden van het oude werk. Het laatste jaar zal hij 

het kamp niet bezaaien. 

 

Johannes filius quondam Thome Haelbaec promisit super omnia se daturum et 

soluturum Femije (dg: filie) relicte quondam Johannis van den Hout ad 

spacium trium annorum proxime futurorum quolibet dictorum trium annorum 

proxime futurorum !quolibet dictorum trium annorum novem novos Gelre 

gulden (dg: vel valorem) scilicet novem boddrager vel X Vlemsche placken 

pro quolibet gulden computato et (dg: pro) Martini et pro primo termino 

Martini proxime futuro et quod ipse quemdam campum dicti quondam Johannis 

situm in parochia de Empel juxta sluijsam dicto spacio pendente in bona 

dispositione observabit ab omni opere antiquo ad dictum campum spectante 

quod dicte Femije et supra campum predictum dampna exinde non eveniant et 

quod ipse ultimo anno dictorum trium annorum dictum campum non seminabit. 

Testes Dijnther et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 089v 04 do 15-02-1403. 

Goeswinus Jans soen timmerman: een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die Willelmus Coenen soen van den Wijel {niet afgewerkt contract}. 

 

Goeswinus Jans soen carpentarius hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Willelmus Coenen soen van den Wijel. 

 

BP 1183 f 089v 05 do 15-02-1403. 

Johannes zvw Johannes Houbraken van Scijnle ev Elizabeth sv broeder 

Bonifacius gnd Faes van de derde orde van Sint-Franciscus verkocht aan 

Johannes Sparre kramer zvw Johannes Sparre een n-erfcijns van 30 schelling 

geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 5 lopen land met gebouwen, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Johannes Zonman bv 

voornoemde Elizabeth enerzijds en Belija sv voornoemde Elizabeth 

anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, reeds belast met 

een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Johannes filius quondam Johannis Houbraken de Scijnle (dg: here) maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris sororis olim fratris Bonifacii 

dicti Faes fratris tercii ordinis sancti Francisci hereditarie vendidit 
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Johanni Sparre institori #filio quondam Johannis Sparre# hereditarium 

censum XXX solidorum monete solvendum hereditarie Martini (dg: et in ex 

pi) ex quinque lopinatis terre dicti venditoris sitis in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Johannis Zonman 

fatris !de Elizabeth ex uno et inter hereditatem Belije sororis eiusdem 

Elizabeth ex alio (dg: atque ex) tendentibus cum utroque fiine ad 

communem plateam atque ex edificiis in premissis consistentibus (dg: ?p) 

ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto (dg: XX) hereditario censu XX solidorum 

monete prius exinde solvendo. Testes Egidius et Danijel datum in crastino 

Valentini. 

 

BP 1183 f 089v 06 do 15-02-1403. 

Hermannus Loden soen verkocht aan Theodericus Doijs van den Aelsfoert een 

kamp van wijlen Lambertus Bathen soen, ongeveer 5 morgen groot, in 

Huesselingen, tussen erfgoed gnd Dassendonc enerzijds en Henricus van 

Zanberch en andere naburen aldaar anderzijds, belast met dijken, waterlaten 

en sloten. De brief overhandigen aan hem of aan Reijnerus van Langel. 

 

Hermannus Loden soen quemdam campum quondam Lamberti Bathen soen quinque 

jugera terre vel circiter continentem situm in parochia de Huesselingen 

inter hereditatem dictam Dassendonc ex uno et inter hereditates Henrici 

de Zanberch et aliorum vicinorum ibidem ex alio in ea quantitate qua 

ibidem situs est ut dicebat hereditarie vendidit Theoderico Doijs van den 

Aelsfoert promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. 

Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel Reijnero de Langel. 

 

BP 1183 f 089v 07 do 15-02-1403. 

Johannes Mol8 ev Eefse sv Hermannus Loden soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Johannes Mol maritus et tutor legitimus Eefse sue uxoris sororis Hermanni 

Loden soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 089v 08 do 15-02-1403. 

Voornoemde Theodericus Doijs beloofde aan Bernardus Loden soen 150 nieuwe 

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

betalen. 

 

Dictus Theodericus Doijs promisit super omnia Bernardo Loden soen centum 

et L novos Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.090r. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1403. 

 

BP 1183 f 090r 01 do 15-02-1403. 

Godefridus van Bruheze verklaarde ontvangen te hebben van Arnoldus Aijken, 

zijn zoon Johannes en Johannes Sperwer 36 nieuwe Gelderse gulden, die 

voornoemde Arnoldus, Johannes en Johannes beloofd hadden aan Elizabeth wv 

Arnoldus Volken ev voornoemde Godefridus. Geen brief omdat hij niet wilde 

betalen. 

 

Non fiet littera quia non voluit solvere. 

Godefridus de Bruheze palam recognovit sibi per (dg: j) Arnoldum Aijken 

Johannem eius filium et Johannem Sperwer fore satisfactum de XXXVI novis 

Gelre !quos dicti Arnoldus Johannes et Johannes tenebantur et promiserant 

Elizabeth relicte quondam Arnoldi Volken uxori Godefridi predicti ut 

                         
8 Echtgenoot van zuster van verkoper. 
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dicebat clamans inde quitum. Testes Egidius et Dannijel datum in crastino 

Valentini. 

 

BP 1183 f 090r 02 do 15-02-1403. 

Theodericus zv Arnoldus van Os ev Yda dvw Hubertus zvw Gerardus Huben soen 

droeg over aan Johannes zvw Gerardus Kathelinen soen de helft in een 

b-erfcijns van 2½ Hollandse gulden of ander paijment van dezelfde waarde, 

welke cijns Godefridus van den Placke beloofd had aan Gerardus en 

voornoemde Yda, kvw Hubertus zvw Gerardus Huben soen, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Gerardus en Yda 

gekomen waren na overlijden van hun ouders en na overlijden van hun 

grootvader Gerardus Sijmons soen en diens vrouw Katherina, gelegen onder 

Gilze en in Venloen, en uit alle goederen van voornoemde Godefridus van den 

Placke. 

 

Theodericus filius Arnoldi de Os maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris filie quondam Huberti filii quondam Gerardi Huben soen medietatem 

ad ipsum et dictam Ydam spectantem in hereditario censu duorum et dimidii 

florenorum aureorum communiter gulden vocatorum monete Hollandie boni 

auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris (dg: so) 

quem censum Godefridus van den Placke promiserat (dg: se daturum et 

soluturum) super se et bona sua omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum Gerardo et dicte Yde liberis dicti quondam Huberti filii 

quondam Gerardi Huben soen hereditarie nativitatis Johannis ex omnibus et 

singulis (dg: bo) bonis dictis Gerardo et Yde de morte quondam suorum 

parentum atque de morte quondam Gerardi Sijmons soen eorum avi et 

Katherine eius uxoris jure successionis hereditarie advolutis quocumque 

locorum tam infra parochiam de Ghilze quam in parochia de Venloen 

consistentibus sive sitis atque ex omnibus et singulis bonis dicti 

Godefridi van den Placke habitis et habendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Gerardi Kathelinen soen cum litteris et jure 

occasione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dijnther et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 090r 03 do 15-02-1403. 

Reijnerus Kul verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Reijnerus Kul prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 090r 04 do 15-02-1403. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Godefridus gnd van den 

Placke” en Johannes zvw Gerardus Kathelinen soen beloofde, zo nodig, de 

brief ter hand te stellen aan Gerardus zvw Hubertus zvw Gerardus Huben 

soen. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Godefridus dictus van den Placke et 

Johannes filius quondam (dg: Goer) Gerardi Kathelinen soen promisit super 

omnia tradere Gerardo filio quondam Huberti filii quondam Gerardi Huben 

soen ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 090r 05 do 15-02-1403. 

Destijds had Jordanus zv Arnoldus Tielkini gerechtelijk gekocht van Matheus 

van Doerne alle goederen van Gerardus van Eijcke zvw Henricus Posteels. 

Voornoemde Jordanus droeg thans over aan Jacobus Stevens soen een huis en 

erf, van voornoemde Gerardus van Eijcke, in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen erfgoed eertijds van Egidius gnd Lange Gielijs, nu Henricus gnd 

Rovers soen bakker, enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van Herpen, nu 

Nijcholaus uter Hasselt, anderzijds, lijnrecht strekkend vanaf de 

Peperstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Petrus Carnauwes, welk 

huis en erf aan voornoemde Gerardus van Eijcke behoorde krachtens arbitrage 
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door Arnoldus van Waderen, Franco van Ghestel, zijn broer Johannes van 

Ghestel, Theodericus Posteel, zijn broer Godefridus Posteel en zijn zoon 

Matheus Posteel, gekozen door Petrus gnd Valant zvw Henricus Posteels 

enerzijds en voornoemde Gerardus van Eijcke anderzijds. Henricus van Eijcke 

zvw voornoemde Gerardus van Eijcke deed afstand. Indien er uit voornoemd 

huis en erf méér betaald moet worden dan (1) een b-erfcijns van 24 

schelling geld aan dekaan en kapittel van de kerk van Sint-Jan-Evangelist 

in Den Bosch, uit welke cijns voornoemde dekaan en kapittel de 

hertogencijns, die uit voornoemd huis en erf gaat, moeten betalen, (2) een 

b-erfcijns9,10 van 6 pond geld aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 

(3) een b-erfcijns van 8 pond geld, die Johannes van Boemel gekocht had van 

voornoemde Gerardus van Eijcke en zijn broer Petrus Valant, op een huis en 

erf in Den Bosch, in de Peperstraat, naast een weg die loopt van de 

Peperstraat richting de Kolperstraat, welke cijns van 8 en cijns van 6 pond 

aan het klooster van Sint-Clara voornoemde Jacobus voortaan {f.090v} zal 

betalen, maar dan uit eerstgenoemd huis, dat eventuele meerdere beloofde 

voornoemde Henricus voor voornoemde Jacobus af te handelen, zó dat 

voornoemde Henricus van Eijcke, noch voornoemde Petrus Valant, noch 

voornoemd huis dat ligt naast de weg van de Peperstraat richting de 

Kolperstraat, noch andere erfgoederen van voornoemde wijlen Gerardus van 

Eijcke en Petrus Valant, noch toekomstige eigenaars van die erfgoederen 

daarvan schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum Jordanus filius Arnoldi Tielkini omnia bona 

Gerardi de Eijcke filii quondam Henrici Posteels erga Matheum de Doerne 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset 

prout in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Jordanus domum et aream olim dicti Gerardi de Eijcke sitam in Busco in 

vico dicto Peperstraet inter hereditatem olim Egidii dicti Lange Gielijs 

nunc ad Henricum (dg: Rover filium Pauli filium) dicti! Rovers #soen# 

(dg: Testhmaker de Vladeracken) pistorem !ex uno et inter hereditatem 

quondam Walteri de Herpen #{in margine sinistra:} nunc ad Nijcholaum# 

#uter Hasselt spectantem# ex alio simul cum omnibus et singulis juribus 
!attinentiis dicte domus et aree (dg: proi) tendentem linealiter a (dg: 

communi platea) dicto vico die Peperstraet vocata! retrorsum usque ad 

hereditatem quondam Petri Carnauwes (dg: hereditarie supportavit Jacobo 

Stevens soen cum litteris et jure occassione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere) et que domus et area cum 

suis attinentiis ad dictum Gerardum de Eijcke spectabat vigore cuiusdam 

arbitrii dudum pronunciati per Arnoldum de Waderen Franconem de Ghestel 

Johannem de Ghestel eius fratrem Theodericum Posteel Godefridum Posteel 

eius fratrem et Matheum Posteel eius filium tamquam per abitros 

arbitratores etc ad hoc assumptos et electos a Petro dicto Valant filio 

quondam Henrici Posteels ex una parte et !inter dictum Gerardum de Eijcke 

ex alia parte prout hec et alia in litteris !hereditarie supportavit 

Jacobo Stevens soen cum litteris et jure occasione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Henricus 

de Eijcke filius dicti quondam Gerardi de Eijcke super dicta domo et area 

cum suis juribus et attinentiis et super jure ad opus dicti Jacobi 

renuntiavit promittens super omnia (dg: ratam servare) habita et habenda 

ratam servare promisit insuper dictus Henricus dicto Jacobo sub 

obligatione jamdicta quod si de et ex dicta domo et area cum suis 

attinentiis aliquid plus de jure esset solvendum quam hereditarius census 

XXIIII solidorum monete decano et capitulo ecclesie beati Johannis 

                         
9 Zie ← BP 1182 p 085r 06 wo 05-05-1400, verkoop van deze erfcijns. 
10 Zie ← SAsH RA VB 1799 f 190v 01 ma 09-01-1402, Jan Vijnninc die goutsmijt mechtich daer toe 
gemaect van der abdissen ende convent van Sent Claren in tsHertogenbosch was gericht … aen 

huijs erve ende hof gelegen in tsHertogenbosch ter Peperstraten tusschen den erve Claes uijt 

der Hasselt op deen side ende tusschen den erve Henric Rovers des Beckers op dander side 

overmids gebrec van erfcijns dien dat voirs convent ende joffrou Janne van der Meirweden daer 

aen hadden. 
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ewangeliste in Busco exinde solvendus et de quo censu XXIIII solidorum 

dicti decanus et capitulum censum domini ducis ex dicta domo et area de 

jure solvendum annuatim de jure solvere tenentur et plus quam 

hereditarius census sex librarum monete conventus! sancte Clare in Busco 

(dg: et plus quam hereditarius census ex librarum monete Luce do et pe 

filio quondam Johannis de Erpe annuatim exinde solvendi) et plus quam 

hereditarius census octo librarum monete quem Johannes de Boemel erga 

dictum Gerardum de Eijcke et Petrum Valant eius fratrem emendo 

acquisierat ad et supra domum et aream sitam in Busco in dicto vico 

Peperstraet contigue juxta plateam tendentem a dicto vico Peperstraet 

vocato versus (dg: vicum) vicum dictum Colperstraet prout in litteris 

(dg: super eis) super (dg: eisdem) huiusmodi hereditario censu octo 

librarum exinde confectis #continentur# et quem censum octo librarum #et 

censum sex librarum conventui sancte Clare annuatim solvendos# 

prenominatus Jacobus nunc deinceps singulis annis et perpetue dabit 

 

1183 f.090v. 

 in crastino Valentini: donderdag 15-02-1403. 

 sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1403. 

 post octavas pasche: dinsdag 24-04-1403. 

 

BP 1183 f 090v 01 do 15-02-1403. 

(dg: op dezelfde manier beloofde vooornoemde Jacobus voornoemde cijns van 6 

pond voornoemd geld te betalen aan het klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch). 

 

(dg: {Stervormig teken met in 3 hoeken een punt} et simili modo dictus 

Jacobus dabit solvet dictum censum sex librarum dicte monete conventui 

sancte Clare in Busco annuatim solvendum etc). 

 

BP 1183 f 090v 02 do 15-02-1403. 

et exsolvet dare et exsolvere tenebitur de et ex domo et area primodicta 

sic quod nec dicto Henrico de Eijcke nec dicto Petro Valant nec ad et 

supra dictam domum et aream sitam contigue juxta dictam plateam tendentem 

a dicto vico Peperstraet vocato versus dictum vicum Colperstraet vocatum 

nec ad et supra alias hereditates dictorum quondam Gerardi de Eijcke et 

Petri Valant et possessoribus earundem hereditatum dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum [ut dictus] Jacobus palam recognovit et 

super habita et habenda promisit #dicto Henrico ad opus sui et ad opus 

omnium quorum interesse poterit#. Testes Dijnther et Coptiten datum 

quinta post Valentini. 

 

BP 1183 f 090v 03 vr 16-02-1403. 

Engelbertus Delft zvw Jacobus Aven soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Engelbertus Delft filius quondam Jacobi Aven soen prebuit et reportavit. 

Testes Danijel et Coptiten datum sexta post Valentini. 

 

BP 1183 f 090v 04 do 15-02-1403. 

Een brief maken van de wederbelofte van betaling van de 8 pond, welke brief 

viermaal wordt uitgeschreven: één voor Theodericus Bathen soen, één voor 

voornoemde Henricus, één voor Petrus Valant en één voor Matheus van Doerne 

snijder. 

 

Et fiet littera de repromissione huiusmodi #solutionis octo librarum 

solvendarum# que (dg: tripla) littera quadriplicabitur scilicet una pro 

Theoderico Bathen soen et una pro Henrico predicto et una pro Petro 

Valant et una pro Matheo de Doerne sartore. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 090v 05 di 24-04-1403. 

Voornoemde Henricus van Eijcke beloofde zijn brief van de wederbelofte, zo 

nodig, op de wijze van een vidimus, ter hand te stellen aan Franco zvw 

Johannes Francken timmerman. 

 

{In margine sinistra}. 

Dictus Henricus de Eijcke promisit super habita et habenda tradere 

litteram sibi competentem de dicta repromissione per modum vidimus (dg: 

ut in forma etc) Franconi filio quondam Johannis Francken carpentario ut 

in forma (dg: testes et fiet vidimus de easdem). Testes Dicbier et 

Coptiten datum 3a post octavas pasche. 

 

BP 1183 f 090v 06 di 24-04-1403. 

Een vidimus maken van de brief van Henricus van Eijcke van de wederbelofte. 

 

{Eveneens in margine sinistra}. 

Et fiet vidimus de littera repromissionis dicti Henrici de Eijcke. 

 

BP 1183 f 090v 07 do 15-02-1403. 

Destijds had Jordanus zv Arnoldus Tielkini gerechtelijk gekocht van Mathias 

van Doerne snijder alle goederen van Gerardus van Eijcke zvw Henricus 

Posteels. Voornoemde Jordanus droeg thans over aan Theodericus Bathen soen 

een huis en erf van wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke, in Den Bosch, in 

de Peperstraat, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus Bathen soen 

enerzijds en een straatje gnd Triniteit anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Jordanus filius Arnoldi Tielkini omnia bona 

Gerardi de Eijcke (dg: f predicti) filii quondam Henrici Posteels erga 

Mathiam (dg: sart) de Doerne sartorem per judicem mediante sententia 

scabinorum de Busco #emendo acquisuisset# prout in litteris constitutus 

igitur dictus Jordanus domum et aream dicti quondam Gerardi de Eijcke 

sitam in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Theoderici 

Bathen soen ex uno et inter viculum dictum Triniteijt ex alio hereditarie 

supportavit dicto Theoderico Bathen soen cum litteris et jure occasione 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 090v 08 do 15-02-1403. 

Vervolgens droeg voornoemde Jordanus zv Arnoldus Tielkini alle goederen van 

voornoemde Gerardus van Eijcke over aan Henricus van Eijcke zvw Gerardus 

van Eijcke uitgezonderd (1) voornoemd huis en erf dat aan Jacobus Stevens 

soen was overgedragen, (2) voornoemd huis en erf dat aan voornoemde 

Theodericus Bathen soen was overgedragen, (3) ongeveer 6½ morgen land van 

wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke, in het vierde en vijfde kamp gelegen 

voor Vlijmen, die Johannes Dachverlies verworven had van voornoemde 

Jordanus. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Jordanus omnia bona dicti Gerardi de Eijcke excepta! dicta domo et area 

cum suis juribus et attinentiis dicto Jacobo Stevens soen supportata ut 

premittitur et predicta domo et area predicto Theoderico Bathen soen 

supportata ut premittitur #{met haal verbonden met wat onder het contract 

staat:} exceptis etiam sex et dimidio jugeribus terre vel circiter dicti 

quondam Gerardi de Eijcke in quarto et in quinto campis sitis ante 

Vlijmen que Johannes Dachverlies erga dictum Jordanum acquisierat ut 

dicebat# hereditarie supportavit Henrico de Eijcke filio quondam Gerardi 

de Eijcke cum litteris et jure occasione promittens super omnia ratam 

servare (dg: testes datum supra). 

 

BP 1183 f 090v 09 do 15-02-1403. 

Arnoldus gnd die Joncker verkocht aan Reijnerus zvw Reijnerus Willems, tbv 

Theodericus van Amerzoeijen, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 
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met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk beemd, 

ongeveer iets meer dan 2 bunder groot, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Beersvelt, tussen Lambertus gnd Snorken enerzijds en de gemeint anderzijds, 

welk stuk beemd voornoemde Arnoldus verkoper verworven had van Henricus zv 

Godefridus van Risinghen en Johannes die Rover szv voornoemde Godefridus, 

(2) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht 

voornoemde Arnoldus verkoper met Lichtmis in Oirschot beurt, gaande uit een 

huis en tuin, in Oirschot, bij de kerk, tussen Rutgherus gnd her Vos soen 

enerzijds en Johannes snijder anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemene weg, welk huis en tuin voornoemde Arnoldus verkoper had uitgegeven 

aan Hermannus gnd Sweertvegher zv Arnoldus gnd Cleijnart, voor ½ kapoen aan 

de grondheer en voor voornoemde pacht, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

maat van Oirschot, die voornoemde Arnoldus verkoper met Lichtmis beurt, 

gaande uit (3a) een hofstad, in Oirschot, in de herdgang van den Kerkhof, 

tussen Luppertus gnd der Keijsteren en Willelmus van Zoemeren enerzijds en 

voornoemde Arnoldus verkoper anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg, welke hofstad voornoemde Arnoldus verkoper had uitgegeven aan 

Johannes van Eel zv Willelmus van Brakel voor ½ kapoen en voor voornoemde 

pacht van 2 mud, (3b) een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van den 

Kerkhof, tussen Arnoldus gnd Appels enerzijds en Alardus gnd Woesten 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Johannes van Eel mede tot onderpand 

had gesteld. Verkoper en met hem zijn zoon Johannes beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd een b-erfpacht van 4 lopen rogge en 8 penningen, 

gaande uit eerstgenoemd stuk beemd. 

 

Arnoldus dictus die Joncker hereditarie vendidit Reijnero filio quondam 

Reijneri Willems ad opus Theoderici de Amerzoeijen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam et deliberandam ex pecia prati duo 

bonaria et modicum plus vel circiter continente sita in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Beersvelt inter hereditatem Lamberti dicti 

Snorken ex uno et inter communitatem ex alio quam peciam prati dictus 

Arnoldus venditor erga Henricum filium Godefridi de Risinghen et Johannem 

die Rover generum eiusdem Godefridi acquisierat ut dicebat atque ex annua 

et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Oerscot quam paccionem jamdictam dictus Arnoldus venditor solvendam habet 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex domo et orto cum 

suis attinentiis sitis in Oerscot prope (dg: ?d) ecclesiam inter 

hereditatem Rutgheri dicti her Vos soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis sartoris ex alio tendentibus cum utroque fine ad communem 

plateam quos domum et ortum cum suis attinentiis dictus Arnoldus venditor 

dederat ad pactum Hermanno dicto Sweer#t#vegher filio Arnoldi dicti 

Cleijnart scilicet pro dimidio capone domino fundi annuatim exinde de 

jure solvendo atque pro dicta paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure de Oerscot prout in litteris quas vidimus necnon 

ex hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot quam 

dictus Arnoldus venditor solvendam habet hereditarie purificationis ex 

domistadio sito in parochia de Oerscot in pastoria van den Kerchoeve 

inter hereditatem Lupperti dicti der Keijsteren et Willelmi de Zoemeren 

ex uno et inter hereditatem dicti Arnoldi venditoris ex alio tendente cum 

utroque fine ad communem plateam prout ibidem huiusmodi domistadium 

limitatum !et quod domistadium dictus Arnoldus venditor dederat ad pactum 

Johanni de Eel filio Willelmi de Brakel scilicet pro dimidio capone 

annuatim exinde de jure solvendo atque pro dicta paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure de Oerscot atque ex pecia terre sita in parochia 

et pastoria predictis inter hereditatem Arnoldi dicti Appels ex uno et 

inter hereditatem Alardi dicti Woesten #ex alio# quam peciam terre 

predictam dictus Johannes de Eel prenominato Arnoldo Joncker (dg: quo) 

#{in margine sinistra:} ad maiorem securitatem# pro solutione dicte 

paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Oerscot ad pignus imposuit 

et hereditarie obligavit ut dicebat (dg: promittens super habita et 
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habenda) promittentes et cum eo Johannes eius filius indivisi super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis et octo denariis 

communis pagamenti ex primodicta pecia prati annuatim prius exinde 

solvenda et sufficientem facere. Testes Dijnther et Coptiten datum in 

crastino Valentini. 

 

BP 1183 f 090v 10 do 15-02-1403. 

Arnoldus Appels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Appels prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.091r. 

 sexta post Valentini: vrijdag 16-02-1403. 

 

BP 1183 f 091r 01 vr 16-02-1403. 

Johannes van Dijnther en Willelmus van Nuwelant beloofden aan Henricus Bac 

zvw Willelmus Posteel 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

(dg: Willelmus) Johannes de Dijnther et Willelmus de Nuwelant promiserunt 

indivisi super omnia Henrico Bac filio quondam Willelmi Posteel (dg: #et 

Willelmo fi# centum) quinquaginta nuwe Gelre gulden seu valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Roesmont datum sexta 

post Valentini. 

 

BP 1183 f 091r 02 vr 16-02-1403. 

Voornoemde Johannes van Dijnther en Willelmus van Nuwelant beloofden aan 

Willelmus zvw Willelmus Posteel 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt indivisi super omnia Willelmo filio quondam 

Willelmi Posteel quinquaginta nuwe Gelre gulden seu valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091r 03 vr 16-02-1403. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Willelmus van het voorgaande 

schhadeloos te houden. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dictum Willelmum de premissis 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091r 04 vr 16-02-1403. 

De broers Henricus Bac en Willelmus Posteel, kvw Willelmus Posteel, 

verklaarden van Johannes van Dijnther alle termijnen, die tot afgelopen 

Kerstmis achterstallig waren, te hebben ontvangen van een b-erfcijns van 18 

oude schilden en b-erfcijns van 4 oude schilden, welke cijnzen voornoemde 

Johannes van Dijnther moest betalen aan wijlen voornoemde Willelmus Posteel 

en nu aan voornoemde broers betaalt {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Bac (dg: filius quonda) et Willelmus Posteel fratres liberi 

quondam Willelmi Posteel recognoverunt eis plenarie fora satisfactum per 

Johannem de Dijnther de quibuscumque arrestadiis restantibus sibi et non 

solutis de hereditario censu decem et octo aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum et de hereditario censu quatuor aude 

scilde vocatorum {//: hier BP 1183 f 091r 05 invoegen} quos census dictus 

Johannes de Dijnther prefato quondam Willelmo Posteel solvere tenebatur 

annuatim et hereditarie et nunc dicitsi fratribus solvere tenetur 

annuatim ut dicebat. 

 

BP 1183 f 091r 05 vr 16-02-1403. 
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//: {invoegen in BP 1183 f 091r 04}. 

a quocumque tempore evoluto usque ad festum nativitatis Domini proxime 

preteritum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091r 06 vr 16-02-1403. 

Johannes van Verlaer zvw Johannes die Ridder van Beek bij Arle gaf uit aan 

Johannes zv Henricus Loekeman (1) een stuk land, gnd der Ermgarden Acker, 

in Nuenen, tussen Jordanus van Verlaer enerzijds en Johannes Coninc en 

erfgoed behorend aan het klooster van Hodonc anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg, (2) 1/3 deel in een kamp lands, gnd Ghiben 

Loect, in Nuenen, tussen kvw Jacobus van Reeftelingen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, te weten het derde deel in het midden van het kamp, 

zoals afgepaald, (3) een stuk land, gnd dat Bijesen Stuc, in Nuenen, tussen 

Petrus Andries soen enerzijds en Johannes Coninc anderzijds, (4) 1/3 deel 

in een hofstad en tuin, in Nuenen, tussen voornoemde Jordanus van Verlaer 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, te weten het 1/3 deel richting de 

gemene weg, (5) een stuk beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd Loebroec, tussen 

voornoemde Jordanus van Verlaer enerzijds en Johannes Coninc anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan, een b-erfpacht van 4 

lopen rogge, maat van Nuenen, aan dekaan en kapittel van de kerk van Sint-

Jan-Evangelist in Den Bosch, een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Nuenen, aan Aleijdis Hepkens en haar kinderen, en thans voor een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in Nuenen te leveren. 

 

Johannes de Verlaer filius quondam Johannis die Ridder de Beke prope Arle 

peciam terre dictam der Ermgarden Acker sitam in parochia de Nuenen inter 

hereditatem Jordani de Verlaer ex uno et inter hereditatem Johannis 

Coninc et hereditatem spectantem ad conventum de Hodonc ex alio tendentem 

cum utroque fine ad communem viam atque terciam partem ad se spectantem 

in quodam campo terre dicto Ghiben Loect sito in dicta parochia de Nuenen 

inter hereditatem liberorum quondam Jacobi de Reeftelingen ex uno et 

inter communem plateam ex alio scilicet illam terciam partem dicti campi 

que sita est in medio eiusdem campi prout huiusmodi 3a pars ibidem sita 

est et limitata item peciam terre dictam dat Bijesen Stuc sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Petri Andries soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Coninc ex alio atque terciam partem ad dictum Johannem de 

Verlaer spectantem in domistadio et orto sitis in dicta parochia inter 

hereditatem dicti Jordani de Verlaer ex uno et inter communem plateam ex 

alio scilicet illam 3am partem dictorum #domistadii# (dg: domus) et orti 

que sita est versus dictam communem plateam atque peciam prati sitam in 

dicta parochia ad locum dictum Loebroec inter hereditatem dicti Jordani 

de Verlaer ex uno et inter hereditatem Johannis Coninc ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Johanni filio Henrici Loekeman ab eodem 

Johanne iamdicto hereditarie possidendas et habendas pro censibus 

annuatim exinde de jure !atque pro hereditaria paccione quatuor lopinorum 

siliginis (dg: de) mensure de Nuenen decano et capitulo ecclesie beati 

Johannis ewangeliste in Busco necnon pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis dicte mensure Aleijdi (dg: Hel) Hepkens et eius 

liberis annuatim exinde #prius# de jure solvendis dandis et solvendis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Nuenen 

danda et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Nuenen 

trade[nda] ex hereditatibus predictis dicto Johanni filio Henrici 

Loekeman ad pactum datis promittens Johannes primodictus super omnia pro 

premissis warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Scilder et Broeder datum sexta post Valentini. 

 

BP 1183 f 091r 07 vr 16-02-1403. 

Voornoemde Johannes zv Henricus Loekeman beloofde aan Johannes van Verlaer 

20 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en ½ mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) in Nuenen te leveren. 
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Dictus Johannes filius Henrici Loekeman promisit super omnia Johanni de 

Verlaer viginti nuwe Gelre gulden seu valorem et dimidium modium 

siliginis mensure de Nuenen ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Nuenen tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091r 08 vr 16-02-1403. 

Thomas van de Kelder en Bartholomeus zvw Nijcholaus Spierinc beloofden aan 

Sijmon van Vario, tbv Anthonius etc, 14 oude Franse schilden met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1403; 12+31+30+31+24=128 dgn) te betalen op straffe 

van ½. 

 

Thomas de Penu et Bartholomeus filius quondam Nijcholai Spie[r]inc 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus Anthonii etc 

XIIII aude scilde Francie ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos sub pena (dg: unius testes) dimidii. Testes Nijcholaus et 

Scilder datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1183 f 091r 09 vr 16-02-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091r 10 vr 16-02-1403. 

Henricus Gleijns beloofde aan Bartholomeus Spijerinc zvw Nijcholaus 

Spijerinc 26 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 03-06-1403) te betalen. 

 

Henricus Gleijns promisit super omnia Bartholomeo Spijerinc filio quondam 

Nijcholai Spijerinc XXVI novos Gelre gulden vel valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091r 11 za 17-02-1403. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven ev Beatrix dvw 

Arnoldus van Scijnle verkocht aan Johannes Sparre kramer zvw Johannes 

Sparre een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een hoeve met gebouwen van wijlen Henricus 

Rogge, nu behorend aan voornoemde verkoper, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eijlde, tussen een gemene weg enerzijds en Ludekinus met den Ymen 

anderzijds, (2) de helft in 8 bunder beemd van wijlen voornoemde Arnoldus, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd des Writers Hoeve, 

tussen Yda van den Broec enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

anderzijds, (3) 1 bunder beemd, aan verkoper behorend, in 4 {f.091v} bunder 

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

Lijekendonc, naast Theodericus Writer, (4) 4 lopen land van wijlen 

voornoemde Henricus Rogge, gelegen voor de plaats gnd des Writers Hoeve, 

tussen Elijas van den Wijel enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met grondcijnzen, een b-erfcijns van 3 pond aan erfg van Laurencius 

Kersmaker en een b-erfcijns van 15 schelling aan Aleijdis wv Theodericus 

Ywijns. 

 

Willelmus de Broechoven filius (dg: W) quondam Walteri Bac de Broechoven 

(dg: he) maritus et tutor legitimus Beatricis sue uxoris filie quondam 

Arnoldi de Scijnle hereditarie vendidit Johanni Sparre #institori# filio 

quondam Johannis Sparre hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex quodam manso quondam Henrici Rogge nunc ad dictum venditorem 

spectante sito in parochia de Scijnle ad locum dictum Eijlde inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Ludekini met den Ymen ex 

alio atque ex edificiis in dicto manso consistentibus atque ex (dg: 

quatuor) medietate ad ipsum spectante in octo bonariis prati dicti 
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quondam Arnoldi sitis in dicta parochia ad dictum locum Eijlde vocatum in 

loco dicto des Writers Hoeve inter hereditatem Yde van den Broec ex uno 

et inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex alio atque ex uno 

bonario prati (dg: dicti quondam Arnoldi) ad ipsum spectante in quatuor 

 

1183 f.091v. 

 sabbato post Valentini: zaterdag 17-02-1403. 

 secunda post Valentini: maandag 19-02-1403. 

 in profesto Petri ad cathedram: woensdag 21-02-1403. 

 

BP 1183 f 091v 01 za 17-02-1403. 

bonariis prati dicti quondam Arnoldi sitis in dicta parochia ad locum 

dictum Lijekendonc juxta hereditatem Theoderici Writer atque quatuor 

lopinatis terre #dicti quondam Henrici Rogge# sitis ante dictum locum des 

Writers Hoeve vocatum inter hereditatem (dg: Eijl) Elije van den Wijel ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus domini fundi 

et hereditario censu trium librarum heredibus quondam Laurencii Kersmaker 

et hereditario censu XV solidorum Aleijdi relicte quondam Theoderici 

Ywijns exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Dijnther et 

Nijcholaus datum sabbato post Valentini. 

 

BP 1183 f 091v 02 za 17-02-1403. 

Henricus van Broechoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Broechoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091v 03 za 17-02-1403. 

Albertus Last droeg over aan Petrus van Gheffen wollenklerenwever alle 

goederen van Elizabeth wv Egidius Boijen11, aan hem gerechtelijk verkocht 

door voornoemde Petrus. 

 

Albertus Last omnia bona Elizabeth relicte quondam (dg: Gi) Egidii Boijen 

ab ea ad presens habita et in posterum ab ea habenda et acquirenda 

quocumque locorum consistentia sive sita vendita sibi a Petro (dg: G) de 

Gheffen textore laneorum per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco prout in litteris hereditarie supportavit Petro predicto cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 091v 04 ma 19-02-1403. 

Otto van Pulle zvw Johannes van Pulle en Johannes van Audehoesden beloofden 

aan Amelius Lambrechts van Hoesden 44 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Otto de Pulle filius quondam Johannis de Pulle et Johannes de Audehoesden 

promiserunt indivisi super omnia Amelio Lambrechts de Hoesden XLIIII nij 

Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Uden et Scilder datum secunda post Valentini. 

 

BP 1183 f 091v 05 ma 19-02-1403. 

Henricus van Laerhoven zvw Nijcholaus van Laerhoven gaf uit aan Arnoldus 

zvw Willelmus van den Broec (1) een stuk land van wijlen Johannes van den 

Rijtbosch, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus Sijmons 

enerzijds en Walterus Goebels anderzijds, (2) ¼ deel, dat aan voornoemde 

Johannes behoorde, in 1 bunder beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

in Venne, (3) een stuk land, in Haaren, naast de kapel van Sint-Martinus, 

                         
11 Zie ← BP 1180 p 249r 03 do 17-12-1394, Elizabeth wv Egidius Boijen 

machtigde Albertus Last zvw Arnoldus Last haar cijnzen, renten, pachten en 

tegoeden te manen. 
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tussen Henricus van den Pol enerzijds en Heijlwigis Godevarts anderzijds, 

(4) een stuk land, in Haaren, aan de plaats gnd Beilver, tussen kvw !van 

der Meer enerzijds en Henricus van den Pol anderzijds, welke 3 stukken land 

en ¼ deel van de bunder voornoemde Henricus verworven had van Sijmon zv 

Mauritius van Boemel; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit gaan 

en thans voor een n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Beilver te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus 

zvw Willelmus van den Broec mede tot onderpand (5) een stukje beemd van 

hem, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd in den Vorst, 

tussen Henricus van Crekelhoven enerzijds en Jordanus Vos en kv Mechtildis 

Vets anderzijds. 

 

Henricus de Laerhoven filius quondam Nijcholai de Laerhoven peciam terre 

quondam Johannis van den Rijtbosch sitam in parochia de Haren ad locum 

dictum Beilver !in hereditatem Henrici Sijmons ex uno et inter 

hereditatem Walteri Goebels ex alio atque quartam partem que ad dictum 

Johannem spectabat in uno bonario prati sito in parochia de Vucht sancti 

(dg: Lamberti) Petri ad locum dictum in Venne item peciam terre sitam in 

parochia de Haren predicta iuxta capellam sancti Martini inter 

hereditatem Henrici van den Pol ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

Godevarts ex alio atque peciam terre sitam in dicta parochia de Haren ad 

#dictum# locum (dg: dictum) Beilver vocatum inter hereditatem liberorum 

quondam !van der Meer ex uno et inter hereditatem Henrici van den Pol ex 

alio quas tres pecias terre et quartam partem bonarii dictus Henricus 

erga Sijmonem filium Mauritii de Boemel acquisierat prout in litteris 

dedit ad herediarium pactum Arnoldo filio quondam Willelmi van den Broec 

cum litteris et jure ab eodem Arnoldo hereditarie possidendas et habendas 

pro censibus annuatim exinde de jure solvendis dandis et solvendis etc 

atque pro hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis mensure de 

Busco (dg: sol) danda et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Beilver tradenda ex premissis promittens super omnia ratam servare 

(dg: et ob) et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem solutionis (dg: pe) particulam prati 

eiusdem Arnoldi filii quondam (dg: van den Broec) Willelmi van den Broec 

sitam in dicta parochia de Haren ad dictum locum Beilver in loco dicto in 

den Vorst inter hereditatem Henrici de Crekelhoven ex uno et inter 

[h]ereditatem Jordani Vos et #liberorum# Mechtildis Vets ex alio simul 

cum predictis tribus peciis terre et quarta parte bonarii prati pro 

solutione dicte hereditarie paccionis duodecim lopinorum siliginis ad 

pignus imposuit et hereditarie firmiter obligavit. Testes. {In margine 

sinistra een verticale haal naast niet beschreven ruimte}. 

 

BP 1183 f 091v 06 wo 21-02-1403. 

Hermannus Loden maande 3 achterstallige jaren van 1/3 deel, dat aan hem 

behoort, in een b-erfcijns van 40 pond geld, met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen, welk 1/3 deel voornoemde Hermannus verworven had van Henricus van 

Hoemen zvw Johannes. 

 

Hermannus Loden terciam partem ad ipsum spectantem in hereditario censu 

XL librarum monete solvendo hereditarie Petri ad cathedram quam terciam 

partem dictus Hermannus erga Henricum de Hoemen filium quondam Johannis 

(dg: emendo) acquisierat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Johannes et Wil datum in profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1183 f 091v 07 wo 21-02-1403. 

Walterus Goebels soen droeg over aan Leonius zvw Petrus Loer een b-erfpacht 

van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) ¼ 

deel, behorend aan Henricus Berwout zvw Henricus Berwout, in (1a) een huis 

en tuin, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, tussen Johannes Stempel 

enerzijds en Arnoldus Bac anderzijds, (1b) 10 lopen roggeland, gnd die 

Gestel, in Helvoirt, ter plaatse gnd Ghesel, tussen voornoemde Johannes 
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Stempel enerzijds en Henricus Loijart anderzijds, {f.092r} (1c) een stuk 

eusel, gelegen naast voornoemde 10 lopen land, (2) andere erfgoederen van 

eerstgenoemde Henricus, gelegen onder Helvoirt, (3) alle erfgoederen, die 

aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw Arnolda dvw Arnoldus Broc, zullen 

komen na overlijden van Bertha gnd Brocken wv voornoemde Arnoldus Brocken, 

welke pacht voornoemde Walterus gekocht had van eerstgenoemde Henricus 

Berwout. Met achterstallige termijnen van 4 jaar. 

 

Walterus Goebels soen hereditariam paccionem X lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex quarta parte ad 

Henricum Berwout filium quondam Henrici Berwout spectante in domo et orto 

sitis in parochia de Helvoert in loco dicto Ghesel inter hereditatem 

Johannis Stempel ex uno et inter hereditatem Arnoldi Bac ex alio atque in 

X lopinatis terre siliginee dictis die Gestel sitis in parochia de 

Helvoert in loco dicto Ghesel predicto inter hereditatem Johannis Stempel 

predicti ex uno et inter hereditatem Henrici Loijart ex alio 

 

1183 f.092r. 

 in profesto Petri ad cathedram: woensdag 21-02-1403. 

 secunda post cantate: maandag 28-04-1404. 

 secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 09-07-1403. 

 quinta ante invocavit: donderdag 01-03-1403. 

 

BP 1183 f 092r 01 wo 21-02-1403. 

et in pecia pascue sita juxta dictas X lopinatas terre atque ex ceteris 

hereditatibus primodicti Henrici infra parochiam de Helvoert situatis 

necnon de et ex omnibus hereditatibus primodicto Henrico et Arnolde sue 

uxori (dg: de morte) #filie# quondam Arnoldi Broc de morte Berthe dicte 

Brocken relicte eiusdem quondam Arnoldi Brocken successione advolvendis 

quam paccionem dictus Walterus erga primodictum Henricum Berwout emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Leonio filio 

quondam Petri Loer cum litteris et jure et cum arrestadiis quatuor 

annorum proxime preteritorum promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dijnther et Wil datum in 

profesto Petri ad cathedram. 

 

BP 1183 f 092r 02 wo 21-02-1403. 

Johannes gnd Rover zvw Johannes gnd Rover nzvw hr Arnoldus Rover investiet 

van de kerk van Veghel verkocht aan Lucas zvw Lucas van Erpe de helft in 

een stuk beemd, ongeveer 8 vrachten hooi groot, in Veghel, ter plaatse gnd 

in Dorhout, tussen wijlen Willelmus van Dorhout enerzijds en kinderen gnd 

van Dorhout, Arnoldus Hillen soen, zijn broer Nijcholaus, en Ermegardis en 

Arnolda, sv eerstgenoemde Johannes, anderzijds, met een eind strekkend aan 

het water gnd die Aa, van welk stuk beemd de andere helft behoort aan kvw 

voornoemde Willelmus van Dorhout. 

 

Johannes dictus Rover filius quondam Johannis dicti Rover filii naturalis 

domini quondam Arnoldi Rover investiti olim ecclesie de Vechel (dg: 

quoddam pratum situm in) medietatem ad se (dg: spectabat) spectantem in 

quadam pecia prati octo plaustratas feni vel circiter continentis! sita! 

in parochia de Vechel ad locum dictum in Dorhout inter hereditatem 

#quondam# Willelmi de Dorhout ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum de Dorhout et Arnoldi Hillen soen et Nijcholai sui fratris et 

(dg: Ermgard) Ermegardis et Arnolde sororum primodicti Johannis ex alio 

tendente cum uno fine ad aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie (dg: 

vendidit Luce filio quondam Luce de Erp) et de qua pecia prati predicta 

reliqua medietas spectat ad liberos quondam dicti Willelmi de Dorhout ut 

dicebat hereditarie vendidit Luce filio quondam Luce de Erpe promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dijnther Brueder datum supra. 
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BP 1183 f 092r 03 wo 21-02-1403. 

Rodolphus, Godescalcus en Luijtgardis, kvw Godescalcus van Bladel zvw 

Johannes van Bladel, gaven uit aan Arnoldus zvw Marcelius gnd Vos (1) een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, tezamen gnd Bizen Kempken, in Veghel, 

tussen de gemeint enerzijds en Elizabeth gnd Rovers anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint, (2) een streep lands, gnd dat Hoge 

Scijmmelrot, 4 andere strepen lands, een akker gelegen aan het eind van 

voornoemde 4 srepen, en een kamp dat in Veghel ligt tussen Ludovicus van 

Bladel enerzijds en een weg gnd den Gruenen Wech, behorend tot de goederen 

gnd Scijmmelrot, anderzijds, in welk kamp een streep land ligt, behorend 

aan Ghibo van Dorhout, tussen voornoemde 4 strepen lands enerzijds en 

voornoemde weg gnd die Gruenen Wech anderzijds, (3) een stuk land, gnd 

Vlasacker, in Veghel, beiderzijds tussen voornoemde Ludovicus van Bladel, 

(4) ¾ deel in de helft van een stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd dat 

Abroec, tussen eertijds kv hr Adam van Berchen ridder enerzijds en een 

beemd gnd die Oelbeemt anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd 

die Aa, welke helft van het stuk beemd jaarlijks gedeeld woordt tegen de 

andere helft, behorend aan Ludovicus van Bladel, (5) ¾ deel in de helft van 

een stuk beemd, aldaar, aan de andere kant van voornoemd water gnd die Aa, 

ter plaatse gnd Scijmmelrot, tussen het water gnd die Aa enerzijds en 

akkerlanden van voornoemde Ludovicus van Bladel anderzijds, welke helft 

jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft behorend aan voornoemde 

Ludovicus van Bladel, (6) het recht voornoemde weg gnd den Gruenen Wech te 

mogen gebruiken; de uitgifte geschiedde voor (a) ongeveer 15 penning oude 

cijns aan de heer van Helmond, (b) een b-erfcijns van 7 schelling 6 penning 

gemeen paijment, (c) 30 schelling gemeen paijment aan de kerk van Veghel, 

(d) het onderhoud van 1½ roeden van de landweer, en thans voor (e) een 

b-erfpacht van 9 mud 4 lopen koren, voor de helft rogge en voor de andere 

helft gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren. De brief 

van de kinderen overhandigen aan Ghisbertus van Dorhout. 

 

..vresu.. .....e littere [Arnol]di Vos. 

Rodolphus et Godescalcus fratres et Luijtgardis eorum soror liberi 

quondam Godescalci de Bladel filii quondam Johannis de Bladel cum tutore 

domum et ortum et hereditates sibi adiacentes dictos simul communiter 

Bizen Kempken sitos in parochia de Vechel (dg: ad) inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte 

Rovers ex alio tendentes cum uno fine ad communitatem item (dg: peciam) 

#strepam# terre dictam dat Hoge Scijmmelrot atque quatuor (dg: pecias) 

#alias# strepas terre (dg: sibi adiacentes) atque quemdam agrum terre 

situm ad finem dictarum quatuor streparum terre sitos simul cum quodam 

campo qui campus situs est in dicta parochia inter hereditatem Ludovici 

de Bladel ex uno et inter (dg: hereditatem com) quamdam viam dictam den 

Gruenen Wech spectantem ad bona dicta Scijmmelrot (dg: ex alio et inter 

quamdam) ex alio et in quo campo jamdicto quedam strepa terre spectans ad 

Ghibonem de Dorhout est situata scilicet inter dictas quatuor strepas 

terre et inter dictam viam die Gruenen Wech vocatam item peciam terre 

dictam Vlasacker sita! in dicta parochia inter hereditatem dicti Ludovici 

de Bladel ex utroque latere coadiacentem item (dg: tre) tres quartas 

partes (dg: se) ad se spectantes in (dg: me) medietate cuiusdam pecie 

(dg: terre) prati site in dicta parochia in loco dicto dat Abroec (dg: 

tenden) inter hereditatem (dg: liberorum domini A) dudum liberorum domini 

Ade de Berchen militis ex uno et inter (dg: hereditatem pratum dictum) 

pratum dictum die Oelbeemt ex alio (dg: spectantis) #tendentis# cum uno 

fine ad aquam dictam die Aa et que medietas dicte pecie prati annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem spectantem ad dictum Ludovicum de 

Bladel atque tres quartas partes ad ipsos spectantes in medietate pecie 

prati siti! ibidem (dg: in) ab alio latere dicte aque die Aa vocate in 

loco dicto Scijmmelrot inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex uno 

et inter terras arabiles dicti Ludovici de Bladel ex alio et que medietas 

jamdicte pecie prati annuatim dividitur contra reliquam medietatem 
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eiusdem pecie prati spectantem ad dictum Ludovicum de Bladel #+ {hier BP 

1183 f 092r 04 invoegen}# ut dicebant dederunt #ad pactum# Arnoldo filio 

quondam Marcelii dicti Vos ab eodem hereditarie possidendos pro quindecim 

denariis vel circiter (dg: antiq) antiqui census domino de Helmont et pro 

hereditario censu septem solidorum et sex denariorum communis pagamenti 

et pro tribus solidis communis pagamenti qui tres solidi ecclesie de 

Vechel sunt solvendi ex premissis atque cum una et dimidia virgatis 

muniminis dicti landweren ad premissa spectantibus ut dicebant dandis et 

observandis etc atque pro hereditaria paccione novem modiorum #et quatuor 

lopinorum# bladi mediatim siliginis et mediatim (dg: od) ordei mensure de 

Vechel danda ipsis ab alio hereditarie p[urificationis] et in Vechel 

tradenda ex premissis promittentes indivisi (dg: super omnia) cum tutore 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes datum supra. (dg: tradetur) littera liberorum tradetur Ghisberto 

de Dorhout. 

 

BP 1183 f 092r 04 wo 21-02-1403. 

+. {Invoegen in BP 1183 f 092r 03}. 

simul cum jure utendi perpetue dicta via den Gruenen Wech vocata. 

 

BP 1183 f 092r 05 ma 28-04-1404. 

Voornoemde Arnoldus Vos droeg voornoemde erfgoederen over aan Henricus 

Graet zvw Gerardus Graet, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus Vos dictas hereditates hereditarie supportavit Henrico 

Graet filio quondam Gerardi Graet cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta dicta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes Walterus et Rover datum 2a 

post cantate. 

 

BP 1183 f 092r 06 ma 28-04-1404. 

Johannes Gielijs soen van der Voert van Vechel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Johannes Gielijs soen van der Voert de (dg: Velc) Vechel prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 092r 07 wo 21-02-1403. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Rodolphus, Godescalcus en 

Luijtgardis 106 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande 

(zo 24-06-1403) te betalen. Beide schuldbrieven overhandigen aan voornoemde 

Rodolphus. 

 

Tradentur ambe littere debitales dicto Rodolpho. 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dictis Rodolpho Godescalco et (dg: 

G) Luijtgardi (dg: .) centum et sex novos Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 092r 08 ma 09-07-1403. 

Voornoemde Godescalcus droeg 1/3 deel van het voornoemde over aan 

voornoemde Rodolphus en Luijtgardis. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Godescalcus unam 3am partem premissorum supportavit (dg: dicto 

Arnoldo et Luijtgardi cum litteris et jure testes) dictis Rodolpho et 

Luijtgardi cum litteris et jure. Testes Aa et Dinther datum 2a post 

octavas Pe et Pau. 
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BP 1183 f 092r 09 do 01-03-1403. 

Voornoemde Rodolphus, Godescalcus en Luijtgardis droegen voornoemde pacht 

van 9 mud 4 lopen over aan hun zwager Ghisbertus van Dorhout, zolang 

Heijlwigis, mv voornoemde kinderen en wv voornoemde Godescalcus, leeft. 

 

Dicti Rodolphus et Godescalcus et Luijtgardis cum tutore dictam paccionem 

novem modiorum et quatuor lopinorum bladi legitime supportaverunt 

Ghisberto de Dorhout eorum sororio ab eodem quamdiu Heijlwigis mater 

dictorum liberorum (dg: vixerit mae) relicta dicti quondam Godescalci 

vixerit in humanis et non ultra habendam et levandam promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et cum (dg: mor) Heijlwigis 

mortua fuerit erit quitus. Testes Henricus et Danijel datum quinta ante 

invocavit. 

 

1183 f.092v. 

 in festo Petri ad cathedram: donderdag 22-02-1403. 

 

BP 1183 f 092v 01 do 22-02-1403. 

Rodolphus {ruimte vrijgelaten} ev Cristina dvw Thomas van Eel, door wijlen 

voornoemde Thomas verwekt bij wijlen zijn vrouw Gertrudis sv hr Johannes 

van Spulle investiet van Gestel gnd her Willems Ghestel, en Elizabeth dvw 

Thomas en Gertrudis {niet afgewerkt contract}. 

 

Rodolphus {ruimte vrijgelaten} maritus (dg: et tutor) legitimus Cristine 

sue uxoris filie quondam Thome de Eel ab eodem quondam Thoma et quondam 

Gertrude sua uxore sorore olim domini Johannis de Spulle investiti olim 

de Ghestel dicta her Willems Ghestel #pariter genite# et (dg: olim) 

Elizabeth filia quondam {ruimte vrijgelaten} filie dudum quondam Thome et 

Gertrudis. 

 

BP 1183 f 092v 02 do 22-02-1403. 

Rodolphus van den Hoevel en zijn vrouw Cristina dvw Johannes Blerinc, door 

wijlen voornoemde Johannes verwekt bij zijn vrouw Gertrudis sv hr Johannes 

van Spulle investiet van Gestel gnd heer Willems Gestel, en Elizabeth dvw 

Hadewigis, dvw voornoemde Johannes en Gertrudis, deden tbv mr Johannes van 

Spulle afstand van 7 pond goed en gangbaar paijment b-erfcijns met Sint-

Hubertus te betalen in zodanig paijment als vóór de dag van de betaling 

voor betaling geschikt zal zijn, gaande uit (1) een beemd, gnd die Mate, in 

Kerckasterle, naast erfgoed van het huis van Postel enerzijds en erfgoed 

dat was van Johannes sGreven van Loen anderzijds, met een eind strekkend 

aan het water gnd die Aa en met het andere eind aan de gemeint, welke beemd 

Gerardus van den Varenhoevel van Loen verkregen had van Johannes Spijkerman 

van Berse voor voornoemde 7 pond, (2) een stuk land, dat voornoemde 

Gerardus verworven had van Johannes zvw Johannes Peters soen van Loen, in 

Loen, naast Hermannus Jutten soens enerzijds en Aleijdis sv voornoemde 

Johannes Peters soens anderzijds, welk stuk land voornoemde Gerardus mede 

tot onderpannd had gesteld, welke 7 pond wijlen voornoemde hr Johannes van 

Spulle verworven had van voornoemde Johannes Spijkerman. 

 

Rodolphus van den Hoevel maritus legitimus Cristine sue uxoris filie 

quondam Johannis Blerinc ab eodem quondam Johanne et quondam Gertrude sua 

uxore sorore olim domini Johannis de Spulle investiti olim de Ghestel 

dicta her Willems Ghestel pariter genite et ipsa Cristina cum eodem 

tamquam cum tutore et Elijzabeth (dg: cum tutore) filia (dg: dictorum) 

quondam (dg: P Micha) Hadewigis {liggend streepje om ruimte op te vullen} 

filie quondam dictorum Johannis et Gertrudis #cum tutore# super septem 

libris boni et dativi pagamenti hereditarii census solvendis anno 

quolibet in die beati Huberti (dg: quolibet) in tali pagamento qualis 

ante diem solutionis predictam pagabilis erit percipiendis et levandis ex 

prato dicto die Mate cum suis attinentiis sito in parochia de 

Kerckasterle juxta hereditatem domus de Postula ex uno latere et juxta 
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hereditatem que fuerat Johannis sGreven de Loen ex alio tendente cum uno 

fine ad aquam dictam die Aa et cum reliquo fine ad communitatem et quod 

pratum Gerardus van den Varenhoevel de Loen erga Johannem Spijkerman de 

Berse pro predictis septem liberis annuis (dg: ?ac) sumpserat et 

acquisierat atque ex pecia terre cum suis attinentiis quam dictus 

Gerardus erga Johannem filium (dg: Jo) quondam Johannis Peters soen de 

Loen acquisierat sita in parochia de Loen juxta hereditatem Hermanni 

Jutten soens ex uno et juxta hereditatem Aleijdis sororis dicti Johannis 

Peters soens ex alio quam peciam terre dictus Gerardus prefato Johanne! 

Spijkerman pro solutione dictis census septem librarum ad pignus 

imposuerat et quas septem libras annui census dictus quondam dominus 

Johannes de Spulle erga prefatum Johannem Spijkerman acquisierat ut 

dicebat atque super toto jure etc ad opus magistri Johannis de Spulle 

hereditarie renuntiaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia 

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

Willelmus datum in festo Petri ad cathedram. 

 

BP 1183 f 092v 03 do 22-02-1403. 

Henricus Hogart van den Gasthuse verkocht aan Henricus zvw Gerardus van 

Vessem een n-erfcijns van 12 Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

Willelmus of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve gnd 

het Goet den Gasthuse, met gebouwen, in Mierlo, ter plaatse gnd op het 

Hove, tussen de gemeint van Stiphout enerzijds en goederen gnd het Goet ter 

Langedonc anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de gemeint, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 6 Hollandse gulden. De 

brief overhandigen aan de koper of aan Henricus van Vessem zvw Henricus, 

wie het eerst komt. 

 

Henricus Hogart van den Gasthuse hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Gerardi de Vessem hereditarium censum duodecim Hollant gulden 

monete Hollandie quondam comitis Willelmi seu valorem solvendum 

hereditarie purificationis ex quodam manso dicto tGoet !den Gasthuse 

dicti venditoris sito in parochia de Mierle ad locum dictum opt Hove 

inter communitatem de Stiphout ex uno et inter bona dicta tGoet ter 

Langedonc ex alio tendente a communi platea usque ad communitatem atque 

ex edificiis et ceteris attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis #censu# domino fundi et hereditario censu sex Hollant 

gulden prius exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto emptori (dg: f) Henrico de Vessem 

filio quondam Henrici seu alteri eorum citius venienti. {In margine 

sinistra een verticale haal voor onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1183 f 092v 04 do 22-02-1403. 

Gertrudis dvw Gerardus van Luijssel vroeg aan haar moeder Godestodis wv 

voornoemde Gerardus toestemming buiten het huis, de leefgemeenschap en de 

kosten te mogen gaan van voornoemde Godestodis. Voornoemde Godestodis en 

haar man Henricus Bogart van den Gasthuse verleenden die toestemming op de 

wijze van emancipatie. 

 

Gertrudis filia quondam Gerardi de Luijssel instanter petiit a Godestode 

sua matre relicta dicti quondam Gerardi licentiam eundi et essendi extra 

(dg: et con) domum convictum et expensos dicti! Godestodis dicta vero 

Godestodis et Henricus Bogart van den Gasthuse eius maritus dederunt sibi 

licentiam eundi et essendi etc juxta modum emancipationis consuetum. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.093r. 

 in crastino Petri ad cathedram: vrijdag 23-02-1403. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

134 

BP 1183 f 093r 01 vr 23-02-1403. 

Lambertus zvw Godefridus Hillen soen verkocht aan Henricus van Vladeracken 

van Arle zvw Johannes van Arle een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Helmond, uit een b-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Helmond, welke 

pacht van 20 lopen rogge Everardus Mijs soen van Lijeshout beloofd had met 

Lichtmis in het na te noemen huis te leveren aan Hilla dvw voornoemde 

Godefridus Hillen soen sv voornoemde Lambertus, gaande uit een huis, tuin 

en aangelegen erfgoederen, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Rietvoert, 

tussen erfg vw Batha gnd van den Nuwenhuijze en Johannes zv Theodericus gnd 

van der Kijnderhuijs enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, met een 

eind strekkend aan de heide van Rutgherus gnd Models soen, welke pacht van 

6 lopen aan voornoemde Lambertus gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde zuster Hilla. 

 

Lambertus filius quondam Godefridi Hillen soen hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Helmont de hereditaria paccione viginti 

lopinorum siliginis mensure de Helmont quam paccionem viginti lopinorum 

siliginis dicte mensure de Helmont Everardus Mijs soen de Lijeshout 

promisit se daturum et soluturum Hille filie dicti quondam Godefridi 

Hillen soen olim sorori (dg: dicti) eiusdem Lamberti hereditarie 

purificationis et in domo infrascripta tradendam et deliberandam ex domo 

orto atque hereditatibus (dg: sibi adiacentibus) ipsis adiacentibus sitis 

in parochia de Beke prope Aerle ad locum dictum communiter Rietvoert 

inter hereditatem heredum quondam Bathe dicte van den Nuwenhuijze et 

Johannis filii Theoderici dicti van der Kijnderhuijs ex uno et inter 

communem plateam ibidem ex alio tendentibus cum uno fine ad mericam (dg: 

Rutgeri Mo) Rutgheri dicti Models soen prout in litteris #quas vidimus# 

et quam paccionem sex lopinorum siliginis dicte mensure dictus Lambertus 

sibi de morte antedicte quondam Hille sue sororis successione 

hereditaria! advolutam esse et nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Henrico de Vladeracken de Arle filio quondam Johannis de Arle 

supportavit cum litteris et jure occasione promittens super omnia ratam 

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

datum in crastino Petri ad cathedram. 

 

BP 1183 f 093r 02 vr 23-02-1403. 

Hermannus zvw Henricus Venbosch verkocht aan Arnoldus Stercke zvw Arnoldus 

Stercke een stuk eusel, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd die Houwe, 

beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus Stercke, met een eind strekkend aan 

voornoemde Arnoldus Stercke en met het andere eind aan Johannes Groet van 

Herlaer, belast met 10 penning cijns geld waarin die 10 penningen betaald 

moeten worden. 

 

-. 

Hermannus filius quondam Henrici Venbosch peciam pascue dictam een eeusel 

sitam in parochia de Ghestel de Herlaer ad locum dictum die Houwe inter 

hereditatem Arnoldi Stercke filii quondam Arnoldi Stercke ex utroque 

latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Arnoldi 

Stercke et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis Groet de Herlaer 

prout ibidem sita est hereditarie vendidit dicto Arnoldo Stercke 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis decem 

denariis census talis monete in quali huiusmodi decem denarii census 

annuatim exinde de jure sunt solvendi ut dicebat. Testes Scilder et 

Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 093r 03 vr 23-02-1403. 

Jacobus van Eel verkocht aan Johannes Koijter zvw Nijcholaus Koijter een 

stuk land, gnd die Bollic, in Dinther, tussen erfgoed gnd des Greven 

Vlaslant enerzijds en een weg gnd den Kercwech anderzijds. Verkoper en zijn 

zoon hr Johannes priester beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 5 
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schelling paijment (dg: aan de fabriek). 

 

Jacobus de (dg: Eel) Eel peciam terre dictam die Bollic sitam in parochia 

de Dijnther inter hereditatem dictam des Greven Vlaslant ex uno et inter 

viam dictam den Kercwech ex alio ut ipse dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Koijter filio quondam Nijcholai Koijter promittentes #et cum eo 

dominus Johannes presbiter eius filius# super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis quinque solidis pagamenti (dg: fabrice) 

annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes Dijnther et Broeder 

datum in crastino Petri ad cathedram. 

 

BP 1183 f 093r 04 vr 23-02-1403. 

Willelmus Posteel zvw Willelmus Posteel verkocht aan Mechtildis wv 

Godescalcus Roesmont een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van een stenen huis 

en erf van wijlen voornoemde Willelmus Posteel, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen het stenen huis en erf dat was van wijlen voornoemde 

Willelmus Posteel, nu behorend aan Henricus Bac zvw voornoemde Willelmus 

Posteel, enerzijds en erfgoed van Conrardus van den Nuwenhuze anderzijds, 

te weten uit de helft richting het stenen huis van Henricus Bac, voornoemde 

helft reeds belast met (1) 1/3 deel van de hertogencijns die uit voornoemde 

twee stenen huizen en erven gaat, (2) de helft van een b-erfcijns van 52 

schelling geld, die uit eerstgenoemd huis en erf gaat, (3) ¼ deel van een 

b-erfcijns van 6 oude schilden, gaande uit de twee voornoemde stenen huizen 

en erven, aan Johannes Monic. 

 

Willelmus Posteel filius quondam Willelmi Posteel hereditarie vendidit 

Mechtildi relicte quondam Godescalci Roesmont hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex medietate (dg: domus l) ad se 

spectante domus lapidee et aree dicti quondam Willelmi Posteel sita! in 

Busco in vico Orthensi inter (dg: hereditatem dicti quondam qu) domum 

lapideam et aream que fuerat dicti quondam Willelmi Posteel nunc ad 

Henricum Bac filium eiusdem quondam Willelmi Posteel spectantem ex uno et 

inter hereditatem Conrardi van den (dg: Putte) Nuwenhuze ex alio scilicet 

ex illa medietate que sita est versus domum lapideam dicti Henrici Bac 

atque ex (dg: omnibus) attinentiis eiusdem medietatis antedicte domus 

lapidee singulis et universis ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis #≠ {hier BP 1183 f 093r 05 

invoegen} {in margine sinistra:} (dg: censu domini ducis)# medietate 

hereditarii censu quinquaginta duorum solidorum (dg: pa) monete qui ex 

primodicta domo lapidea et area cum suis attinentiis annuatim atque (dg: 

here) quarta parte hereditarii census sex auden scilden qui de predictis 

duabus domibus #lapideis# et areis cum earum attinentiis Johanni Monic 

annuatim de jure sunt solvendi ut dicebat et sufficientem facere etc. 

Testes Dijnther et Broeder datum in crastino Petri ad cathedram. 

 

BP 1183 f 093r 05 vr 23-02-1403. 

≠ {li boven en re onder een punt}. {Invoegen in BP 1183 f 093r 04}. 

excepta tercia parte (dg: he) census domini ducis qui ex dictis duabus 

domibus lapideis et areis cum earum attinentiis annuatim de jure est 

solvendus. 

 

BP 1183 f 093r 06 vr 23-02-1403. 

Henricus Bac zvw voornoemde Godescalcus Roesmont verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Henricus Bac filius dicti quondam Godescalci Roesmont prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 093r 07 vr 23-02-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende {niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterit redimere (dg: cum) ad sapcium. 

 

BP 1183 f 093r 08 vr 23-02-1403. 

Petrus zv Henricus Hoesdens soen verkocht aan Johannes zvw Theodericus van 

Kuijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, gaan uit 1 malder roggeland, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen voornoemde Henricus Hoesdens soen enerzijds 

en Henricus Donnenen anderzijds. Verkoper en zijn voornoemde vader Henricus 

Hoesdens soen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de 

hertogencijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat. Nadat 

Arnolda ev voornoemde koper Johannes overleden is, gaat eerstgenoemde pacht 

van 1 mud rogge terug naar voornoemde verkoper als hij dan leeft en anders 

naar zijn naaste erfgenamen die dan leven. 

 

Petrus filius Henrici Hoesdens soen hereditarie vendidit (dg: Arnoldo) 

Johanni filio quondam Theoderici de (dg: H) Kuijc (dg: ad opus) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex (dg: pecia terre 

una) una maldrata terre siliginee sita in parochia (dg: sancti) de Vucht 

sancti Lamberti ad locum dictum Cromvoert inter hereditatem dicti Henrici 

Hoesdens soen ex uno et inter hereditatem Henrici Donnenen ex alio prout 

ibidem sita est ut dicebat promittentes et cum eo dictus Henricus 

Hoesdens soen eius pater super omnia #habita et habenda# warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto! censu domini nostri ducis et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco annuatim 

exinde prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere tali 

conditione quod cum Arnolda uxor legitima antedicti Johannis emptoris 

viam universe carnis ingressa fuerit extunc primodicta hereditaria paccio 

unius modii siliginis ad dictum venditorem si ipsum protunc vivere 

contingat in humanis alioquin ad eius proximores !protunc in humanis 

viventes et ad neminem alium revertetur et hereditario jure succedet et 

devolvetur !et dictus emptor palam recognovit. Testes Scilder et Broeder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 093r 09 vr 23-02-1403. 

Voornoemde Petrus beloofde zijn voornoemde vader schadeloos te houden. 

 

.. solvit III grossos. 

Dictus Petrus promisit super habita et habenda dictum Henricum suum 

patrem de premissis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 093r 10 vr 23-02-1403. 

Ghibo gnd uten Else verkocht aan Katherina wv Henricus Ghecke 1 lopen 

roggeland van wijlen Engbertus die Decker, in Dinther, ter plaatse gnd in 

het Reijtsel, beiderzijds tussen Willelmus gnd Vos, met een eind strekkend 

aan een gemene weg en met het andere eind aan voornoemde Willelmus, zoals 

afgepaald, welke lopen land wijlen voornoemde Engbertus gekocht had van 

Johannes van Ekendonc de jongere, en welke lopen nu aan hem behoort, samen 

met de gebouwen erop. 

 

Ghibo dictus uten Else unam lopinatam terre siliginee #quondam Engberti 

die Decker# sitam in parochia de Dijnther in loco dicto int Reijtsel 

inter hereditatem Willelmi dicti Vos ex utroque latere coadiacentem 

tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Willelmi in ea quantitate qua huiusmodi lopinata terre 

ibidem sita est et limitata et quam lopinatam terre dictus quondam 

Engbertus erga Johannem de Ekendonc juniorem emendo acquisierat #prout in 

litteris# et quam nunc ad se spectare dicebat #simul cum edificiis in 
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dicta lopinata terre consistentibus# hereditarie vendidit Katherine 

relicte quondam Henrici Ghecke cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte dicti 

quondam Engberti (dg: di) et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.093v. 

 in vigilia Mathije: vrijdag 23-02-1403. 

 in octavis Petri et Pauli: vrijdag 06-07-1403. 

 in festo Remigii: maandag 01-10-1403. 

 

BP 1183 f 093v 01 vr 23-02-1403. 

Henricus nzv Walterus van Hijntham en Johannes die Visscher van Stockem ev 

Metta van Hijntham ndv voornoemde Walterus van Hijntham verkochten aan 

Johannes Duijtsche en zijn vrouw Mechtildis, tbv hen en Katherina dv 

voornoemde Mechtildis, bij haar verwekt door wijlen Franco van Tricht, een 

kamer met ondergrond, in Den Bosch, bij de Gevangenpoort, in een straat die 

loopt van de Hinthamerstraat naar het gemene water aldaar, tussen erfgoed 

van voornoemde Johannes Visschers enerzijds en erfgoed van Metta Broes en 

haar kinderen anderzijds, met de helft van de tussenwanden aan weerszijden 

van de kamer met hun ondergrond, belast met 30 schelling geld en de 

hertogencijns. Voornoemde Johannes en Mechtildis zullen de kamer bezitten 

zolang ze leven. Zou voornoemde Mechtildis overlijden terwijl haar man 

Johannes nog leeft, dan gaat de helft van de kamer naar voornoemde 

Katherina, voor de duur van haar leven. 

 

Henricus filius #naturalis# Walteri de Hijntham et Johannes die Visscher 

de Stockem maritus et tutor legitimus Mette de Hijntham sue uxoris filie 

naturalis dicti Walteri de Hijntham quamdam cameram cum suo fundo sitam 

in Buscoducis !in iuxta portam captivorum in vico tendente (dg: a vico H) 

ibidem a vico Hijnthamensi versus communem aquam inter hereditatem dicti 

Johannis Visschers ex uno et inter hereditatem Mette Broes et eius 

liberorum ex alio simul cum medietate parietum interstitialium ab utroque 

latere eiusdem camere cum suo fundo consistentium prout ibidem sita est 

ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Duijtsche et Mechtildi eius 

uxori #ad opus eorum et ad opus Katherine filie eiusdem Mechtildis ab 

eadem Mechtilde et quondam Francone de Tricht pariter genite# 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis triginta solidis monete #et censu domini ducis# annuatim exinde 

de jure solvendis ut dicebant tali conditione (dg: si contingat) quod 

dicti Johannes et Mechtildis quoad vixerint dictam cameram cum suo fundo 

integraliter possidebunt sed si contingat dictam Mechtildem mori dicto 

Johanne suo marito supervivo remanente quod extunc una medietas dicte 

camere cum suo fundo et medietas parietum interstitialium ad dictam 

Katherinam (dg: hereditario jure) spectabit #ab ipsa quamdiu vixerit in 

humanis possidendam# (dg: hoc tamen annexa! quod si contingat dictam 

Katherinam absque prole decedere quod extunc dicta medietas ad dictum 

Johannem Duijsch revertetur succedet et hereditarie devolvetur pr) hoc 

adiuncto quod alter dictorum Johannis et Mechtildis diutius vivens in 

humanis (dg: dictam) premissa integraliter hereditarie habebit et de 

ipsis disponet ad eius beneplacitum salva tamen dicte Katherine medietate 

eiusdem camere ad eius vitam. Testes Egidius et (dg: W) Nijcholaus datum 

in vigilia Mathije. 

 

BP 1183 f 093v 02 vr 23-02-1403. 

Hermannus Venbosch ev Agnes dv Arnoldus van Haenwijc droeg over aan zijn 

zoon Henricus de navolgende erfgoederen, gelegen in Gestel bij Herlaer, (1) 

een stuk land, gnd dat Geweer, aldaar, naast wijlen Lambertus van den 

Pettelaer, (2) een stuk land, gnd dat Vlaslant, tussen Johannes van Essche 

enerzijds en wijlen Petrus van Waderle anderzijds, (3) een stuk land, gnd 

Stocstuc, tussen wijlen Andreas Balands enerzijds en erfgoed behorend aan 

de kapel van Sint-Jan in Rumel anderzijds, (4) een stuk land, gnd dat Brede 
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Ackerken, tussen Yda dv Ghibo gnd Penninc enerzijds en Katherina van den 

Hoernic anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Crumstuc, tussen Henricus 

gnd Meester enerzijds en wijlen Johannes Ywani anderzijds, (6) een stuk 

land, gnd Cloetken, tussen wijlen voornoemde Petrus van Waderle enerzijds 

en Johannes gnd Grote anderzijds, (7) een stuk beemd, tussen hr Nijcholaus 

van Aa investiet van Ghestel enerzijds en erfgoed gnd die Geswat 

anderzijds, welk stuk beemd het ene jaar geheel en het andere jaar voor de 

helft behoorde aan wijlen Johannes Vleman de oudere, (8) een stuk beemd, 

aldaar, tussen voornoemd stuk beemd enerzijds en wijlen hr Godefridus van 

Os ridder anderzijds, welk stuk beemd het ene jaar geheel en het andere 

jaar voor de helft behoorde aan wijlen voornoemde Johannes Vleman, (9) een 

tuin, tussen Henricus van den Hoernic enerzijds en Robbertus gnd Robbe 

anderzijds, welke erfgoederen voornoemde Arnoldus van Haenwijc in pacht 

verkregen had van wijlen voornoemde Johannes Vleman, en welke erfgoederen 

nu aan hem behoren. 

 

Hermannus Venbosch #maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

Arnoldi de Haenwijc# hereditates infrascriptas sitas in parochia de 

Ghestel prope Herlaer videlicet peciam terre dictam dat Geweer sitam 

ibidem contigue iuxta hereditatem Lamberti quondam van den (dg: Pettell) 

Pettelaer item peciam terre dictam communiter (dg: Stocstuc sitam inter 

hereditatem quondam Andree Valands) dat Vlaslant sitam inter hereditatem 

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

ex alio item peciam terre dictam communiter Stocstuc sitam inter 

hereditatem quondam Andree Balands ex uno et inter hereditatem spectantem 

ad cappellam sancti Johannis in Rumel ex alio item peciam terre dictam 

dat Brede Ackerken sitam inter hereditatem Yde filie Ghibonis dicti 

Penninc ex uno et inter hereditatem Katherine van den Hoernic ex alio 

item peciam terre dictam dat Crumstuc sitam inter hereditatem Henrici 

dicti Meester ex uno et inter hereditatem Johannis Ywani quondam !ex alio 

item peciam terre dictam communiter Cloetken sitam inter hereditatem 

quondam Petri de Waderle predicti ex uno et inter hereditatem Johannis 

dicti Grote ex alio item peciam prati sitam in dicta parochia inter 

hereditatem domini Nijcholai de Aa investiti de Ghestel ex uno et inter 

hereditatem dictam die Geswat ex alio et que pecia prati jamdicta uno 

anno integraliter et altero anno mediatim ad Johannem quondam Vleman 

seniorem (dg: spectabat) pertinebat item peciam prati sitam ibidem inter 

dictam peciam prati ex uno et inter hereditatem quondam domini Godefridi 

de Os militis ex alio et que pecia prati iamdicta simili modo uno anno 

integraliter et altero anno mediatim ad dictum quondam Johannem Vleman 

pertinebat atque ortum situm in dicta parochia inter hereditatem Henrici 

van den Hoernic ex uno et inter hereditatem Robberti dicti Robbe ex alio 

quas hereditates supradictas dictus Arnoldus de Haenwijc erga 

prenominatum quondam Johannem Vleman ad hereditaerium pactum acquisierat 

prout in litteris et quas nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Henrico suo filio cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Nijcholaus datum in vigilia Mathije. 

 

BP 1183 f 093v 03 vr 23-02-1403. 

Voornoemde Hermannus Venbosch ev Agnes dv Arnoldus van Haenwijc droeg over 

aan zijn voornoemde zoon Henricus 2 bunder heide en broekland, die 

behoorden aan Ghibo zv Johannes van der Rennendonc en Petrus zv Luijta van 

Hezewijc, in Gestel bij Herlaer, naast goederen gnd ten Hornoc, tussen 

Bartholomeus Bever enerzijds en Henricus van den Hornoc anderzijds, met de 

dijk en de weg die bij voornoemde 2 bunder horen, welke 2 bunder Arnoldus 

van Haenwijc gekocht had van voornoemde Ghibo zv Johannes van der 

Rennendonc en Petrus Luijte van Hezewijc, en welke 2 bunder nu aan hem 

behoren. 
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Dictus Hermannus #ut supra# duo bonaria merice et paludis (dg: ad se 

spectantia sita in parochia de Ghestel) que spectabant ad Ghibonem filium 

Johannis van der Rennendonc et Petrum filium Luijte de Hezewijc sita in 

parochia de Ghestel prope Herlaer iuxta bona dicta communiter ten Hornoc 

inter hereditatem Bartholomei Bever ex uno et inter hereditatem Henrici 

van den Hornoc ex alio prout huiusmodi duo bonaria ibidem sunt situata 

cum aggere et via ad dicta duo bonaria de jure spectantibus que duo 

bonaria merice et paludis Arnoldus de Haenwijc erga prefatos Ghibonis! 

filium Johannis van der Rennendonc et Petrum Luijte de Hezewijc emendo 

acquisierat prout in litteris et que duo bonaria nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit dicto Henrico suo filio cum litteris et 

jure promittenns super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 093v 04 vr 06-07-1403. 

Voornoemde Henricus zv Hermannus Venbosch droeg voornoemde goederen, 

uitgezonderd de tuin die Johannes zvw Jacobus gnd Mertens soen van Gestel, 

samen met andere goederen, in pacht verkregen had van voornoemde Henricus, 

over aan zijn broer Arnoldus van Haenwijc zv voornoemde Hermannus. 

 

Dictus Henricus premissa dicto orto excepto et sibi de premissis 

reservato quem ortum Johannes filius quondam Jacobi dicti Mertens soen de 

Gestel erga dictum Henricum simul cum quibusdam aliis hereditatibus ad 

censum et {in margine sinistra:} ad pactum acquisivit ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo de Haenwijc suo fratri filio dicti 

Hermanni cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepto dicto orto et eidem Henrico de 

premissis reservato etc {in margine sinistra:} Uden et Broeder datum in 

octavis Pe Pau. 

 

BP 1183 f 093v 05 ma 01-10-1403. 

Arnoldus zv Hermannus Venbosch deed tbv zijn broer Henricus afstand van 

voornoemde erfgoederen, die Arnoldus van Haenwijc verworven had van wijlen 

Johannes Vleman en van voornoemde 2 bunder die Arnoldus van Haenwijc 

gekocht had van Johannes van den Rennendonc en Petrus zv Luijta van 

Hezewijc. 

 

{In margine sinistra}. 

Arnoldus filius Hermanni Venbosch super (dg: dictis) #dictis# 

hereditatibus quas Arnoldus de Haenwijc erga quondam Johannem Vleman 

acquisivit et super dictis duobus bonariis que dictus Arnoldus de 

Haenwijc erga Johannem van den !Renrendonc etc et super toto jure ad opus 

dicti Henrici sui fratris hereditarie renuntiavit promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et 
!Bartholomeus datum in festo Remigii. 

 

BP 1183 f 093v 06 vr 23-02-1403. 

Johannes van Hijnen zvw Petrus van Hijnen droeg over aan zijn broer Petrus 

zvw voornoemde Petrus van Hijnen een huis12,13 en erf, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van Rodolphus van Gravia enerzijds en 

erfgoed van wijlen Arnoldus Tielkini anderzijds, aan voornoemde Johannes 

overgedragen door Arnoldus Grotart. 

 

Johannes de (dg: de) Hijnen filius quondam Petri de Hijnen domum et aream 

sitam in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem Rodolphi de Gravia 

ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Tielkini ex !supportatam 

dicto Johanni ab Arnoldo Grotart prout in litteris hereditarie 

                         
12 Zie ← BP 1181 p 139r 04 za 15-06-1398, Johannes van Hijnen zvw Petrus van Hijnen had het 
huis eerder overgedragen aan Theodericus Waelwijns soen van Ophemert en Andreas van Oudrigen. 
13 Zie → BP 1183 f 362r 10 vr 08-08-1404, Gerardus Scilder zv Willelmus Scilder beloofde aan 
Petrus zvw Petrus van Hijnen nimmer een cijns op dit huis te zullen manen. 
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supportavit Petro suo fratri filio dicti quondam Petri de Hijnen cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 093v 07 vr 23-02-1403. 

De broers Theodericus en Godefridus, kv Theodericus van Engelant, 

verkochten aan Arnoldus van der Heijden bakker zvw Petrus de helft van een 

kamp in Berlicum en Rosmalen, ter plaatse gnd in het Molenbroec, tussen 

Albertus Aben soen enerzijds en Theodericus Buc anderzijds, met een eind 

strekkend aan Willelmus van Helen, belast met de helft van een b-erfcijns 

van 4 pond 8 schelling 6 penning geld, die de stad Den Bosch uit geheel 

voornoemd kamp beurt. De brief overhandigen aan Johannes van Berlikem. 

 

Theodericus et Godefridus fratres liberi (dg: quondam) Theoderici de 

Engelant medietatem #ad ipsos spectantem# cuiusdam campi siti in 

parochiis de Berlikem et de Roesmalen ad locum dictum int Molenbroec 

inter Alberti Aben soen ex uno et inter hereditatem Theoderici Buc ex 

alio tendentis cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Helen ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Arnoldo van der Heijden pistori filio quondam 

Petri promittentes super omnia warandiam et obligationem deponere excepta 

medietate hereditarii census quatuor librarum octo solidorum et sex 

denariorum monete quem censum opidum de Busco ex dicto integro campo 

habuit solvendum. Testes datum supra. Tradetur Johanni de Berlikem. 

 

1183 f.094r. 

 in vigilia Mathije: vrijdag 23-02-1403. 

 in festo Mathie apostoli: zaterdag 24-02-1403. 

 

BP 1183 f 094r 01 vr 23-02-1403. 

Jacobus die Wert van Berlikem verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Posteel 

een tuin, gnd Odevers Hof, in Berlicum, ter plaatse gnd Onderstal, tussen 

eerstgenoemde Willelmus enerzijds en Willelmus die Lodder anderzijds, met 

een eind strekkend aan eerstgenoemde Willelmus en met het andere eind aan 

erfgoed van de abt van Berna, belast met een b-erfcijns van 10 schelling 

geld. 

 

Jacobus die Wert de Berlikem quemdam ortum (dg: situm in) dictum Odevers 

Hof situm in parochia de Berlikem ad locum dictum Onderstal inter 

hereditatem Willelmi filii quondam Willelmi Posteel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi die Lodder ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Willelmi primodicti et cum reliquo fine ad hereditatem 

abbatis de Berna ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo primodicto 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu X solidorum monete exinde solvendo. 

Testes Egidius et Nijcholaus datum in vigilia Mathije. 

 

BP 1183 f 094r 02 vr 23-02-1403. 

Hr Adam van Mierde maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Walterus Scoerwegge met zijn goederen. 

 

Dominus (dg: Ad) Adam de Mierde omnes venditiones alienationes et 

obligationes factas per Walterum Scoerwegge cum suis bonis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 094r 03 vr 23-02-1403. 

Petrus van Hijnen zvw Petrus van Hijnen ontlastte zijn broer Johannes zvw 

voornoemde Petrus van alle geschillen. Beloften en bezwaringen heden aan 

eerstgenoemde Petrus gedaan blijven van kracht. 

 

Solvit. 

Petrus de Hijnen filius quondam Petri de Hijnen palam quitavit Johannem 
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suum fratrem filium dicti quondam Petri ab omnibus et singulis causis et 

impetitionibus quibus mediantibus dictus Petrus dictum Johannem suum 

fratrem impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem salvis dicto Petro promissionibus et obligationibus sibi a 

dicto Johanne suo fratre hodierna die factis in suo vigore permansuris. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 094r 04 vr 23-02-1403. 

Theodericus Rover zvw Theodericus Rover van Oijen ev Hilla dvw Walterus van 

Berze, Johannes zvw Sijmon Watermale, door wijlen voornoemde Sijmon verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Gertrudis dvw voornoemde Walterus, Henricus zvw 

Willelmus van Berze, Martinus Pauweter ev Jutta dvw voornoemde Willelmus en 

Reijmboldus zvw Reijmboldus bakker ev Jutta dvw Jutta dvw voornoemde 

Willelmus verkochten aan de broers Theodericus en Godefridus, kv 

Theodericus van Engelant, een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Godefridus Bijtter en zijn broer Johannes Bijtter aan voornoemde wijlen 

Walterus van Berze en Willelmus van Berze beaalden, gaande uit erfgoederen 

van voornoemde broers Godefridus en Johannes Bijtter, gelegen onder de 

vrijdom van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen. Voornoemde 

Johannes zvw Sijmon Watermale beloofde dat zijn broer Walterus zvw 

voornoemde Gertrudis nimmer rechten hierop zal doen gelden. Voornoemde 

Henricus zvw Willelmus van Berze beloofde dat Lambertus, Jacobus, Margareta 

en Hilla, kvw voornoemde Willelmus van Berze, nimmer rechten hierop zullen 

doen gelden. De brief overhandigen aan voornoemde Theodericus van Engelant. 

 

Theodericus Rover filius quondam Theoderici Rover de Oijen maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Walteri de Berze Johannes 

filius quondam Sijmonis Watermale ab eodem quondam Sijmone et quondam 

Gertrude sua uxore filia dicti quondam Walteri #pariter genitus# Henricus 

filius quondam Willelmi de Berze et Martinus Pauweter maritus et tutor 

legitimus (dg: su) Jutte sue uxoris filie dicti quondam Willelmi et 

Reijmboldus filius quondam Reijmboldi pistoris maritus et tutor legitimus 

Jutte sue uxoris filie quondam Jutte filie dicti quondam Willelmi 

hereditarium censum XX solidorum monete quem censum Godefridus Bijtter et 

Johannes Bijtter eius frater dictis quondam Waltero de Berze et Willelmo 

de Berze solvere consueverunt et tenebantur annuatim et hereditarie ex 

hereditatibus dictorum Godefridi et Johannis Bijtter fratrum sitis infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Dungen ut dicebant 

hereditarie (dg: vendiderunt) #vendiderunt# Theoderico et Godefrido 

fratribus liberis Theoderici de Engelant promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

quorumcumque coheredum suorum deponere promisit insuper dictus Johannes 

filius quondam Sijmonis Watermale quod ipse Walterum suum fratrem filium 

dicte quondam (dg: Sijmonis) #Gertrudis# perpetue talem habebit quod 

numquam presumet se jus in premissis habere promisit insuper dictus 

Henricus filius quondam Willelmi de Berz! quod ipse Lambertum Jacobum et 

Margaretam et Hillam liberos dicti quondam Willelmi de Berze perpetue 

tales habebit quod numquam presument de jus in premissis habere. Testes 

datum supra. Tradetur littera dicto Theoderico de Engelant. 

 

BP 1183 f 094r 05 za 24-02-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Bastart van Bucstel droeg over aan Andreas 

Hoppenbrouwer een lijfpacht van 8 mud rogge en 1 mud gerst, maat van 

Eindhoven, aan eerstgenoemde Willelmus op zijn leven met Lichtmis in het 

huis van de goederen gnd ter Punten, in Woensel, te leveren, gaande uit 

goederen gnd te Leemculen, in Nuenen, welke pacht eerstgenoemde Willelmus 

verworven had van Aleijdis wv Willelmus gnd Boerken van Eijndoven en haar 

kinderen Theodericus en Willelmus. Met achterstallige termijn van afgelopen 

Lichtmis (vr 02-02-1403). De brief overhandigen aan eerstgenoemde Willelmus 

en niet aan de ander. 
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Willelmus filius quondam Willelmi #Bastart# de Bucstel vitalem pensionem 

octo modiorum bone siliginis et unius modii boni ordei mensure de 

Eijndoven solvendam primodicto Willelmo anno quolibet ad vitam eius et 

non ultra purificationis et in domo bonorum dictorum ter Punten sitorum 

in parochia de Woenssel tradendam de et ex bonis dictis te Leemculen cum 

suis attinentiis sitis in parochia de Nuenen quam pensionem vitalem 

primodictus Willelmus erga Aleijdem relictam quondam Willelmi dicti 

Boerken de Eijndoven (dg: h) Theodericum et Willelmum liberos eiusdem 

Aleijdis acquisierat ut dicebat legitime supportavit Andree Hoppenbrouwer 

cum arrestadiis! sibi de festo purificationis proxime preterito 

deficientibus promittens ratam servare. Testes Scilder et Broeder datum 

in festo Mathie apostoli. Et tradetur primodicto Willelmo et non alteri. 

 

BP 1183 f 094r 06 za 24-02-1403. 

Lambertus Moerken van Vucht zvw Lambertus Moerken verkocht aan Gerardus van 

Berze zvw Gerardus van Berze en Egidius Zecker 1/3 deel in een heidekamp 

van wijlen voornoemde Lambertus Moerken, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd aen die Heijde, tussen kvw Arnoldus van den Hoernic enerzijds en de 

gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde gemeint, 

belast met 1/3 deel van 4½ oude groot Tournoois aan de hertog, die uit 

geheel het kamp gaan. 

 

Lambertus Moerken de Vucht #filius quondam Lamberti Moerken# terciam 

partem ad se spectantem in quodam campo merice cum suis attinentiis dicti 

quondam Lamberti Moerken sito in parochia de Vucht sancti Petri ad locum 

dictum aen die Heijde inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi van den 

Hoernic ex uno et inter communitatem ex alio tendente cum utroque fine ad 

dictam communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo (dg: debe) de 

Berze filio quondam Gerardi de Berze et Egidio Zecker promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepta #tercia parte# quatuor 

et dimidii antiquorum grossorum Turonensium domino nostro duci ex dicto 

integro campo annuatim de jure solvendorum ut dicebat. Testes Scilder et 

Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 094r 07 za 24-02-1403. 

Gerardus Brugman zv Godefridus Brugman snijder ev Mechtildis dvw Johannes 

Moerken verkocht aan voornoemde Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze 

en Egidius Zecker 1/3 deel in voornoemd heidekamp van wijlen Lambertus 

Moerken, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd aen die Heijde, tussen kvw 

Arnoldus van den Hoernic enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide 

einden strekkend aan voornoemde gemeint, belast met 1/3 deel van 4½ oude 

groten Tournoois aan de hertog, die uit geheel het kamp gaan. 

 

Gerardus Brugman filius Godefridi Brugman sartoris maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis Moerken terciam 

partem ad se et dictam Mechtilden suam uxorem spectantem in dicto campo 

merice cum suis attinentiis ut supra hereditarie vendidit dictis Gerardo 

de Berze et Egidio Zecker promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta tercia parte quatuor et dimidii grossorum 

antiquorum Turonensium domino nostro duci annuatim ex dicto integro campo 

annuatim de jure solvendorum ut dicebat. Testes datum spra. 

 

BP 1183 f 094r 08 za 24-02-1403. 

Henricus Sceenken verwerkte zijn recht tot vernaderen van het voorgaande. 

 

{In margine sinistra, dmv lijn verbonden met BP 1183 f 094r 07}. 

Henricus Sceenken premissa prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 094r 09 za 24-02-1403. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkopers 100 nieuwe Gelderse 

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

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dictis venditoribus 

centum nuwe Gelre gulden seu valorem in alio pagamento ad nativitatis 

Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.094v. 

 secunda post judica: maandag 02-04-1403. 

 quarta post Mathije: dinsdag 27-02-1403. 

 quinta ante invocavit: donderdag 01-03-1403. 

 

BP 1183 f 094v 01 ma 02-04-1403. 

Johannes van Verlaer en zijn kinderen Johannes, Elizabeth en Heijlwigis, 

door voornoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw 

Henricus des Dekens, droegen over aan Hubertus gnd Osman de helft van een 

stuk land, in Nuland, tussen een gemene weg enerzijds en hr Arnoldus des 

Dekens priester en Willelmus van Nuwelant anderzijds, met een eind 

strekkend aan wijlen Rodolphus Soiters?, welk stuk land voornoemde Johannes 

van Verlaer en voornoemde Hubertus Osman in pacht verkregen hadden van 

Rodolphus gnd van der Haghen. Johannes zvw Henricus des Dekens, zijn zuster 

Katherina, Arnoldus Bruijstens ev Elizabeth, en Gerardus Lemkens soen van 

Eijndoven ev Margareta, dvw voornoemde Henricus des Dekens, deden afstand. 

De brief overhandigen aan Henricus van der Heijden. 

 

Non est soluta. 

Johannes de Verlaer (dg: filius quondam Joh) Johannes (dg: eius filius) 

Elizabeth et Heijlwigis sorores (dg: filie) #liberi# eiusdem Johannis de 

Verlaer #+{in elke hoek een punt; verwijst naar wat boven het contract 

staat:} ab eodem Johanne et quondam Aleijde sua (dg: olim) uxore filia 

(dg: dicti) quondam Henrici des Dekens pariter geniti# cum tutore 

medietatem pecie terre sitam! in parochia de Nuwelant inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem domini Arnoldi des Dekens presbitri 

et Willelmi de Nuwelant ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem 

quondam Rodolphi So[?i]ters prout huiusmodi pecia terre ibidem sita est 

quam peciam terre dictus Johannes de Verlaer et Hubertus dictus Osman 

erga Rodolphum dictum van der Haghen ad pactum acquisierant prout in 

litteris hereditarie supportaverunt dicto Huberto Osman (dg: 

promittentes) cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto Johannes filius quondam Henrici des Dekens Katherina eius soror 

#cum tutore# Arnoldus Bruijstens maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris et Gerardus Lemkens soen de Eijndoven maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Henrici des Dekens super 

dicta medietate et jure ad opus dicti Huberti hereditarie renuntiaverunt 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

Roesmont et Broeder datum 2a post judica. Tradetur littera Henrico van 

der Heijnden. 

 

BP 1183 f 094v 02 di 27-02-1403. 

Johannes Hollen zvw Johannes van der Steghen van Herwarden droeg over aan 

Reijnerus Schaden een lijfrente van 1 oude schild of de waarde, aan 

eerstgenoemde Johannes op zijn leven met Sint-Martinus te betalen. Met 

achterstallige termijnen van de afgelopen 4 jaar. 

 

∙. 

Johannes Hollen filius quondam Johannis van der Steghen de Herwarden 

annuam et vitalem pensionem quatuor auder scild boni auri et iusti 

ponderis seu valorem promissam primodicto Johanni ad suam vitam anno 

quolibet Martini ut dicebat legitime supportavit Reijnero Schaden simul 

cum arrestadiis sibi de (dg: pe tribus) #quatuor# annis proxime 

preteritis deficientibus ut dicebat promittens super omnia ratam servare 
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(dg: et obligationem deponere). Testes Uden et Scilder datum quarta post 

Mathije. 

 

BP 1183 f 094v 03 do 01-03-1403. 

Henricus van Achel die Plattijnmaker ev Katherina dvw Egidius zvw Egidius 

die Doncker droeg over aan Petrus Pels verwer de helft van een huis en erf, 

in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van Lambertus Campen 

enerzijds en erfgoed van Petrus zv Ghisbertus Vette anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van Petrus, welke helft wijlen voornoemde 

Egidius zvw Egidius die Doncker in cijns verkregen had van Henricus Croke 

vleeshouwer en Johannes die Heirte van Hoesden voor een b-erfcijns van 4 

pond, 18 schelling 4 penning geld. Mijchael en Elizabeth, kvw Petrus van 

Driel, deden afstand van deze helft en van het recht dat ze daarin hebben 

resp. zullen verkrijgen na overlijden van voornoemde Henricus en Katherina. 

 

Henricus de Achel die Plattijnmaker maritus et tutor legitimus Katherine 

sue uxoris filie quondam Egidii filii quondam Egidii die Doncker 

medietatem domus et aree site in Busco ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem Lamberti Campen ex uno et inter hereditatem Petri filii 

Ghisberti Vette ex alio scilicet illam medietatem dicte domus et aree que 

sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti Petri quam medietatem 

dictus quondam Egidius filius quondam Egidii die Doncker erga Henricum 

Croke carnificem et Johannem die Heirte de Hoesden ad censum acquisierat 

scilicet pro hereditario censu quatuor librarum XVIII solidorum et 

quatuor denariorum (dg: pro) monete prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro Pels tinctori cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et (dg: 

dicti p) primodicti quondam Egidii et suorum heredum deponere excepto 

censu predicto. Quo facto Mijchael et Elizabeth eius soror liberi quondam 

Petri de (dg: Lijeshout) #Driel# cum tutore super predicta medietate et 

jure sibi in eadem competente ac post decessum dictorum Henrici et 

Katherine competituro ad opus dicti Petri hereditarie renuntiaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare. Testes datum 

Danijel et Willelmus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1183 f 094v 04 do 01-03-1403. 

Godefridus Godelof van Doerne beloofde aan Gerardus Scilder 31 Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen op zondag Letare-Jerusalem (zo 

25-03-1403) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403). 

 

-. 

Godefridus Godelof de Doerne promisit super omnia Gerardo Scilder XXXI 

Gelre gulden seu valorem mediatim ad letare Iherusalem et mediatim pasche 

proxime persolvendos. Testes Egidius et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 094v 05 do 01-03-1403. 

Goeswinus Hullinc zvw Johannes beloofde aan Wellinus van Beke 25 

Stramprooise gulden en 5 Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de 

waarde na maning te betalen. 

 

-. 

Goeswinus Hullinc filius quondam Johannis promisit super omnia Wellino de 

Beke XXV Stramproedssche gulden et quinque Hollant gulden quondam comitis 

Willelmi seu valorem ad voluntatem persolvendos. Testes Henricus et 

Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 094v 06 do 01-03-1403. 

Johannes zvw Cristianus van Sciindel gaf uit aan Johannes van Weirt een 

stuk land, gnd die Roggenbrake, in Schijndel, ter plaatse gnd op die Voert, 

rondom tussen de gemeint van Schijndel; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, 
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met Kerstmis in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes filius #quondam# Cristiani de Sciindel peciam terre dictam die 

Roggenbrake sitam in parochia de Sciinle ad locum dictum op die Voert 

inter communitatem de Scijnle (dg: circumquaque coadiacentem) 

#circumquaque coadiacentem# (dg: tendentem cum uno fine ad communem vicum 

dictum die Voert) ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni de 

Weirt ab eodem hereditarie possidendam (dg: po) pro censu domini fundi 

exinde de jure solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione sex 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda primodicto Johanni 

ab alio hereditarie nativitatis Domini #et in Busco tradenda# ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Henricus et Willelmus 

datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1183 f 094v 07 do 01-03-1403. 

Lambertus van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Berze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 094v 08 do 01-03-1403. 

Ghisbertus zvw Gerardus van der Varenhovel en zijn zoon Johannes droegen 

over aan mr Johannes van Spulle (1) een beemd, gnd die Mase, in 

Kerckasterle, naast erfgoed van het huis van Postel enerzijds en erfgoed 

dat was van Johannes sGreven van Loen anderzijds, met een eind strekkend 

aan het water gnd die Aa en met het andere eind aan de gemeint, welke beemd 

wijlen voornoemde Gerardus in cijns verkregen had van Johannes Spijkerman 

van Beerse voor 7 pond b-erfcijns gemeen paijment, (2) een stuk land, dat 

wijlen voornoemde Gerardus verworven had van Johannes zvw Johannes Peters 

soen van Loen, in Loen, naast Hermannus Jutten soen enerzijds en Aleijdis 

svw voornoemde Johannes Peters soen anderzijds. 

 

Ghisbertus filius quondam Gerardi van der Varenhovel et Johannes eius 

filius quoddam pratum dictum die Mase cum suis attinentiis situm in 

parochia de Kerckasterle juxta hereditatem domus de Postula ex uno et 

juxta hereditatem que fuerat Johannis sGreven de Loen ex alio et #tendit# 

cum uno fine (dg: ad) aquam dictam die Aa et cum reliquo fine juxta 

communitatem quod pratum dictus quondam Gerardus erga Johannem Spijkerman 

de Beerse pro septem libris hereditarii census communis pagamenti ad 

censum acquisierat atque peciam terre cum suis attinentiis quam dictus 

quondam Gerardus erga Johannem filium quondam Johannis Peters soen de 

Loen acquisierat sitam in parochia de Loen juxta hereditatem Hermanni 

Jutten soen cum uno latere et juxta hereditatem Aleijdis sororis dicti 

quondam Johannis Peters soen cum alio latere ut dicebant hereditarie 

supportaverunt magistro Johanni de Spulle promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Gerardi et suorum heredum et successorum deponere excepto 

censu predicto. Testes datum supra. 

 

1183 f.095r. 

 quinta ante invocavit: donderdag 01-03-1403. 

 

BP 1183 f 095r 01 do 01-03-1403. 

Rodolphus zvw Willelmus van Laervenne en Godefridus zvw Luppertus Bierkens 

van Zeelst ev Yda dvw voornoemde Willelmus verkochten aan Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus van Laervenne een hofstad, gnd Ver Weijndelmoden 

Hostat, in Someren, tussen wijlen voornoemde Willelmus van Laervenne 

enerzijds en Henricus Collouter anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg, welke hofstad Willelmus zvw voornoemde Willelmus van Laervenne, 

tbv wijlen zijn voornoemde vader Willelmus, gekocht had van Elsbena wv 

Arnoldus Vrient van Doerne en haar zoon Johannes, en welke hofstad aan 
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voornoemde Rodolphus en Godefridus gekomen was na erfdeling. 

 

Rodolphus filius quondam Willelmi de Laervenne et Godefridus filius 

quondam Lupperti Bierkens de Zeelst maritus et tutor legitimus Yde sue 

uxoris filie dicti quondam Willelmi (dg: quon) quoddam domistadium dictum 

Ver Weijndelmoden Hostat situm in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

dicti quondam Willelmi de Laervenne ex uno et inter hereditatem Henrici 

Collouter ex alio tendens cum uno fine ad communem plateam quod 

domistadium predictum Willelmus filius dicti quondam Willelmi de 

Laervenne (dg: erga) ad opus eiusdem Willelmi quondam sui patris erga 

Elsbenam relictam quondam Arnoldi Vrient de Doerne et Johannem eius 

filium emendo acquisierat prout in litteris et quod domistadium dictis 

Rodolpho et Godefrido mediante divisione hereditaria prius habita inter 

ipsum et eorum coheredes cessit in partem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Willelmo filio dicti quondam Willelmi de Laervenne 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

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

Willelmus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1183 f 095r 02 do 01-03-1403. 

Aleijdis wv Johannes van den ?Tor zvw Margareta Meijnen droeg haar 

vruchtgebruik over in de navolgende erfgoederen van wijlen voornoemde 

Johannes, gelegen in Diessen, ter plaatse gnd Baesscot, (1) 2 stukken land, 

ter plaatse gnd den Auden Hof, (2) een akker, gnd des Scoutheten Hoevel, 

tussen Henricus Aleijten enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een 

stuk land, ter plaatse gnd den Hoghen Hof, tussen een gemene weg enerzijds 

en Luijtgardis van den Tor anderzijds, (4) een stuk land, gnd dat Cloetken, 

ter plaatse gnd in den Paede, tussen voornoemde Luijtgardis enerzijds en 

kvw Egidius van den Scueren anderzijds, (5) een stuk land, ter plaatse gnd 

Peracker, tussen voornoemde Henricus Aleijten enerzijds en voornoemde kvw 

Egidius anderzijds, (6) een stuk land, gnd den Veltacker, tussen voornoemde 

Henricus Aleijten enerzijds en voornoemde Luijtgardis anderzijds, (7) een 

stuk beemd, ter plaatse gnd die Rijt, tussen voornoemde Henricus Aleijten 

enerzijds en Goeswinus van den Eijnde anderzijds, (8) een stukje beemd, ter 

plaatse gnd die Aabeemde, tussen voornoemde Luijtgardis enerzijds en kv 

voornoemde Luijtgardis anderzijds, (9) een stukje beemd, ter plaatse gnd 

Elscot, tussen voornoemde kv Luijtgardis enerzijds en kinderen gnd die 

Kijnder van den Bruggen anderzijds, (10) een stukje beemd, ter plaatse gnd 

Strolergoer, tussen voornoemde Luijtgardis enerzijds en Gerardus Gielen 

anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Aleijdis relicta quondam Johannis van den (dg: ?L) #?T#or filii quondam 

Margarete Meijnen cum tutore usufructum sibi competentem in hereditatibus 

infrascriptis dicti quondam Johannis sitis in parochia de Dijessen ad 

locum dictum Baesscot videlicet in duabus peciis (dg: p) terre sitis in 

loco dicto den Auden Hof (dg: quarum) atque in agro terre dicto des 

Scoutheten Hoevel sito inter hereditatem Henrici Aleijten ex uno et inter 

communem viam ex alio atque in pecia terre sita in loco dicto den Hoghen 

Hof inter communem viam ex uno et inter hereditatem Luijtgardis van den 

Tor ex alio atque in pecia terre dicta dat Cloetken sita in loco dicto in 

den Paede inter hereditatem dicte Luijtgardis ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Egidii van den Scueren ex alio atque in pecia terre 

sita ad locum dictum (dg: Per) Peracker inter hereditatem Henrici 

Aleijten predicti ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum dicti 

quondam Egidii ex alio atque in pecia terre dicta den Veltacker sita 

inter hereditatem dicti Henrici Aleijten ex uno et inter hereditatem 

dicte Luijtgardis ex alio atque in pecia prati sita in loco dicto die 

Rijt inter hereditatem dicti Henrici Aleijten ex uno et inter hereditatem 

Goeswini van den Eijnde ex alio atque in particula prati sita in loco 

dicto die Aabeemde inter hereditatem dicte Luijtgardis ex uno et inter 

hereditatem liberorum eiusdem Luijtgardis ex alio atque in particula 
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prati sita in loco dicto Elscot inter hereditatem dictorum liberorum 

dicte Luijtgardis ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum die 

Kijnder van den Bruggen ex alio atque in particula prati sita in loco 

dicto Strolergoer inter hereditatem dicte Luijtgardis ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Gielen ex alio ut dicebat legitime supportavit. {in 

margine sinistra een verticale streep naast ruimte die onbeschreven 

bleef}. 

 

BP 1183 f 095r 03 do 01-03-1403. 

Johannes zvw Jordanus van den Rietvoert en Adam zv voornoemde Johannes 

gaven uit aan Gerardus zvw Gerardus Steenbecker de navolgende erfgoederen, 

gelegen in Aarle Beke, (1) een stuk land, ter plaatse gnd Haijacker, tussen 

Pijramus gnd Moers van Reede Acker enerzijds en Rodolphus gnd Roef van den 

Scoer anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde 

Pijramus gnd Moers, (3) een stuk land, ter plaatse gnd Bogart, tussen 

voornoemde Pijramus enerzijds en een gemene weg anderzijds, (4) een stuk 

land, ter plaatse gnd Nuwelant, tussen Thomas Bloc enerzijds en Petrus zvw 

Johannes Moelner anderzijds, (4) een stuk beemd, ter plaatse gnd Horstkens 

Beemt, tussen voornoemde Thomas enerzijds en Gerardus zvw {f.095v} Gerardus 

Steenbecker van Helmont anderzijds, (5) een stukje beemd, ter plaatse gnd 

in den Wijnckel Beemt, tussen voornoemde Petrus enerzijds en Gerardus zvw 

Gerardus Steenbecker anderzijds, (6) een stuk eusel, ter plaatse gnd op die 

Donc, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en voornoemde Pijramus 

anderzijds, (7) een stuk eusel, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en 

voornoemde Thomas anderzijds, (8) het recht, bij voornoemde goederen 

behorend, in de gemeint van Stiphout; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, aan voornoemde Johannes 

zolang hij leeft en daarna aan zijn kinderen voornoemde Adam en Jordanus. 

 

Johannes filius quondam Jordani van den Rietvoert et Adam filius dicti 

Johannis hereditates infrascriptas sitas in parochia de Arle Beke 

videlicet peciam terre sitam ad locum dictum Haijacker inter hereditatem 

Pijrami dicti [Moe]rs van Reede Acker ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi dicti Roef van den Scoer ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem dicti Pijrami Moers nominati ex utroque latere 

coadiacentem (dg: atque peciam terre) item peciam terre sitam ad locum 

dictum Bogart inter hereditatem dicti Pijrami ex uno et inter communem 

viam ex alio item peciam terre sitam in loco dicto Nuwelant inter 

hereditatem Thome Bloc ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam 

Johannis Moelner ex alio item peciam prati sitam in loco dicto Horstkens 

Beemt inter hereditatem dicti Thome ex uno et inter hereditatem Gerardi 

filii quondam 

 

1183 f.095v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 01-03-1403. 

 quinta post exaudi: donderdag 31-05-1403. 

 

BP 1183 f 095v 01 do 01-03-1403. 

Gerardi Steenbecker de Helmont ex alio item particulam prati sitam in 

loco dicto in den Wijnckel Beemt inter hereditatem jamdicti Petri ex uno 

et inter hereditatem Gerardi filii quondam Gerardi Steenbecker ex alio 

(dg: inter) item pecia! pascue dicte eeussel sitam (dg: si) ad locum 

dictum op die Donc inter hereditatem jamdicti Gerardi ex uno et inter 

hereditatem dicti Pijrami ex alio atque peciam pascue dicte eeussel sitam 

inter hereditatem jamdicti Gerardi ex uno et inter hereditatem dicti 

Thome ex alio simul cum jure ad premissa spectante in communitate de 

Stiphout ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Gerardo filio (dg: 

dicti) quondam Gerardi Steenbecker ab eodem hereditarie possidendas pro 

censu domini fundi exinde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione 

XVI lopinorum siliginis mensure de Helmont danda (dg: sibi ab alio p) 
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integraliter dicto Johanni ad eius vitam et post eius vitam dicto Ade et 

Jordano suo fratri liberis eiusdem Johannis hereditarie purificationis et 

(dg: s) supra predictas hereditates tradenda ex premissis promittentes 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Dijnther et Nijcholaus datum quinta 

ante invocavit. 

 

BP 1183 f 095v 02 do 31-05-1403. 

Petrus zv Everardus zvw Petrus van Beke bij Arle verwerkte, in afwezigheid 

van voornoemde Johannes en Adam, zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Petrus filius Everardi filii quondam Petri de Beke prope Arle in absentia 

dictorum Johannis et Ade prebuit et reportavit. Testes Scilder et Daniel 

datum quinta post exaudi. 

 

BP 1183 f 095v 03 do 01-03-1403. 

Johannes Stijnen soen van Os verkocht aan Ludolphus Buc van Boemel de helft 

van ½ morgen land, in Oss, achter de windmolen, tussen voornoemde Ludolphus 

Buc van Boemel enerzijds en erfg vw Gerardus gnd Hennens soen van Os 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen Arnoldus Heijme en met het 

andere eind aan een gemene weg. 

 

Johannes Stijnen soen de Os (dg: duas quartam par) medietatem dimidii 

jugeris terre siti in parochia de Os retro molendinum venti ibidem 

consistens inter hereditatem Ludolphi Buc de Boemel ex uno et inter 

hereditatem (dg: quondam Ge) heredum quondam Gerardi dicti Hennens soen 

de Os ex alio (dg: inter) tendens cum uno fine ad hereditatem quondam 

Arnoldi Heijme et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Ludolpho Buc de Boemel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 095v 04 do 01-03-1403. 

Henricus van Boert zvw Johannes die Writer beloofde aan Henricus Steijmpel 

17 Gentse nobel of de waarde in goud met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1403) te betalen. 

 

Henricus de Boert filius quondam Johannis die Writer promisit super omnia 

Henrico Steijmpel XVII Gentsche nobel vel valorem in auro ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 095v 05 do 01-03-1403. 

Gerardus zvw Johannes Vrancken soen van den Dungen beloofde aan Rutgherus 

zvw Rutgherus Moelner van Zonne 22 nieuwe Gelderse gulden of de waarde op 

Palmzondag aanstaande (zo 08-04-1403) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen promisit 

super omnia Rutghero filio quondam Rutgheri Moelner de Zonne XXII novos 

Gelre gulden vel valorem ad dominicam palmarum proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 095v 06 do 01-03-1403. 

Walterus van den Nuwenhuze zvw Engbertus van den Nuwenhuze verkocht aan 

Ghibo van Bernheze, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Walterus Moelner 

van Eijndoven, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Lange Acker, 6 

lopen rogge groot, in Helvoirt, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en 

Walterus van den Laer anderzijds, reeds belast met een cijns aan het 

klooster van Sint-Gertrudis in Leuven. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 
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Walterus van den Nuwenhuze filius quondam Engberti van den Nuwenhuze 

legitime vendidit Ghiboni de Bernheze (dg: f) ad opus sui et ad opus 

Heijlwigis sue (dg: fi) uxoris filie quondam Walteri Moelner de Eijndoven 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam eorum seu alterius diutius viventis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Lange Acker 

sex lopinatas terre continente sita in parochia de Helvoert inter 

hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter hereditatem Walteri van 

den Laer ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu !monesterio sancte Gertrudis 

Lovaniensis exinde prius solvendo et sufficiientem facere tali conditione 

annexa quod alter diutius vivens integraliter habebit et cum ambo mortui 

fuerint erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 095v 07 do 01-03-1403. 

Snellardus zvw Willelmus Spulle droeg over aan Henricus van Audenhoven zvw 

Johannes Lijerinc van Straten een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 3 stukken land, 

gnd Sconelant, in Oirschot, bij de plaats gnd Moest, naast Elizabeth 

Barbiers en kvw Henricus Crumme, welke pacht Pijramus gnd Moers zvw 

Johannes van Gherwen gekocht had van Willelmus zvw Andreas van Straten, en 

Henricus zvw Willelmus Vos van Berze verworven had van voornoemde Pijramus, 

en voornoemde Henricus had overgedragen aan voornoemde Snellardus. 

Voornoemde Henricus zal de pacht uitsluitend op voornoemde 3 stukken 

manen14. 

 

(dg: Sn) Snellardus filius quondam Willelmi (dg: die Bruijn) #Spulle# 

herediitariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex tribus 

peciis terre dictis communiter Sconelant sitis in parochia de Oerscot 

prope locum dictum Moest #contigue juxta hereditates Elizabeth Barbiers 

et liberorum quondam Henrici Crumme# quam paccionem Pijramus dictus Moers 

(dg: erga) filius quondam Johannis de Gherwen erga (dg: Willelmum) 

Willelmum filium quondam Andree de Straten acquisierat emendo et quam 

paccionem Henricus filius quondam Willelmi Vos de Berze erga dictum 

Pijramum acquisierat et quam paccionem !ijdem Henricus supportaverat 

Snellardo predicto prout in quibusdam litteris hereditarie supportavit 

Henrico de Audenhoven filio quondam Johannis Lijerinc de Straten cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod dictus 

Henricus dictam paccionem non monebit nisi ad et supra tres pecias terre 

predictas ut dictus Henricus recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 095v 08 do 01-03-1403. 

Andreas zvw Willelmus Andries soen van Straten deed tbv voornoemde Henricus 

van Audenhoven afstand van voornoemde 3 stukken land. Zijn zuster Elizabeth 

dvw voornoemde Willelmus zal nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Andreas filius quondam Willelmi Andries soen de Straten super dictis 

tribus peciis terre et jure ad opus dicti Henrici de Audenhoven 

hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et quod ipse Elizabeth eius sororem 

filiam dicti quondam Willelmi perpetue talem habebit quod non presument 

se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

                         
14 Zie → BP 1183 f 097r 01 vr 02-03-1403, belofte niet te manen op een stuk 

land, in Oirschot, bij de plaats gnd Moest, tussen kvw Johannes Cloengiaert 

enerzijds en voornoemde Johannes Moijen anderzijds. 
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1183 f.096r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 096r 01 do 01-03-1403. 

Destijds had Snellardus zvw Willelmus van Spulle overgedragen aan Henricus 

van Audenhoven zvw Johannes Lijerincs van Straten een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 3 

stukken land, gnd Sconelant, in Oirschot, bij de plaats gnd Moest, naast 

Elizabeth Barbiers en kvw Henricus Crumme. Voornoemde Henricus beloofde 

thans aan Arnoldus Henrics van Gheen Enen, tbv Johannes Moijen, mbv brieven 

melding makend van voornoemde pacht geen recht te halen. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod (dg: cum Henricus de 

Audenhoven filius quondam Johannis) Snellardus filius quondam Willelmi de 

Spulle hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot 

solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex tribus 

peciis terre dictis communiter Sconelant sitis in parochia de Oerscot 

prope locum dictum Moest contigue iuxta hereditatem Elizabeth Barbiers et 

liberorum quondam Henrici Crumme hereditarie supportasset Henrico de 

Audenhoven filio quondam Johannis Lijerincs de Straten prout in litteris 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus promisit 

super omnia (dg: Johanni Moij) Arnoldo Henrics van Gheen Enen ad opus 

Johannis Moijen quod ipse mediantibus quibuscumque litteris mentionem de 

dicta pacccione facientibus non (dg: proseq) prosequetur aliquod jus. 

 

BP 1183 f 096r 02 do 01-03-1403. 

De broers Egidius en Martinus, kvw Johannes die Rode, beloofden aan 

Willelmus die Rode zvw Gerardus Rode 18 Gentse nobel of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

(dg: Henricus filius quon) Egidius et Martinus fratres liberi quondam 

Johannis die Rode promiserunt indivisi super omnia Willelmo die Rode 

filio quondam Gerardi Rode XVIII Gentsche nobel vel valorem nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Henricus et Danijel datum 

supra. 

 

BP 1183 f 096r 03 do 01-03-1403. 

Henricus zvw Henricus van Espe verkocht aan Jacobus van Gunterslaer een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd den Verren Hof, 1 lopen rogge 

groot, in Oirschot, in de herdgang van Best, tussen kvw Bertha van den 

Engelbraken enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ½ bunder beemd, in 

Oirschot, in de herdgang van Best, ter plaatse gnd die Vier Buenre, tussen 

erfgoed van Henricus Dicbier heer van Mierlo enerzijds en Johannes der 

Keijsteren anderzijds, (3) 1 lopen land, in 2½ lopen land, in Oirschot, in 

de herdgang van Aarle, tussen Petrus van den Scoer enerzijds en Gherardus 

Gerijts anderzijds, reeds belast met de grondcijnzen en een b-erfpacht van 

6 lopen rogge, maat van Oirschot. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Espe hereditarie vendidit Jacobo de 

Gunterslaer hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam ex 

pecia terre dicta den Verren Hof unum lopinum siliginis in semine 

capiente sita in parochia de Oerscot in pastoria de Best inter 

hereditatem liberorum quondam Berthe van den Engelbraken ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex dimidio bonario prati ad dictum (dg: 

B.) venditorem (dg: spectante in quatuor bonariis prati) sito in parochia 

(dg: predicta) et pastoria predictis #in loco dicto die Vier Buenre# 

inter hereditatem Henrici Dicbier domini de Mierle ex uno et inter 

hereditatem Johannis der Keijsteren ex alio atque ex una lopinata terre 

#ad ipsum spectante in duabus et dimidia lopinatis terre# sita in dicta 
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parochia in pastoria de Arle inter hereditatem Petri van den Scoer ex uno 

et inter hereditatem (dg: Goe) Gherardi Gerijts ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: tribus et di) censibus domini fundi et hereditaria 

paccione sex lopinorum siliginis dicte mensure ex premissis solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 096r 04 do 01-03-1403. 

Johannes Corstiaens soen van Scijnle en Theodericus zvw Johannes van den 

Weteringen beloofden aan Egidius Coptiten 16 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes Corstiaens soen de Scijnle Theodericus filius quondam Johannis 

van den Weteringen promiserunt indivisi super omnia Egidio Coptiten XVI 

novos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes (dg: datum supra Egidius) #Henricus# et Nijcholaus 

datum supra. 

 

BP 1183 f 096r 05 do 01-03-1403. 

Voornoemde Johannes Corstiaens soen van Scijnle en Theodericus zvw Johannes 

van den Weteringen beloofden aan voornoemde Egidius Coptiten gedurende 4 

jaar, elk jaar met Kerstmis, 7 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

dicto Egidio ad spacium quatuor annorum (dg: festum nativitatis) proxime 

futurorum quolibet dictorum quatuor annorum septem novos Gelre gulden vel 

valorem (dg: septem) nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis 

Domini proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 096r 06 do 01-03-1403. 

Lambertus Aelbrechts soen van den Vorstenbossche droeg over aan Willelmus 

van Houthem een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Harde Beemde, 

tussen voornoemde Willelmus van Houthem enerzijds en Johannes die Laet 

anderzijds, met een eind strekkend aan Godefridus van Os en met het andere 

eind aan een gemene weg naar de plaats gnd Appelteren, welk stuk land 

voornoemde Lambertus verworven had van Willelmus van Broechoven zvw 

Walterus Bac van Broechoven. 

 

Lambertus Aelbrechts soen van den Vorstenbossche peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum die Harde Beemde inter hereditatem 

Willelmi de Houthem ex uno et inter hereditatem Johannis die Laet ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Godefridi de Os et cum reliquo fine 

ad communem viam tendentem versus locum dictum Appelteren quam peciam 

terre dictus Lambertus erga Willelmum de Broechoven filium quondam 

Walteri Bac de Broechoven acquisierat prout in litteris #hereditarie 

supportavit# Willelmo de Houthem predicto cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 096r 07 do 01-03-1403. 

Baudekinus Cnoep zvw Johannes die Ridder ev Elizabeth dv Johannes Boijdens 

soen droeg over aan voornoemde Johannes een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

pacht van 1½ mud voornoemde Johannes geschonken had aan voornoemde 

Baudekinus en zijn vrouw. 

 

Baudekinus Cnoep filius quondam Johannis die Ridder (dg: hereditarie ve) 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie (dg: Henrici 

Watermael hereditarie vendidit Henrico Watermael predicto) #Johannis 

Boijdens soen# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 
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Busco (dg: solvendam hereditarie nativitatis Domini quam paccionem) de 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure 

solvenda annuatim quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

dictus Johannes (dg: Watermael) dederat dicto Baudekino cum dicta eius 

uxore nomine dotis ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Henrico) 

#Johanni# predicto promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Henricus et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 096r 08 do 01-03-1403. 

Voornoemde Baudekinus beloofde aan voornoemde Johannes, tbv andere 

erfgenamen van voornoemde Johannes, bij de deling van de goederen die 

voornoemde Johannes zal nalaten {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Baudekinus promisit super omnia dicto (dg: Henrico) #Johanni# ad 

opus aliorum heredum dicti (dg: Henrici) #Johannis# si ipse Baudekinus ad 

communem divisionem faciendam de bonis que dictus Johannes in sua morte 

post se relinquet et ipsa bona condividere quod tunc dictus Baudekinus. 

 

BP 1183 f 096r 09 do 01-03-1403. 

Voornoemde Baudekinus Cnoep beloofde aan voornoemde Johannes Boijdens soen 

bij de deling van de goederen die voornoemde Johannes zal nalaten 41 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde in te brengen of dat elk van de andere 

kinderen tevoren 41 nieuwe Gelderse gulden zal beuren. 

 

Dictus Baudekinus promisit super omnia dicto Johanni ad opus aliorum 

heredum eiusdem Johannis si ipse Baudekinus aut Elizabeth eius uxor aut 

heredes eiusdem Elizabeth ad communem divisionem faciendam de bonis que 

dictus Johannes in sua morte post se relinquet venire voluerit et ipsa 

bona condividere quod tunc dicti Baudekinus et Elizabeth aut heredes 

eiusdem Elizabeth ad huiusmodi divisionem importabunt XLI novos Gelre 

gulden vel valorem vel quod quis aliorum liberorum prehabebit et 

prelevabit XLI novos Gelre gulden antequam dictus Baudekinus et Elizabeth 

vel heredes eiusdem Elizabeth ad huiusmodi divisionem venire poterint et 

dicta bona condividere et apprehendere. Testes datum supra. 

 

1183 f.096v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 01-03-1403. 

 anno CCCCmo tercio indictione XI mensis marcii die prima: 

  donderdag 01-03-1403. 

 sexta post Mathie: vrijdag 02-03-1403. 

 

BP 1183 f 096v 01 do 01-03-1403. 

Gerardus zvw Walterus van Eersel zvw Gerardus van Eerssel droeg over aan 

Henricus Toijt zvw Petrus Toijt een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Venloen, uit 5 lopen rogge b-erfpacht, maat van Venloen, welke 5 lopen 

Henricus Nesen soen van Loen met Lichtmis in Venloen moest leveren aan 

wijlen voornoemde Gerardus van Eerssel, gaande uit alle erfgoederen, die 

aan voornoemde Henricus gekomen waren na overlijden van zijn moeder Agnes, 

te weten uit 1/3 deel van zijn huis en 1/3 deel van al zijn erfgoederen, 

die hij heeft liggen ter plaatse gnd Westerloe. Met alle achterstallige 

termijnen. 

 

Gerardus filius quondam Walteri de Eersel filii quondam Gerardi de 

Eerssel hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure de 

Venloen de (dg: hereditaria paccione) quinque lopinis siliginis 

hereditarie paccionis dicte mensure quos quinque lopinos siliginis 

hereditarie paccionis dicte mensure Henricus Nesen soen de Loen dicto 

quondam Gerardo de Eerssel solvere tenebatur hereditarie purificationis 

et in Venloen tradendam de omnibus hereditatibus que dicto Henrico de 

morte quondam Agnetis sue matris successione fuerant advolute videlicet 

de tercia parte domus sue et de tercia parte omnium hereditatum suarum 
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quas habet situatas ad locum dictum Westerloe ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico Toijt filio quondam Petri Toijt #cum omnibus 

arrestadiis# promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dictorum quondam Gerardi et Walteri et 

suorum heredum deponere. Testes Danijel et Willelmus datum quinta ante 

invocavit. 

 

BP 1183 f 096v 02 do 01-03-1403. 

Voornoemde Gerardus zvw Walterus van Eersel zvw Gerardus van Eerssel 

verkocht aan voornoemde Henricus Toijt zvw Petrus Toijt 4 lopen rogge 

b-erfpacht, maat van Venloen, met Lichtmis te leveren, gaande uit de helft 

van een akker gnd Bennenacker, gelegen naast de plaats gnd Bennenbergh en 

uit de helft van een akker gnd Cloetacker, welke 4 lopen rogge b-erfpacht 

wijlen voornoemde Gerardus gekocht had van Henricus zvw Johannes Paalman. 

 

Dictus Gerardus quatuor lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure 

de Venloen annis singulis in purificatione beate gloriose virginis Marie 

persolvendos tradendos seu deliberandos de dimidietate agri dicti 

Bennenacker siti juxta locum dictum Bennenbergh necnon de dimidietate 

agri dicti Cloetacker quos quatuor lopinos siliginis hereditarie 

paccionis dictus quondam Gerardus erga Henricum filium quondam Johannis 

Paalman emendo acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit dicto Henrico 

Toijt promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 096v 03 do 01-03-1403. 

Voornoemde Gerardus zvw Walterus van Eersel zvw Gerardus van Eerssel droeg 

over aan voornoemde Henricus Toijt zvw Petrus Toijt de helft in een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Loen, met Lichtmis in Loen te leveren, 

gaande uit alle goederen van Erardus Sproijser van Loen, gelegen onder 

Loen, welke pacht van ½ mud wijlen voornoemde Gerardus gekocht had van 

voornoemde Erardus. 

 

Dictus Gerardus medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Loen solvenda hereditarie 

purificationis et in Loen tradenda ex omnibus et singulis bonis Erardi 

Sproijser de Loen ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro 

et in molli (dg: consistentibus sive sitis) infra parochiam de Loen 

consistentibus sive sitis quam paccionem dimidii modii siliginis dictus 

quondam Gerardus erga dictum Erardum emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie suupportavit dicto Henrico Toijt cum litteris et jure 

occasione promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 096v 04 do 01-03-1403. 

Henricus van den Doeren zvw Henricus van den Doeren verkocht aan Johannes 

van den Doeren wollenklerenwever een stuk land, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd die Sporct, tussen Nijcholaus gnd Coel die Dorre 

enerzijds en Elizabeth van den Doeren anderzijds. 

 

Henricus van den Doeren filius quondam Henrici van den Doeren peciam 

terre sitam infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Sporct 

inter hereditatem Nijcholai dicti Coel die Dorre ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth van den Doeren ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van den Doeren textori laneorum promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 096v 05 do 01-03-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1403), met 35 nieuwe Gelderse gulden of de waarde. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Hees, 

Johannes van Audenhoesden en Johannes Drinchellinc. 
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Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum Johannis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XXXV novis 

Gelre gulden vel valorem ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo tercio 

indictione XI mensis marcii die prima hora vesperarum vel ?circa 

presentibus dictis scabinis magistro Johanne de Hees Johanne de 

Audenhoesden et Johanne Drinchellinc. 

 

BP 1183 f 096v 06 vr 02-03-1403. 

Johannes Polslauwer zvw Henricus Polslauwer verkocht aan Elizabeth ev 

Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerken vleeshouwer, tbv haar 

voornoemde man Gerardus, een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve, gnd te Heretham, 

van wijlen Hermannus van Os zvw hr Godefridus van Os ridder, in Sint-

Oedenrode, beiderzijds tussen Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover 

ridder, welke pacht aan hem was verkocht door Godefridus van Os en 

Katherina, kvw voornoemde Hermannus van Os. 

 

Johannes Polslauwer filius quondam Henrici Polslauwer hereditariam 

paccionem duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicto te 

(dg: Heretham) Heretham quondam Hermanni de Os filii domini quondam 

Godefridi de Os militis sito in parochia de Rode sancte Ode inter 

hereditatem Theoderici Rover filii quondam domini Emondi Rover militis ex 

utroque latere coadiacentem et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis venditam sibi a 

Godefrido de Os et Katherina liberis quondam Hermanni de Os predicti 

prout in litteris hereditarie vendidit Elizabeth uxori Gerardi Heerken 

filii junioris quondam Godefridi Heerken carnificis ad opus eiusdem 

Gerardi sui mariti supportavit cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Uden et Broeder datum sexta post Mathie. 

 

BP 1183 f 096v 07 vr 02-03-1403. 

Beatrix dvw Henricus gnd Campen droeg over aan Lambertus zvw Lambertus gnd 

Campen wollenklerenwever ¼ deel in een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, gaande 

uit ¼ deel, dat aan voornoemde wijlen Lambertus Campen gekomen was na 

overlijden van zijn vader Johannes van Lijt, in alle erfgoederen, waarin 

wijlen zijn voornoemde vader Johannes van Lijt was overleden, ter plaatse 

gnd op Gheen Dunghen en ter plaatse gnd Eilde, welke cijns Gerungius 

handschoenmaker gekocht had van voornoemde Lambertus Campen, en welke cijns 

van 40 schelling Arnoldus gnd Nolleken zvw voornoemde Gerongius 

handschoenmaker in zijn testament vermaakt had aan aan Goeswinus gnd Campen 

en zijn broer Lambertus, kvw voornoemde Lambertus Campen, en aan Gertrudis 

en voornoemde Beatrix, dvw voornoemde Henricus Campen. 

 

Beatrix filia quondam Henrici dicti Campen cum tutore quartam partem ad 

se spectantem in hereditario censu quadraginta solidorum monete 

#solvendo# mediatim Remigii et mediatim pasche ex quadam quarta parte que 

Lamberto quondam dicto Campen textori laneorum de morte quondam Johannis 

de Lijt sui patris successione hereditaria! fuerat advoluta in omnibus et 

singulis hereditatibus in quibus idem quondam Johannes de Lijt eius pater 

decessit sitis ad locum dictum op Gheen Dunghen et in loco dicto Eilde 

quem censum (dg: Arnoldus dictus) Gerungius cijrothecarius erga dictum 

Lambertum Campen emendo acquisierat prout in litteris et quem censum XL 

solidorum Arnoldus dictus Nolleken filius dicti quondam Gerongii 

cijrothecarii Goeswino dicto Campen et Lamberto suo fratri liberis dicti 

quondam Lamberti Campen atque Gertrudi et dicte Beatrici filiabus dicti 

quondam (dg: Lamberti) #+ {in margine sinistra:} Henrici# Campen in suo 

testamento legaverat ut dicebat hereditarie supportavit dicto Lamberto 

filio dicti quondam Lamberti Campen promittens cum tutore super omnia 
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ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et 

Broeder datum supra. 

 

1183 f.097r. 

 sexta post Mathie: vrijdag 02-03-1403. 

 sabbato post Mathie apostoli: zaterdag 03-03-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis marcii die octava: donderdag 08-03-1403. 

 

BP 1183 f 097r 01 vr 02-03-1403. 

Destijds had Snellardus zvw Willelmus van Spulle overgedragen15 aan Henricus 

van Audenhoven zvw Johannes Lijerinc van Straten een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 3 

stukken land, gnd Sconelant, in Oirschot, ter plaatse gnd Moest, naast 

Elizabeth Barbiers en kvw Henricus Crumme. Voornoemde Henricus van 

Audenhoven beloofde thans aan Arnoldus zvw Henricus van Gheen Enen, tbv 

Johannes gnd Moijen van Straten, nimmer mbv brieven waarin voornoemde pacht 

van 1 mud wordt genoemd, die pacht te manen op een stuk land, in Oirschot, 

bij de plaats gnd Moest, tussen kvw Johannes Cloengiaert enerzijds en 

voornoemde Johannes Moijen anderzijds. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Snellardus filius quondam 

Willelmi de Spulle hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in Oerscot tradendam 

ex tribus peciis terre dictis communiter Sconelant sitis in parochia de 

Oerscot prope locum dictum Moest contigue iuxta hereditates Elizabeth 

Barbiers et liberorum quondam Henrici Crumme hereditarie supportasset 

Henrico de Audenhoven filio quondam Johannis Lijerinc de Straten prout in 

litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus 

de Audenhoven promisit super omnia Arnoldo filio quondam Henrici van 

Gheen Enen ad opus Johannis dicti Moijen de Straten quod ipse dictus 

Henricus de Audenhoven mediantibus quibuscumque litteris mentionem de 

predicta paccione unius modii siliginis mentionem facientibus dictam 

paccionem non monebit nec via juris assequetur ad et supra peciam terre 

sitam in dicta parochia de Oerscot prope dictum locum Moest vocatum inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Cloengiaert ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis Moijen ex alio ut dicebat predictis tamen 

litteris mentionem de supradicta paccione unius modii siliginis dicte 

mensure #facientibus# quoad omnia alia in eisdem litteris contenta in 

vigore permansuris. Testes Scilder et Broeder datum sexta post Mathie. 

 

BP 1183 f 097r 02 vr 02-03-1403. 

Lambertus zvw Lambertus Campen wollenklerenwever beloofde aan Beatrix dvw 

Henricus Campen een n-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Remigius-

Belijder te betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, tussen een steeg die daar loopt naar de windmolen 

enerzijds en erfgoed eertijds van Egidius Leijdecker wollenklerenwever 

anderzijds. De brief overhandigen aan Willelmus van Weert. 

 

Lambertus filius quondam Lamberti Campen textoris laneorum promisit se 

daturum et soluturum Beatrici filie quondam Henrici Campen hereditarium 

censum decem solidorum monete hereditarie Remigii confessoris ex domo et 

area primodicti Lamberti sita in Busco ad vicum dictum Huls inter quamdam 

stegam tendentem ibidem versus molendinum venti ibidem consistens ex uno 

et inter hereditatem (dg: quondam) #dudum# Egidii !Leijdacker textoris 

laneorum ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam 

et sufficientem facere. Testes datum supra. Et tradetur littera Willelmo 

de Weert. 

 

                         
15 Zie ← BP 1183 f 095v 07 do 01-03-1403, overdracht van de erfpacht. 
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BP 1183 f 097r 03 za 03-03-1403. 

Hr Theodericus Snoec investiet van Kessel, zijn natuurlijke zoon hr 

Theodericus priester, Gerisius zvw Willelmus van Herpen smid en Johannes 

van den Wijngart schonken aan Gerardus Schaden nzvw Gerardus Schaden en 

zijn vrouw Katherina ndv eerstgenoemde hr Theodericus Snoec een n-erfcijns 

van 20 nieuwe Gelderse gulden of de wwaarde, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit (1) een kamp, 4 morgen groot, in Kessel, ter plaatse gnd den 

Vorsten Eirt, tussen wiijlen Johannes Bije enerzijds en Hermannus Loden 

anderzijds, (2) een kamp, 5 morgen groot, in Kessel, ter plaatse gnd in den 

Eftersten Eirt, tussen wijlen Theodericus Bijlant zvw hr Johannes van 

Eijndoven ridder enerzijds en Johannes gnd Gielijs soen anderzijds. 

 

Dominus Theodericus (dg: presbiter Hen) Snoec investitus de Kessel et 

dominus Theodericus presbiter (dg: et Henricus fratres pueri naturales) 

#filius naturalis# eiusdem domini Theoderici Snoec #et Gerisius filius 

quondam Willelmi de Herpen faber# (dg: promiserunt indivisi se daturos et 

soluturos Gerardo Schade filio quond) #et Johannes van den Wijngart# 

hereditarium censum viginti nuwer Gelre gulden seu valorem solvendum 

hereditarie purificationis ex quodam campo quatuor jugera continente sito 

in parochia de Kessel ad locum dictum den Vorsten Eirt inter hereditatem 

quondam Johannis Bije ex uno et inter hereditatem Hermanni Loden ex alio 

atque ex quodam campo (dg: sito in dicta parochia ad locum) quinque 

jugera continente sito in dicta parochia in loco dicto in den Eftersten 

Eirt inter hereditatem quondam Theoderici Bijlant filii domini quondam 

Johannis de Eijndoven #militis# ex uno et inter hereditatem (dg: Egidii) 

Johannis dicti Gielijs soen ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt (dg: sup) Gerardo Schaden filius! #naturalis!# quondam 

Gerardi Schaden cum Katherina sua uxore filia naturali domini Theoderici 

Snoec primodicti in nomine dotis ad jus opidi de Busco promittentes 

indivisi super habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes 

Scilder et Broeder datum sabbato post Mathie apostoli. 

 

BP 1183 f 097r 04 do 08-03-1403. 

En voornoemde hr Theodericus, hr Theodericus, Gerisius en Johannes kunnen 

gedurende .. jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (vr 02-02-1403), de cijns 

terugkopen met 300 nieuwe Gelderse gulden, eventuele achterstallige 

termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop naar rata van de tijd. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Walterus Coptiten, mr Godefridus 

van Rode en Arnoldus Scaden. 

 

{In margine sinistra:} 

Et poterunt dicti dominus Theodericus dominus Theodericus Gerisius et 

Johannes seu alter eorum {deel niet gescand} annorum festum 

purificationis proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto 

spacio pendente cum trecentis novis Gelre gulden et cum arrestadiis et 

cum censu anni redemptionis juxta ratam temporis. Actum in camera anno 

CCCCmo tercio mensis marcii die octava presentibus Waltero Coptiten 

magistro Godefrido de Rode et Arnoldo Scaden. 

 

BP 1183 f 097r 05 za 03-03-1403. 

Voornoemde hr Theodericus Snoec en zijn natuurlijke zoon hr Theodericus 

priester beloofden voornoemde Johannes van den Wijngart en Gerardus 

schadeloos te houden. 

 

Dicti dominus Theodericus Snoec et dominus Theodericus presbiter eius 

filius naturalis promiserunt indivisi super habita et habenda dictos 

Johannem van den Wijngart et Gerardum indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 097r 06 za 03-03-1403. 

Voornoemde Gerardus Schade nzvw Gerardus Schade verklaarde van hr 
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Theodericus Snoec investiet van Kessel alle goederen ontvangen te hebben, 

aan eerstgenoemde Gerardus en zijn vrouw Katherina ndv voornoemde hr 

Theodericus Snoec beloofd. De overdrachten vandaag gedaan blijven van 

kracht. 

 

Dictus Gerardus Schade filius #naturalis# quondam Gerardi Schade palam 

recognovit sibi per dominum Theodericus Snoec investitum de Kessel 

plenarie fore satisfactum ab omnibus bonis sibi aut alicui alteri persone 

ad opus sui (dg: di) promissis cum Katherina (dg: filia) sua uxore filia 

naturali eiusdem domini Theoderici Snoec in nomine dotis ut dicebat 

salvis tamen (dg: dicto) primodicto Gerardo Schaden (dg: prom) 

supportationibus promissionibus et obligationibus sibi primodicto Gerardo 

Schaden a dictis domino Theoderico Snoec domino Theoderico presbitro (dg: 

et Henrico fratribus pueris naturalibus) #filio naturali# eiusdem domini 

Theoderici Snoec #Gerisio et Johanne van den Wijngart# hodierna die 

supportatis promissis et obligatis in suo vigore permansuris. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 097r 07 za 03-03-1403. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke verhuurde aan Robbertus van 

Neijnsel de helft van een kamp, in Empel, ter plaatse gnd die Cortbeemden, 

naast erfgoed gnd der Kerckenkempken, van welk kamp de andere helft behoort 

aan voornoemde Robbertus van Neijnsel, voor een periode van 3 jaar, 

ingaande Sint-Petrus-Stoel aanstaande (vr 22-02-1404), voor het onderhoud 

van het oude werk van de dijken en sloten die bij eerstgenoemde helft 

horen. Eén brief voor Robbertus. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke medietatem (dg: 

cuiusdam campi) ad se spectantem cuiusdam campi siti in parochia de Empel 

in loco dicto die Cortbeemden contigue iuxta hereditatem (dg: ecclesie de 

E) dictam der Kerckenkempken et de quo (dg: rel) campo reliqua medietas 

spectat ad Robbertum de Neijnsel ut dicebat locavit recto locationis modo 

dicto Robberto de Neijnsel ab eodem ad spacium trium annorum festum beati 

Petri apostoli ad cathedram proxime futurum sine medio sequentium (dg: 

possidendam libere) possidendam et habendam pro observatione aggerum et 

fossatorum ad (dg: premissa) #primodictam medietatem# de jure 

spectantibus observandis et tenendis a dicto Robberto ab omni opere 

antiquo anno quolibet dictorum trium annorum terminis ad hoc debitis et 

consuetis promittens super omnia pro premissis warandiam (dg: et) aliam 

obligationem deponere (dg: et alter super omnia repromisit dictos aggeres 

et fossata ad primodictam medietatem de jure sp). Testes Aa et Uden datum 

sabbato post Mathie. Et erit tamen una littera pro Robberto. 

 

BP 1183 f 097r 08 za 03-03-1403. 

Johannes van Vladeracken Lijsbetten soen ev Bela dvw Ancelmus van den Wiel 

zvw Henricus van den Wiel droeg over aan Henricus van den Oever de helft, 

die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Bela behoort, van een b-erfcijns 

van 27 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een vak in Den Bosch op het gewanthuis, 

naast het vak van Johannes gnd Stempel, welk eerstgenoemd vak eertijds was 

van Beatrix dvw Henricus gnd Spiker, welke cijns van 27 schelling voornoemd 

geld wijlen voornoemde Ancelmus van den Wiel gekocht had van voornoemde 

Beatrix. {Niet afgewerkt contract: geen schepenen vermeld noch de datum16}. 

 

-. 

Johannes de Vladeracken Lijsbetten soen maritus et tutor legitimus Bele 

sue uxoris filie quondam Ancelmi van den Wiel filii quondam Henrici van 

den (dg: Wijel) Wiel medietatem ad se et dictam Belam spectantem 

hereditarii census viginti septem solidorum monete solvendi hereditarie 

                         
16 Voor afgewerkt contract, zie BP 1183 f 254r 03 wo 30-01-1404. 



Bosch’ Protocol jaar 1403 02. 

 

158 

mediatim nativitatis Domini et mediatim nativitatis beati Johannis 

baptiste ex quodam stallo dicto communiter vacke sito in Busco supra 

domum pannorum contigue iuxta stallum Johannis dicti Stempel qui stallus 

primodictus dudum fuerat Beatricis filie quondam Henrici dicti Spiker 

(dg: et) quem censum viginti #septem# solidorum dicte monete dictus 

quondam Ancelmus van den Wiel erga dictam Beatricem emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico van den Oever cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui in dicta medietate existentem deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 097r 09 za 03-03-1403. 

Voornoemde Johannes van Vladeracken Lijsbetten soen ev Bela dvw Ancelmus 

van den Wiel zvw Henricus van den Wiel droeg over aan na te noemen 
!Henricus van den Broec ev Gloria dvw voornoemde Ancelmus van den Wiel een 

b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, gaande uit een hoeve van wijlen 

voornoemde Ancelmus van den Wiel, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerde, 

welke pacht voornoemde Johannes van Vladeracken verworven had van 
!Robbertus van den Broec zvw Johannes van den Broec eertijds ev Gloria dvw 

voornoemde Ancelmus van den Wiel. 

 

-. 

Dictus Johannes de Vladeracken hereditariam paccionem quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam annuatim et hereditarie ex (dg: 

boni) quodam manso dicti quondam Ancelmi van den Wiel #sito# in parochia 

de Rode ad locum dictum Eerde et quam paccionem dictus Johannes de 

Vladeracken erga !Robbertum van den Broec filium quondam Johannis van den 

Broec olim maritum Glorie filie dicti quondam Ancelmi van den Wiel 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto !Henrico van den 

Broec #(dg: tamquam)# marito legitimo eiusdem Glorie promittens super 

omnia ratam. Testes. 

 

BP 1183 f 097r 10 za 03-03-1403. 

Voornoemde hr Theodericus Snoec, hr Theodericus priester nzv voornoemde hr 

Theodericus Snoec, Gerisius en Johannes van den Wijngart beloofden aan 

Gerardus Scaden nzvw Gerardus Scaden 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Pasen over een jaar (zo 30-03-1404) te betalen. 

 

{dmv haal in margine sinistra verbonden met BP 1183 f 097r 05}. 

Dicti dominus Theodericus Snoec dominus Theodericus presbiter filius 

naturalis eiusdem domini Theoderici Snoec Gerisius et Johannes van den 

Wijngart promiserunt indivisi super omnia Gerardo Scaden filio naturali 

quondam Gerardi Scaden L nuwe Gelre gulden seu valorem a pascha proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes Scilder et Broeder datum sabbato 

post Mathie. 

 

1183 f.097v. 

 sabbato post Mathie apostoli: zaterdag 03-03-1403. 

 secunda post invocavit: maandag 05-03-1403. 

 

BP 1183 f 097v 01 za 03-03-1403. 

Zebertus zv Engbertus van Krekelhoven verkocht aan Aleijdis dvw Gerardus 

van den Velde van Stiphout een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, in 

Den Bosch te leveren, een helft met Sint-Jacobus en de andere helft met 

Lichtmis, gaande uit (1) een stuk land, 3 lopen rogge groot, in Haaren, ter 

plaatse gnd Beilver, tussen erfgoed behorend aan het klooster van Tongerlo 

enerzijds en Johannes van den Schueren anderzijds, (2) een stuk land, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd op Middacker, tussen 

Johannes Venman enerzijds en Henricus van Krekelhoven anderzijds, (3) een 

stuk beemd, in Haaren, ter plaatse gnd dAspelaer, tussen Lambertus van 

Luijssel enerzijds en Henricus Nesen soen anderzijds. 
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Zebertus filius (dg: quond) Engberti de Krekelhoven legitime vendidit 

Aleijdi filie quondam Gerardi van den Velde de Stiphout annuam et vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam eiusdem Aleijdis et non ultra mediatim (dg: na) Jacobi et 

mediatim purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre (dg: tres) 

#tria# lopina siliginis annuatim in semine capiente sita in parochia de 

Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem spectantem ad conventum 

de Tongerloe ex uno et inter hereditatem Johannis van den Schueren ex 

alio atque ex pecia terre sita in dictis parochia et loco ad locum dictum 

op Middacker inter hereditatem Johannis (dg: Venman) Venman ex uno et 

inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex alio necnon ex pecia (dg: 

terre) prati sita in dicta parochia ad locum dictum dAspelaer inter 

hereditatem (dg: h) Lamberti de Luijssel ex uno et inter hereditatem 

Henrici Nesen soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere ad vitam dicte Aleijdis et 

sufficientem facere tali conditione !cum mortua fuerit erit quitus. 

Testes Scilder et Broeder datum sabbato post Mathie. 

 

BP 1183 f 097v 02 .. 22-08-1607. 

Lijsbeth Gerit Vos dochter moeder der cleijnder informerije des Groeten 

Beigijnhoffs deser stadt heeft bekent dat mr Lambert de Bije desen chijns 

van XX solidorum paijment aen haren handen gelost heeft de ?loost penningen 

getelt ende dafterstellen voldaen ende gaff hem den ?gestgelden constitutie 

brieff mee. Actum den XXIIden augusti anno XVIc seven. 

 

BP 1183 f 097v 03 za 03-03-1403. 

Ghibo gnd Hessel zvw Johannes Selen soen van Cromvoert verkocht aan 

Willelmus van Vucht zvw Willelmus Telder een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een bunder beemd, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd Strijpt, 

tussen erfgoed behorend aan het klooster van der Cameren enerzijds en Ghibo 

Floren soen anderzijds, (2) een hofstad in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Arnoldus Scuerman enerzijds en Jacobus Zelen 

soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Ghibo dictus Hessel filius quondam Johannis Selen soen de Cromvoert 

hereditarie vendidit Willelmo de Vucht filio quondam Willelmi Telder 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

Martini hyemalis ex bonario prati dicti venditoris sito in parochia de 

Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Cromvoert in loco dicto Strijpt 

inter hereditatem spectantem ad monasterium van der Cameren ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Floren soen ex alio atque ex domistadio 

eiusdem venditoris sito in !parochia in dicto loco Cromvoert vocato inter 

hereditatem Arnoldi Scuerman ex uno et inter hereditatem Jacobi Zelen 

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

aliam obligationem deponere excepto censu domini nostri ducis annuatim 

exinde de jure solvendo prius ut dicebat et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 097v 04 za 03-03-1403. 

Katherina dvw Henricus gnd Yden soen droeg over aan Sijmon zvw Willelmus 

Hoernken 54 oude Gelderse gulden, aan hem beloofd door Johannes gnd van den 

Berselaer {niet afgewerkt contract17}. 

 

Katherina filia quondam Henrici dicti Yden soen quinquaginta quatuor 

antiquos florenos aureos dictos communiter aude gulden monete Gelrie boni 

auri et iusti ponderis promissos sibi a Johanne dicto van den Berselaer 

prout in litteris supportavit Sijmoni filio quondam Willelmi Hoernken cum 

                         
17 Voor afgewerkt contract, zie BP 1183 f 103v 09 do 22-02-1403. 
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litteris et jure. Testes. 

 

BP 1183 f 097v 05 za 03-03-1403. 

Johannes Watermael zvw Nijcholaus Boijdens soen verkocht aan Arnoldus nzvw 

Henricus Scilder de oudere een n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd op die Poeldonc, tussen een gemene weg enerzijds en 

Wellinus Roveri anderzijds. 

 

Johannes Watermael filius quondam Nijcholai Boijdens soen hereditarie 

vendidit Arnoldo filio naturali quondam Henrici Scilder senioris 

hereditarium censum quinque librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo area et orto dicti venditoris sitis infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum #op# die Poeldonc inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Wellini Roveri ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Scilder et Broeder 

datum sabbato post Mathie. 

 

BP 1183 f 097v 06 za 03-03-1403. 

Johannes zvw Johannes Barniers verkocht aan Ghibo Wouters soen een 

n-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 2 bunder 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Scrivers Hoeve, tussen Henricus van 

Essche enerzijds en Arnoldus van den Broec anderzijds, reeds belast met 2 

oude groten. 

 

Johannes filius quondam Johannis Barniers hereditarie vendidit Ghiboni 

Wouters soen hereditarium censum quinque librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex duobus bonariis prati dicti venditoris 

sitis in parochia de Scijnle in loco dicto Scrivers Hoeve inter 

hereditatem Henrici de Essche ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den 

Broec ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis (dg: domino) 

annuatim exinde prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 097v 07 ma 05-03-1403. 

Mathijas die Custer ev Agnes dvw Johannes van Brolio verhuurde aan 

Heijmericus Groij een kamp van wijlen Johannes van Steensel wapenkoning, 4 

morgen groot, gelegen achter het klooster Porta Celi, tegenover een erfgoed 

gnd Rover Uden zoens Hostat, met een eind strekkend aan een gemene weg, en 

met het andere eind aan erfgoed gnd die Hazeldonc, voor de periode tot aan 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403), voor 7 pond geld. 

 

Mathijas die Custer #maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Johannis de Brolio# quemdam campum quondam Johannis (dg: de 

Brolio situm retro claustrum de Porta Celi inter) #quatuor jugera 

continentem# de Steensel regis armorum situm retro claustrum de Porta 

Celi (dg: iuxta) #in opposito# hereditatis dicte (dg: -am) Rover Uden 

zoens Hostat tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem dictam die Hazeldonc ut dicebat locavit recto 

locationis modo Heijmerico Groij ab eodem (dg: ad spacium unius anni 

festum beati Petri apostoli) usque festum nativitatis Domini proxime 

futurum possidendum et habendum pro septem libris monete annuatim (dg: 

ex) de jure solvendis dandis et solvendis etc promittens super habita et 

habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere. Testes Aa 

et Danijel datum 2a post invocavit. 

 

BP 1183 f 097v 08 ma 05-03-1403. 

Voornoemde Mathias die Custer beloofde aan voornoemde Heijmericus Groij 143 

nieuwe Gelderse gulden, vandaag voor 1 gulden gemeenlijk gerekend 36 gemene 
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plakken of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Dictus Mathias promisit super habita et habenda dicto Heijmerico Groij 

centum et XLIII nuwe Gelre gulden scilicet quorum quilibet in data 

presentium solvit communiter XXXVI gemeijn placken seu valorem 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 097v 09 ma 05-03-1403. 

Marselius Moerken zvw Lambertus Moerken verkocht aan Gerardus van Berze zvw 

Gerardus van Berze en Egidius Zecker wollenklerenwever 1/6 deel, dat aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een heidekamp van wijlen 

zijn voornoemde vader Lambertus, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd aen 

die Heijde, tussen kvw Arnoldus van den Hoernic enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, belast met 1/6 deel 

van 4½ oude groot die uit geheel het kamp gaan, voor voornoemde Marselius 

in dit 1/6 deel gereserveerd een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

die voornoemde Gerardus van Berze en Egidius Zecker aan hem moeten leveren. 

 

Marselius Moerken filius quondam Lamberti Moerken sextam partem que sibi 

de morte (dg: dicti quondam Lamberti olim sui p) quondam suorum parentum 

jure successionis hereditarie advoluta est in quodam campo merice cum 

suis attinentiis dicti quondam Lamberti sui patris sito in parochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum aen die Heijde inter hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi van den Hoerni[c] ex uno et inter (dg: 

hereditatem) communitatem ex alio tendente cum utroque fine ad 

communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo de Berze filio 

quondam Gerardi de Berze et Egidio Zecker textori laneorum promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepta una sexta parte 

quatuor et dimidii grossorum antiquorum que ex dicto integro campo 

annuatim de jure sunt solvendi ut dicebat salva (dg: -is) tamen dicto 

Marselio et sibi reservata in dicta sexta parte dicti campi hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco (dg: solvenda) quam 

dicti Gerardus de Berze et Egidius Zecker dicto Marselio ex premissis 

dare et solvere tenentur annuatim et hereditarie iuxta continentiam 

litterarum inde confectarum. [Testes] Henricus et Wil datum secunda post 

(dg: cantate) invocavit. 

 

BP 1183 f 097v 10 ma 05-03-1403. 

Een brief maken van de belofte dat voornoemde Gerardus van Berze en Egidius 

Zecker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, beloofden met Lichtmis 

in Den Bosch aan voornoemde Marselius te leveren, gaande uit voornoemd 
!derde deel van het kamp. 

 

Et fiet littera de repromissione quod dicti Gerardus de Berze et Egidius 

Zecker promiserunt indivisi se daturos et soluturos dicto Marselio 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dicta !3a parte campi 

supradicti. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 097v 11 ma 05-03-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar met 25 nieuwe {f.098r} Gelderse 

gulden of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het 

jaar van wederkoop naar rata van de tijd. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Johannes, Lambertus, Petrus en Heijlwigis, wettige kvw 

Johannes zvw Johannes Heijnkens soen. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XXV novis. 

 

1183 f.098r. 

 anno CCCCmo tercio mensis marcii die quinta: maandag 05-03-1403. 
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 secunda post invocavit: maandag 05-03-1403. 

 

BP 1183 f 098r 01 ma 05-03-1403. 

Gelre gulden vel valorem et cum arrestadiis et cum paccione anni 

redemptionis juxta ratam temporis ut in forma. Actum in camera anno 

CCCCmo tercio mensis marcii die quinta hora none presentibus Johanne 

Lamberto Petro fratribus et Heijlwige eorum sorore liberis legitimis 

quondam Johannis filii quondam Johannis Heijnkens soen. 

 

BP 1183 f 098r 02 ma 05-03-1403. 

Johannes, Lambertus, Petrus en Heijlwigis, kvw Johannes zvw Johannes 

Heijnkens soen, door wijlen eerstgenoemde Johannes verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Yda dvw Lambertus Moerken, verkochten aan voornoemde Gerardus van 

Berze zvw Gerardus van Berze en Egidius Zecker 1/6 deel, dat aan voornoemde 

kinderen gekomen was na overlijden van wijlen hun voornoemde grootvader 

Lambertus, in voornoemd kamp, belast met 1/6 deel van 4½ oude groot, die 

uit geheel het kamp gaan. 

 

Johannes Lambertus et Petrus fratres atque Heijlwigis eorum soror liberi 

quondam Johannis (dg: dicti Jan Hei) filii quondam Johannis Heijnkens 

soen ab eodem quondam Johanne primodicto et quondam Yda filia quondam 

Lamberti Moerken pariter geniti sextam partem que dictis liberis de morte 

dicti quondam Lamberti olim eorum avi successione hereditaria! est 

advoluta in dicto campo cum suis attinentiis ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Gerardo de Berze filio quondam Gerardi de Berze et 

Egidio Zecker promittentes indivisi cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta sexta parte quatuor et dimidii grossorum 

antiquorum qui ex dicto integro campo annuatim de jure sunt solvendi ut 

dicebat. Testes Henricus et Wil datum secunda post invocavit. 

 

BP 1183 f 098r 03 ma 05-03-1403. 

Willelmus zvw Theodericus gnd Proesfs van Empel beloofde aan Henricus 

Matheeus gedurende 6 jaar, ingaande heden, elk jaar met Sint-Martinus, 4 

Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde ervan te betalen. 

Voornoemde Willelmus zal in het zesde jaar een stuk beemd van voornoemde 

Henricus Matheeus, in Empel, ter plaatse gnd tFroelant, tussen Johannes van 

Mulsel enerzijds en Nijcholaus van Kessel anderzijds, hooien of er zijn 

beesten laten weiden, maar het kamp niet bezaaien. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici dicti Proesfs de Empel promisit se 

daturum et soluturum Henrico Matheeus ad spacium sex annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum sex annorum IIII  

Hollant gulden monete Willelmi seu valorem eorum Martini hyemalis et pro 

primo termino Martini hyemalis proxime futuro et sic deinceps dictis sex 

annis durantibus tali conditione quod dictus Willelmus (dg: quemdam 

campum peciam prati dicti Henrici Matheeus) dicto sexto anno scilicet 

anno qui quinque annos (dg: datam presentium immediate sequentes) proxime 

futuros sine medio sequitur quamdam peciam prati dicti Henrici Matheeus 

sitam in parochia de Empel in loco dicto tFroelant inter hereditatem 

Johannis de Mulsel ex uno et inter hereditatem Nijcholai de Kessel ex 

alio mettet seu cum bestiis depascet et eandem peciam prati non seminabit 

ut ipse recognovit. Testes Coptiten et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 098r 04 ma 05-03-1403. 

Sijmon zvw Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele schonk aan Lambertus 

Plaetmaker van Moudewijc en zijn vrouw Hadewigis, dv wijlen Arnoldus van 

Ghele en zijn vrouw Hadewigis, een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche 

maat, op het leven van laatstgenoemde Hadewigis mv voornoemde Sijmon wv 

voornoemde Arnoldus van Gheel, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit alle goederen, die aan eerstgenoemde Hadewigis en voornoemde Sijmon 

gekomen waren na overlijden van hun voornoemde vader Arnoldus {niet 
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afgewerkt contract}. 

 

Sijmon filius quondam Arnoldi de Ghele filii quondam Egidii de Ghele (dg: 

promisit se daturum et soluturum) hereditariam paccionem (dg: duorum) 

#decem# modiorum siliginis mensure de Busco solvendam (dg: hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ad vitam) anno quolibet ad vitam 

Hadewigis matris dicti Sijmonis relicte dicti quondam Arnoldi de Gheel et 

non ultra purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis que 

Hadewigi filie dictorum Hadewigis et quondam Arnoldi de Ghele #et dicto 

Sijmoni# de morte dicti quondam Arnoldi (dg: sui) #eorum# patris jure 

successionis hereditarie advoluta sunt (dg: et post mortem primodicte 

Hadewigis eorum matris successione hereditarie sunt advolvenda) quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Lamberto Plaetmaker de Moudewijc cum ultimodicta Hadewige sua uxore filia 

predictorum Hadewigis et quondam Arnoldi de Ghele in nomine dotis ad jus 

oppidi de Busco promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere tali conditione quod cum primodicta Hadewigis mortua 

fuerat! erit quitus. 

 

BP 1183 f 098r 05 ma 05-03-1403. 

Sijmon zvw Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele beloofde aan zijn 

zwager Lambertus Plaetmaker van Moudewijc, indien voornoemde Lambertus in 

enig jaar zolang Hadewigis wv voornoemde Arnoldus van Ghele leeft, uit alle 

goederen, die aan zijn vrouw Hadewigis, dv voornoemde Hadewigis en wijlen 

Arnoldus van Ghele thans behoren, minder ontvangt dan 10 mud rogge, Bossche 

maat, en voornoemde goederen in enig jaar zolang eerstgenoemde Hadewigis 

leeft, onvoldoende waard zijn voor de waarde van 10 mud rogge, dat hij, 

voornoemde Sijmon, dan dit voor voornoemde Lambertus zal aanvullen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Sijmon filius quondam Arnoldi de Ghele filii quondam Egidii de Ghele 

promisit super omnnia #habita et habenda# Lamberto Plaetmaker de 

Moudewijc #suo sororio# quod si dictus Lambertus aliquo anno quamdiu 

Hadewigis relicta dicti quondam Arnoldi de Ghele #vixerit in humanis# de 

omnibus bonis que Hadewigi (dg: fil) sue uxori filie dictorum Hadewigis 

et quondam Arnoldi de Ghele ad presens competent minus receperit quam 

decem modios siliginis mensure de Busco et !quod dicta bona ad valorem 

decem modiorum siliginis dicte mensure aliquo anno quamdiu ipsa 

primodicta Hadewigis vixerit in humanis non sufficentur quod extunc 

dictus Sijmon huiusmodi insufficientiam dicto Lamberto supplebit. 

 

BP 1183 f 098r 06 ma 05-03-1403. 

Sijmon zvw Arnoldus van Ghele zvw Egidius van Ghele beloofde aan zijn 

zwager Lambertus Plaetmaker van Moudewijc, indien voornoemde Lambertus van 

de oogsten uit alle goederen, die aan zijn vrouw Hadewigis behoren, in alle 

goederen van wijlen voornoemde Arnoldus van Ghele, in enig jaar zolang 

Hadewigis, mv voornoemde Sijmon en Hadewigis, leeft, minder ontvangt dan de 

waarde van 10 mud rogge, Bossche maat, en ?dat alle voornoemde goederen die 

aan voornoemde Hadewigis behoren, ter waarde van 10 mud rogge, Bossche 

maat, in enig jaar dat voornoemde Hadewigis wv Arnoldus van Ghele leeft, 

niet toereikend zijn, dat dan voornoemde Sijmon dat tekort aan voornoemde 

Lambertus zal aanvullen. Zou iemand, aan wie wijlen voornoemde Arnoldus van 

Ghele lijfrenten moet betalen, overlijden dan zal voornoemde Sijmon geheel 

het voordeel van zijn voornoemde zuster Hadewigis verkrijgen, zolang 

voornoemde Hadewigis wv Arnoldus van Ghele leeft. 

 

Sijmon filius quondam Arnoldi de Ghele filius quondam Egidii de Ghele 

promisit super habita et habenda Lamberto Plaetmaker de Moudewijc suo 

sororio quod si dictus Lambertus de fructibus qui proveniendi sunt de 

omnibus bonis que Hadewigi sue uxori competent in omnibus et singulis 

bonis dicti quondam Arnoldi de Ghele sui patris aliquo anno futuro 
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quamdiu Hadewigis mater dictorum (dg: Ha) Sijmonis et Hadewigis vixerit 

in humanis minus receperit quam valorem decem modiorum siliginis mensure 

de Busco et !quod dicta bona omnia dicte Hadewigi competent ad valorem 

decem modiorum siliginis dicte mensure aliquo anno quamdiu dicta 

Hadewigis relicta quondam Arnoldi de Ghele se non extendent quod extunc 

(dg: huiusmodi) dictus Sijmon huiusmodi defectum et insufficientiam 

antedicto Lamberto adimplebit et restaurare tenebitur hoc etiam addito si 

(dg: aliqua) persona (dg: ?cm) #vel proles cui vel quibus# dictus quondam 

Arnoldus de Ghele (dg: al) vitales pensiones annuatim solvere tenebatur 

decesserit seu decesserint quod extunc omne emolumentum et lucrum (dg: 

dictis Had) prenominate Hadewigi #sue sorori# inde eventura et 

competitura dictus Sijmon solummodo et integraliter (dg: q) obtinebit 

quamdiu dicta Hadewigis relicta quondam Arnoldi de Ghele vixerit in 

humanis et non ultra. Testes Coptiten et Broeder datum 2a post invocavit. 

 

BP 1183 f 098r 07 ma 05-03-1403. 

Godefridus Dunnekop zvw Godefridus Dunnekop en Rodolphus van den Zande, 

poorters van Den Bosch, verklaarden dat zij erbij waren toen 

huwelijksvoorwaarden werden vastgelegd tussen Rutgherus Ghiben Melijs soen 

en zijn vrouw Heijlwigis dv Goeswinus Dunnekop, en dat onder anderen werd 

bepaald dat voornoemde Goeswinus het deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van Willelmus van den Zande, resp. aan hem zou komen na 

overlijden van Aleijdis van den Zande wv voornoemde Willelmus van den 

Zande, 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 Gheijnser anderzijds, aan hen geschonken moest 

worden, en dat daarna het huwelijk werd voltrokken. Twee brieven, één voor 

Gerardus Coelner zvw Petrus van Doveren en de andere voor voornoemde 

Rutgerus. 

 

Godefridus Dunnekop filius quondam Godefridi Dunnekop et Rodolphus van 

den Zande opidani opidi de Busco palam protestati sunt et coram scabinis 

sub suis juramentis ad requestam iudicis tactis sacrosanctis concorditer 

deposuerunt quod ipsi tamquam veri matrimoniales interfuerunt (dg: quam) 

ubi (dg: Goeswinus Dunnekop ol[im] filius dicti quondam Godefridi 

Dunnekop totam partem et omne jus eidem Goeswino de morte quondam 

Willelmi) conditiones et contractus matrimoniales ordinabantur inter 

Rutgherum Ghiben Melijs soen et Heijlwigem suam uxorem filiam dicti 

Goeswini Dunnekop et quod inter cetera ibidem erat conditionatum quod 

dictus Goeswinus totam partem et omne jus sibi de morte quondam Willelmi 

van den (dg: S) Zande successione hereditarie advolutas {hier BP 1183 f 

098r 08 invoegen} 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 Gheijnser ex alio 

prout ibidem (dg: sita) huiusmodi domus et area cum suis attinentiis 
!ibidem sita est ut dicebant dicto Rutgero (dg: cum dicta He) dare 

debetur cum dicta Heijlwige sua uxore #filia eiusdem Goeswini# in nomine 

dotis ad jus opidi de Busco et quod huiusmodi contractibus et 

conditionibus matrimonialibus protunc habitis #contrahebatur# dictum 

matrimonium inter eosdem Rutgerum et Heijlwigem suam uxorem predictam. 

Testes Roesmont et Broeder datum supra. Et erunt due littere una pro 

Gerardo Coelner filio quondam Petri de Doveren et alia pro dicto Rutgero. 

 

BP 1183 f 098r 08 ma 05-03-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 098r 07}. 

(dg: et ... mo) et post mortem Aleijdis van den Zande relicte dicti 

quondam Willelmi van den Zande successione hereditaria! advolvendas in 

medietate etc. 

 

1183 f.098v. 

 tercia post invocavit: dinsdag 06-03-1403. 
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 quinta post invocavit: donderdag 08-03-1403. 

 quinta post circumcisionis Domini: donderdag 03-01-1404. 

 

BP 1183 f 098v 01 di 06-03-1403. 

Broeder Henricus Zwertvegher kloosterling van Porta Celi droeg over aan 

Luijtgardis van der Borchwart, tbv het gasthuis in Den Bosch in de 

Hinthamerstraat, dat wijlen hr Henricus van Neijnsel heeft gesticht, een 

b-erfcijns van 32 schelling geld dat ten tijde van de betaling in Sint-

Oedenrode gemeenlijk in de beurs gaat, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een stuk land, gnd die Hoelacker, 1 zester rogge groot, in Sint-Oedenrode, 

ter plaatse gnd Houthem, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus van Holaer anderzijds, strekkend tot aan 

het water gnd die Dommel, welke cijns Heijlwigis gnd Spijkers, tbv Aleijdis 

wv voornoemde Hermannus Swertveger mv voornoemde broeder Henricus, gekocht 

had van Elizabeth wv Johannes gnd Becker van den Laer, en welke cijns nu 

aan voornoemde broeder Henricus behoort. 

 

Frater Henricus (dg: S-) Zwertvegher conventualis conventus de Porta Celi 

hereditarium censum triginta duorum solidorum monete pro tempore 

solutionis in villa de Rode sancte Ode communiter ad bursam currentis 

solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die !Hoelancker 

unum sextarium siliginis in semine capiente sita in parochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Houthem inter hereditatem conventus de 

Bijnderen ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Holaer ex alio tendente 

ad aquam dictam die Dommel quem censum Heijlwigis dicta Spijkers ad opus 

Aleijdis relicte dicti quondam Hermanni Swertveger matris olim dicti 

fratris Henrici erga Elizabeth relictam quondam Johannis dicti Becker van 

den Laer emendo acquisierat prout in litteris et quem censum dictus 

frater Henricus nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Luijtgardi van der Borchwart ad opus hospitalis siti in Buscoducis in 

vico Hijnthamensi quod dominus quondam Henricus de Neijnsel fundaverat 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes Aa et 

Broeder datum 3a post invocavit. 

 

BP 1183 f 098v 02 di 06-03-1403. 

Rutgherus Ghiben Melijs soen ev Heilwigis dv Goeswinus Dunnecop: zijn deel 

in de helft van een huis en erf {niet afgewerkt contract}. 

 

Rutgherus Ghiben Melijs soen maritus legitimus Heilwigis sue uxoris 

filia! Goeswini Dunnecop totam partem et omne jus sibi competentes in 

medietate domus et aree. 

 

BP 1183 f 098v 03 di 06-03-1403. 

(dg: Walterus gnd Volpkens soen). 

 

(dg: Walterus dictus Volpkens soen). 

 

BP 1183 f 098v 04 do 08-03-1403. 

Walterus van Loet zvw Folpkinus gnd Wouters verkocht aan Ghisbertus zvw 

Lambertus van Brakel een huis, erf en tuin, in Lithoijen, tussen 

Heijmericus gnd Lambrechts soen enerzijds en Johannes Hellic anderzijds. 

 

Walterus de Loet filius quondam Folpkini dictus! Wouters domum aream et 

ortum sitos in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Heijmerici dicti 

Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Johannis Helli-(dg: n)-#c# ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Huberto) #Ghisberto# filio 

quondam Lamberti de Brakel promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Brueder datum quinta post 

invocavit. 
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BP 1183 f 098v 05 do 03-01-1404. 

Voornoemde Ghisbertus droeg voornoemde goederen over aan Heijmericus zvw 

Lambertus gnd Brakel. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Ghisbertus premissa supportavit Heijmerico filio quondam Lamberti 

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

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Coptiten datum 

quinta post circumcisionis Domini. 

 

BP 1183 f 098v 06 do 08-03-1403. 

Willelmus Loijer verkocht aan Walterus die Preter zv Johannes Preter een 

hofstad en aangelegen stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuzen, 

tussen Lambertus Hadewigen soen enerzijds en Petrus die Sot anderzijds, 

welke hofstad en stuk land en het huis dat op de hofstad staat voornoemde 

Willelmus Loijer gekocht had van Arnoldus nzvw Henricus van Geffen. 

 

{Met haal verbonden met BP 1183 f 098v 07 dat in margine sinistra staat}. 

Willelmus Loijer domistadium et peciam terre sibi adiacentem sitas in 

parochia de Nuwelant ad locum dictum Wilshuzen inter hereditatem Lamberti 

Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem Petri die Sot ex alio quas 

domistadium et peciam terre predictas atque domum que in eodem domistadio 

stabat dictus Willelmus Loijer erga Arnoldum filium naturalem quondam 

Henrici de Geffen emendo acquisierat prout in litteris #hereditarie 

vendidit# Waltero die Preter filio (dg: quondam) Johannis Preter 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 098v 07 do 08-03-1403. 

Johannes van der Graft zvw Godefridus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In margine sinistra. Met haal verbonden met BP 1183 f 098v 06}. 

Johannes van der Graft filius quondam Godefridi prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 098v 08 do 08-03-1403. 

Petrus die Sot zvw Johannes die Sot ev Elizabeth ndvw Henricus van Geffen 

verkocht aan Walterus zv Johannes Preter een stuk land van wijlen Gertrudis 

Nollens, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshuzen, tussen Willelmus Loijer 

enerzijds en voornoemde Johannes Preter anderzijds, belast met een cijns 

aan jkvr Luijtgardis van Nuwelant. 

 

Petrus die Sot filius (dg: quondam) #quondam# Johannis die Sot maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie #naturalis# quondam Henrici de 

Geffen peciam terre #quondam Gertrudis Nollens# sitam in parochia de 

Nuwelant ad locum dictum Wilshuzen inter hereditatem (dg: J) Willelmi 

Loijer ex uno et inter hereditatem Johannis Preter ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Waltero filio dicti Johannis Preter promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domicelle 

Luijtgardi de Nuwelant exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 098v 09 do 08-03-1403. 

Rodolphus zvw Theodericus van der Stappen verkocht aan Elizabeth dvw Petrus 

Wouters soen, door wijlen voornoemde Petrus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Cristina van den Velde, een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Boxtel, 

met Lichtmis in Gemonde te leveren, gaande uit (1) 1/8 deel in een beemd, 

in Boxtel, naast de plaats gnd Zegeworp, tussen erfgoed gnd dat Hoelsche 

Buijdel Broec enerzijds en de beemd gnd Scetters Beemt anderzijds, (2) 3 

lopen roggeland, in Gemonde, achter de kerk van Gemonde, in de dingbank van 

Herlaer, tussen de beemd gnd die Wielbeemt enerzijds en de beemd gnd 
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Neemkens Beemt anderzijds. 

 

Rodolphus filius quondam Theoderici van der Stappen hereditarie vendidit 

Elizabeth filie quondam Petri Wouters soen ab eodem quondam Petro et 

quondam Cristina van den Velde eius uxore pariter genite hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Bucstel solvendam 

hereditarie purificationis et in Ghemonden tradendam ex octava parte ad 

dictum venditorem spectante in quodam prato sito in parochia de Bucstel 

juxta locum dictum Zegeworp inter hereditatem dictam dat Hoelsche Buijdel 

Broec ex uno et inter (dg: prau) pratum dictum Scetters Beemt ex alio 

atque ex (dg: qu) tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Ghemonden reto! ecclesiam de Ghemonden in jurisdictione de Herlaer inter 

(dg: hereditatem) pratum dictum die Wielbeemt ex uno et inter pratum 

dictum Neemkens Beemt ex alio ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Danijel et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 098v 10 do 08-03-1403. 

Willelmus Bijeken zvw Godefridus van der Graft verkocht aan Elizabeth wv 

Theodericus Haerdstheen 2½ hont 6 roeden land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Elijaes Hoeve, tussen een sloot enerzijds en Reijnerus Muijdekens 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Elizabeth, zoals ze daar 

liggen per maat gnd hoefslach, vrij van elke maasdijk en cijns, belast met 

zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, binnenlands gelegen. 

 

Willelmus Bijeken filius quondam Godefridi van der Graft duo et dimidium 

hont et sex virgatas terre sitas in parochia de Lijttoijen ad locum 

dictum Elijaes Hoeve inter quoddam fossatum ex uno et inter hereditatem 

Reijneri Muijdekens ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem 

Elizabeth relicte quondam Theoderici Haerdstheen (dg: et cum) prout 

ibidem per mensuram dictam hoefslach sita! sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit dicte Elizabeth promittens super omnia warandiam (dg: et ob) 

tamquam de hereditate ad omnibus aggere Mose et censu libera et 

obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus fossatis et 

sluijsis ad premissa spectantibus et infra terram sitis. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.099r. 

 quinta post invocavit: donderdag 08-03-1403. 

 

BP 1183 f 099r 01 do 08-03-1403. 

Arnoldus zvw Arnoldus Ghenen soen van Geffen droeg, bij wijze van ware 

erfwisseling, over aan zijn broer Petrus zvw voornoemde Arnoldus (1) 1/3 

deel in een kamp, gnd dat Rijsbroec, van wijlen voornoemde Arnoldus, in 

Geffen, tussen Petrus Pels enerzijds en Johannes Pontenniers soen 

anderzijds, te weten het 1/3 deel naast voornoemde Johannes Pontnenniers, 

(2) 1 zesterzaad roggeland van wijlen voornoemde Arnoldus, in Geffen, ter 

plaatse gnd op die Heijde, tussen Petrus zvw voornoemde Arnoldus enerzijds 

en Johannes Dapper anderzijds, (3) een stuk land, gnd Twe Cort Stucken, van 

wijlen voornoemde Arnoldus, in Geffen, ter plaatse gnd op die Brake, tussen 

Elizabeth Haerdstheen enerzijds en erfgoederen gnd Heijtvelt anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi Ghenen soen de Geffen terciam partem ad 

ipsum spectantem in quodam campo dicto dat Rijsbroec #dicti quondam 

Arnoldi# sito in parochia de Geffen inter hereditatem Petri (dg: filii 

dicti quondam Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter) Pels ex uno et inter 

hereditatem Johannis Pontenniers soen ex alio scilicet illam terciam 

partem dicti campi que sita est contigue juxta dictam hereditatem 

Johannis Pontnenniers predicti (dg: l) item unam sextariatam terre 

siliginee dicti quondam Arnoldi sitam (dg: inter hereditatem) in dicta 

parochia ad locum dictum op die Heijde inter hereditatem Petri filii 
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dicti quondam Arnoldi ex uno et inter hereditatem Johannis Dapper ex alio 

atque peciam terre dictam Twe Cort Stucken dicti quondam Arnoldi sitam in 

dicta parochia ad locum dictum op die Brake inter hereditatem Elizabeth 

Haerdstheen ex uno et inter hereditates (dg: ?vin) dictas Heijtvelt ex 

alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat hereditarie 

supportavit Petro suo fratri filio dicti quondam Arnoldi in modum vere 

permutationis hereditarie habite et facte inter dictos fratres (dg: de 

hereditatibus supradictis et de quibusdam aliis hereditatibus dicti 

quondam Arnoldi) promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Danijel et Willelmus datum quinta post invocavit. 

 

BP 1183 f 099r 02 do 08-03-1403. 

Voornoemde Petrus zvw Arnoldus Ghenen soen droeg, bij wijze van directe 

erfwisseling, over aan zijn broer Arnoldus zvw voornoemde Arnoldus, (1) een 

kamp, in Geffen, naast de plaats gnd Elshof, tussen wijlen Arnoldus 

Stamellart van de Kelder en Henricus van den Perre enerzijds en Agnes 

Lemkens anderzijds, (2) 1 zesterzaad land, in Geffen, ter plaatse gnd Aels 

Heijde, tussen Johannes die Groet van Geffen enerzijds en wijlen Johannes 

van Nuwelant anderzijds, (3) 1 zesterzaad roggeland, in Geffen, ter plaatse 

gnd die Hoghe, tussen Petrus Pels enerzijds en Willelmus van den Masen 

anderzijds. 

 

Dictus Petrus filius quondam Arnoldi Ghenen soen quemdam campum terre 

(dg: situm in p) situm in parochia de Gheffen juxta locum dictum Elshof 

inter hereditatem Arnoldi (dg: St) quondam Stamellart de Penu et 

hereditatem Henrici van den Perre ex uno et inter hereditatem Agnetis 

Lemkens ex alio atque unam sextariatam terre sitam in dicta parochia ad 

locum dictum Aels Heijde inter hereditatem Johannis die Groet #de Geffen# 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Nuwelant ex alio atque 

sextariatam terre siliginee sitam in dicta parochia ad locum dictum die 

(dg: G) Hoghe inter hereditatem Petri Pels ex uno et inter hereditatem 

Willelmi van den Masen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo 

suo fratri filio dicti quondam Arnoldi in modum directe permutationis 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 099r 03 do 08-03-1403. 

Mechtildis wv Engbertus Ludinc van Uden ontlastte Gerardus van den Boert en 

zijn bloedverwant {neef?} Henricus Jans soen van alle geldsommen die zij 

verschuldingd waren aan wijlen voornoemde Engbertus Ludinc. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Engberti Ludinc de Uden palam (dg: recognovit 

sibi per) quitavit Gerardum van den Boert et Henricum Jans soen eius 

consanguineum ab omnibus pecuniarum summis quas ipsi dicto quondam 

Engberto Ludinc debebant. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 099r 04 do 08-03-1403. 

Johannes Collart, Petrus Achten soen, Johannes Machiels soen van den 

Kaecbellen en Johannes zvw Johannes Ghiben soen van Ghemonden beloofden aan 

Reijnerus zvw Reijnerus Willems en Baudewinus Claus soen van den Water 148 

nieuwe Gelderse gulden geld van wijlen hr Willelmus of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

(dg: P) Johannes Collart Petrus Achten soen Johannes Machiels soen van 

den Kaecbellen et Johannes filius quondam Johannis Ghiben soen de 

Ghemonden promiserunt indivisi super omnia Reijnero filio quondam 

Reijneri Willems et Baudewino Claus soen van den Water centum et XLVIII 

novos Gelre gulden monete quondam domini Willelmi vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 099r 05 do 08-03-1403. 

Johannes zvw Albertus gnd Aeb van den Perre verkocht aan Johannes zvw 

Rutgherus sMoeren soen van Geffen 4 hont land, in Geffen, ter plaatse gnd 

in het Voertvenne, beiderzijds tussen wijlen Johannes van Nuwelant, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan wijlen Johannes van 

Zelant. Petrus zvw Johannes Nesen soen, Johannes van Beke zvw Johannes van 

Beke en Reijnerus Borken deden afstand. 

 

Johannes (dg: Aben soen) filius quondam Alberti dicti Aeb van den Perre 

quatuor hont terre sita in parochia de Gheffen !ad in loco dicto int 

Voertvenne inter hereditates quondam Johannis de Nuwelant ex utroque 

latere coadiacentes tendentia a communi platea retrorsum ad hereditatem 

quondam Johannis de Zelant ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Rutgheri sMoeren soen de Geffen promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere. Quo facto Petrus filius 

quondam Johannis Nesen soen Johannes de Beke filius quondam Johannis de 

Beke et Reijnerus Borken super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 099r 06 do 08-03-1403. 

Godestodis dvw Petrus Reijners soen wv Henricus Hillen soen, Petrus en 

Engbertus, kv voornoemde Godestodis en wijlen Henricus, Johannes zvw 

Henricus Grieten soen ev Hilla, en Henricus zvw Gerardus Rolofs soen ev 

Gertrudis, dv voornoemde Godestodis en wijlen Henricus, Henricus zvw 

Johannes van Huesden van Crumvoert en zijn zoon Petrus verkochten aan 

Theodericus Berwout 2 stukken beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd die Strijpt, (1) beiderzijds tussen 

voornoemde Theodericus Berwout, (2) tussen voornoemde Theodericus Berwout 

enerzijds en Jutta dvw Johannes Emmen soen anderzijds, welke 2 stukken 

tezamen 150 buenre roeden groot zijn. 

 

Godestodis filia quondam Petri Reijners soen relicta quondam Henrici 

Hillen soen #cum tutore# Petrus Engbertus (dg: Johannes) liberi dictorum 

Godestodis et quondam Henrici Johannes filius quondam Henrici Grieten 

soen maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris et Henricus filius 

quondam Gerardi Rolofs soen maritus et tutor legitimus Gertrudis sue 

uxoris filiarum dictorum Godestodis et quondam Henrici Henricus filius 

quondam Johannis de Huesden de Crumvoert et Petrus eius filius duas 

pecias (dg: terr) prati sitas in parochia sancti Lamberti de Vucht ad 

locum dictum Cromvoert in loco dicto die Strijpt quarum una inter 

hereditatem Theoderici Berwout ex utroque latere coadiacentem et altera 

inter hereditatem dicti Theoderici Berwout ex uno et inter hereditatem 

Jutte filie quondam Johannis Emmen soen ex alio #site sunt# que due pecie 

prati (dg: continent) simul continent centum et L virgatas dicta buenre 

roden ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Berwout predicto 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.099v. 

 quinta post dominicam invocavit: donderdag 08-03-1403. 

 

BP 1183 f 099v 01 do 08-03-1403. 

De broers Everardus en Henricus, kvw Johannes van Halle rademaker, 

verkochten aan Goeswinus zvw Macharius gnd Kerijs van Kessel 14 vadem land, 

in Kessel, ter plaatse gnd in den Eftersten Ert, ter plaatse gnd in het 

Lantpoel, tussen Emondus van Hellu enerzijds en Maria wv Erenbertus zv 

Johannes Erenbrechts soen anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats 

gnd die Voerbrues Steghe en met het andere eind aan de helft van een sloot 

gnd die Middelgrave, welke 14 vadem voornoemde Everardus zvw Johannes van 

Halle rademaker, tbv Jutta dv Johannes gnd die Zadelaer, gekocht had van 
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Theodericus zvw Willelmus van Heze, en welke 14 vadem nu aan hen behoren. 

Voornoemde Jutta zal, als ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Everardus et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Halle rotificis 

quatuordecim mensuras dictas vadem terre sitas in parochia de Kessel in 

loco dicto in den Eftersten Ert ad locum dictum int Lantpoel inter 

hereditatem Emondi de Hellu ex uno et hereditatem Marie relicte quondam 

Erenberti filii Johannis Erenbrechts soen ex alio tendentes cum uno fine 

ad locum dictum die Voerbrues Steghe et cum reliquo fine ad medietatem 

fossati dicti die Middelgrave prout (dg: dc) huiusmodi quatuordecim vadem 

terre ibidem site sunt et quas mensuras terre predictas dictus Everardus 

(dg: de Halle ad opus) filius quondam Johannis de Halle rotificis ad opus 

Jutte filie Johannis dicti die Zadelaer erga Theodericum filium quondam 

Willelmi de (dg: Os) Heze emendo acquisierat prout in litteris #et quas 

nunc ad se spectare dicebant# hereditarie vendiderunt Goeswino (dg: 

dicto) filio quondam Macharii dicti Kerijs de Kessel supportaverunt cum 

dictis litteris et aliis et jure promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem #et impetitionem# ex parte eorum et dicte Jutte 

et heredum eorundem venditorum et dicte Jutte quorumcumque deponere (dg: 

dicti) promittentes insuper dicti venditores quod ipsi dictam Juttam 

super premissis cum ad annos pubertatis pervenerit et super jure #ad opus 

emptoris# facient renuntiare et talem habere quod numquam presumet se jus 

in premissis habere. Testes Danijel et Broder datum quinta post dominicam 

invocavit. 

 

BP 1183 f 099v 02 do 08-03-1403. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers, tbv voornoemde Jutta, 

34 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (zo 

11-11-1403) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus #ad opus dicte 

Jutte# XXXIIII nij Gelre !seu valorem ad Martini hyemalis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 099v 03 do 08-03-1403. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, door wijlen 

voornoemde Johannes verwekt bij wijlen jkvr Luijtgardis dvw Voulterus van 

Ourle, verkochten aan Godefridus zvw Godefridus Delijen soen van Oesterwijc 

een n-erfpacht van 11 mud 8 lopen rogge, maat van Oerle, in 24 mud 8 lopen 

rogge b-erfpacht, maat van Oerle, welke 24 mud 8 lopen Henricus zvw Elijas 

gnd Ele van Velpscot beloofd had aan Rodolphus gnd Kuijst, met Licchtmis te 

leveren, gaande uit (1) goederen eertijds van Nijcholaus gnd Coel van 

Ourle, gnd te Cobbijc, in Zeelst, en toebehoren, aan voornoemde Henricus 

uitgegeven door voornoemde Rodolphus voor voornoemde 24 mud 8 lopen, op het 

onderpand te leveren, en voor erfcijnzen en erfpachten aan andere personen, 

(2) 8 mud rogge b-erfpacht, maat van Oerle, die voornoemde Henricus zvw 

Elijas mede tot onderpand had gesteld, welke 24 mud 8 lopen wijlen 

voornoemde Woulterus van Ourle, grootvader van voornoemde broers Henricus 

en Willelmus, gekocht had van voornoemde Rodolphus Kuijst. Jkvr Luijtgardis 

dvw voornoemde Johannes van Haren en haar kinderen Robbertus, Johannes en 

Elizabeth deden afstand van de pacht van 11 mud 8 lopen en ze beloofden dat 

Rodolphus zv voornoemde jkvr Luijtgardis, zodra hij terug in het vaderland 

is, en Walterus zv voornoemde jkvr Luijtgardis, zodra hij meerderjarig is, 

afstand zullen doen. 

 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren #ab eodem 

Johanne et quondam domicella Luijtgarde filia quondam Voulteri de Ourle 

pariter geniti# hereditariam paccionem undecim modiorum et octo lopinorum 

siliginis (dg: me) mensure de Ourle ad se spectantem in viginti quatuor 

modiis et octo lopinis siliginis annue et hereditarie paccionis dicte 

mensure de Ourle quos et que viginti quatuor modios et octo lopina 
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(dg: -ta) siliginis hereditarie paccionis Henricus filius quondam Elije 

dicti Ele de (dg: Veeb) Velpscot promisit ut debitor principalis se 

daturum et soluturum Rodolpho dicto Kuijst singulis annis hereditarie 

purificationis de bonis olim Nijcholai dicti Coel de Ourle conventualiter 

te Cobbijc nuncupatis sitis in parochia de Zeelst !ad de (dg: e) ipsorum 

bonorum edificiis terris agris pratis pascuis et ceteris attinentiis 

universis in quibuscumque parochiis seu qualitercumque tam in humido quam 

in sicco situatis datis (dg: a) prefato Henrico a Rodolpho prenominato 

pro dictis XXIIII modiis et octo lopinis siliginis dicte mensure 

hereditarie paccionis atque pro censibus et paccionibus annuis et 

hereditariis qui de jure prius inde sunt solvendi aliis personis annuatim 

ad pactum atque supra bona prescripta tradet! et deliberabit! #et ex octo 

modiis siliginis hereditarie paccionis dicte mensure quos dictus Henricus 

filius quondam Elije prefato Rodolpho ad pignus imposuit# et quos viginti 

quatuor modios et octo lopina siliginis dicte mensure hereditarie 

paccionis (dg: Wouter) dictus quondam Woulterus de Ourle avus Henrici et 

Willelmi fratrum primodictorum erga dictum Rodolphum Kuijst emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt Godefrido filio 

quondam Godefridi Delijen soen de Oesterwijc supportaverunt cum litteris 

#et aliis# et jure occasione promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam !obligationem (dg: de) in dicta paccione undecim 

modiorum et octo lopinorum siliginis deponere. Quo facto domicella 

Luijtgardis filia dicti quondam Johannis de Haren cum tutore Robbertus 

Johannes et Elizabeth liberi eiusdem (dg: quondam Johannis de Haren) 

#domicelle Luijtgardis# cum tutore super dicta hereditaria paccione (dg: 

d) XI modiorum et octo lopinorum siliginis et super jure ad opus dicti 

emptoris renuntiaverunt hereditarie promittentes super habita et habenda 

ratam servare et obligationem (dg: et impetitionem) ex parte eorum 

deponere (dg: testes Henricus et Danijel datum supra) et quod ipsi 

Rodolphum filium dicte domicelle Luijtgardis (dg: et W) quamcito ad 

patriam redierit et Walterum filium eiusdem domicelle Luijtgardis 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie facient renuntiare. Testes Henricus et Danijel 

datum supra. 

 

BP 1183 f 099v 04 do 08-03-1403. 

Johannes van Haren zvw Willelmus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Haren filius quondam Willelmi prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 099v 05 do 08-03-1403. 

Een vidimus maken van twee brieven, beginnend met “Henricus zvw Elijas gnd 

Ele van Velpscot” en “Rodolphus gnd Kuijst” en voornoemde koper beloofde, 

zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde verkopers. 

 

Et fiet vidimus de duabus litters quarum una incipit Henricus filius 

quondam Elije dicti Ele de Velpscot et altera Rodolphus dictus Kuijste et 

(dg: promiserunt dicti venditores super omnia tradere dicto emptori ut in 

forma) dictus emptor super omnia tradere dictis venditoribus ut in forma. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 099v 06 do 08-03-1403. 

Heijlwigis ndvw hr Arnoldus van Wesel priester zvw Arnoldus van Wesel wv 

Wastradus van Berkel zvw Johannes van Berkel {niet afgewerkt contract18}. 

 

Heijlwigis filia naturalis quondam domini Arnoldi de Wesel presbitri 

filii quondam Arnoldi de Wesel relicta quondam Wastradi de Berkel filii 

                         
18 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 101r 01 do 08-03-1403. 
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quondam Johannis de Berkel cum tutore. 

 

BP 1183 f 099v 07 do 08-03-1403. 

De broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofden aan hun 

zuster jkvr Luijtgardis binnen een jaar afrekening te doen voor Willelmus 

van Donggen en Johannes van Haren zvw Willelmus van Haren van de goederen, 

waarin hun ouders waren overleden, en van de goederen van wijlen hun broer 

Walterus van Haren, waarin hij overleed en dat zij aan hun zuster goederen 

zullen toewijzen volgens uitspraak van voornoemde Willelmus van Donggen en 

Johannes. 

 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

promiserunt indivisi super omnia domicelle Luijtgardi sue sorori quod 

ipsi infra annum datam presentium sine medio sequentem (dg: quod ip) 

dicte domicelle Luijtgardi eorum sorori de quibuscumque bonis (dg: qu) in 

quibus parentes eorum decesserunt ac de bonis quondam Walteri de Haren 

eorum fratris in quibus ipse decessit coram Willelmo de Donggen et 

Johanne de Haren filio quondam Willelmi de Haren legitimam facient 

computationem et (dg: fr) quod dicti fratres dicte eorum sorori (dg: 

certam) de predictis bonis certam facient assignationem post 

computationem predictam ad decretum et arbitrum Willelmi de Donggen et 

Johannis predictorum. Testes datum supra. 

 

1183 f.100r. 

 quinta post invocavit: donderdag 08-03-1403. 

 

BP 1183 f 100r 01 do 08-03-1403. 

Een vidimus maken van twee brieven die beiden beginnen met “Henricus Boef 

etc” en de broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, beloofden, 

zo nodig, de brieven ter hand te stellen aan Godefridus zvw Godefridus 

Delijen soen. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris que ambe incipiunt Henricus Boef etc 

et Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

promiserunt indivisi super omnia tradere Godefrido filio quondam 

Godefridi Delijen soen. Testes Henricus et Danijel datum quinta post 

invocavit. 

 

BP 1183 f 100r 02 do 08-03-1403. 

Walterus Coptiten gaf uit aan Gerardus zvw Henricus van den Voert een kamp, 

gnd Puthorst, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, tussen kvw Margareta van 

Gherwen enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan 

de gemeint; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten aan de heer van 

Helmond, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Walterus Coptiten quemdam campum #dictum Puthorst# situm in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Eirde inter hereditatem liberorum quondam 

Margarete de Gherwen ex uno et inter communitatem ex alio tendentem cum 

utroque fine ad communitatem ut dicebat (dg: hereditarie) dedit ad 

hereditarium pactum Gerardo filio quondam Henrici van den Voert ab eodem 

hereditarie possidendum pro duobus grossis antiquis domino de Helmont 

exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione (dg: duor) unius 

modii siliginis 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 salva dicto 

Waltero promissione sibi hodierna die factis! a Gerardo predicto. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 100r 03 do 08-03-1403. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Walterus een n-erfpacht van 1 
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mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

voornoemd kamp. 

 

Dictus Gerardus promisit se daturum et soluturum dicto Waltero 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex campo predicto. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 100r 04 do 08-03-1403. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Walterus 15 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Waltero XV Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100r 05 do 08-03-1403. 

Johannes Boertman zvw Henricus, Anselmus Deenkens soen, zijn broer Henricus 

en Henricus Boertman zvw Henricus Boertman beloofden aan Johannes nzvw 

Arnoldus Heijme, tbv jkvr Gertrudis dvw voornoemde Arnoldus Heijme, 32 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1403) te betalen. 

 

Johannes Boertman filius quondam Henrici et Anselmus Deenkens soen 

Henricus eius frater et Henricus Boertman filius quondam Henrici Boertman 

promiserunt indivisi super omnia Johanni filio naturali quondam Arnoldi 

Heijme ad opus domicelle Gertrudis filie dicti quondam Arnoldi Heijme 

XXXII novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100r 06 do 08-03-1403. 

Voornoemde Johannes Boertman zvw Henricus, Anselmus Deenkens soen, zijn 

broer Henricus en Henricus Boertman zvw Henricus Boertman beloofden aan 

voornoemde Johannes nzvw Arnoldus Heijme, tbv Johannes en jkvr Mabelija, kv 

hr Adam van Berchem ridder, 55 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni ad opus 

Johannis et domicelle Mabelije eius sororis liberorum (dg: qu) domini Ade 

de Berchem militis (dg: LV) LV novos Gelre gulden vel valorem ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100r 07 do 08-03-1403. 

Gerardus Berkelman zvw Godefridus Berkelman gaf uit aan Johannes zvw 

Gerardus Hake een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd aen het Sant, 

tussen Mijchael Noudekens enerzijds en Mijchael Nennen soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan Johannes Oghe en met het andere eind aan een gemene 

weg; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot aan de hertog en thans voor 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. 

 

Gerardus Berkelman filius quondam Godefridi Berkelman peciam terre sitam 

in parochia de Helvoert ad locum dictum aen tSant inter hereditatem 

Mijchaelis Noudekens ex uno et inter hereditatem Mijchaelis Nennen soen 

ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis Oghe et cum 

reliquo fine ad communem plateam ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni filio quondam Gerardi Hake ab eodem hereditarie possidendam pro 

dimidio grosso antiquo domino duci exinde solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione dimidii modii 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. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100r 08 do 08-03-1403. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 18¾ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 3 jaar te betalen (wo 02-02-1407), en 

gedurende 4 jaar, elk jaar, met Lichtmis, ½ mud rogge Bossche maat, te 

leveren. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Gerardo XVIII novos Gelre 

gulden et 3s quartas partes unius novi Gelre gulden vel valorem (dg: ad) 

a purificationis proxime futuro ultra 3s annos persolvendos et quod ipse 

dabit dicto Gerardo ad spacium (dg: trium) quatuor annorum (dg: 

purificationis) proxime futurorum quolibet dictorum quatuor annorum 

dimidium modium siliginis mensure de Busco purificationis et pro primo 

termino purificationis proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100r 09 do 08-03-1403. 

Walterus die Vrieze van Ghemonden, zijn vrouw Aleijdis, Walterus zvw Petrus 

Wouters soen en Nijcholaus Heijden vv eerstgenoemde Walterus beloofden aan 

Sijmon van Vario, tbv Anthonius etc, 84 nieuwe Gelre gulden met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 23+30+31+30+31+31+30+1=207 dgn) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Walterus die Vrieze de Ghemonden et Aleijdis eius uxor Walterus filius 

quondam Petri Wouters soen et Nijcholaus Heijden pater Walteri primodicti 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus Anthonii (dg: 

d) etc LXXXIIII novos Gelre gulden ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena trium. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100r 10 do 08-03-1403. 

Jacobus die Wrede verklaarde dat jkr Willelmus van Mijlberch heer van 

Zevenbornen en Craendonc voldaan heeft 45 mud rogge, maat van Eindhoven, 

die hem afgelopen Lichtmis (vr 02-02-1403) vervallen waren van een 

lijfpacht van 45 mud rogge, die voornoemde jkr hem moet leveren. 

 

Jacobus die Wrede palam recognovit sibi per domicellum Willelmum de 

Mijlberch dominum de Zevenbornen et de Craendonc fore satisfactum de XLV 

(dg: novis Gel) modiis siliginis mensure de Eijndoven qui sibi 

provenerunt purificationis proxime preterito occasione vitalis pensionis 

XLV modiorum siliginis quam dictus domicellus sibi solvere tenetur. 

Testes Henricus et Nijcholaus datum supra. 

 

1183 f.100v. 

 quinta post invocavit: donderdag 08-03-1403. 

 

BP 1183 f 100v 01 do 08-03-1403. 

Lambertus zvw Johannes Lambrechts soen van Heze verkocht aan Rijcoldus zvw 

Johannes Vullen soen (1) de helft van 5 lopen roggeland, in Geffen, tussen 

Agnes van Maren enerzijds en Johannes Pauwels soen anderzijds, (2) de helft 

in een stuk land, in Geffen, tussen Johannes van Dijnther enerzijds en 

Rodolphus van Tuijl anderzijds, (3) de helft in een stuk land, in Geffen, 

tussen Henricus van Zelant enerzijds en Ghibo van Loen anderzijds, van 

welke erfgoederen de andere helft behoort aan voornoemde Rijcoldus. 

 

Lambertus filius quondam Johannis Lambrechts soen #de Heze medietatem# 

(dg: ?tri) quinque lopinatarum terre siliginee sitarum in parochia de 

Geffen inter hereditatem Agnetis de Maren #ex uno# et inter hereditatem 

Johannis Pauwels soen ex alio item medietatem (dg: unius) ad se 

spectantem in pecia terre sita in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis de Dijnther ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Tuijl ex 

alio atque medietatem ad ipsum spectantem in pecia terre sita in dicta 
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parochia inter hereditatem Henrici de Zelant ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis de Loen !et de quibus hereditatibus reliqua medietas ad 

Rijcoldum filium quondam Johannis Vullen soen pertinet ut dicebat 

hereditarie vendidit Rijcoldo predicto promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Scilder et Broder datum quinta post 

invocavit. 

 

BP 1183 f 100v 02 do 08-03-1403. 

Voornoemde Lambertus zvw Johannes Lambrechts soen van Heze verkocht aan 

Johannes Cleijberch de helft in 4 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd 

het Goerken, tussen jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant enerzijds en 

Ambrosius gnd Broes Aleijten soen anderzijds, belast met 5 schelling en 

andere cijnzen. 

 

Dictus Lambertus medietatem ad se spectantem in quatuor lopinatis terre 

sitis in parochia de Geffen in loco dicto tGoerken inter hereditatem 

domicelle Luijtgardis relicte quondam Johannis de Nuwelant ex uno et 

hereditatem Ambrosii dicti Broes Aleijten soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Cleijberch promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis quinque solidis et 

aliis censibus exinde de jure solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100v 03 do 08-03-1403. 

(dg: Henricus zvw Godefridus die Crumme van Lijemde, zijn broer Johannes 

Teije). 

 

(dg: Henricus filius quondam Godefridi die Crumme de Lijemde Johannes 

Teije eius fr). 

 

BP 1183 f 100v 04 do 08-03-1403. 

Henricus, Johannes en Theodericus, kvw Godefridus des Crummen van Lijemde, 

Henricus Maes soen, zijn broer Boudewinus, Lambertus Ghijb sBonten soen en 

Johannes zv Ghevardus van den Venne beloofden aan Conrardus gnd Arnts soen 

205 Stramprooise Gelderse gulden 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). 

 

Henricus et Johannes et Theodericus liberi quondam Godefridi des Crummen 

de Lijemde Henricus Maes soen et Boudewinus eius frater Lambertus Ghijb 

sBonten soen et Johannes filius (dg: quondam) Ghevardi van den Venne 

promiserunt indivisi super omnia Conrardo (dg: filio quondam Arnoldi) 

dicto Arnts soen IIc et quinque Stramproetsche Gelre gulden seu valorem 

mediatim Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100v 05 do 08-03-1403. 

Nijcholaus van den Nuwenhuze zv Engelbertus van den Nuwenhuze verkocht aan 

Johannes zv Jacobus van Laerhoeven een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, ½ mud 

rogge groot, in Helvoirt, tussen kvw Willelmus gnd Berkelman enerzijds en 

Nijcholaus Berkelman anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

reeds belast met 1 cijnshoen en 6 penning aan de heren van het klooster van 

Sint-Gertrudis. 

 

Nijcholaus van den Nuwenhuze filius (dg: quondam) Engelberti van den 

Nuwenhuze hereditarie vendidit Johanni filio Jacobi de Laerhoeven 

hereditariam paccionem (dg: duorum modiorum siliginis) unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: d) pecia terre dimidium modium siliginis annuatim 

in semine capiente sita in parochia de Helvort inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi dicti Berkelman ex uno et hereditatem 
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Nijcholai Berkelman ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et #aliam# 

obligationem deponere exceptis uno pullo censuali et sex denariis dominis 

monasterii sancte Gertrudis exinde solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100v 06 do 08-03-1403. 

Nijcholaus gnd Coel nzvw Woulterus van Haren verkocht aan Johannes zv 

Jacobus van Laerhoeven een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Haaren, 

tussen Bertholdus van Arle enerzijds en Petrus gnd Oeden soen anderzijds, 

reeds belast met 2 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus Hoernken. 

 

Nijcholaus dictus Coel filius naturalis quondam Woulteri de Haren 

hereditarie vendidit Johanni filio Jacobi de Laerhoeven hereditariam 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parochia de Haren inter hereditatem Bertholdi de Arle ex uno et 

hereditatem Petri dicti Oeden soen ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus modiis siliginis mensure de Busco Arnoldo Hoernken exinde 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100v 07 do 08-03-1403. 

Rodolphus zvw Ghibo van der Rennen beloofde aan Gerardus Vilt 300 Hollandse 

gulden en 3 Engelse nobel met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Ghibonis van der Rennen promisit super omnia 

Gerardo Vilt trecentos Hollant gulden et tres Engels nobel ad pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 100v 08 do 08-03-1403. 

Willelmus Zoemer ev Oda dvw Rodolphus gnd Roef Quademaet droeg over aan 

Johannes zv Arnoldus gnd van Loe 1/5 deel van een beemd, in Erp, ter 

plaatse gnd in Gheen Ghoer, naast Leonius gnd van der Buxbruggen, met een 

eind strekkend aan de plaats gnd Ghoertschen Berch, te weten het 1/5 deel 

dat behoorde aan wijlen Elizabeth gnd van Groetel, welk 1/5 deel wijlen 

voornoemde Rodolphus Roef Quademaet gekocht had van Johannes zv 

Enghelbertus gnd Kersmaker van Scijnle ev Ermgardis dvw voornoemde 

Elizabeth van Groetel, en welk 1/5 deel nu aan hem behoort. De broers 

Rodolphus en Johannes, kvw Tielmannus gnd Guedeke soen deden afstand van 

het 1/5 deel en beloofden dat Paulus, Yda en Guedeldis, kvw voornoemde 

Tielmannus, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Willelmus Zoemer maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie quondam 

Rodolphi dicti Roef Quademaet quintam partem cuiusdam prati siti in 

parochia de Erpe ad locum dictum in Gheen Ghoer iuxta hereditatem Leonii 

dicti van der Buxbruggen tendentis cum uno fine ad locum dictum 

Ghoertschen Berch videlicet dividendo dictum pratum in quinque partes 

equales unam dictarum quinque partium equalium que ad (dg: Eliz) quondam 

Elizabeth dicte de Groetel spectare consuevit et quam quintam partem 

predictam dictus quondam Rodolphus Roef Quademaet erga Johannem filium 

Enghelberti dicti Kersmaker de Scijnle maritum et tutorem legitimum 

Ermgardis sue uxoris filie dicte quondam Elizabeth de Groetel emendo 

acquisierat prout in litteris et quam quintam partem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Johanni (dg: di) filio Arnoldi dicti (dg: 

van) de Loe cum dictis litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte sue uxoris deponere. 

Quo facto Rodolphus et Johannes fratres liberi quondam Tielmanni dicti 

Guedeke soen super dicta quinta parte et super jure ad opus dicti 

Johannis filii Arnoldi de Loe (dg: re) hereditarie renuntiaverunt 
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promittentes super omnia ratam servare (dg: et obligationem) et quod ipse 

fratres jamdicti Paulum Ydam et Guedeldem liberos dicti quondam Tielmanni 

(dg: super dicta quinta par) adhuc impuberes cum ad annos pubertatis 

pervenerint super dicta quinta parte et jure facient renuntiare et eos 

tales !quod non presument se jus in dicta quinta parte habere. Testes 

datum supra. 

 

 


