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1183 f.101r. 

 quinta post invocavit: donderdag 08-03-1403. 

 

BP 1183 f 101r 01 do 08-03-1403. 

Heijlwigis ndvw hr Arnoldus van Wesel priester zvw Arnoldus van Wesel wv 

Vastradus van Berkel zvw Johannes van Berkel, haar kinderen Arnoldus en 

Aleijdis, Petrus Emonts soen ev Hilla, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen 

Vastradus, verkochten aan Johannes zvw Gerardus van Engelant een hofstad 

met gebouwen, 20 voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, in een straatje 

dat loopt van het woonhuis van wijlen Enghelbertus gnd Ludinc van de Dijk 

naar het woonhuis eertijds van de vrouwe van Lake, naast erfgoed van 

Lodekinus zv Johannes gnd Sluijsman van Geldrop, welke hofstad wijlen 

voornoemde Arnoldus van Wesel in cijns verkregen had van Henricus van der 

Schant, voor een b-erfcijns van 40 schelling geld, en welke hofstad nu aan 

hen behoort. 

 

Heijlwigis filia naturalis quondam domini Arnoldi de Wesel presbitri 

filii quondam Arnoldi de Wesel relicta quondam Vastradi de Berkel filii 

quondam Johannis de Berkel Arnoldus et Aleijdis eius liberi cum tutore 

Petrus (dg: filius) Emonts soen maritus et tutor legitimus Hille sue 

uxoris filie dictorum Heijlwigis et quondam Vastradi domistadium quoddam 

viginti pedatas in latitudine et quadraginta pedatas in longitudine 

continens situm in Busco in viculo quodam tendente !ad domum habitationis 

quondam Enghelberti dicti Ludinc de Aggere versus domum habitationis 

dudum domine de Lake contigue juxta hereditatem Lodekini filii Johannis 

dicti Sluijsman de Geldrop quod domistadium dictus quondam Arnoldus de 

Wesel erga Henricum van der Schant pro hereditario censu XL solidorum 

monete ad censum acquisierat prout in litteris et quod domistadium nunc 

ad se spectare dicebant simul cum edificiis in dicto domistadio 

consistentibus ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam 

Gerardi de Engelant (dg: promittentes cum tu) cum litteris (dg: pro) et 

jure promittentes cum tutore ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum deponere (dg: testes) et dicti quondam domini 

Arnoldi de Wesel et suorum heredum et dicti quondam Vastradi deponere 

excepto dicto censu XL solidorum. Testes Uden et Danijel datum quinta 

post invocavit. 

 

BP 1183 f 101r 02 do 08-03-1403. 

Nijcholaus van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Nijcholaus de Maren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 101r 03 do 08-03-1403. 

Wouterus zvw Wouterus van Maren en Johannes die Hoel zvw Henricus des 

Hoelen beloofden aan Hubertus nzvw Emondus van Ghemert 3 mud 1 zester 

tarwe, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) in Den 

Bosch te leveren, de beste tarwe die ten tijde van de levering op de Markt 

te koop komt, op 2 gemene plakken na. 

 

Wouterus filius quondam Wouteri de Maren et Johannes die Hoel filius 

quondam Henrici des Hoelen promiserunt indivisi super omnia Huberto filio 

naturali quondam Emondi de Ghemert tres modios et unum sextarium (dg: 

siliginis) #tritici# mensure de Busco et in Busco tradendos scilicet de 

meliori tritico quod tempore solutionis ad forum veniet venalis ad duas 

plackes communes prope etc ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 101r 04 do 08-03-1403. 

Katherina dvw Willelmus zvw Willelmus gnd Boel wv Gerardus Duijsborch droeg 

over aan Thomas zvw Baudewinus zvw Heijlwigis (1) haar helft in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren, gaande uit alle goederen, die aan Walterus van den Blocke 

en zijn vrouw Katherina dvw Johannes van den Velde gekomen waren na 

overlijden van Johannes van den Velde en zijn vrouw Bela, ouders van 

laatstgenoemde Katherina, gelegen onder Boxtel, welke pacht wijlen 

voornoemde Gerardus Duijsborch gekocht had van voornoemde Walterus van den 

Blocke, (2) haar vruchtgebruik in de andere helft. 

 

Katherina filia quondam Willelmi (dg: dicti) filii quondam Willelmi dicti 

Boel relicta quondam Gerardi Duijsborch cum tutore medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie (dg: Math) Andree apostoli et in 

Busco tradenda de et ex omnibus bonis Waltero van den Blocke et Katherine 

sue uxori filie quondam Johannis van den Velde de morte eiusdem quondam 

Johannis van den Velde et Bele quondam eius uxoris parentum olim dicte 

Katherine jure successionis hereditarie advolutis quocumque locorum infra 

parochiam de Bucstel sitis quam paccionem dictus quondam Gerardus 

Duijsborch erga dictum Walterum van den Blocke emendo acquisierat prout 

in litteris atque usufructum primodicte Katherine in (dg: dicta paccione 

triu) reliqua medietate dicte paccionis competentem hereditarie 

supportavit Thome filio quondam Baudewini filii quondam Heijlwigis cum 

litteris et jure promittens cum tutore ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 101r 05 do 08-03-1403. 

Mechtildis en Katherina, svw Gerardus van Duijsborch, droegen over aan 

voornoemde Thomas zvw Baudewinus de helft in voornoemde pacht, die aan hen 

gekomen was na overlijden van hun voornoemde broer Gerardus, resp. die aan 

hen zal komen na overlijden van Katherina wv voornoemde Gerardus. 

 

Mechtildis et Katherina sorores (dg: filie) quondam Gerardi de Duijsborch 

cum tutore medietatem dicte paccionis eis de morte eiusdem quondam 

Gerardi sui fratris successione advolutam et post mortem (dg: primodicte) 

Katherine (dg: filie quondam f Willelmi filii quondam Willelmi Boel 

advolvendam ..s) #relicte dicti quondam Gerardi advolvendam# hereditarie 

supportaverunt dicto Thome filio quondam Baudewini cum litteris et jure 

promittentes cum tutore ratam servare et obligationem ex parte earum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 101r 06 do 08-03-1403. 

Heijmericus Groij ontlastte Petrus van Waderle zvw Henricus Mudekens, 

Nijcholaus die Snijder en Godefridus Loesken nbv voornoemde Petrus van alle 

tegoeden, die voornoemde Petrus, Nijcholaus en Godefridus tezamen hem in 

schepenbrieven van Den Bosch hadden beloofd. 

 

Solvit Heijmericus. 

Heijmericus Groij quitavit et quitum clamavit Petrum de Waderle #filium 

quondam Henrici Mudekens# Nijcholaum die Snijder et Godefridum Loesken 

(dg: eius) fratrem naturalem eiusdem Petri ab omnibus et singulis 

creditis que ipsi Petrus Nijcholaus et Godefridus coniuncta #manu# et 

indivisi promiserant in litteris scabinorum de Busco ut dicebat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 101r 07 do 08-03-1403. 

Theodericus szv Aleijdis gnd des Roden {niet afgewerkt contract1}. 

 

                         
1 Voor afgewerkt coontract zie BP 1183 f 101r 09 do 08-03-1403. 
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Theodericus gener Aleijdis dicte des Roden. 

 

BP 1183 f 101r 08 do 08-03-1403. 

Petrus van der Hautart maakte bezwaar tegen alle verkopingen en 

vervreemdingen, gedaan door Johannes van Orthen zv Theodericus met zijn 

goederen. 

 

Petrus van der Hautart omnes venditiones et alienationes factas per 

Johannem de Orthen filium Theoderici cum bonis suis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 101r 09 do 08-03-1403. 

Theodericus szv Aleijdis gnd des Roden droeg over aan Gerardus zvw 

Conrardus Writer een beemd, in Esch, ter plaatse gnd op die Reke, tussen 

Johannes gnd die Steel enerzijds en Johannes van Vucht anderzijds, met een 

eind strekkend aan wijlen Henricus van Zegeworp, aan voornoemde Theodericus 

verkocht door Johannes van der Laerschot. 

 

Theodericus gener Aleijdis dicte des Roden quoddam pratum situm in 

parochia de Essche ad locum dictum op die (dg: Peke) Reke inter 

hereditatem Johannis dicti die Steel ex uno et hereditatem Johannis de 

Vucht ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem quondam Henrici de 

Zegeworp venditum dicto Theoderico a Johanne van der Laerschot prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Conrardi Writer 

cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 101r 10 do 08-03-1403. 

Willelmus van Broechoeven zvw Walterus Bac van Broechoven ev Beatrix dvw 

Arnoldus van Scijnle nzvw hr Leonius van Scijnle priester schonk aan 

Reijnerus van Tricht zvw Henricus van Tricht en zijn vrouw Beatrix ndv hr 

Leonius van Scijnle 1/3 deel in een b-erfcijns van 24 pond geld, die 

Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester beloofd had aan hr 

Leonius van Scijnle priester, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een kamp, 

gnd die Zwaen Hoeve, dat was van wijlen Petrus gnd die Zwaen, in Schijndel. 

 

Willelmus de Broechoeven filius quondam Walteri Bac de Broechoven maritus 

et tutor legitimus Beatricis sue uxoris filie quondam Arnoldi de Scijnle 

filii naturalis quondam domini Leonii de Scijnle presbitri terciam partem 

ad se spectantem ut dicebat in hereditario censu XXIIII librarum monete 

quem Arnoldus de Beke filius naturalis quondam domini Arnoldi de Beke 

presbitri promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum domino 

Leonio de Scijnle presbitro (dg: a) hereditarie nativitatis Johannis ex 

quodam campo dicto die (dg: Swaen) #Zwaen# Hoeve que! fuerat quondam 

Petri dicti die Zwaen sito in parochia de Scijnle atque ex edificiis 

terris pascuis et ceteris eiusdem campi attinentiis singulis et universis 

prout in litteris hereditarie supportavit Reijnero de Tricht filio 

quondam Henrici de Tricht (dg: cum litteris et jure no) cum Beatrice sua 

uxore filia naturali domini Leonii de Scijnle nomine dotis ad jus opidi 

de Busco cum litteris et jure occasione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte !deponere. Testes datum (dg: ?p) supra. 

 

1183 f.101v. 

 quinta post oculi: donderdag 22-03-1403. 

 sexta post invocavit: vrijdag 09-03-1403. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 10-03-1403. 

 sabbato post letare: zaterdag 31-03-1403. 

 

BP 1183 f 101v 01 do 08-03-1403. 

Henricus zvw Johannes gnd Rijkouts soen droeg over aan Henricus Loijer zvw 

Henricus Loijer (1) een huis en tuin van wijlen Theodericus Poenijna, in 
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Oss, welk huis en tuin voornoemde Henricus verworven had na schepenvonnis 

in Oss, (2) een erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois voor 16 

penningen gerekend of de waarde, die wijlen voornoemde Johannes Rijkouts 

soen met Kerstmis beurde uit voornoemd huis en tuin, welke cijns voornoemde 

Johannes Rijkouts verworven had van voornoemde Theodericus Poenijna, en 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Johannis dicti Rijkouts soen (dg: de Os) domum et 

ortum quondam Theoderici (dg: Peijnij) Poenijna sitos in parochia de Os 

(dg: a) quos domum et ortum dictus Henricus per sententiam scabinorum in 

Os acquisivit ut dicebat atque hereditarium censum decem solidorum grosso 

Turonensi denario antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu 

valorem quem dictus quondam Johannes Rijkouts soen ex dictis domo et orto 

annuatim habuit solvendos (dg: ut dicebat) hereditarie nativitatis Domini 

et quem censum dictus Johannes Rijkouts erga dictum Theodericum (dg: 

Paij) Poenijna acquisierat et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Loijer filio quondam Henrici Loijer 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: 

testes da Egidius et Danijel) et quorumcumque heredum sui patris 

deponere. Testes Egidius et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 101v 02 do 22-03-1403. 

Voornoemde Henricus Loijer zvw Henricus Loijer droeg voornoemde goederen 

over aan Johannes nzvw hr Reijmboldus van Os priester. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Henricus premissa supportavit Johanni filio naturali domini 

quondam Reijmboldi de Os presbitri promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Nijcholaus et Willelmus 

datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 101v 03 vr 09-03-1403. 

Mechtildis dvw Johannes gnd Rutghers soen droeg over aan Gerardus Vilt zvw 

Gerardus van Ussen, tbv Agnes en Elizabeth, ndv mr Johannes Koopman 

priester, een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd die Voerstraet, tussen kvw 

Henricus gnd Rutghers soen enerzijds en Zanderus gnd Heijmerics soen 

anderzijds, aan Nijcholaus gnd Nijcoel zvw Johannes gnd Rutghers soen van 

Os verkocht door Hermannus zv Henricus gnd die Visscher, en welk stuk land 

nu aan voornoemde Mechtildis behoort. Zou een van voornoemde natuurlijke 

dochters overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat het deel van de 

overledene naar de ander. Zouden beiden overlijden zonder wettig nageslacht 

dat gaan het stuk land naar de naaste erfgenamen van voornoemde mr 

Johannes. Voornoemde mr Johannes heeft hierin het vruchtgebruik. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis dicti Rutghers soen #cum tutore# peciam 

terre sitam in parochia de Os ad locum dictum die Voerstraet inter 

hereditatem liberorum quondam Henrici dicti Rutghers soen ex uno et 

hereditatem Zanderi dicti Heijmerics soen ex alio venditam Nijcholao 

dicto Nijcoel filio quondam Johannis dicti Rutghers soen de Os ab 

Hermanno filio Henrici dicti die Visscher prout in litteris et quam 

peciam terre dicta Mechtildis nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit #cum litteris et jure# Gerardo Vilt filio quondam Gerardi de 

Ussen ad opus Agnetis et Elizabeth filiarum naturalium magistri Johannis 

marcatoris presbitri #X {in margine sinistra:} promittens cum tutore (dg: 

ratam servare) warandiam super omnia et obligationem deponere# tali 

annexa conditione quod (dg: alteram) #si contingat aliquam# earundem 

Agnetis et Elizabeth (dg: diutius vivens in humanis dictam) mori sine 

prole legitima (dg: superviva remanente) ab eis aut earum altera (dg: 

genita) generanda superviva remanente quod tunc pars huiusmodi decedentis 

devolvetur ad alteram earundem Agnetis et Elizabeth superviventem post 
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vero decessum (dg: ambo) dictarum Agnetis et Elizabeth ambarum (dg: ?ni) 

si prolem legitimam non habuerint ad veros et proximores heredes dicti 

magistri Johannis succedat et devolvatur salvo tamen dicto magistro 

Johanni suo pleno usufructu in dicta pecia terre. Testes Coptiten et 

Broder datum sexta post invocavit. 

 

BP 1183 f 101v 04 za 10-03-1403. 

Albertus zvw Nijcholaus Daems soen van Hijntham beloofde aan Petrus zvw 

Petrus Reijners soen 8 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus 

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

 

Albertus filius quondam Nijcholai Daems soen de Hijntham promisit super 

omnia Petro filio quondam Petri Reijners soen VIII Gelre gulden seu 

valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Uden 

datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1183 f 101v 05 za 31-03-1403. 

Jkvr Elizabeth wv Arnoldus van der Hulpen machtigde haar broer hr Gerardus 

Moedel al haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en haar 

goederen te beheren. 

 

Domicella Elizabeth relicta quondam Arnoldi van der Hulpen dedit et 

contulit domino Gerardo Moedel suo fratri plenam et liberam potestatem 

monende levandi etc omnes suos census redditus et pacciones et credita 

que sibi debentur ac debebuntur a personis quibuscumque etc et ad bona 

sua regendi usque ad revocationem. Testes Roesmont et Scilder datum 

sabbato post letare. 

 

1183 f.102r. 

 tercia post Petri ad vincula: dinsdag 07-08-1403. 

 sexta post invocavit: vrijdag 09-03-1403. 

 

BP 1183 f 102r 01 di 07-08-1403. 

De heren Johannes van Herzel dekaan, Willelmus Voet, Nijcholaus van Aken, 

Matheus Priem en Jacobus van Luik, kanunniken van de kerk van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch, in hun naam en namens het kapittel van voornoemde 

kerk, droegen over aan mr Godefridus van Rode, tbv Wouterus Roempot, een 

b-erfcijns van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, 

op Palmzondag te betalen, gaande uit de navolgende erfgoederen, gelegen in 

Kessel, behorend aan Johannes Colne, (1) 10 hont land, in de hoeve gnd 

Ecpoelse Hoeve, (2) 2 hont land, aan het eind van voornoemde hoeve, op de 

oude steeg, (3) 5 hont land, ter plaatse gnd in die Velmet, in een kamp gnd 

Colnen Campken, (4) 3 hont land, ter plaatse gnd op die Hoge Steghe, (4) 4 

vadem, ter plaatse gnd in het Groete Voerbroect, (5) een hofstad van wijlen 

{hier staan: ..} gnd Bevers en zijn vrouw, en toebehoren, (6) het deel, dat 

voornoemde Johannes Colne heeft in de plaats gnd Voerbroect, de plaats gnd 

Stroebroec en de plaats gnd Stroevrancmeere, welke cijns Johannes gnd van 

Puppel gekocht had van Johannes gnd Colne van Kessel, en welke cijns nu aan 

dekaan en kapittel van voornoemde kerk behoort. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Domini (dg: Nij Adam de Mierde decanus et Matheus Priem et Nijcholaus de 

Aquis) #Johannes de !Herezel decanus Willelmus Voet Nijcholaus de (dg: 

qq) Aquis Matheus Priem et Jacobus de Leodio# canonici ecclesie beati 

Johannis ewangeliste in Busco nomine suo ac nomine totius capituli dicte 

ecclesie sancti Johannis hereditarium censum XL solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis (dg: 

in hiis computato) in ipso censu computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum anno quolibet in (dg: di) dominico! palmarum de 

hereditatibus infrascriptis sitis in Kessel ad Johannem Colne 
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spectantibus videlicet de decem hont terre sitis in Kessel in manso dicto 

Ecpoelsche Hoeve de duabus hont terre sitis ad finem dicti mansi supra 

antiquam stegam de quinque hont terre sitis in loco dicto in die Velmet 

in campo dicto Colnen Campken de tribus hont terre sitis in loco dicto op 

die Hoge Steghe de quatuor mensuris vadem theutonice dictis sitis in loco 

dicto int Groete Voerbroect de domistadio quondam {hier staan: ..} dicti 

Bevers et eius uxoris et de attinentiis dicti domistadii et de tota 

portione quam dictus Johannes Colne habet in loco dicto Voerbroect et in 

loco dicto Stroebroec ac in loco dicto Stroevrancmeere quem censum 

Johannes dictus de Puppel (dg: erga Joh) erga Johannem dictum Colne de 

Kessel emendo acquisierat prout in litteris et quem censum prenominati 

domini (dg: Adam) #Johannes de Herzel# Matheus etc {laatste deel van deze 

regel en begin van de volgende regel vrijgelaten} nunc ad decanum et 

capitulum dicte ecclesie sancti Johannis spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt magistro Godefrido de Rode ad !Wouteri Roempot simul cum 

litteris et jure et cum omnibus arrestadiis dictis decano et capitulo de 

dicto censu deficientibus et non solutis a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem et promiserunt dicti domini !Adam Matheus et 

Nijcholaus pro se et dicto (dg: d) capitulo ratam servare. Testes 

Dijnther et Broeder datum 3a post Pe (dg: Pa) ad vincula. 

 

BP 1183 f 102r 02 vr 09-03-1403. 

Johannes zvw Egidius van Merlaer droeg over aan Johannes Losschart zvw 

Theodericus Vrancken soen van Orthen een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

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

uit (1) de helft van een huizinge, die was van wijlen Willelmus gnd 

Wackaert, in Den Bosch, onder het gewanthuis, welke helft Henricus gnd 

Wackaert zvw Goeswinus gnd Wanboes in cijns gegeven had aan Elizabeth wv 

Johannes gnd Elegas, voor voornoemde cijns van 40 schelling voornoemd geld 

en voor de hertogencijns, (2) de andere helft van de huizinge, die 

voornoemde Elizabeth en haar kinderen Johannes en Hilla mede tot onderpand 

hadden gesteld, welke cijns zijn grootvader Johannes van Uden kaaskoper 

gekocht had van voornoemde Henricus Wackaert zvw Goeswinus gnd Wanboes, en 

welke cijns nu aan eerstgenoemde Johannes behoort, en aan hem gekomen was 

na overlijden van (dg: Johannes van Uden grootvader van Aleijdis mv 

eerstgenoemde Johannes) zijn ouders. Johannes van Ghemert en Henricus de 

oudere zvw Egidius van Merlaer verklaarden dat de verkoop met hun 

instemming was gebeurd en deden afstand van de cijns. 

 

Johannes filius quondam Egidii de Merlaer hereditarium censum quadraginta 

solidorum monete solvendum hereditarie (dg: purificationis) mediatim 

nativitatis Johannis et mediatim nativitatis Domini de medietate cuiusdam 

habitationis que fuerat Willelmi dicti quondam Wackaert site in Busco sub 

domo pannorum quam medietatem dicte habitationis Henricus dictus Wackaert 

filius quondam Goeswini dicti Wanboes Elizabeth relicte quondam Johannis 

dicti Elegas pro predicto censu XL solidorum monete predicte et pro censu 

domini nostri ducis dederat ad censum prout in litteris atque (dg: p) ex 

(dg: reliqua medietate) altera medietate dicte habitationis quam alteram 

medietatem dicta Elizabeth Johannes et Hilla eius !filii cum suis 

tutoribus ad hoc ab ipsis electis et ei a judice rite datis pro solutione 

dicti census XL solidorum (dg: dicte monete) simul cum primodicta 

medietate dicte habitationis eidem Henrico Wackaert ad pignus imposuerunt 

et hereditario jure obligaverunt (dg: prout in litteris #et quem nunc ad 

se spectare dicebant et de morte suorum parentum successione advolutum 

dicebant# hereditarie supportavit Johanni Losschart filio quondam 

Theoderici dicti Francken soen de Orthen cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui et 

suorum parentum deponere) et quem censum Johannes de Uden emptor caseorum 

#suus avus# erga dictum Henricum Wackaert filium quondam Goeswini dicti 

Wanboes emendo acquisierat prout in litteris et quem #censum# primodictus 

Johannes nunc ad se spectare et sibi de morte (dg: dicti quondam Johannis 



Bosch’ Protocol jaar 1403 03. 

 

8 

de Uden avi olim Aleijdis matris primodicti Johannis) #suorum parentum# 

successione advolutum !dicebat hereditarie supportavit Johanni Losschart 

filio quondam Theoderici Vrancken soen de Orthen cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui et suorum quondam parentum deponere. Quo facto Johannes de Ghemert et 

Henricus senior filius quondam Egidii de Merlaer palam recognoverunt id 

fore sui consensus et voluntatis quod primodictus Johannes dictum censum 

(dg: v) vendidit et alienavit (dg: testes) et in signum huiusmodi 

consensus super dicto censu renuntiaverunt. Testes Dijnther et Brueder 

datum sexta post invocavit. 

 

BP 1183 f 102r 03 vr 09-03-1403. 

Voornoemde Johannes zvw Egidius van Merlaer droeg over aan Henricus van 

Merlaer de oudere zvw Rodolphus van Merlaer alle goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn grootouders Rodolphus Merlaer en diens 

vrouw Gertrudis. 

 

Dictus Johannes omnia et singula bona sibi de morte quondam Rodolphi de 

Merlaer et Gertrudis uxoris quondam eiusdem Rodolphi quondam avi et avie 

dicti Johannis successione advoluta quocumque locorum consistentia ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico de Merlaer seniori filio quondam 

Rodolphi de Merlaer promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 102r 04 vr 09-03-1403. 

Jacobus Stevens soen droeg over aan Johannes van den Hoernic van der Asmit 

een stuk land, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd op die Asmit, 

tussen Adam gnd Katherinen soen enerzijds en Tielmannus Eefsen soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd op Scutten Hof, belast 

met het onderhoud van een sloot voor de schouw. Johannes van den Hoernic 

beloofde de sloot te onderhouden, zó dat voornoemde Jacobus en zijn andere 

goederen en erfgoederen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Jacobus Stevens soen peciam terre sitam in jurisdictione de Merewijc ad 

locum dictum op die (dg: Ass) Asmit inter hereditatem (dg: ?a) Ade dicti 

Katherinen soen ex uno et inter hereditatem Tielmanni Eefsen soen ex alio 

(dg: hereditarie sup) tendentem cum uno fine ad locum dictum op Scutten 

Hof ut dicebat hereditarie supportavit Johanni van den Hoernic van der 

Asmit promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

fossato dicti! sloet ad hoc de jure spectante quod fossatum dictum sloet 

(dg: perpetue) dictus Johannes van den Hoernic perpetue in bona 

dispositione ante circonspectionem dictam scouwe observabit sic !predicto 

Jacobo et ad et supra alia (!dg: -s) bona et hereditates quascumque dicti 

Jacobi dampna (dg: exin) exinde non eveniant quovis modo in futurum ut 

dictus Johannes van den Hoernic super habita et habenda dicto Jacobo 

repromisit. Testes Dijnther et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 102r 05 vr 09-03-1403. 

Een onleesbaar contract. 

 

....... ....... ?circumspectione ....... ....... ....... ....... ....... 

 

1183 f.102v. 

 secunda post oculi: maandag 19-03-1403. 

 dominica reminiscere: zondag 11-03-1403. 

 sabbato post invocavit: zaterdag 10-03-1403. 

 secunda post reminiscere: maandag 12-03-1403. 

 

BP 1183 f 102v 01 ma 19-03-1403. 

Gerardus Feijtman zv Johannes Feijtman verkocht aan Godefridus van 

Cassellaer een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 
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Den Bosch te leveren, gaande uit een tuin, in Oisterwijk, beiderzijds 

tussen Elizabeth Laurens. Verkoper en met hem Henricus Godewairt van 

Moergestel beloofden lasten af te handelen uitgezonderd 1 oude groot. 

 

Gerardus (dg: Hi) Feijtman filius Johannis Feijtman hereditarie vendidit 

Godefrido de Cassellaer hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex quodam orto dicti venditoris (dg: s) sito in Oesterwijc 

inter hereditates Elizabeth Laurens ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat promittentes et cum (dg: Hen) eo Henricus Godewairt de Ghestel 

prope Oesterwijc indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo prius exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes Uden et Broeder datum 2a post oculi. 

 

BP 1183 f 102v 02 zo 11-03-1403. 

Arnoldus Heerken zvw Godefridus Heerken droeg over aan Arnoldus zvw 

Martinus Hellinc een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Arnoldus zvw Martinus Hellinc beloofd had aan voornoemde 

Arnoldus Heerken, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de 

helft, die aan voornoemde Arnoldus Heerken behoorde, in de navolgende 

erfgoederen, (1) goederen, die aan Ghisbertus szvw Heijlwigis van Dijnther 

behoorden, ter plaatse gnd Loesbroec, in Dinther, tussen Henricus Moseken 

enerzijds en Sijmon van der After anderzijds, (2) 4 stukken land, die aan 

voornoemde Ghisbertus behoorden, aldaar, tussen Johannes Scrage enerzijds 

en Sijmon van den After anderzijds, (3) een beemd, achter voornoemde 4 

stukken gelegen, (4) al het ander tooebehoren van voornoemde goederen en 4 

stukken land, (5) 2 bunder land, die behoorden aan Henricus Moseken, ter 

plaatse gnd Loesbroec, tussen wijlen Gerardus Heerken vleeshouwer enerzijds 

en Johannes Scrage anderzijds. 

 

Arnoldus Heerken filius quondam Godefridi Heerken hereditariam paccionem 

unius et dimididi modiorum siliginis mensure de Busco quam Arnoldus 

filius quondam Martini Hellinc promiserat se daturum et soluturum dicto 

Arnoldo Heerken hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

medietate que ad Arnoldum Heerken predictum spectabat in hereditatibus 

infrascriptis videlicet in bonis que ad Ghisbertum generum quondam 

Heijlwigis de Dijnther spectare consueverunt sitis in loco dicto 

Loesbroec in parochia de Dijnther inter hereditatem Henrici Moseken et 

inter hereditatem Sijmonis van der After et in quatuor peciis terre que 

ad dictum Ghisbertum spectabant (dg: in) sitis ibidem inter hereditatem 

Johannis Scrage !et inter hereditatem Sijmonis van den After ex alio 

atque in prato reto! dictas quatuor pecias terre (dg: consistente) sito 

atque in ceteris omnibus et singulis !dictorum bonorum et dictarum 

quatuor peciarum terre tam in humido quam in sicco consistentibus atque 

in duobus bonariis terre que spectabant ad Henricum Moseken sitis in loco 

dicto Loesbroec inter hereditatem quondam Gerardi Heerken carnificis et 

inter hereditatem Johannis Scrage prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Arnoldo filio quondam Martini Hellinc cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Willelmus datum dominica reminiscere. 

 

BP 1183 f 102v 03 zo 11-03-1403. 

Voornoemde Arnoldus zvw Martinus Hellinc beloofde aan Gerardus Heerken zvw 

Godefridus Heerken 23 Engelse nobel of de waarde, een helft te betalen met 

Pinksteren (zo 03-06-1403) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1403). 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Martini Hellinc promisit super omnia (dg: 

mihi ad opus) Gerardo Heerken filii! quondam Godefridi Heerken XXIII 

Engels nobel vel valorem (dg: ad) mediatim penthecostes et mediatim 
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Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 102v 04 za 10-03-1403. 

Leonius van Erpe nzv Willelmus Lucas soen, Matheus Kitsart en Cristianus 

van den Brede Acker beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 34 oude Franse 

schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403; 21+30+31+24=106 dgn) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Leonius de Erpe filius naturalis Willelmi Lucas soen Matheus Kitsart 

Cristianus van den (dg: Hout) Brede Acker promiserunt indivisi super 

omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XXXIIII aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes 

Egidius et Uden datum sabbato post invocavit. 

 

BP 1183 f 102v 05 za 10-03-1403. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 102v 06 ma 12-03-1403. 

Wautgherus gnd Wauthem die Rademaker van Rode, Willelmus zvw Henricus 

Selijart en zijn broer Henricus beloofden aan Henricus Matheeus, tbv het 

Geefhuis in Den Bosch, 33 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te 

betalen. 

 

Wautgherus dictus Wauthem die Rademaker de Rode Willelmus filius quondam 

Henrici Selijart et Henricus frater eiusdem Willelmi promiserunt indivisi 

super omnia Henrico Matheeus ad opus mense sancti spiritus in Busco 

XXXIII novos Gelre gulden videlicet novem boddrager vel X Vlemsche 

placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Danijel datum secunda post 

reminiscere. 

 

BP 1183 f 102v 07 ma 12-03-1403. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Conderman droeg over aan Willelmus zvw 

Willelmus zvw Arnoldus Tielkini 4 mud rogge n-erfpacht, Bossche maat, uit 

een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit goederen, gnd te Haer, ter plaatse gnd Beilver, in Haaren bij 

Oisterwijk, welke pacht van 5 mud voornoemde wijlen Nijcholaus Coel 

Conderman gekocht had van Henricus van Baex. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel Conderman quatuor modios 

siliginis (dg: mensure) hereditarie paccionis mensure de Busco de 

hereditaria paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis de bonis dictis communiter te Haer sitis in 

loco dicto Beilver in parochia de Haren prope Oesterwijc ac de eorundem 

bonorum attinentiis omnibus et singulis ubicumque locorum tam in humido 

quam in sicco consistentibus sive sitis quam paccionem #quinque modiorum# 

dictus quondam Nijcholaus Coel Conderman erga Henricum de Baex emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo filio 

quondam Willelmi filii quondam Arnoldi Tielkini cum litteris et (dg: ju) 

aliis et jure occasione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super habita et 

habenda sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 102v 08 ma 12-03-1403. 

Een vidimus maken van 2 brieven, beginnend met “Henricus van Nuwelant” en 

“Henricus van Baex” en Johannes zvw Nijcholaus Coel Conderman beloofde, zo 
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nodig, de brieven ter hand te stellen aan voornoemde Willelmus. 

 

Et fiet vidimus de duabus litteris quarum una incipit Henricus de 

Nuwelant et altera Henricus de Baex et (dg: di) Johannes filius quondam 

Nijcholai Coel Conderman promisit super omnia tradere dicto Willelmo ut 

in forma. Testes datum supra. 

 

1183 f.103r. 

 secunda post invocavit: maandag 05-03-1403. 

 secunda post reminiscere: maandag 12-03-1403. 

 sexta post oculi: vrijdag 23-03-1403. 

 

BP 1183 f 103r 01 ma 05-03-1403. 

De broers Johannes Cnode en Arnoldus, kvw Arnoldus van der Reijndonc, 

Everardus van Hoelt ev Beatrix, en Gerongius Arnts soen ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Arnoldus van den Reijndonc, verkochten aan Bartholomeus zvw 

Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, die Godefridus Gruwel molenaar beloofd had aan Albertus Loze zvw 

Henricus Huesdens, met Kerstmis te leveren, gaande uit de helft van 1/6 

deel van 2 molens, gnd ten Steen, in Berlicum, en uit de helft van 1/6 deel 

van de windmolen in Schijndel, welke pacht wijlen voornoemde Arnoldus van 

den Reijndonc gekocht had van Albertus Loze. 

 

Johannes #Cnode# et Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi van der 

Reijndonc #Everardus de Hoelt maritus et tutor legitimus Beatricis sue 

uxoris et Gerongius Arnts soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie! dicti quondam Arnoldi van den Reijndonc# hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Godefridus 

Gruwel multor promiserat se daturum et soluturum Alberto Loze filius! 

quondam Henrici Huesdens hereditarie nativitatis Domini ex medietate 

sexte partis duorum molendinorum dictorum ten Steen sitorum in parochia 

de Berlikem atque ex medietate sexte partis molendini ventagilis 

consistentis in Scijnle quam paccionem dictus quondam Arnoldus van den 

Reijndonc erga dictum Albertum Loze emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie (dg: sup) vendiderunt Bartholomeo filio quondam Bartholomei 

dicti Meeus Wedigen soen cum litteris et aliis et jure promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Arnoldi et quorumcumque 

heredum suorum deponere. Testes Dijnther et Uden datum secunda post 

invocavit. 

 

BP 1183 f 103r 02 ma 05-03-1403. 

Voornoemde koper Bartholomeus zvw Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen en 

zijn broer Wedigo beloofden aan voornoemde verkopers en Elizabeth wv 

voornoemde Arnoldus van der Reijndonc 80 nieuwe Gelderse gulden of de 

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

 

Dictus emptor et Wedigo eius frater promiserunt indivisi super omnia 

dictis venditoribus et Elizabeth relicte dicti quondam (dg: Jo) Arnoldi 

LXXX novos Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 103r 03 ma 12-03-1403. 

Arnoldus van Vladeracken ev Aleijdis dvw Henricus Posteel droeg over aan 

Matheus de oudere zvw voornoemde Henricus alle goederen die aan voornoemde 

Arnoldus en zijn vrouw Aleijdis gekomen waren na overlijden van de ouders 

van voornoemde Aleijdis, en die hem na erfdeling tegen andere erfgenamen 

van wijlen voornoemde Henricus ten deel waren gevallen. 

 

Arnoldus de Vladeracken maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Henrici Posteel omnia et singula bona sibi et dicte sue 
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uxori de morte quondam parentum eiusdem Aleijdis successione (dg: uxoris) 

advoluta et que bona dicto Arnoldo mediante divisione hereditaria prius 

habita inter ipsum et alios heredes dicti quondam Henrici cesserunt in 

partem ut dicebat hereditarie supportavit Matheo seniori filio dicti 

quondam Henrici promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Coptiten et Danijel datum secunda post 

reminiscere. 

 

BP 1183 f 103r 04 ma 12-03-1403. 

Voornoemde Arnoldus machtigde voornoemde Matheus zijn cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Arnoldus dedit potestatem dicto Matheo monendi suos census 

redditus et pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur a 

personis quibuscumque #et bona regendi# usque ad revocationem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 103r 05 ma 12-03-1403. 

Godefridus zv Johannes van Mijddegael droeg over aan Johannes Becker die 

Heirde ongeveer 21 penning b-erfcijns, die voornoemde Johannes Becker 

betaalde aan Adam van Ghestel en Johannes van Achel, gaande uit erfgoederen 

van voornoemde Johannes Becker, ter plaatse gnd Haenwijc, welke cijns nu 

aan voornoemde Godefridus behoort. Lasten van de kant van voornoemde wijlen 

Adam en Johannes van Achel en hun erfgenamen worden afgehandeld. 

 

Godefridus filius Johannis de Mijddegael XXI denarios (dg: antiqui) #vel 

circiter# census hereditarii quos Johannes Becker die Heirde Ade de 

Ghestel et Johanni de Achel solvere consuevit (dg: ut dicebat) ex 

hereditatibus eiusdem Johannis Becker sitis in loco dicto Haenwijc #et 

quem censum nunc ad se spectare dicebat# ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni Becker promittens super omnia #habita et 

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

dictorum quondam Ade et Johannis de Achel et suorum heredum deponere. 

Testes Dijnther et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 103r 06 ma 12-03-1403. 

Marselius zvw Marselius van Puppel droeg over aan Rutgherus van Gheldorp, 

tbv Jacobus uter Oesterwijc, 1/3 deel in een b-erfcijns van 3 pond 10 

schelling geld, die Theodericus van den Wijer snijder beloofd had aan 

wijlen voornoemde Marselius van Puppel, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een ledige hofstad, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, 

tussen huis en erf en de osendrup van het huis van voornoemde Marselius 

enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Snegghelen anderzijds, welke 

hofstad voornoemde Theodericus voor voornoemde cijns verkregen had van 

voornoemde Marselius van Puppel. 

 

Marselius filius quondam Marselii de Puppel terciam partem ad se (dg: s) 

ut dicebat spectantem in hereditario censu trium librarum et X solidorum 

monete quem censum Theodericus van den Wijer sartor promiserat se daturum 

et soluturum dicto quondam Marselio de (dg: B) Puppel hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quodam vacuo domistadio sito in 

Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus vicum dictum 

Peperstraet inter domum et aream dicti Marselii et stillicium eiusdem 

domus ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Snegghelen ex alio quod 

domistadium predictum prefatus Theodericus erga dictum Marselium de 

Puppel pro predicto censu ad censum acquisierat prout in #litteris# 

hereditarie supportavit Rutghero de Gheldorp ad opus Jacobi uter 

Oesterwijc !per cum litteris et jure occasione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 
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quondam Marselii et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 103r 07 vr 23-03-1403. 

Petrus Vuchts zvw Petrus van Sint-Ademaro droeg over aan Agnes wv Thomas 

zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen zijn deel in 40 schelling b-erfcijns, 

die Johannes, zv Metta en wijlen Rutgherus van de Kelder, beurde, gaande 

uit een huis en erf van wijlen Andreas Raventeerre, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, welk huis en erf was van Hermannus van Ghele. 

 

Petrus Vuchts filius quondam Petri de sancto Ademaro totam partem et omne 

jus sibi competentes in (dg: ..) XL solidis hereditarii census quos 

Johannes filius Mette et quondam Rutgheri de Penu solvendos habuit 

annuatim et hereditarie ex domo et area quondam Andree Raventeerre sita 

in Busco in vico ecclesie que domus et area fuerat Hermanni de Ghele 

prout in litteris hereditarie supportavit Agneti relicte quondam Thome 

filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui in 

dicto censu existentem deponere. Testes Coptiten et Scilder datum sexta 

post oculi. 

 

BP 1183 f 103r 08 ma 12-03-1403. 

Gerardus die Wilde machtigde Zibertus van Hoculem al zijn cijnzen etc te 

manen en zijn goederen te beheren. 

 

Gerardus die Wilde dedit potestatem #Ziberto de Hoculem# monendi et via 

juris assequendi omnes suos census etc et ad bona regendi usque ad 

revocationem. Testes Aa et Danijel !testes datum secunda post 

reminiscere. 

 

1183 f.103v. 

 sexta post divisionem apostolorum: vrijdag 20-07-1403. 

 secunda post reminiscere: maandag 12-03-1403. 

 in festo Petri ad cathedram: donderdag 22-02-1403. 

 secunda post invocavit: maandag 05-03-1403. 

 

BP 1183 f 103v 01 ma 12-03-1403. 

Petrus Bossche zvw Henricus Bossche verkocht aan Margareta dvw Henricus van 

den Laerscot een n-erfcijns van 2 oude schilden geld van de keizer of van 

de koning van Frankrijk of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een kamp, 3 bunder groot, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Mijddelrode, over de brug, tussen wijlen 

Hermannus Drinchellinc enerzijds en Rodolphus van Berlikem anderzijds, 

reeds belast met 3 oude groten aan de heer van Helmond. Voornoemde 

Margareta zal de cijns bezitten zolang ze leeft. Na haar overlijden gaat de 

cijns terug naar de verkoper als die dan leeft en anders naar zijn 

erfgenamen. 

 

Petrus Bossche filius quondam Henrici Bossche hereditarie vendidit 

Margarete filii! quondam Henrici van den Laerscot hereditarium censum 

duorum aude scilde monete cesaris vel monete regis Francie vel valorem 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex quodam 

campo tria bonaria terre (dg: m) continente sito in parochia de !Scijnle 

ad locum dictum Mijddelrode ultra pontem inter hereditatem quondam 

Hermanni Drinchellinc ex uno et inter hereditatem Rodolphi de Berlikem ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis tribus grossis antiquis domino de Helmont 

exinde prius solvendis et sufficientem facere tali annexa conditione quod 

dicta Margareta dictum censum ad eius vitam et non ultra possidebit et 

post eius vitam ad dictum venditorem si vixerit alioquin ad heredes 

eiusdem venditoris devolvetur ut dicta Margareta cum tutore promisit 
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super omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 103v 02 ma 12-03-1403. 

Petrus, Jacobus en Heijlwigis, kvw Jacobus Steenwech, beloofden aan Jacobus 

Coptiten 19 2/3 Gentse nobel, een helft te betalen met Pasen over een jaar 

(zo 30-03-1404) en de andere helft met Pasen over 2 jaar (zo 19-04-1405). 

 

Petrus et Jacobus et Heijlwigis liberi quondam Jacobi Steenwech 

promiserunt #super omnia# indivisi Jacobo Coptiten XX Gentsche nobel 

minus tercia parte unius Gentsche nobel mediatim a festo pasche proxime 

futuro ultra annum et mediatim a festo pasche proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos. (dg: testes ...ilicet et t) Testes Danel et Broder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 103v 03 vr 20-07-1403. 

Voornoemde Jacobus Coptiten droeg het voornoemde over aan Gerardus van 

Houthem, tbv hem en hr Arnoldus van Dussen ridder. 

 

Dictus Jacobus premissa supportavit Gerardo de Houthem ad opus sui et ad 

opus domini Arnoldi #de Dussen militis seu ad opus alterius eorundem cum 

litteris# et jure. Testes Coptiten et Scilder datum sexta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1183 f 103v 04 ma 12-03-1403. 

Voornoemde Jacobus Coptiten beloofde voornoemde Petrus, Jacobus en 

Heijlwigis, kvw Jacobus Steenwech, en hun goederen schadeloos te houden van 

de betaling van 59 Gentse nobel, aan hr Arnoldus van den Dussen beloofd 

door voornoemde Jacobus Coptiten, wijlen voornoemde Jacobus Steenwech en 

Egidius van Gheel zvw Ywanus van Vauderic. 

 

Dictus Jacobus promisit dictis liberis super omnia quod ipse eosdem 

liberos et bona sua a solutione LIX Gentsche nobel promissorum domino 

Arnoldo van den Dussen a dicto Jacobo et dicto quondam Jacobo Steenwech 

et (?dg: pro) Egidio de Gheel filio quondam Ywani de Vauderic et a 

dampnis inde evenientibus et eventuris quitabit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 103v 05 ma 12-03-1403. 

Destijds had Theodericus van den Putte zvw Theodericus van den Putte van 

Bruggen overgedragen aan Jacobus Coptiten 65 gulden pieter en 4 placmeuwen 

geld van Vlaanderen, die Jacobus gnd Stevens verschuldigd was aan 

eerstgenoemde Theodericus. Voornoemde Jacobus Stevens beloofde thans 

Mechtildis wv voornoemde Jacobus Coptiten schadeloos te houden van elke 

aanspraak ivm voornoemd geld. 

 

Notum sit universis quod cum Theodericus van den Putte filius quondam 

Theoderici van den Putte de Brugis sexaginta quinque aureos denarios 

communiter gulden peter vocatos boni auri et iusti ponderis atque quatuor 

denarios communiter placmeuwen vocatos monete Flandrie quos Jacobus 

dictus Stevens primodicto Theoderico debet et tenetur supportasset Jacobo 

Coptiten prout in litteris constitutus coram scabinis infrascriptis 

dictus Jacobus Stevens (dg: soen) promisit super omnia Mechtildi relicte 

dicti quondam Jacobi Coptiten quod ipse Jacobus Stevens dictam Mechtildem 

ab omni impetitione (dg: s) eidem Mechtildi occasione dicte pecunie et 

inde emergentium indempnem servare. Testes Dijnther et Uden datum secunda 

post reminiscere. 

 

BP 1183 f 103v 06 ma 12-03-1403. 

Johannes Berwout zv Johannes Berwout zvw Johannes machtigde mr Johannes 

Balijart en Johannes Berwout zvw Gerardus zijn cijnzen, renten, pachten en 

tegoeden te manen. 
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Johannes Berwout filius Johannis Berwout filii quondam Johannis dedit 

magistro Johanni Balijart et Johanni Berwout filio quondam Gerardi seu 

eorum alteri potestatem monendi etc suos census redditus pacciones et 

credita que sibi debentur et debebuntur usque ad revocationem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 103v 07 ma 12-03-1403. 

Gerardus gnd Wilde droeg over aan Oliverus van Tricht zv Gerardus Egens 

soen 50 nieuwe Gelderse gulden, aan hem beloofd2 door Theodericus Writer 

van Vechel en Lucas van Scijnle nzvw hr Leonius van Scijnle priester. 

 

Gerardus dictus Wilde quinquaginta novos aureos florenos communiter nuwe 

gulde vocatos monete Gelrie promissos sibi a Theoderico Writer de Vechel 

et Luca de Scijnle filio naturali quondam domini Leonii de Scijnle 

presbitri prout in litteris supportavit Olivero de Tricht filio (dg: 

quon) Gerardi Egens soen cum litteris et (dg: aliis) jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 103v 08 ma 12-03-1403. 

Elizabeth dvw Willelmus van Gheele verkocht aan Sijmon Keijot (1) alle 

goederen, die aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar 

moeder Mechtildis dvw Johannes gnd Aechteman alias gnd die Morder, (2) alle 

goederen die aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar 

voornoemde grootvader Johannes, resp. die aan haar zullen komen na 

overlijden van haar grootmoeder Agata wv voornoemde Johannes. 

 

Elizabeth filia quondam Willelmi de Gheele cum tutore omnia et singula 

bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de (dg: d) morte 

quondam Mechtildis sue matris filie quondam Johannis dicti Aechteman 

alias dicti die Morder successione advoluta atque omnia et singula bona 

dicte Elizabeth de morte dicti quondam Johannis sui avi advoluta et post 

morte! Agate relicte eiusdem quondam Johannis avie dicte Elizabeth 

successione advolvenda quocumque locorum (dg: inf parochia de Gemonden) 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Sijmoni Keijot 

promittens cum tutore warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 103v 09 do 22-02-1403. 

Katherina dvw Henricus gnd Yden soen droeg over3 aan Sijmon gnd Hoernken 54 

oude Gelderse gulden, aan voornoemde Katherina beloofd door Johannes gnd 

van den Berselaer. 

 

Katherina filia quondam Henrici dicti Yden soen quinquaginta quatuor 

#antiquos# aureos florenos dictos communiter aude gulden monete Gelrie 

boni auri et iusti ponderis promissos dicte Katherine a Johanne dicto van 

den Berselaer prout in litteris supportavit Sijmoni dicto Hoernken cum 

litteris et jure. Testes Dijnther et Brueder datum in festo Petri ad 

cathedram. 

 

BP 1183 f 103v 10 ma 05-03-1403. 

Heijlwigis wv Nijcholaus zvw Johannes gnd Alarts soen ontlastte 

Bartholomeus gnd Meus zv Bartholomeus gnd Meus Wedigen en zijn 

medeschuldenaren van alle geldsommen, die eerstgenoemde Bartholomeus en 

zijn medeschuldenaren eertijds in schepenbrieven van Den Bosch beloofd 

                         
2 Zie ← BP 1182 p 439r 06 do 26-05-1401, belofte om 40 nieuwe Gelre gulden 

op 15-08-1401 te betalen, 50 nieuwe Gelre gulden op 11-11-1401 en 50 nieuwe 

Gelre gulden op 26-03-1402. 
3 Zie → BP 1183 f 097v 04 za 03-03-1403, zelfde overdracht, echter niet 

afgewerkt contract: geen testes of datum vermeld. 
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hadden aan wijlen voornoemde Nijcholaus. 

 

Heijlwigis (dg: f) relicta quondam Nijcholai filii quondam Johannis dicti 

Alarts soen palam (dg: re) quitavit !Bertholomeum dictum Meus filium 

Bartholomei dicti Meus Wedigen et suos in hoc condebitores ab omnibus 

pecuniarum summis quas primodictus Bartholomeus et sui in hoc 

condebitores promiserant pridem dicto quondam Nijcholao in litteris 

scabinorum de Busco ut dicebat. Testes (dg: da) Scilder et Brueder datum 

(dg: sa) secunda post invocavit. 

 

1183 f.104r. 

 in crastino Thome: zaterdag 22-12-1403. 

 secunda post reminiscere: maandag 12-03-1403. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 13-03-1403. 

 quarta post reminiscere: woensdag 14-03-1403. 

 quinta post reminiscere: donderdag 15-03-1403. 

 

BP 1183 f 104r 01 za 22-12-1403. (dg: ma 12-03-1403) 

Wiskinus zvw Theodericus gnd Neve machtigde zijn zoon Theodericus Neve en 

Ghibo Molle zvw Ghibo al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te 

manen. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici dicti Neve dedit potestatem (dg: 

Johanni filio Wolphardi et Henrico Maelghijs filio dicti Wiskini) 

#Theoderico Neve suo filio et Ghiboni Molle filio quondam Ghibonis# seu 

eorum alteri plenam potestatem monendi omnes #suos# census redditus 

pacciones et credita que sibi debentur et debebuntur (dg: et i) usque ad 

revocationem. Testes (dg: Uden et Scilder datum secunda post reminiscere) 

Coptiten et Heijme datum in crastino Thome. 

 

BP 1183 f 104r 02 ma 12-03-1403. 

Johannes die Yoede zv Petrus, zijn zoon Petrus en Johannes van Keent 

beloofden aan Ghiselbertus nzvw hr Godefridus van Audenhoven priester 20 

oude schilden geld van de keizer of van de koning van Frankrijk of de 

waarde, met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen, 20 oude schilden 

geld van de keizer of van de koning van Frankrijk of de waarde, met Pasen 

over een jaar (zo 30-03-1404), en 320 oude schilden geld van de keizer of 

van de koning van Frankrijk of de waarde, met Pasen over 2 jaar (zo 19-04-

1405). 

 

Johannes die Yoede filius Petri et Petrus eius filius et Johannes de 

Keent promiserunt indivisi super habita et habenda Ghiselberto filio 

naturali quondam domini Godefridi de Audenhoven presbitri viginti aude 

scilde monete (dg: inp) imperatoris vel monete regis Francie seu valorem 

ad pascha proxime futurum atque viginti aude scilde monete imperatoris 

vel monete regis Francie seu valorem a festo pasche proxime (dg: futuro) 

futuro ultra annum atque trecentos et viginti aude scilde monete 

imperatoris vel monete regis Francie seu valorem a festo pasche proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes Aa et Uden datum secunda 

post reminiscere. 

 

BP 1183 f 104r 03 ma 12-03-1403. 

De twee eersten beloofden voornoemde Johannes van Keent schadeloos te 

houden. 

 

Duo primi promiserunt indivisi super habita et habenda dictum Johannem de 

Keent indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 104r 04 di 13-03-1403. 

Henricus van Achel zv Ghevardus beloofde aan Johannes van Amelroden 32 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 gulden 
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gerekend, na maning te betalen. 

 

Henricus de Achel filius Ghevardi promisit super omnia Johanni de 

Amelroden XXXII nij Gelre !scilicet X Vleems placken vel IX boddrager pro 

quolibet computato ad monitionem persolvendos. Testes Coptiten et Broder 

datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1183 f 104r 05 di 13-03-1403. 

Johannes van Herlaer zvw hr Gerardus heer van Merewijc ridder droeg al zijn 

roerende en gerede goederen over aan Bartholomeus zvw Nijcholaus Spirinc. 

 

Johannes de Herlaer (dg: omnia) filius domini quondam Gerardi #domini# de 

Merewijc militis omnia et singula sua (dg: mo) bona mobilia et parata 

quocumque locorum consistentia legitime supportavit Bartholomeo filio 

quondam Nijcholai Spirinc promittens ratam servare. Testes Coptiten et 

Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 104r 06 wo 14-03-1403. 

Johannes van Ghemert beloofde aan Johannes van Padbroec een lijfrente van 

40 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 nieuwe 

gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit een hoeve van wijlen Rutgherus Teijen soen, nu aan 

eerstgenoemde Johannes behorend, in Berghem, ter plaatse gnd Duer. 

Voornoemde Johannes van Padbroec kan de rente pas manen na overlijden van 

voornoemde Johannes van Ghemert. 

 

Johannes de (dg: Padbroec) Ghemert promisit ut debitor principalis se 

daturum (dg: d) et soluturum Johanni de Padbroec annuam et vitalem 

pensionem XL nij Gelre !scilicet X (dg: Ge) Vleemsche placken seu IX 

boddrager pro quolibet (dg: s) nij gulden computato anno quolibet 

#mediatim nativitatis et mediatim Johannis# ad vitam dicti Johannis de 

Padbroec et non ultra ex quodam manso (dg: s) quondam Rutgheri Teijen 

soen (dg: sito in parochia d .. de Duer) nunc ad primodictum Johannem 

spectante sito in parochia de (dg: Duer) #Berchen in loco dicto Duer# 

atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum in dicta parochia consistentibus ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et sufficientem facere tali conditione quod dictus 

Johannes de Padbroec dictam pensionem non levabit nec levare poterit nec 

prosequi nisi post obitum !primodicti Johannis de Ghemert hoc adiuncto 

quod post obitum dicti Johannis de Padbroec totum erit quitus. Testes 

Coptiten et Scilder datum quarta post reminscere. 

 

BP 1183 f 104r 07 do 15-03-1403. 

Henricus Ghestken zvw Henricus Ghestken gaf uit aan Petrus zvw Johannes 

Mannart (1) een stukje land van de gemeint van Erp, in Erp, ter plaatse gnd 

die Cussellaer, tussen voornoemde Petrus enerzijds en de landweer van Erp 

anderzijds, met het bij dit stukje behorende deel in de landweer; de 

uitgifte geschiedde voor de last die bij dit stukje hoort in de landweer, 

en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Erp, met Lichtmis 

op het stukje land te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Petrus tot onderpand (2) een huis, tuin en aanliggend kamp van wijlen 

voornoemde Johannes Mannart, nu aan voornoemde Petrus behorend, in Erp, 

naast voornoemd stukje land. 

 

Henricus Ghestken filius quondam Henrici Ghestken (dg: quoddam domi) 

particulam terre communitatis de (dg: de) Erpe situm! in parochia de Erpe 

ad locum dictum die Cussellaer inter hereditatem Petri filii quondam 

Johannis Mannart ex uno et inter munimen dictum landweer de Erpe ex alio 

simul cum parte ad dictam particulam terre spectante in munimine de Erpe 

predicto ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Petro predicto ab eodem 

Petro hereditarie possidendam pro onere ad dictam (dg: partem) 
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#particulam terre# spectante in dicto munimine de Erpe tenendo et 

observando etc et pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis 

mensure de Erpe danda sibi ab alio purificationis et supra predictam 

particulam terre tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem domum et ortum (dg: dicti Petri) et campum sibi 

adiacentem dicti quondam Johannis Mannart nunc ad dictum Petrum 

spectantes #sitam! in dicta parochia# !inter (dg: hereditatem h) dictam 

particulam terre prout dictus quondam Johannes Mannart in eisdem decessit 

ut dicebat ad pignus imposuit (dg: promittens). Testes Egidius et 

Willelmus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 104r 08 do 15-03-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (vr 02-

02-1403), met 14 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, eventuele 

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

in de kamer {niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XIIII novis Gelre gulden vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et 

cum paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno. 

 

1183 f.104v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 15-03-1403. 

 

BP 1183 f 104v 01 do 15-03-1403. 

Beatrix dvw Walterus Otten soen beloofde aan Johannes zvw Theodericus die 

Wolf een n-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Goirle 

op de onderpanden te leveren, gaande uit een huis, tuin en 4 lopen 

aangelegen roggeland, in Goirle, tussen Laurencius Everarts enerzijds en 

een beemd van voornoemde !Elizabeth anderzijds, met beide einden strekkend 

aan erfgoederen gnd die Hoevelen {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Beatrix filia quondam Walteri Otten soen (dg: relicta quond) cum tutore 

(dg: hereditarie vendidit) #promisit se daturam et soluturam# Johanni 

filio quondam Theoderici die Wolf hereditariam paccionem trium lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Goerle supra hereditates infrascriptas tradendam ex domo et orto quatuor 

lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus dicte Beatricis sitis in 

parochia de Goerle inter hereditatem Laurencii Everarts ex uno et inter 

pratum dicte !Elizabeth ex alio tendentibus cum utroque fine ad 

hereditates dictas die Hoevelen ut dicebat. 

 

BP 1183 f 104v 02 do 15-03-1403. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os van Ghewanden verkocht aan Ludovicus gnd 

Lode zv Ludovicus gnd Lode Coenen soen ½ morgen land, in Maren, ter plaatse 

gnd die Delen, tussen Emondus van Hellu enerzijds en Vastradus van Berkel 

Heijnmans soen anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, sloten en 

sluizen, binnenlands gelegen. 

 

Johannes de Os filius quondam Petri de Os de Ghewanden dimidium juger 

terre situm in parochia de Maren ad locum dictum die (dg: Lo) Delen inter 

hereditatem Emondi de Hellu ex uno et inter hereditatem Vastradi de 

Berkel Heijnmans soen ex alio (dg: ut dicebat l) in ea quantitate qua 

ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Ludovico dicto Lode 

#filio Ludovici dicti Lode# Coenen soen promittens super omnia warandiam 

et omnem obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus fossatis 

et slusis ad premissa spectantibus et infra terram sitis. (dg: testes 
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datum supra) Testes Egidius et Wil datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 104v 03 do 15-03-1403. 

Voornoemde Ludovicus koper en zijn vader Ludovicus beloofden aan Johannes 

van Ghewanden 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Dictus Ludovicus emptor et Ludovicus eius pater promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Ghewanden XXIIII novos Gelre gulden vel valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 104v 04 do 15-03-1403. 

Albertus gnd Aeb Mutsart verpachtte aan Florencius van den Velde zvw 

Ghisbertus Beertken van den Velde een hoeve van wijlen Johannes Truden 

soen, in Schijndel, ter plaatse gnd in het Lijesscot, zoals wijlen 

voornoemde Johannes Truden soen daarin was overleden, voor een periode van 

6 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403), per jaar voor 3 

oude groten aan de hertog en 1 oude groot aan de naburen van Schijndel, en 

voor 36 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, minus voornoemde 4 oude 

groten, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Lichtmis. 

Florencius zal de gebouwen onderhouden van dak en wanden. Florencius zal 

elk van de 6 jaar op de gebouwen 4 vimmen stro dekken; als hij daarbij 

latten en spijkers nodig heeft, zal Albertus die leveren. Florencius zal 

elk van de 6 jaar 30 roeden sloot uitgraven tot aan de oude bodem. Zouden 

de gebouwen door onachtzaamheid van Florencius of zijn gezin verloren gaan, 

dan zal Florencius die opnieuw opbouwen in dezelfde staat als ze nu zijn. 

Florencius zal geen mest van de hoeve afvoeren. Florencius mag geen hout 

zagen, tenzij wilgenhout en “wervenhout” dat hij nodig heeft voor het 

onderhoud van de omheiningen. Alle beesten op de hoeve zijn van Florencius. 

Florencius zal in het zevende jaar met de hoeve doorgaan, in dat jaar de 

helft van de oogst hebben en de hoeve dan te pachtersrecht betelen. 

Albertus zal de gebouwen uiterlijk met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) 

herstellen. Albertus zal op de beemden van de hoeve gedurende deze tijd, na 

half mei aanstaande, geen beesten laten weiden. 

 

Albertus dictus Aeb Mutsart quemdam mansum quondam Johannis Truden soen 

situm in parochia de Scijnle ad locum dictum int Lijesscot simul cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: ut dicebat) prout dictus quondam Johannes 

Truden soen in premissis decessit ut dicebat dedit ad annuum pactum 

Florencio van den Velde filio quondam Ghisberti Beertken van den Velde ab 

eodem ad spacium sex annorum (dg: possidendum et habendum anno quoli) 

festum penthecostes proxime futurum sine medio sequentium possidendum et 

habendum anno quolibet dictorum sex annorum pro tribus aude grossis 

domino duci et pro uno aude grosso vicinis de Scijnle prius exinde 

solvendis dandis etc #et# pro XXXVI novis Gelre gulden vel valorem minus 

quatuor grossis antiquis predictis dandis sibi ab alio quolibet dictorum 

sex annorum (dg: purificationis) mediatim Johannis et mediatim 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro (dg: 

item pro dicto) additis conditionibus sequentibus (dg: quod) primo quod 

dictus Florencius edificia dicti mansi in bona dispositione tenebit de 

tecto et parietibus dicto spacio pendente item quod dictus Florencius 

quolibet dictorum sex annorum teget supra edificia dicti mansi quatuor 

vimas (dg: s) straminis et si ipse in conservatione indiguerit tegulis et 

clavis illos dictus Albertus dicto Florencio administrabit item quod 

dictus Florencius #quolibet dictorum sex annorum# fodiet aut fodi faciet 

XXX virgatas fossatorum de fossatis dicti mansi cum suis attinentiis 

usque ad antiquum fundum fossatorum item (dg: quod) si edificia dicti 

mansi dicto spacio pendente per incuriam (dg: dicta) seu !neggligentiam 

dicti Florencii aut eius familie comburentur vel annularentur quod tunc 

dictus Florencius huiusmodi edificia reedificabit et reparabit in eadem 
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valore secundum jam sunt ibidem item quod Florencius dicto spacio 

pendente non deducet fimum de manso predicto cum suis attinentiis item 

quod dictus Florencius non poterit secare vel scindere aliqua ligna supra 

predictum mansum cum suis attinentiis nisi ligna salicea et ligna dicta 

wervenhout quibus indigebit supra predictum mansum pro conservatione 

sepium #dicto spacio pendente# item quod omnes bestie que erunt dicto 

spacio pendente supra predictum mansum erunt solummodo dicti Florencii 

item quod dictus Florencius septimo anno videlicet anno dictos sex annos 

sine medio sequente perget de manso predicto et habebit medios fructus et 

colet dictum mansum ad jus coloni item quod dictus Albertus edificia 

dicti mansi infra hinc et festum Johannis proxime futurum laudabiliter 

eriget et reparabit #{hier BP 1183 f 104v 05 invoegen# promittens super 

omnia warandiam mediantibus conditionibus suprascriptis et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit et dictas 

conditiones adimplere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 104v 05 do 15-03-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 104v 04}. 

item quod dictus Albertus prata dicti mansi non depascet dicto spacio 

pendente (dg: ultra) #post# medium mensis maii proxime futuri. 

 

1183 f.105r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 15-03-1403. 

 in crastino penthecostes: maandag 04-06-1403. 

 

BP 1183 f 105r 01 do 15-03-1403. 

Godescalcus zvw Elijas zvw Egidius Scoerwegge droeg over aan Henricus 

Wouters soen van Vlijmen een huis en tuin, in Vught Sint-Lambertus, naast 

het kerkhof van de kerk van Sint-Lambertus enerzijds en een gemene weg 

aldaar anderzijds, aan voornoemde Elijas uitgegeven door Mathijas zvw Ghibo 

Sceremer en zijn zwager Hermannus Ketelleer de jongere voor een b-erfcijns 

van 45 schelling geld. Katherina minderjarige dvw Johannes zvw voornoemde 

Elijas zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Godescalcus filius quondam Elije filii quondam Egidii Scoerwegge domum et 

ortum sitos in Vucht in parochia sancti Lamberti contigue juxta atrium 

ecclesie beati Lamberti ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio 

datos ad censum (dg: pactum) dicte! Elije a Mathija filio quondam 

Ghibonis Sceremer et Hermanno Ketelleer (dg: junio) juniore eius sororio 

(dg: proi) scilicet pro hereditario censu XLV solidorum monete prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico Wouters soen de Vlijmen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Elije et quorumcumque heredum 

suorum deponere excepto censu predicto in dictis litteris contento 

promisit insuper super omnia quod ipse Katherinam filiam quondam Johannis 

filii dicti quondam Elije quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

premissis et jure ad opus dicti Henrici hereditarie faciet renuntiare. 

Testes Egidius et Nijcholaus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 105r 02 ma 04-06-1403. 

Henricus zvw Matheus Elijaes soen verwerkte, in aanwezigheid van voornoemde 

koper, zijn recht tot vernaderen. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Henricus filius quondam Mathei Elijaes soen #in presentia dicti emptoris# 

prebuit et reportavit. Testes Henricus et Wil datum in crastino 

penthecostes. 

 

BP 1183 f 105r 03 do 15-03-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Godescalcus 18½ nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, een helft 
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te betalen met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) en de andere helft met 

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

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Godescalco XVIII et dimidium 

novos Gelre gulden videlicet novem boddrager vel X Vlemsche placken pro 

quolibet gulden computato mediatim nativitatis Domini #proxime futurum# 

et mediatim a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 105r 04 do 15-03-1403. 

Johannes Jans soen van Essche ev Bela dvw Everardus van den Haghe droeg 

over aan Gerardus zvw voornoemde Everardus en Henricus zvw Godefridus 

Crumme (1) alle goederen, die aan voornoemde Johannes en zijn vrouw gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Everardus, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van Agnes wv voornoemde Everardus, (2) alle goederen 

die aan hen gekomen waren na overlijden van Johannes en Agnes, kvw 

voornoemde Everardus en Agnes, (3) alle goederen, die aan hen zullen komen 

na overlijden van Willelmus zvw voornoemde Everardus. 

 

Johannes Jans soen de Essche maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris 

filie quondam Everardi van den Haghe omnia et singula bona sibi et dicte 

sue uxori de morte dicti quondam Everardi advoluta et post mortem Agnetis 

relicte dicti quondam Everardi advolvenda atque omnia et singula bona 

sibi de morte quondam Johannis et Agnetis liberorum quondam Everardi et 

Agnetis predictorum advoluta atque omnia et singula bona sibi de morte 

Willelmi filii dicti quondam Everardi advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio 

dicti quondam Everardi et Henrico filio quondam Godefridi Crumme 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicte Bele sue uxoris et quorumcumque liberorum eiusdem Bele 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 105r 05 do 15-03-1403. 

Johannes van Dommellen droeg over aan Theodericus Scout de helft van 40 

Stramprooise gulden, aan hem en Willelmus van den Arennest beloofd door 

Emondus zv Albertus Buc. 

 

Johannes de Dommellen medietatem XL florenorum aureorum communiter 

Stramproedsche gulden vocatorum boni auri et justi ponderis promisso[rum] 

sibi et Willelmo van den Arennest ab Emondo filio Alberti Buc prout in 

litteris legitime supportavit Theoderico Scout cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 105r 06 do 15-03-1403. 

Johannes van Vlierden zvw Danijel van Vlierden, voor Walterus zvw Amelius 

zvw Petrus die Heirt, gaf uit aan Walterus zvw Gobelinus van Ghestel (1) 

een erfgoed, overal 33 voet breed, in Den Bosch, in een straatje dat loopt 

van de Vughterstraat voor de huizinge van wijlen Arnoldus Berwout naar de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Henricus van der Heijden enerzijds en erfgoed 

van Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van Vucht anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemd straatje achterwaarts tot aan het gemene water aldaar, welk 

eerstgenoemd erfgoed wijlen voornoemde Amelius gekocht had van voornoemde 

Henricus van der Heijden zvw Gerardus van den Grave, met de gebouwen, (2) 

de helft met de gebouwen van een erfgoed, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Vughterstraat voor het woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout 

naar de stadsmuur, tussen erfgoed van kv Laurencius van Bruggen enerzijds 

en erfgoed van Henricus van der Heijden anderzijds, te weten de helft naast 

erfgoed van kvw Laurencius, welke helft wijlen voornoemde Amelius verworven 

had van Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht; de uitgifte 

geschiedde voor 2 nieuwe Gelderse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (di 24-06-
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1404). Zodra voornoemde Walterus meerderjarig is, zal hij met de uitgifte 

instemmen. 

 

Johannes de Vlierden filius quondam Danijelis de Vlierden pro Waltero 

filio quondam Amelii filii quondam Petri die Heirt quamdam hereditatem 

XXXIII (dg: tdi) pedatas ubique in latitudine continentem sitam in Busco 

in viculo tendente a vico Vuchtensi ante habitationem quondam Arnoldi 

Berwout versus murum opidi de Busco inter hereditatem Henrici van der 

Heijden ex uno et inter hereditatem Nijcholai dicti Coel Cnoden soen de 

Vucht ex alio tendentem a (dg: communi p) dicto viculo retrorsum ad 

communem aquam ibidem quam hereditatem primodictam dictus quondam Amelius 

erga predictum Henricum van der Heijden filium quondam Gerardi van den 

Grave emendo acquisierat prout in litteris quas vidimus simul cum 

edificiis in premissis consistentibus item medietatem cum suis edificiis 

cuiusdam hereditatis site in Busco in vico tendente a vico Vuchtensi ante 

domum habitationis quondam Arnoldi Berwout versus murum opidi de Busco 

inter hereditatem liberorum Laurencii de Bruggen ex uno et inter 

hereditatem Henrici van der Heijden ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est contigue juxta hereditatem dictorum liberorum dicti quondam 

Laurencii quam medietatem cum suis edificiis dictus quondam Amelius erga 

Nijcholaum dictum Coel filium quondam Arnoldi Cnoden soen de Vucht 

acquisierat prout in litteris quas vidimus (dg: simul cum) simul cum 

litteris #et aliis# et jure dicto Waltero in (dg: premissis #dictis 

litteris et aliis#) competente ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Waltero filio quondam Gobelini de Ghestel hereditarie possidendas pro 

duobus novis Gelre gulden (dg: quales jam ad bursam currunt vel) #monete 

ducis Willelmi# valorem dandis dicto Waltero ab alio nativitatis Johannis 

(dg: j) et pro primo termino a Johannis proxime futuro ultra annum ex 

premissis promittens super omnia quod Walterus ratam servabit et (dg: ob) 

aliam obligtationem ex parte (dg: sui) dicti quondam Amelii et dicti 

Walteri et quorumcumque heredum eiusdem Walteri deponere et (dg: alter) 

quod ipse dictum Walterum quamcito ad annos pervenerit dicte donationi ad 

censum faciet consentire et ipsam ratam servare et alter repromisit. 

Testes (?dg: da) Egidius et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 105r 07 do 15-03-1403. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Johannes 35 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Johanni XXXV novos Gelre 

gulden vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 105r 08 do 15-03-1403. 

Hermannus van Os beloofde aan Johannes van Berze zvw Gerardus 17¼ nobel, 4 

nieuwe Gelderse gulden zoals die nu gaan voor 1 nobel gerekend, met 

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

 

(dg: dicto) Hermannus de Os promisit super omnia Johanni de Berze filio 

quondam Gerardi XVII nobel et quartam !unius [nobel] quatuor novis Gelre 

gulden quales jam currunt pro quolibet nobel computatis ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes ....... [et] Wil datum supra. 

 

1183 f.105v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 15-03-1403. 

 quarta post judica: woensdag 04-04-1403. 

 

BP 1183 f 105v 01 do 15-03-1403. 

Katherina dvw Henricus van Stiphout wv Johannes Witmeri gaf uit aan 

Johannes van Ranst zvw Henricus zvw voornoemde Henricus van Stiphout de 

helft, die aan haar gekomen was na overlijden van haar broer Walterus zvw 
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voornoemde Henricus, in een hoeve van wijlen voornoemde Walterus, in Erp, 

ter plaatse gnd Hackenem, zoals voornoemde Walterus daarin was overleden; 

de uitgifte geschiedde voor de lasten die wijlen voornoemde Walterus uit 

deze helft had, en thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Erp, met Lichtmis op de brug van Erp te leveren. Voornoemde Katherina en 

met haar haar schoonzoon Theodericus Jans soen van Tuijl beloofden lasten 

af te handelen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes van Ranst 

de andere helft van de hoeve, die aan hem behoort, tot onderpand. 

Voornoemde Katherina zal de pacht gedurende haar leven bezitten, en daarna 

gaat de pacht over naar haar naaste erfgenamen. Katherina zal de pacht niet 

verkopen, vervreemden of bezwaren, tenzij genoodzaakt, als die noodzaak met 

twee getuigen wordt aangetoond. De brief van Johannes overhandigen aan 

Gerardus zv Theodericus van Boerdonc4. 

 

Littera Johannis tradatur Gerardo filio Theoderici de Boerdonc. 

Katherina (dg: relicta quondam Johannis Witmeri) filia quondam Henrici de 

Stiphout #relicte! quondam Johannis Witmeri cum tutore# (dg: Theodericus 

et Johannes) medietatem (dg: ad se spect) sibi de morte quondam Walteri 

sui fratris filii dicti quondam Henrici successione advolutam in quodam 

manso dicti quondam Walteri (dg: dicto op Hackenem) sito in parochia de 

Erpe ad locum dictum Hackenem atque in attinentiis dicti mansi singulis 

et universis prout dictus quondam Walterus in eisdem decessit ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Johanni de Ranst filio quondam Henrici filii 

dicti quondam Henrici de Stiphout ab eodem hereditarie possidendam pro 

oneribus que dictus quondam Walterus ex dicta medietate solvere consuevit 

et tenebatur facere dandis solvendis et faciendis (dg: here) etc et pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Erpe 

danda sibi ab alio purificationis et supra (dg: man) pontem de Erpe 

tradenda ex premissis promittens cum tutore et cum eo! Theodericus Jans 

soen de Tuijl gener dicte Katherine indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit #{hier BP 

1183 f 105v 02 invoegen}# tali annexa conditione !annexa quod dicta 

Katherina dictam paccionem integraliter habebit ad eius vitam et non 

ultra et post decessum eius ad proximores heredes eiusdem Katherine 

devolvendam et dicta Katherina dictam paccionem non vendet nec alienabit 

nec obligabit nisi in articulo necessitatis in quantum huiusdem 

necessitates probantur per duos testes ?condeneos. Testes Egidius et 

Nijcholaus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 105v 02 do 15-03-1403. 

{invoegen in BP 1183 f 105v 01}. 

et ad maiorem securitatem reliquam medietatem ad se spectantem in 

premissis ad pignus imposuit. 

 

BP 1183 f 105v 03 do 15-03-1403. 

Voornoemde Johannes van Ranst beloofde aan voornoemde Katherina 36 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan (zo 24-06-

1403) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403). 

 

Dictus Johannes de Ranst promisit super omnia dicte Katherine XXXVI novos 

Gelre gulden vel valorem mediatim Johannis et mediatim Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 105v 04 do 15-03-1403. 

Voornoemde Johannes van Ranst: eerstgenoemde helft van de hoeve, welke 

helft aan voornoemde Katherina gekomen was na overlijden etc, en die zij in 

                         
4 Zie → BP 1183 f 106r 06 wo 04-04-1403, uitgifte in pacht aan Gerardus zvw 

Theodericus van Boerdonc. 
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pacht {niet afgewerkt contract5}. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes de Ranst primodictam medietatem dicti mansi cum suis 

attinentiis et que medietas dicte Katherine de morte etc quam ipse ad p. 

 

BP 1183 f 105v 05 do 15-03-1403. 

Anselmus zv Johannes Vriesen: een akker gnd die Brake, ongeveer 5 lopen 

gerst groot {niet afgewerkt contract}. 

 

Anselmus filius Johannis Vriesen agrum terre dictam! die Brake quinque 

lopinos (dg: silig) ordei in semine (dg: cap l) circiter capientem. 

 

BP 1183 f 105v 06 do 15-03-1403. 

Anselmus zv Johannes Vriesen van Vechel verkocht aan Rutgherus nzv Gerardus 

Boijkens soen een akker, gnd die Brake, ongeveer 5 lopen gerst maat van 

Veghel groot, in Veghel, beiderzijds tussen Danijel Ansems, met een eind 

strekkend aan een gemene weg aldaar en met het andere eind aan voornoemde 

Daniel, belast met 6 lopen gerst, maat van Veghel, aan Gerardus Heijlwigen 

soen. 

 

Anselmus filius Johannis Vriesen de Vechel (dg: hereditarie vendidit 

Rutgero filio Gerardi naturali Gerardi Boeijkens soen) quemdam agrum 

terre dictam! die Brake (dg: situm in parochia) quinque lopinos ordei 

(dg: l) #mensure de Vechel# circiter in semine capientem situm in 

parochia de Vechel inter hereditatem Danijelis Ansems ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem plateam ibidem et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Danielis ut #hereditarie vendidit 

Rutghero filio naturali Gerardi Boijkens soen# ipse dicebat promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis sex lopinis ordei 

dicte mensure Gerardo Heijlwigen soen exinde (dg: p s) annuatim 

solvendis. Testes (dg: datum supra) Egidius et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 105v 07 do 15-03-1403. 

Broeder Rodolphus van Loet kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdiingen en bezwaringen, gedaan door 

Elizabeth wv Jacobus van Uden. 

 

Frater Rodolphus de Loet conventualis conventus de Porta Celi prope 

Buscumducis omnes et singulas venditiones allienationes et obligationes 

factas per Elizabeth relictam quondam Jacobi de Uden calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 105v 08 do 15-03-1403. 

Johannes van Ghestel zv Johannes Lambrechts soen van Ghestel ev Oderadis 

dvw Zegherus van der Heijden verkocht aan Johannes Perman nzvw Eligius gnd 

Loij Luntens soen alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde Johannes en zijn 

vrouw Oderadis gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Oderadis, gelegen onder Boxtel, in de dingbank van Liemde, belast met 

grondcijnzen. 

 

Johannes de Ghestel filius (dg: quondam) Johannis Lambrechts soen de 

Ghestel maritus et tutor legitimus Oderadis sue uxoris filie quondam 

Zegheri van der Heijden omnes et singulas hereditates sibi et dicte sue 

uxori de morte quondam parentum eiusdem Oderadis successione advolutas 

(dg: et sibi med) quocumque locorum infra parochiam #de Bucstel in 

jurisdictione# de Lijemde consistentes sive sitas ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Perman filio naturali quondam Eligii dicti Loij Luntens 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

                         
5 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 106r 06 wo 04-04-1403. 
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censibus domini fundi exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 105v 09 do 15-03-1403. 

Johannes van der Heijden snijder deed tbv voornoemde Johannes Perman 

afstand van voornoemde goederen. 

 

Nota. 

Johannes van der Heijden sartor super premissis et jure ad opus dicti 

Johannis Perman hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 105v 10 do 15-03-1403. 

Voornoemde Johannes Perman ev Elizabeth dvw Zegherus van der Heijden droeg 

over aan voornoemde Johannes van Ghestel (1) 1/3 deel in een kamp, 1½ 

bunder groot, in Gemonde, ter plaatse gnd Eijlde, tussen een gemene weg 

enerzijds en Heijlwigis van der Berssellaer en Johannes van der Heijden 

anderzijds, (2) ¼ deel in een kamp, 2 bunder groot, aldaar, tussen 

voornoemde Heijlwigis enerzijds en voornoemde Johannes van der Heijden 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Beemde Acker, in Gemonde, tussen 

Metta van der Heijden enerzijds en Walterus die Vrieze anderzijds, belast 

met de grondcijns, het onderhoud van een deel van de dijk van Herlaer en 

het onderhoud van een hek, gnd dat Hoerincse Veken. 

 

Dictus Johannes Perman maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Zegheri van der Heijden (dg: medietatem) terciam partem ad 

ipsum et dictam eius uxorem spectantem in quodam campo #unum et dimidium 

bonaria continente# sito in parochia de Ghemonden ad locum dictum Eijlde 

inter (dg: hereditatem communem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis van der Berssellaer et Johannis van der Heijden ex 

alio item quartam partem ad ipsum et dictam eius uxorem spectantem in 

quodam campo duo bonaria continente sito ibidem inter hereditatem dicte 

Heijlwigis ex uno et inter hereditatem dicti Johannis van der Heijden ex 

alio item peciam terre dictam die Bee[m]de Acker sitam in dicta parochia 

inter hereditatem Mette van der Heijden ex uno et inter hereditatem 

Walteri die Vrieze ex alio ut dicebat hereditarie (dg: vendidit dicto) 

supportavit dicto Johanni de Ghestel promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et onere conservationis 

#ad premissa spectante# in aggere de Herlaer (dg: et one) onere 

conservationis ad premissa spectante (dg: in) cuiusdam repaguli dicti 

veken (dg: consistentis) dicti dat Hoerincsche Veken (dg: .). Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 105v 11 wo 04-04-1403. 

Gerardus zvw Theodericus van Boerdonc beloofde aan Johannes van Ranst zvw 

Henricus zvw Henricus van Stiphout 176 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, en 4 mud 4 lopen rogge, maat 

van Erp, met Lichtmis aanstaande te betalen en te leveren. 

 

[?Tradetur] sibi vel ....... ....... 

Gerardus filius quondam Theoderici de Boerdonc promisit super omnia 

Johanni de Ranst filio quondam Henrici filii quondam Henrici de Stiphout 

centum et LXXVI nuwe Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlemsche 

placken pro quolibet nuwe gulden computato et quatuor modios et quatuor 

lopinos siliginis mensure de Erpe ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Henricus et Danijel datum quarta post judica. 

 

1183 f.106r. 

 quinta post reminiscere: donderdag 15-03-1403. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 16-03-1403. 

 quarta post judica: woensdag 04-04-1403. 
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 quinta post judica: donderdag 05-04-1403. 

 

BP 1183 f 106r 01 do 15-03-1403. 

Brijno van Wijc verkocht aan Johannes Broet 4 hont land, in Empel, in de 

dingbank van Merewijc, ter plaatse gnd in den Rietbosch, tussen erfgoed gnd 

den Hangbaec enerzijds en erfgoed gnd dat Meesebroec anderzijds, vrij van 

alle dijken en cijns. 

 

Brijno de Wijc quatuor hont terre sita in parochia de Empel in 

jurisdictione de Merewijc in loco dicto in den Rietbosch inter 

hereditatem dictam den Hangbaec ex uno et inter hereditatem dictam dat 

Meesebroec ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni Broet promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibus aggeribus et censu 

libera. Testes Egidius et Nijcholaus datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 106r 02 do 15-03-1403. 

Johannes van Ghestel zv Johannes Lambrechts soen van Gestel verkocht aan 

Johannes Perman nzvw Eligius gnd Loij Laurens soen zijn deel in alle eiken 

en ander hout, in een stukje beemd, in Gemonde, tussen Metta van der 

Heijden enerzijds en Johannes wever anderzijds, belast met de houwescat. 

Voornoemde Johannes Perman zal de bomen zagen binnen 3 jaar na Sint-

Philippus-en-Jacobus-Apostelen (di 01-05-1403). Johannes van der Heijden 

snijder deed afstand. 

 

Johannes de Ghestel filius (dg: quondam Johannis) #Johannis# Lambrechts 

soen de Gestel totam partem et omne jus sibi competentes in omnibus 

arboribus quercinis #ac aliis lignis quibuscumque# consistentibus in 

particula prati siti! in parochia de Ghemonden inter hereditatem Mette 

van der Heijden ex uno et inter hereditatem Johannis textoris ex alio 

hereditarie vendidit Johanni Perman filio naturali quondam Eligii dicti 

Loij Laurens soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere #exceptis impetitione dicta houwescat# tali annexa conditione 

quod dictus Johannes Perman predictas arbores secabit et secare tenebitur 

#ad crescentiam# infra tres annos festum beatorum Philippi et Jacobi 

apostolorum proxime futurum sine medio sequentium. Quo facto Johannes van 

der Heijden sartor super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex (dg: Johannes van der Heijden sartor) parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 106r 03 do 15-03-1403. 

Theodericus van den Steen ev Elizabeth dvw Rutgherus van den Scoet verkocht 

aan Johannes van den Scoet zvw voornoemde Rutgherus 1/3 deel in een 

heidekamp, in Schijndel, ter plaatse gnd die Scoetse Hoeve, tussen 

Rijcoldus Willems soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Theodericus van den Steen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Rutgheri van den Scoet terciam partem ad se spectantem in 

quodam #campo# terre mericalis sito in parochia de Scijnle ad locum 

dictum die Scoetsche Hoeve inter hereditatem Rijcoldi Willems soen ex uno 

et inter (dg: hereditatem) communem plateam ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni van den Scoet filio dicti quondam Rutgheri 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Egidius 

et Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 106r 04 do 15-03-1403. 

Thomas zv Walterus Maes soen van den Nuwenhuze ev Cristina dvw nagenoemde 

Godefridus en Femija dvw Godefridus nzvw Petrus van den Burre verkochten 

aan Arnoldus van den Borne zvw Petrus 2/3 deel van een stuk beemd, in Sint-

Oedenrode, ter plaatse gnd die Reke, ter plaatse gnd Houthem, met een eind 
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strekkend aan erfgoed van het klooster van Bijnderen en met het andere 

einde aan een akker, gnd die Reke, van Arnoldus Kedden, welk stuk beemd 

voornoemde Arnoldus Kedden geschonken had aan wijlen voornoemde Godefridus. 

 

Thomas filius Walteri Maes soen van den Nuwenhuze maritus et tutor 

legitimus Cristine sue uxoris filie (dg: naturalis) quondam Godefridi 

infrascripti !Femija filia quondam Godefridi filii naturalis quondam 

Petri van den Burre #cum tutore duas tercias partes# peciam! prati sitam! 

in parochia de Rode sancte Ode (dg: ad) in loco dicto die Reke ad locum 

dictum Houthem tendentis cum uno fine ad hereditatem conventus de 

Bijnderen et cum reliquo fine ad agrum dictum die Reke Arnoldi Kedden 

quam peciam prati (dg: dictus q) dictus Arnoldus Kedden dederat vera 

donatione dicto quondam Godefrido ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Arnoldo van den Borne filio quondam Petri promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte eorum et dicti quond) 

deponere (dg: et promiserunt indivisi super omnia quod ipsi censum quem 

dominus de Helmont ex dicta integra !prati habet solvendum et censum ex 

dicta integra hereditatibus! quondam Rutgheri de Erpe alias dicti de 

Lijeshout ex eadem integra !prati solvendum taliter dabunt singulis annis 

et perpetue quod nec dicto emptori nec ad et supra peciam prati predictam 

dampna exinde eveniant in futurum). 

 

BP 1183 f 106r 05 vr 16-03-1403. 

Engbertus van Arle en Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac Groet Wouters soen 

beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 8 Gentse nobel met Sint-Jan 

aanstaande (zo 24-06-1403; 15+30+31+24=100 dgn) te betalen op straffe van 

½. 

 

Engbertus de Arle et Hubertus Bac filius quondam Arnoldi Bac Groet 

Wouters soen promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus 

etc octo Gentsche nobel ad Johannis proxime futurum persolvendos sub pena 

dimidii. Testes Henricus et Nijcholaus datum sexta post remiiniscere. 

 

BP 1183 f 106r 06 wo 04-04-1403. 

Johannes van Ranst zvw Henricus zvw Henricus van Stiphout gaf uit aan 

Gerardus zvw Theodericus van Boerdonc (1) de helft, die aan Katherina dvw 

voornoemde Henricus van Stiphout wv Johannes Witmeri gekomen was na 

overlijden van haar broer Walterus zvw voornoemde Henricus van Stiphout, in 

een hoeve van wijlen voornoemde Walterus, in Erp, ter plaatse gnd Hackenem, 

zoals wijlen voornoemde Walterus daarin was overleden, welke helft 

voornoemde Johannes van Ranst in pacht verkregen6 had van voornoemde 

Katherina, voor (a) de lasten, die wijlen voornoemde Walterus uit deze 

helft had, (b) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Erp, aan 

voornoemde Katherina, met Lichtmis te leveren, gaande uit voornoemde helft 

en de andere helft, aan voornoemde Johannes van Ranst behorend, op de brug 

van Erp te leveren, (2) de andere helft, aan voornoemde Johannes van Ranst 

behorend, welke hoeve behoorde aan Wellinus Roveri; de uitgifte geschiedde 

voor (a1) 2 penning hertgencijns, (a2) 14 penning cijns aan andere lieden, 

(a3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan Arnoldus Hoernken, 

(b) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Erp, aan voornoemde 

Katherina, en thans voor (c) een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Erp, 

met Lichtmis, op voornoemde brug van Erp te leveren. De brief van Johannes 

overhandigen aan voornoemde Katherina. 

 

Littera Johannis tradetur dicte Katherine. 

Johannes de Ranst filius quondam Henrici filii quondam Henrici de 

Stiphout medietatem et que Katherine #filie dicti quondam Henrici de 

Stiphout# relicte quondam Johannis Witmeri (dg: filie di) de morte 

quondam Walteri sui fratris filii dicti quondam Henrici de Stiphout 

                         
6 Zie ← BP 1183 f 105v 01 do 15-03-1403, uitgifte in pacht. 
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successione fuerat advoluta in quodam manso dicti quondam Walteri sito in 

parochia de Erpe ad locum dictum Hackenem atque in attinentiis eiusdem 

mansi singulis et universis prout dictus quondam Walterus in eisdem 

decessit quam medietatem dicti mansi cum suis attinentiis dictus Johannes 

de Ranst erga dictam Katherinam ad pactum acquisierat scilicet pro 

oneribus que dictus quondam Walterus ex dicta medietate solvere consuevit 

et pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Erpe dicte Katherine hereditarie purificationis ex dicta medietate et 

reliqua medietate ad dictum Johannem de Ranst spectante in dicto manso 

cum suis attinentiis solvenda hereditarie et (dg: in) supra pontem de 

Erpe tradenda ut dicebat atque reliquam medietatem ad se spectantem in 

dicto manso cum suis attinentiis #{in margine sinistra:} et qui mansus ad 

Wellinum Roveri spectare consueverat ut dicebat# (dg: dedit ad 

hereditarium pactum Gerardo filio quondam Theoderici de Boerdonc ab eodem 

hereditarie p) simul cum omnibus litteris mencionem de premissis 

facientibus (dg: de) et jure dedit ad hereditarium (dg: pactum) #pactum# 

Gerardo filio quondam Theoderici de Boerdonc ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: censibus et pa censu domini nostri ducis et pro 

censu) duobus denariis census domino duci et pro XIIII denariis census 

(dg: Arnoldo) aliis hominibus et pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco Arnoldo Hoernken et pro hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Erpe dicte Katherine 

exinde (dg: prius) solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis mensure de Erpe danda sibi ab alio purificationis 

et supra predictum (dg: mansum tradenda promittens super) pontem de Erpe 

tradenda ex premissis promittens super omnia ratam servare et aliam 

obligationem ex parte sui deponere et alter repromisit. Testes Henricus 

et Danijel datum quarta post judica. 

 

BP 1183 f 106r 07 do 05-04-1403. 

Voornoemde Johannes van Ranst droeg voornoemde n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Erp, over aan voornooemde Katherina. 

 

{In margine sinistra. Met haal verbonden met BP 1183 f 106r 06}. 

Dictus Johannes de Ranst dictam paccionem diimidii modii siliginis 

mensure de Erpe hereditarie supportavit Katherine predicte promittens 

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

Egidius et Wil datum quinta post judica. 

 

1183 f.106v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 15-03-1403. 

 

BP 1183 f 106v 01 do 15-03-1403. 

Johannes Steijmpel nzvw Johannes Steijmpel ev Pauluna dvw Johannes Wouters 

soen van Maren droeg over aan Walterus zvw voornoemde Johannes Wouters soen 

alle goederen, die aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw gekomen waren 

na overlijden van de ouders van voornoemde Pauluna. 

 

Johannes Steijmpel filius naturalis quondam Johannis Steijmpel maritus et 

tutor legitimus Paulune sue uxoris filie quondam Johannis Wouters soen de 

Maren omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori (dg: f...) seu eorum 

alteri de morte quondam parentum eiusdem Paulune seu de morte alterius 

eorundem successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Waltero filio dicti quondam Johannis 

Wouters soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Egidius et Nijcholaus datum quinta post 

reminiscere. 

 

BP 1183 f 106v 02 do 15-03-1403. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Johannes Steijmpel 40 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Martinus 
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aanstaande (zo 11-11-1403) en de andere helft met Sint-Martinus over een 

jaar (di 11-11-1404). 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Johanni Steijmpel XL novos 

Gelre gulden vel valorem mediatim Martini proxime futurum et mediatim a 

Martini proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 106v 03 do 15-03-1403. 

Henricus sConderman zvw Theodericus sConderman verkocht aan Ghibo van 

Bernheze, tbv hem en zijn vrouw Heijlwigis dvw Walterus Moelner van 

Eijndoven, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis 

in Strathem bij Eindhoven te leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met 

ondergronden en aangelegen erfgoederen, in Woensel, ter plaatse gnd 

Strathem, tussen Johannes Willems soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van 

Eindhoven, en een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Eindhoven, en een 

b-erfcijns van 6 penning, (2) een akker, in Woensel, ter plaatse gnd 

Strathem, naast de plaats gnd den Swertenberch, tussen kvw Theodericus gnd 

Didde Nerincs enerzijds en Willelmus Blecart van Eijndoven anderzijds, deze 

akker reeds belast met een b-erfcijns van 5 groten geld. 

 

Henricus sConderman filius quondam Theoderici sConderman hereditarie 

vendidit Ghiboni de Bernheze ad opus sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Walteri Moelner de Eijndoven hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Eijndoven solvendam hereditarie purificationis 

et in Strathem prope Eijndoven tradendam ex domo horreo cum suis fundis 

et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in parochia de Woenssel ad locum 

dictum Strathem (dg: trad) inter hereditatem Johannis Willems soen ex uno 

et inter communem plateam ex alio atque ex (dg: si) quodam agro terre 

dicti venditoris sito in parochia et loco predictis juxta locum dictum 

den Swertenberch inter hereditatem (dg: Th) liberorum quondam Theoderici 

dicti Didde Nerincs ex uno et inter hereditatem Willelmi Blecart de 

Eijndoven ex alio ut dicebat promittens super omnia (dg: wa) habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: censu 

domini ducis) hereditario censu quinque grossorum monete #ex dicto agro# 

et hereditaria paccione septem lopinorum siliginis dicte mensure (dg: ex) 

et hereditaria paccione XVI lopinorum siliginis dicte mensure et 

hereditario censu sex denariorum ex dictis domo horreo (dg: orto) et 

hereditatibus sibi adiacentibus prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 106v 04 do 15-03-1403. 

Ghisbertus van den Broec zvw Johannes van den Smedebroec droeg over aan 

Petrus van Waderen zvw Henricus Muijdeken alle erfgoederen en goederen, die 

aan voornoemde Ghisbertus gekomen waren na overlijden van Johannes van Lijt 

van Kessel, gelegen onder Lith, Kessel en Maren. 

 

Ghisbertus van den Broec filius quondam Johannis van den Smedebroec 

omnia! et singulas #hereditates et# bona sibi de morte quondam Johannis 

de Lijt (dg: fili) de Kessel successione advolutas quocumque locorum 

infra parochias de Lijt et Kessel et de Maren consistentes sive sitas ut 

dicebat hereditarie supportavit Petro de Waderen filio quondam Henrici 

Muijdeken promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 106v 05 do 15-03-1403. 

Hermannus die Zweertvegher zv Arnoldus Cleijnnart droeg over aan Johannes 

zv Henricus die Clerc een erfgoed, gnd een gelaech, met huizen die erop 

staan, tuinen en al het toebehoren, zoals Johannes die Decker van Strathem 

die bezat, ter plaatse gnd Straten, in Oirschot, aan een zijde en een einde 

naast gemene wegen, en aan de andere zijde naast Albertus zvw Jordanus Aben 
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soen, welk erfgoed voornoemde Hermannus in pacht verkregen had van 

voornoemde Johannes die Decker, voor (1) 18 oude groten, (2) een b-erfpacht 

van 22 lopen rogge, maat van Oirschot, aan voornoemde Johannes, (3) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die Jordanus Everits met 

Lichtmis moet leveren aan voornoemde Hermannus, gaande uit huizen en tuinen 

die voornoemde Jordanus bezit, ter plaatse gnd Straten, in Oirschot, met 

een eind naast Egidii Zeghers en met de andere !zijde naast Nijcholaus van 

der Hoppeneijcken, welke pacht voornoemde Hermannus mede tot onderpand had 

gesteld, voor de levering van de pacht van 22 lopen. Alle lasten worden 

afgehandeld, behalve voornoemde pacht van 22 lopen rogge. 

 

Hermannus die Zweertvegher filius Arnoldi Cleijnnart quamdam hereditatem 

dictam een gelaech cum suis domibus supra eandem consistentibus cum suis 

ortis ad ipsam pertinentibus et cum omnibus suis attinentiis prout !prout 

Johannes die Decker (dg: premissa) de Strathem (dg: illam) premissa 
!tenebat et possidebat et sita sunt ad locum dictum Strathen in parochia 

de Oirscot cum uno fine et cum uno latere (dg: ad) juxta communes plateas 

cum reliquo latere (dg: ad) #juxta# hereditatem Alberti filii quondam 

Jordani Aben soen quam hereditatem primodictam cum suis domibus ortis et 

attinentiis predictis dictus Hermannus erga predictum (dg: H) Johannem 

die Decker ad pactum acquisierat scilicet pro XVIII grossis antiquis 

exinde solvendis et pro hereditaria paccione XXII lopinorum siliginis 

mensure de Oirscot dicto Johanni exinde solvendis ut dicebat atque 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Oirscot quam 

Jordanus Everits dicto Hermanno solvere tenetur hereditarie 

purificationis ex domibus et ortis quos idem Jordanus possidet sitis ad 

dictum locum Straten vocatum in parochia de Oirscot predicta cum uno fine 

juxta hereditatem Egidii Zeghers et cum reliquo !latere (dg: ad) #juxta# 

hereditatem Nijcholai van der Hoppeneijcken et quam paccionem unius modii 

siliginis dictus Hermannus predicto Johanni die (dg: s) Decker #+ {hier 

BP 1183 f 106v 06 invoegen}# (dg: erga predict) pro solutione dicte 

paccionis XXII lopinorum siliginis ad pignus imposuerat ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni filio Henrici die Clerc promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta dicta 

paccione XXII lopinorum siliginis. Testes Scilder et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 106v 06 do 15-03-1403. 

+. {Invoegen in BP 1183 f 106v 05}. 

simul cum supradictis hereditatibus ad pignus imposuit. 

 

1183 f.107r. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 13-03-1403. 

 

BP 1183 f 107r 01 do 15-03-1403. 

Henricus zvw Roverus van Vladeracken verklaarde dat Henricus van Tefelen 

Uden soen alle achterstallige termijnen heeft voldaan van een lijfrente van 

3 Hollandse gulden, die voornoemde Henricus van Tefelen aan eerstgenoemde 

Henricus moet betalen7 op zijn leven. 

 

Henricus filius quondam Roveri de Vladeracken palam recognovit sibi per 

Henricum de Tefelen Uden soen fore satisfactum ab omnibus arrestadiis que 

sibi deficiebant a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

occasione vitalis pensionis trium Hollant gulden quam dictus Henricus de 

Tefelen primodicto Henrico ad eius vitam solvere tenetur annuatim ut 

dicebat. 

 

BP 1183 f 107r 02 do 15-03-1403. 

Arnoldus Cleijnael droeg over aan Hubertus zvw Arnoldus Bac zvw Walterus 

gnd Groet Wouter een hofstad, waarop het grote huis stond, en de tuin aan 

                         
7 Zie ← BP 1178 f 255r 08 do 22-07-1389, belofte van de lijfrente. 
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het einde ervan gelegen, voor zover Martinus van Duijsel die had liggen in 

Oisterwijk, tussen erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Katherina 

enerzijds en erfgoed van Johannes Tapijtwever anderzijds, strekkend vanaf 

de weg tot aan erfgoed van Godefridus Emsen, welke hofstad en tuin 

voornoemde Arnoldus Cleijnael verworven had van Bruijstinus van Andel, met 

het huis dat op de hofstad staat. 

 

Arnoldus Cleijnael domistadium in quo magna domus (dg: stabat) #stare 

consuevit# et ortum situm ad finem eiusdem !in quantum Martinus de 

Duijsel illos habuit sitos in parochia de Oesterwijc inter hereditatem 

spectantem ad altare sancte Katherine ex uno et inter hereditatem 

Johannis Tapijtwever ex alio tendentes a platea ad hereditatem Godefridi 

Emsen et quod domistadium et ortum dictus Arnoldus Cleijnael erga 

Bruijstinum de Andel acquisierat simul cum domo in eodem domistadio 

consistente ut dicebat hereditarie #supportavit# Huberto filio quondam 

Arnoldi Bac filii quondam Walteri (dg: b) dicti Groet Wouter promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 107r 03 di 13-03-1403. 

Stephanus zv Henricus die Scoemaker van Bucstel schonk aan Jacobus Stevens 

en zijn vrouw Agnes dv Henricus van Goiderheijle verwer, als huwelijksgift, 

een b-erfcijns van 60 oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1½ hoeve lands van wijlen 

Ghisbertus Maechelems, nu aan voornoemde Jacobus Stevens behorend, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, en uit alle andere goederen van 

voornoemde Jacobus Stevens, door hem verworven, gemeenlijk gnd “vercregen 

goede”, welke cijns voornoemde Stephanus gekocht had van voornoemde Jacobus 

Stevens. Voornoemde Jacobus en Agnes, of wie van hen het langst leeft, zal 

de cijns bezitten; na overlijden van hen beiden gaat de cijns naar hun 

kinderen. Maar zouden ze overlijden zonder dat er kinderen van hen samen in 

leven zijn, dan gaat de cijns naar naaste erfgenamen van voornoemde 

Jacobus. 

 

{In margine sinistra een verticale haal naast BP 1183 f 107r 03 en 04}. 

Stephanus filius Henrici (dg: j) die Scoemaker de Bucstel hereditarium 

censum LX (dg: aureorum den) antiquorum aureorum denariorum communiter 

aude scilde vocatorum monete imperatoris vel monete regis Francie boni 

auri et iusti ponderis solvendum hereditarie purificationis ex uno et 

dimidio mansis terre quondam Ghisberti Maechelems! nunc ad Jacobum 

Stevens spectantibus sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto 

Udenhout atque ex attinentiis dictorum unius et dimidii mansorum terre 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis necnon 

ex omnibus et singulis aliis (dg: d) bonis dicti Jacobi Stevens ab eodem 

acquisitis dictis vulgariter vercregen goede quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quem censum dictus Stephanus erga dictum 

Jacobum Stevens emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Jacobo Stevens cum Agnete sua uxore (dg: nomine) filia 

Henrici de Goiderheijle tinctoris nomine dotis et in subsidium matrimonii 

inter eosdem prius contracti (dg: nomine) cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

conditione annexa quod alter dictorum Jacobi et Agnetis diutius vivens 

dictum censum integraliter possidebit ad eius vitam post decessum ipsorum 

amborum ad liberos (dg: ad oe) ab eis pariter genitos et generandos 

devolvendum si vero contingat dictos Jacobum et Agnetem ambos decedere 

sine prole legitima ab eis pariter genita vel generanda post obitum 

ipsorum amborum superviva remanente extunc dictus census in hoc eventu ad 

proximores heredes dicti Jacobi devolvetur. Testes Egidius et Danijel 

datum tercia post reminiscere. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1403 03. 

 

32 

BP 1183 f 107r 04 di 13-03-1403. 

Jacobus Stevens soen machtigde voornoemde Henricus van Goiderheijle verwer, 

zijn zoon Nijcholaus en Stephanus zv Henricus die Scoemaker van Bucstel al 

zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te 

beheren. 

 

{In margine sinistra, naast de verticale haal,: O}. 

Jacobus Stevens soen dedit et concessit dicto Henrico Nijcholao suo filio 

et Stephano filio Henrici die Scoemaker de Bucstel (dg: potestatem) seu 

eorum alteri potestatem monendi (dg: regen) et assequendi (dg: s) omnes 

suos census redditus et pacciones et credita sua quecumque que sibi 

debentur et debebuntur et bona regendi usque ad revocationem. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 107r 05 di 13-03-1403. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant droeg over aan Walterus Fijen 

soen van Zelant (1) het deel, dat aan wijlen voornoemde Willelmus van 

Zelant behoorde, in een beemd, gnd den Meten Beemt, in Gemonde, tussen kvw 

Johannes Pape Jan enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van Sint-

Katherina in Gestel anderzijds, (2) het deel, dat aan wijlen voornoemde 

Willelmus behoorde, in een stuk beemd, gnd dWinckel, in de parochia van 

Gemonden in de dingbank van Boxtel, rondom tussen het water gnd die Dommel. 

Eerstgenoemde Joohannes en zijn broer Gerardus beloofden lasten af te 

handelen. 

 

(dg: Walterus Fijen soen) Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de 

Zelant (dg: unam diurnatam prati sitam in parochia de Ghemonden in 

jurisdictione de Bucstel ad locum dictum die Ghemeijnt inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis dicti Paep Jan ex uno et inter hereditatem 

domicelle Elizabeth filie Johannis de Ghemonden et he Marselii Marselijs 

soen ex alio) atque (dg: quamdam) totam partem (dg: q) et omne jus que ad 

dictum quondam Willelmum de Zelant spectabant in quodam prato dicto den 

Meten Beemt sito in parochia #de Ghemonden# in loco (dg: predicto) inter 

hereditatem (dg: dictorum) liberorum dicti quondam Johannis Pape Jan ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad altare sancte Katherine in Ghestel 

ex alio atque totam partem et omne jus que ad dictum quondam Willelmum 

spectabat! in pecia prati #dicta dWinckel# sita in parochia et (dg: loco 

predictis) jurisdictione predictis inter (dg: h) aquam dictam die Dommel 

#circumquaque# ut dicebat hereditarie supportavit Waltero Fijen soen #de 

Zelant# promittens (dg: super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu ex dicta diurnata prati solvendo promisit insuper Gerardus 

filius dicti quon) et cum eo Gerardus eius frater super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Scilder et Broder !testes supra. 

 

1183 f.107v. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 16-03-1403. 

 

BP 1183 f 107v 01 vr 16-03-1403. 

Goeswinus Moedel van der Donck zv Rutgherus beloofde aan Arnoldus Groet Art 

de oudere 8 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Goeswinus Moedel (dg: filius qu) van der Donck filius Rutgheri promisit 

super omnia Arnoldo Groet Art seniori octo modios siliginis mensure de 

Busco et in Busco tradendos ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Broeder datum sexta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 107v 02 vr 16-03-1403. 

Johannes van den Wege ev Elizabeth dvw Clara gnd Clarisse droeg over aan 

Arnoldus Stercke zvw Enghelbertus de helft in beemden van wijlen 

Theodericus Heijstmans, onder Gestel, ter plaatse gnd Rumelse Beemde en ter 
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plaatse gnd op die Wade Beemde, echter uitgezonderd een stuk beemd, gnd dat 

Borch Hamerken, welke voornoemde beemden Johannes zv Truda gekocht had van 

Henricus van den Hoernic, en welke helft aan eerstgenoemde Johannes en zijn 

vrouw gekomen was na overlijden van Mechtildis evw voornoemde Johannes, na 

erfdeling. 

 

Johannes van den Wege maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam (dg: Clariss) Clare dicte Clarisse medietatem (dg: ad quam 

ad se spectantem dicebat) in (dg: b) quibuscumque pratis #quondam 

Theoderici Heijstmans# sitis infra parochiam de Ghestel ad locum dictum 

Rumelsche Beemde atque ad locum dictum optie Wade Beemde situatis 

exceptis tamen pecia prati dicta dat Borch Hamerken et que prata 

quecumque predicta Johannes filius Trude erga Henricum van den Hoernic 

emendo acquisierat prout in litteris et quam medietatem premissorum (dg: 

nu) primodictus (dg: sibi) Johannes sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam Mechtildis (dg: et d b relicte) #olim uxoris# dicti quondam 

Johannis successione advolutam et sibi mediante divisione hereditaria 

inter ipsum et suos coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo Stercke filio quondam Enghelberti cum litteris et 

jure occasione promittens #super omnia# ratam servare et obligationem ex 

parte sui et sue uxoris et (dg: hered) coheredum eiusdem sue uxoris 

deponere. Testes datum (dg: sa) supra. 

 

BP 1183 f 107v 03 vr 16-03-1403. 

Goeswinus Moedel van der Donck zvw Rutgherus verkocht aan Reijnerus Mukens 

soen een b-erfcijns van 10 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een hofstad in Maren, tussen Goeswinus Graet enerzijds en kvw 

Johannes van den Loeten anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg, welke cijns voornoemde Goeswinus verworven had van Johannes Morinc en 

Gerardus Ulen, en welke cijns Nijcholaus Hellinc moet betalen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Goeswinus Moedel van der Donck filius quondam Rutgheri hereditarium 

censum decem solidorum monete solvendum hereditarie Martini hyemalis ex 

domistadio sito in parochia de Maren inter hereditatem Goeswini Graet ex 

uno latere et hereditatem liberorum quondam Johannis van den Loeten ex 

alio tendente cum uno fine ad communem plateam prout ibidem situm est 

(?dg: ut) quem (dg: d) censum (dg: -s) dictus Goeswinus erga Johannem 

Morinc et Gerardum Ulen #acquisierat# ut dicebat et quem censum 

Nijcholaus Hellinc solvere tenetur hereditarie vendidit Reijnero Mukens 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. {Langs een deel van dit contract een 

verticale haal in margine sinistra en verder langs onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1183 f 107v 04 do 05-07-1403. (dg: vr 16-03-1403) 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer gaf uit aan Mijchael zvw Willelmus 

van den Velde (1) een huis, hofstad, tuin en 6 lopen aangelegen land, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Lijemde, tussen de gemeint enerzijds en 

Walterus van den Vlasvoert en Willelmus van den Velde anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Dijke Acker, ongeveer 9 lopen rogge, Bossche maat, 

groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Lijemde, tussen de gemeint aldaar 

enerzijds en voornoemde Walterus van der Vlasvoert en Johannes van den 

Velde anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Hulser, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Luttel Lijemde, tussen Lambertus Monic enerzijds en voornoemde Johannes 

van den Velde en Lambertus Monic anderzijds, (4) een beemd, gnd tHaverlant, 

in Boxtel, ter plaatse gnd Luttel Lijemde, tussen voornoemde Johannes van 

den Velde en Henricus Scutken enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, (5) 8 lopen roggeland, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, 

ter plaatse gnd Vrillichoven, tussen een zekere Zacharias gnd Seije 

Roetarts soen enerzijds en Johannes Reijners soen anderzijds, (6) een stuk 

land, ongeveer 1 zester rogge groot, gnd Dijsselstuc, in de dingbank van 
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Liemde, ter plaatse gnd Vrillichoven, naast kv Nijcholaus Coelborner, (7) 1 

bunder broekland, ter plaatse gnd Wijchmans Broec, in de dingbank van 

Liemde, tussen voornoemde Walterus van der Vlasvoert enerzijds en Willelmus 

van Meijelsvoert anderzijds, (8) een stuk heide, gnd Dijentvelt, in Boxtel, 

tussen Lambertus die Monic enerzijds en de gemeint anderzijds, (9) het 

recht bij voornoemde goederen behorend in de gemeint van Lutter Lijemde en 

van Lennenshoevel; de uitgifte geschiedde voor (a) de grondcijnzen, (b) 1 

vracht tiendhooi om het jaar te leveren uit voornoemd stuk land gnd die 

Hulser, (c) 2 pond was aan de heer van Boxtel uit hetzelfde stuk land, (d) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan Rodolphus van Gravia, uit 

voornoemd stuk land ter plaatse gnd Vrillichoven, (e) een b-erfcijns van 4 

pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit alle voornoemde goederen 

{f.108r}. Voornoemde mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer en zijn 

natuurlijke zoon Willelmus Loijer beloofden, onder verband van (A) een 

huis, erf en 10 lopen aangelegen land van wijlen Theodericus Mannarts, in 

Oss, ter plaatse gnd Orsselaer, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes 

van Ertbruggen anderzijds, (B) 28 lopen roggeland, gnd Bollekens Camp, in 

Oss, tussen erfg vw Arnoldus Coman Arts enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (C) van hem en alle goederen, die voornoemde mr Jacobus en 

Willelmus thans hebben en later zullen verkrijgen, garantie. Jacobus Tijt 

deed tbv voornoemde Mijchael afstand. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer domum domistadium 

et ortum et sex !lapinatas terre eis adiacentes sitos in parochia de 

Bucstel ad locum dictum Luttel Lijemde inter communitatem ex uno latere 

et inter hereditatem Walteri van den V#l#asvoert et Willelmi #{boven het 

contract:} van den Velde ex alio# atque peciam terre (dg: sitam in 

parochia et loco predictis) #dictam die Dijke Acker# novem lopinos 

siliginis mensure de Busco vel circiter in semine capientem #sitam in 

parochia et loco predictis# inter (dg: hereditatem) communitatem ibidem 

ex uno et inter hereditatem Walteri van der Vlasvoert predicti et 

Johannis van den Velde ex alio atque (dg: peciam hereditatis pro parte 

fenum et pro parte ad pascue #quemdam agrum) peciam terre# die Hulser 

vocatam sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem Lamberti 

Monic ex uno et inter hereditatem Johannis van den Velde (dg: predicti) 

et Lamberti Monic predictorum #ex alio# atque quoddam pratum dictum 

tHaverlant situm in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis 

van den Velde sepedicti et Henrici Scutken ex uno et inter (dg: communem) 

aquam dictam die Dommel ex alio atque octo lopinatas (verbeterd uit: 

lopinos) (dg: sil) terre siliginee sitos #in parochia de Bucstel# in 

jurisdictione de Lijemde ad locum dictum Vrillichoven inter hereditatem 

(dg: se) cuiusdam #{in margine sinistra:} Zacharie# dicti Seije Roetarts 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Reijners soen ex alio atque 

peciam terre unum sextarium siliginis in semine vel circiter continentem 

dictum Dijsselstuc #sitam# in jurisdictione et loco (dg: dicto 

Vrilichoven) predictis (dg: int inter hereditatem Nijcholai Co liberorum 

Nijcolai Coelborner ex uno tendentem) contigue juxta hereditatem 

liberorum Nijcholai Coelborner atque unum bonarium terre paludialis situm 

in loco dicto Wijchmans Broec in jurisdictione predicta inter hereditatem 

Walteri van der Vlasvoert predicti ex uno et inter hereditatem Willelmi 

de Meijelsvoert ex alio atque peciam #terre# meric-(dg: -e)#alis# (dg: 

sitam in parochia de Bucstel) dictam (dg: die Intvelt sitam in parochia 

de Bucstel predicta) Dijentvelt sitam in parochia de Bucstel inter 

hereditatem Lamberti die Monic ex uno et inter communitatem ex alio #ut 

dicebat# (dg: ut dicebat item peciam prati sitam in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Lutter Lutgher Lijemde in loco dicto Hus Hulser inter 

hereditatem magistri Jacobi predicti ex uno et hereditatem Lamberti 

Monics ex alio et que pecia terre dividitur quod exponetur theutonice 

rijdt cum hereditatibus di hereditatibus Arnoldi dicti Goeswijns soen 

atque peciam terre prati) #{+ met in elke hoek een punt: hier BP 1183 f 

107v 05 invoegen}# dedit ad hereditarium (dg: pactum) #censum# Mijchaeli 
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filio quondam Willelmi van den Velde ab eodem possidendas pro censibus 

dominorum fundi et pro uno plaustro feni #decimalis# alternatis annis ex 

dicta pecia terre die Hulser vocata et duabus libris cere domino de 

Bucstel ex eadem pecia terre (dg: exinde) de jure annuatim solvendis (dg: 

dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione) et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco Rodolpho de 

Gravia ex dicta (dg: agro) #pecia# terre ad dictum locum Vrillichoven 

situata de jure solvenda danda et solvenda etc atque pro hereditario 

censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio purificationis ex 

omnibus premissis. 

 

BP 1183 f 107v 05 do 05-07-1403. 

+ {met in elke hoek een punt; invoegen in BP 1183 f 107v 04}. 

simul cum jure ad premissa spectante in communitate de Lutter Lijemde et 

de Lennenshoevel ut dicebat. 

 

1183 f.108r. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1403. 

 sexta post reminiscere: vrijdag 16-03-1403. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 17-03-1403. 

 dominica oculi: zondag 18-03-1403. 

 secunda post undecim mille virginum: maandag 23-10-1402. 

 in festo Dijonisii: maandag 09-10-1402. 

 

BP 1183 f 108r 01 do 05-07-1403. 

promittentes #et cum eo Willelmus Loijer eius filius naturalis indivisi 

sub obligatione domus et aree et decem lopinatarum terre quondam 

Theoderici Mannarts sibi adiacentium sitarum in parochia de Os ad locum 

dictum Orsselaer inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Ertbruggen ex alio atque !ex viginti #{hier BP 1183 f 108r 02 

invoegen}# super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere. Quo facto alter repromisit. (dg: testes Uden et Scilder datum 

sexta post reminiscere) #Testes Coptiten et Danijel datum# #quinta post 

Pe Pau#. 

 

BP 1183 f 108r 02 do 05-07-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 108r 01}.  

octo lopinatarum (verbeterd uit: lopinatis) terre siliginee dictarum 

Bollekens Camp sitarum in dicta parochia inter hereditatem heredum 

quondam Arnoldi Coman Arts ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebat atque sub obligatione #sui et# omnium bonorum ab eisdem magistro 

Jacobo (dg: ad presens) et Willelmo ad presens habitorum et in posterum 

habendorum et acquirendorum warandiam ut supra. Quo facto Jacobus Tijt 

super premissis et jure ad opus dicti Mijchaelis hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. 

 

BP 1183 f 108r 03 vr 16-03-1403. 

Nijcholaus van den Broec, Elizabeth dv Johannes van Ghemonden en Henricus 

van Gheffen zv Johannes beloofden aan Johannes Peters soen van Druenen 

alias gnd Sceffenere 104 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 

botdrager voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403) te betalen. 

 

Nijcholaus van den Broec et Elizabeth filia Johannis de Ghemonden et 

Henricus de Gheffen filius Johannis promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Peters soen de Druenen alias dicto Sceffenere centum et quatuor 

nij Gelre gulden scilicet decem Vleemsche placken seu IX boddragher pro 

quolibet (dg: f) nij gulden computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Scilder datum sexta post reminiscere. 
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BP 1183 f 108r 04 vr 16-03-1403. 

De twee eersten beloofden Henricus schadeloos te houden. 

 

Solvit (dg: b) boddrager. 

Duo primi promiserunt Henricum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 108r 05 vr 16-03-1403. 

Nijcholaus van Deijle ev Heijlwigis dvw Gerardus die Ketellere van Tiel 

droeg over aan zijn broer Otto Loef een b-erfcijns van 3 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad, in Lithoijen, tussen Henricus 

van Beke enerzijds en erfgoed gnd Corstamshof anderzijds, welke cijns 

wijlen voornoemde Gerardus verworven had van Theodericus zvw Franco van 

Orthen handschoenmaker, en welke cijns aan voornoemde Nijcholaus gekomen 

was na erfdeling. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Nijcholaus de Deijle maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Gerardi die Ketellere de Tiel hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de domistadio 

sito in parochia de Lijttoijen inter hereditatem Henrici de Beke ex uno 

et inter hereditatem dictam communiter Corstamshof ex alio quem censum 

dictus quondam Gerardus erga Theodericum filium quondam Franconis de 

Orthen cijrothecarii acquisierat prout in litteris (dg: he et ipse nunc 

ad ipsum et dictam eius uxorem) et qui census dicto Nijcholao mediante 

divisione hereditaria prius habita inter ipsum et eius in hoc coheredes 

cessit in partem ut dicebat hereditarie supportavit Ottoni Loef suo 

fratri cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Gerardi deponere. 

 

BP 1183 f 108r 06 za 17-03-1403. 

Godefridus van Arkel zv Theodericus Storme beloofde aan Henricus van 

Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven 40 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse 

plakken of 9 botdrager voor 1 nieuwe gulden gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Godefridus de Arkel filius Theoderici Storme promisit super omnia Henrico 

de (dg: Engelen) #Eijndoven# filio quondam Johannis de Eijndoven XL novos 

Gelre gulden scilicet X Vleemsche placken vel IX boddrager pro quolibet 

novorum gulden computato ad Martini hyemalis proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Broder datum sabbato post reminiscere. 

 

BP 1183 f 108r 07 za 17-03-1403. 

(dg: voornoemde Henricus droeg voornoemde geldsom over aan Goeswinus 

Wedigen). 

 

(dg: dictus Henricus dictam summam pecunie summam legitime supportavit 

Goeswino Wedigen cum litteris et jure). 

 

BP 1183 f 108r 08 na za 17-03-1403. 

Voornoemde Henricus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven droeg 29 

nieuwe gulden minus 12 plakken van voornoemde 40 nieuwe gulden over aan 

Goeswinus Wedigen. De buitenman heeft betaald. 

 

{Later tussen 06 en 07 geschreven}. 

Dictus Henricus XXIX novos aureos florenos minus XII placken de XL novis 

aureis florenis predictis legitime supportavit Goeswino !Wegiden cum 

litteris et jure occasione. Testes Aa et #{in margine dextra:} Roesmont 

datum ....... post octavas ....... ....... #. Solvit extraneus. 
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BP 1183 f 108r 09 za 17-03-1403. 

Mathijas van den Velde Acker zvw Arnoldus droeg over aan Hermannus zv 

Hermannus Oden soen alle goederen, die aan voornoemde Mathijas gekomen 

waren na overlijden zijn broer Henricus van den Velde Acker zvw voornoemde 

Arnoldus. Twee brieven. Eén overhandigen aan Ghevardus zv Henricus van der 

Voert. 

 

Duplicetur. Una tradetur Ghevardo filio Henrici van der Voert. 

Mathijas van den Velde Acker filius quondam Arnoldi omnia et singula bona 

(dg: hereditaria) mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 
!quocumque locorum consistentia sive sita (dg: ut) dicto Mathije de morte 

quondam Henrici van den Velde Acker #sui fratris# (dg: su) filii dicti 

quondam Arnoldi successione advoluta ut dicebat hereditarie supportavit 

Hermanno filio Hermanni Oden soen promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 108r 10 za 17-03-1403. 

(dg: voornoemde Hermannus droeg voornoemde goederen over aan Ghevardus zvw 

Henricus van der Voert). 

 

(dg: dictus Hermannus premissa supportavit Ghevardo filio quondam Henrici 

van der Voert promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Solvit Henricus venditor). 

 

BP 1183 f 108r 11 za 17-03-1403. 

Henricus van Bronchorst beloofde aan Andreas van Drodis, tbv etc, 20 nieuwe 

Gelre gulden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403; 

14+30+31+30+31+31+30+31+30+25=283 dgn) te betalen. 

 

Henricus de Bronchorst promisit super omnia Andree de Drodis ad opus etc 

XX nij Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Coptiten et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 108r 12 zo 18-03-1403. 

Gerardus van Zelant en Henricus Mesmaker verklaarden, op vordering van de 

rechter, dat Luijtgardis, Margareta en Aleijdis, dv Luijtgardis wv Johannes 

van Nuwelant, buiten de leefgemeenschap en kosten van hun voornoemde moeder 

Luijtgardis zijn geweest, gedurende 6 weken 3 dagen, zoals bij emancipatie 

vereist. 

 

Nos Aa et Uden et Broder notum facimus quod coram nobis constituti 

Gerardus de Zelant et Henricus Mesmaker et ad requestam judicis 

concorditer deposuerunt quod (dg: Lutij) Luijtgardis et (dg: Lu 

Elizabeth) #Margareta# et Aleijdis filie Luijtgardis relicte quondam 

Johannis de Nuwelant fuerunt extra convictum et expensos dicte (dg: s) 

Luijtgardis sue matris per spacium sex septimanarum et trium dierum juxta 

(dg: verum) #omnem# modum ad veram emancipationem requisitum. Datum 

dominica oculi. 

 

BP 1183 f 108r 13 ma 23-10-1402. 

Gherlacus zv Johannes van Ghemert verzocht zijn voornoemde vader Johannes 

om toestemming buiten de leefgemeenschap en kosten van zijn voornoemde 

vader te mogen gaan. Voornoemde Johannes verleende die toestemming. 

 

Gherlacus filiius Johannis de Ghemert petiit instanter a dicto Johanne 

suo patre licentiam eundi et exeundi extra convictum et expensos dicti 

sui patris dictus Johannes in hoc assdo dicto Gerlaco dedit eidem 

licentiam etc. Testes Uden et Danijel datum feria secunda post undecim 

mille virginum. 
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BP 1183 f 108r 14 ma 09-10-1402. 

Gerardus zv hr Goeswinus van Aa ridder verzocht8 zijn voornoemde vader om 

toestemming buiten de leefgemeenschap en kosten van zijn vader te mogen 

gaan. Voornoemde hr Goeswinus verleende die toestemming. 

 

Gerardus filius domini Goeswini de Aa militis petiit a dicto suo patre 

licentiam eundi extra convictum et expensos sui patris dictus dominus 

Goeswinus in hoc (dg: oei) assdo (dg: si) dedit dicto suo filio plenam 

licentiam eundi et extra convictum etc. Testes Dijnther et Daniel datum 

in festo Dijonisii. 

 

1183 f.108v. 

 secunda post oculi: maandag 19-03-1403. 

 dominica oculi: zondag 18-03-1403. 

 

BP 1183 f 108v 01 ma 19-03-1403. 

Willelmus Derentheren zvw Johannes van Derentheren verkocht aan Johannes 

Teije zvw Henricus Teije een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 morgen, in Orthen, ter 

plaatse gnd die Slagen, tussen Johannes van der Donc enerzijds en wijlen 

Arnoldus Berwout anderzijds. 

 

Willelmus Derentheren filius quondam Johannis de Derentheren legitime 

vendidit Johanni Teije filio quondam Henrici Teije vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet (dg: hi) 

ad vitam dicti Johannis et non ultra purificationis #et in Busco 

tradendam# ex quatuor (dg: bo) jugeribus dicti venditoris sitis in 

parochia de Orthen ad locum dictum die Slagen inter hereditatem Johannis 

van der Donc ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Berwout ex alio 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere et cum mortuus fuerit erut 

quitus. Testes Danijel et Wil datum secunda post oculi. 

 

BP 1183 f 108v 02 ma 19-03-1403. 

Conrardus zvw Arnoldus Volken soen droeg over aan Amisius zvw Volquinus gnd 

Amijs soen, tbv Henricus nzv Johannes van de Dijk, alle goederen, die aan 

voornoemde Conrardus gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde 

grootvader Volcquinus gnd Amijs soen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Amisius en aan niemand anders. 

 

Conrardus filius quondam Arnoldi Volken soen omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: quocumque locorum 

consistentia) sibi de morte quondam Volcquini dicti Amijs soen avi 

eiusdem Conrardi successione advoluta quocumque locorum consistentia ut 

dicebat hereditarie supportavit Amisio filio quondam Volquini predicti ad 

opus Henrici filii naturalis Johannis de Aggere promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Danijel et Broder datum secunda post oculi. Tradetur littera dicto 

Amisio et nulli alteri. 

 

BP 1183 f 108v 03 ma 19-03-1403. 

Arnoldus Veer beloofde aan Marcelius van den Broec 11¼ nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 03-06-1403) te betalen. 

 

Arnoldus Veer promisit super omnia Marcelio van den Broec (dg: XI et qua) 

undecim novos Gelre gulden et quartam partem unius !scilicet XXXVI (dg: 

nij) gemeijn placken pro quolibet !ad penthecostes proxime futurum 

                         
8 Zie ← BP 1182 p 517r 11 za 16-07-1401, zelfde verzoek. 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 108v 04 ma 19-03-1403. 

Theodericus snijder zvw Godefridus van Cobbeke droeg over aan Franco van 

Mijrabello een ledig erfgoed, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, met 

gebouwen, welk ledig erfgoed met gebouwen voornoemde Theodericus gekocht 

had van Matheus Vos. 

 

Theodericus sartor filius (dg: G) quondam Godefridi de Cobbeke quamdam 

vacuam hereditatem sitam in Busco ad vicum dictum Huls cum edificiis 

dicte vacue hereditatis singulis et universis quam vacuam hereditatem cum 

edificiis predictis dictus Theodericus erga Matheum Vos emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Franconi de 

Mijrabello (dg: pro) cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

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

Broeder datum 2a post oculi. 

 

BP 1183 f 108v 05 ma 19-03-1403. 

Johannes zvw Gerardus Jans soen verkocht aan zijn broer Gerardus zvw 

voornoemde Gerardus een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-

Willebrordus te betalen, gaande uit alle goederen die aan voornoemde 

verkoper gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Gerardus, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Bela wv 

voornoemde Gerardus. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Jans soen hereditarie vendidit Gerardo 

suo fratri filio dicti quondam Gerardi hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie Willebrordi ex omnibus et singulis bonis 

dicto venditori de morte dicti quondam Gerardi sui patris advolutis et 

post mortem Bele sue matris relicte dicti quondam Gerardi advolvendis ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 108v 06 zo 18-03-1403. 

Jkvr Bela wv Johannes Oem van Buchoven droeg over aan haar zoon Johannes en 

aan Rutgerus van Geldorp al haar beesten en varend goed, op de goederen van 

wijlen voornoemde Johannes Oem en toebehoren, in Zeelst. 

 

{In margine sinistra een verticale haal die doorloopt tot bijna aan einde 

van 07}. 

Domicella Bela relicta quondam Johannis Oem de Buchoven omnes suas 

bestias et bona (dg: b) #sua# pecoralia quecumque consistentes supra bona 

dicti quondam Johannis Oem (dg: j) et (dg: suas at) eius attinentias 

sitas in parochia de Zeelst ut dicebat legitime supportavit Johanni suo 

filio et Rutgero de Geldorp promittens super omnia ratam servare. Testes 

Uden et Scilder datum dominica oculi.  

 

BP 1183 f 108v 07 zo 18-03-1403. 

Johannes Weirt zv Johannes Weirt en zijn vrouw Hadewigis dvw Sijmon van 

Mijrabello wv Arnoldus van Ghele droegen over aan Johannes van Langel alle 

scharen van het lopende jaar van 2 tienden met toebehoren, die waren van 

wijlen voornoemde Sijmon en Arnoldus, en waarvan voornoemde Hadewigis thans 

het vruchtgebruik heeft, in het gebied van Herpen. 

 

Johannes Weirt filius Johannis Weirt maritus legitimus Hadewigis sue 

uxoris filie quondam Sijmonis de Mijrabello relicte quondam Arnoldi de 

Ghele et dicta Hadewigis cum eodem tamquam cum suo tutore omnes proventus 

dictos schare et (dg: el) emolumenta provenienda in anno (dg: futuro) 

presenti de duabus decimis #cum earum attinentiis# (dg: nunc ad dict) que 

fuerant dictorum quondam Sijmonis et Arnoldi et de quibus duabus decimis 

cum earum attinentiis dicta Hadewigis suum usufructum ad presens possidet 
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#sitis in territorio de Herpen# ut dicebant legitime supportaverunt 

Johanni de Langel promittentes indivisi cum tutore super habita et 

habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 108v 08 zo 18-03-1403. 

Petrus van Os zvw Johannes van Os van Ghewanden verkocht aan Arnoldus Hake 

zvw Arnoldus Hake ½ morgen land, in Empel, in de dingbank van Merewijc, ter 

plaatse gnd die Cort Beemden, tussen Johannes van Malsen enerzijds en 

Margareta Hoernics en haar kinderen anderzijds, belast met zegedijken, 

waterlaten, sloten en sluizen. Johannes Tolinc zvw Anselmus Tolinc, 

Walterus Tolinc ev Elizabeth, Walterus Gerijts soen ev Katherina, dvw 

Thomas Daems soen, Nijcholaus van den Kerchove, Thomas, Adam en Otto, kvw 

Adam zvw voornoemde Thomas Daems soen, deden afstand. 

 

Petrus de Os filius quondam Johannis de Os de Ghewanden dimidium juger 

terre situm in parochia de Empel in jurisdictione de Merewijc ad locum 

dictum die Cort Beemden inter hereditatem Johannis de Malsen ex uno et 

inter hereditatem Margarete Hoernics et eius liberorum ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est ut dicebat (dg: ...) hereditarie vendidit 

Arnoldo Hake filio quondam Arnoldi Hake promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis zegediken ad finem dicti dimidii 

jugeris terre sitis et aqueductibus fossatis et !suluijsis ad premissa 

spectantibus. Quo facto Johannes Tolinc filius quondam Anselmi Tolinc 

Walterus Tolinc maritus et tutor legitimus #Elizabeth sue uxoris# (dg: 

et) Walterus Gerijts soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filiarum quondam Thome Daems soen Nijcholaus van den Kerchove Thomas #et 

Adam (dg: liberi) et Otto liberi# (dg: filius) quondam Ade filii dicti 

quondam Thome Daems soen (dg: et cu) super premissis et jure ad opus 

dicti emptoris hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Dijnther et !datum supra. 

 

1183 f.109r. 

 secunda post oculi: maandag 19-03-1403. 

 

BP 1183 f 109r 01 ma 19-03-1403. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os van Ghewanden verkocht aan Petrus van Os 

zvw Johannes van Os 1 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, 

tussen voornoemde Petrus van Os zvw Johannes van Os enerzijds en Yda 

Reijners en haar kinderen en kvw Johannes Ghiben soen anderzijds, belast 

met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, binnenlands gelegen. 

 

Johannes de Os filius quondam Petri de Os de Ghewanden unum juger terre 

situm in parochia de Maren ad locum dictum die Delen inter hereditatem 

Petri #de Os# filii quondam Johannis de Os ex uno et inter hereditatem 

Yde Reijners et eius liberorum et hereditatem liberorum quondam Johannis 

Ghiben soen ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Petro de Os filio quondam Johannis de Os 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus fossatis et sluijsis ad premissa spectantibus et 

infra terram sitis. Testes Dijnther et Danijel datum secunda post oculi. 

 

BP 1183 f 109r 02 ma 19-03-1403. 

Ghibo zvw Henricus Coelborner droeg over aan Arnoldus zv Johannes van 

Crumvoert en Ghisbertus zvw Walterus Snijder een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, uit een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 1½ mud rogge 

Theodericus Bolant zvw Albertus zvw Theodericus Bolant de oudere met 

Lichtmis beurde, gaande uit een schuur en 10 lopen minus 2 roeden land, in 

Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Johannes Aelbrechts 

soen enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht van ½ mud rogge 
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voornoemde Ghibo verworven had van eerstgenoemde Theodericus Bolant. 

 

Ghibo filius quondam Henrici Coelborner hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam de hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis (dg: i) dicte mensure quam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis Theodericus Bolant filius quondam Alberti filii quondam 

Theoderici Bolant senioris solvendam (dg: habet) #habuit# hereditarie 

purificationis ex quodam horreo et X lopinatis terre minus duabus 

virgatis sitis in parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum 

Crumvoert inter hereditatem Johannis Aelbrechts soen ex uno et inter 

communitatem ex alio quam paccionem dimidii modii siliginis dictus Ghibo 

erga primodictum Theodericum Bolant acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Arnoldo filio (dg: quondam) Johannis de Crumvoer! 

et Ghisberto filio quondam Walteri Snijder (dg: promittens s) cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 109r 03 ma 19-03-1403. 

Arnoldus zv Johannes van Crumvoert en Ghisbertus zvw Walterus Snijder ev 

Elizabeth dv voornoemde Johannes droegen over aan Ghibo zvw Henricus 

Coelborner de helft in een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse 

gnd Cromvoirt, tussen Katherina dvw Godefridus van Heijst enerzijds en 

wijlen Arnoldus Berwout anderzijds. 

 

Arnoldus filius Johannis de Crumvoert et Ghisbertus filius quondam 

Walteri Snijder maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

dicti Johannis medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoert inter 

hereditatem Katherine filie quondam Godefridi de Heijst ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Berwout ex alio ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Ghiboni filio quondam Henrici Coelborner promittentes 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 109r 04 ma 19-03-1403. 

De broers Laurencius en Aderelus gnd Adereel, kvw Katherina dvw Gerardus 

van Arkel svw Johannes zv Truda, droegen over aan Petrus van Orthen zvw 

Ghevardus van Orthen een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Katherina met Sint-Jan in Den Bosch beurde, gaande uit alle 

goederen, die aan Nijcholaus gnd van Os alias gnd van Levadale en zijn 

voornoemde vrouw Katherina gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Johannes zv Truda, welke goederen voornoemde Nijcholaus en Katherina in 

pacht hadden uitgegeven aan Gobelinus gnd Bolgijn, voor de onraad en voor 

voornoemde pacht van 2 mud rogge. Hr Johannes van Orthen priester zal de 

pacht gedurende zijn leven bezitten en daarna gaat de pacht over naar 

voornoemde Petrus. De brief overhandigen aan voornoemde hr Johannes. 

 

Laurencius et Aderelus dictus Adereel fratres liberi quondam Katherine 

filie quondam Gerardi de Arkel sororis quondam Johannis filii Trude 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam 

dicta Katherina solvendam habuit hereditarie nativitatis Johannis et in 

Busco tradendam ex omnibus et singulis bonis mobilibis et immobilibus 

hereditariis et paratis que Nijcholao dicto de Os alias dicto de 
!Levadale et dicte Katherine (dg: ux) eius uxori de morte dicti quondam 

Johannis filii Trude successione fuerant advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita que bona omnia et singula predicta dicti 

Nijcholaus et Katherina dederant ad pactum Gobelino dicto Bolgijn 

scilicet pro oneribus dictis onraet exinde annuatim de jure solvendis et 

pro predicta paccione duorum modiorum siliginis prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Petro (dg: f) de Orthen filio quondam Ghevardi 
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de Orthen cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere hoc 

adiuncto quod dominus Johannes de Orthen presbiter dictam paccionem 

integraliter possidebit et levabit et post eius vitam ad dictum Petrum 

devolvendam hereditarie. Testes Scilder et Danijel datum supra. Tradetur 

littera dicto domino Johanni. 

 

BP 1183 f 109r 05 ma 19-03-1403. 

Nijcholaus van den Kerchove verkocht aan Walterus Tolinc zv Theodericus 

Tolinc een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op Gheen Gherstlant, 

tussen Henricus Rovers soen enerzijds en Johannes zvw Johannes Danen soen 

anderzijds. 

 

Nijcholaus van den Kerchove peciam terre sitam in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum op Gheen Gherstlant inter hereditatem Henrici Rovers soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis Danen soen ex 

alio ut dicebat #hereditarie vendidit# Waltero Tolinc filio Theoderici 

Tolinc promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: ex) 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 109r 06 ma 19-03-1403. 

Mechtildis wv Johannes van Gherwen handschhoenmaker droeg over aan haar 

zoon Henricus, tbv hem en Gerardus, Yda, Katherina, Elizabeth en Hadewigis, 

kv voornoemde Mechtildis en wijlen Johannes, haar vruchtgebruik in een huis 

en erf, in Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, naast erfgoed van 

wijlen Metta Cappaerts, welk huis en erf wijlen voornoemde Johannes van 

Gherwen gekocht had van Heijlwigis dvw Franco rademaker. Twee brieven. De 

brief overhandigen aan Hermannus Pille. En één voor Henricus van Creijelt. 

 

Duplicetur. Henricus de Creijelt habebit unam. 

Mechtildis relicta quondam Johannis de Gherwen cijrothecarii cum tutore 

#usufructum sibi competentem in# domo et area sitam! in Busco in aggere 

vici Vuchtensis juxta hereditatem quondam Mette Cappaerts quam domum et 

aream dictus quondam Johannes de Gherwen erga Heijlwigem filiam quondam 

Franconis rotificis emendo acquisierat prout in litteris legitime 

supportavit (dg: Gerardo) Henrico suo filio ad opus sui et ad opus 

Gerardi Yde Katherine Elizabeth et Hadewigis liberorum dictorum 

Mechtildis et quondam Johannis promittens cum tutore suer omnia ratam 

servare. Testes datum supra. Tradetur littera Hermanno Pille. 

 

1183 f.109v. 

 tercia post reminiscere: dinsdag 13-03-1403. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1404. 

 tercia post palmarum: dinsdag 10-04-1403. 

 

BP 1183 f 109v 01 di 13-03-1403. 

{invoegen in BP 1183 f 109v 04}. 

et que domus et area nunc sita est inter hereditatem Henrici Zelen soen 

ex uno et inter hereditatem quondam Godefridi Marselijs soen ex alio. 

 

BP 1183 f 109v 02 di 13-03-1403. 

Leonius zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Johannes Funsel zvw Johannes 

een hofstad, in Den Bosch, over de Tolbrug, in een erfgoed van wijlen hr 

Johannes Rover ridder, tussen erfgoed dat nu behoort aan Goeswinus gnd Jans 

soen enerzijds en de gemene stroom aldaar anderzijds, strekkend vanaf een 

weg die daar afgescheiden is uit voornoemd erfgoed van wijlen hr Johannes 

Rover achterwaarts tot aan een gemene steeg die loopt naast erfgoed van 

Everardus van Beircke, welke hofstad voornoemde Leonius gekocht had van 

Theodericus Rover. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1403 03. 

 

43 

Leonius filius quondam Godefridi de Erpe quoddam domistadium situm in 

Busco ultra pontem dictum communiter Tolbrugge in hereditate quondam 

domini Johannis Rover militis (dg: patris olim) inter hereditatem nunc ad 

Goeswinum dictum Jans soen spectantem ex uno et communem aquam ibidem 

currentem ex alio tendens a quadam via ibidem tendente sumpta et ordinata 

de dicta hereditate dicti quondam domini Johannis Rover retrorsum ad 

quamdam stegham communem tendentem juxta hereditatem Everardi de Beircke 

prout ibidem situm est et quod domistadium dictus Leonius erga 

Theodericum Rover emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Funsel filio quondam Johannis cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dijnther et Broeder datum tercia post reminiscere. 

 

BP 1183 f 109v 03 di 13-03-1403. 

Johannes Pels zv Ghibo Pels verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Pels filius Ghibonis Pels prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 109v 04 di 13-03-1403. 

Gerardus, Henricus, Yda en Elizabeth, kvw Johannes van Gherwen 

handschoenmaker, en Henricus zvw Johannes van Vlijmen ev Hadewigis dvw 

voornoemde Johannes van Gherwen verkochten aan Hermannus Pille zvw 

Hermannus van Tijel een huis en erf, in Den Bosch, aan de dijk van de 

Vughterstraat, naast erfgoed van wijlen Metta gnd Cappaerts, aan wijlen 

Franco rademaker verkocht door Johannes, Jacobus, Petrus, Guedelda en 

Aleijdis, kvw Jacobus bakker, en Thijekinus zvw Arnoldus gnd Govijen, welk 

huis en erf Johannes van Gerwen handschoenmaker gekocht had van Heijlwigis 

dvw Franco rademaker, welk huis en erf nu ligt tussen erfgoed van Henricus 

Zelen soen enerzijds en erfgoed van wijlen Godefridus Marselijs soen 

anderzijds, en welk huis en erf nu aan hen behoort. Johannes zvw Gerardus 

van Neijnsel, door voornoemde Gerardus verwekt bij Mechtildis wv voornoemde 

Johannes van Gherwen, zal nimmer hierop rechten doen gelden. De brief van 

Hermannus overhandigen aan Arnoldus Jans soen. Twee brieven. Gherisius van 

Creijelt kijgt er een. 

 

Littera Hermanni tradatur Arnoldo Jans soen. Duplicetur. Gherisius de 

Creijelt habebit unam (dg: et solv). 

Gerardus Henricus fratres #Yda et Elizabeth eorum sorores cum tutore# 

liberi quondam #Johannis# de Gherwen cijrothecarii Henricus filius 

quondam Johannis de Vlijmen maritus #et tutor# legitimus Hadewigis sue 

uxoris (dg: et h) filie dicti quondam Johannis de Gherwen domum et aream 

sitam in Buscoducis in aggere vici Vuchtensis juxta hereditatem quondam 

Mette dicte Cappaerts venditam quondam Franconi rotifici a Johanne Jacobo 

et Petro filiis quondam Jacobi pistoris Guedelda Aleijde filiabus eiusdem 

quondam Jacobi pistoris et Thijekino filio quondam Arnoldi dicti Govijen 

prout in litteris et quam domum et aream (dg: dictus) Johannes de Gerwen 

cijrothecarius erga Heijlwigem filiam quondam Franconis rotificis emendo 

acquisierat prout in litteris {hier BP 1183 f 109v 01 invoegen} et quam 

domum et aream nunc ad se spectare dicebant hereditarie #vendiderunt# 

Hermanno Pille filio quondam Hermanni de Tijel supportaverunt cum 

litteris #et aliis# et jure promittentes (dg: in) indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper 

indivisi super omnia quod ipsi Johannem filium (dg: dicti) quondam (dg: 

Johannis) Gerardi de Neijnsel ab eodem Gerardo et Mechtilde relicta dicti 

quondam Johannis de Gherwen pariter genitum perpetue talem habebunt quod 

numquam presumet se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 109v 05 do 07-08-1404. 

Voornoemde Hermannus Pille droeg voornoemde goederen over aan Arnoldus Jans 

soen van Cromvoirt, belast met een b-erfcijns van 3 pond, die voornoemde 
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Hermannus hieruit verkocht had aan Henricus van Creijelt. 

 

{In margine sinistra}. 

Dictus Hermannus Pille premissa #hereditarie# supportavit Arnoldo Jans 

soen de Cromvoirt cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu trium 

librarum quem dictus Hermannus vendiderat Henrico de Creijelt exinde 

solvendo. Testes Walterus et Spijerinc datum in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 109v 06 di 10-04-1403. 

Voornoemde Hermannus koper verkocht aan Henricus van Creijelt een 

n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Remigius en de 

andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-

10-1403), gaande uit voornoemde goederen, reeds belast met een b-erfcijns 

van 30 schelling geld. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Hermannus emptor hereditarie vendidit Henrico de Creijelt 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Remigii et mediatim pasche et pro primo !Remigii proxime futuro #ex 

premissis# promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu XXX solidorum monete 

prius exinde solvendo et sufficientem facere. Testes Henricus et Danijel 

datum 3a post palmarum. 

 

BP 1183 f 109v 07 di 13-03-1403. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde gezusters Yda en Elizabeth 46 

Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Dictus !venditor promisit super omnia Yde et Elizabeth sororibus 

predictis XLVI Gelre !scilicet X !Vleesche placken vel IX boddrager pro 

quuolibet computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 109v 08 di 13-03-1403. 

Willelmus van Zoerendonc verkocht aan Reijnerus van Langel, tbv hem en zijn 

vrouw Margareta, een lijfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, gaande uit de 

helft van een hoeve gnd het Goed te Ruijmdonc, in Mierlo, in Den Bosch te 

leveren {termijn niet vermeld}. Voornoemde Willelmus en met hem Hogardus 

van den Gasthuijse beloofden garantie. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Willelmus de Zoerendonc legitime vendidit Reijnero de Langel #ad opus sui 

et ad opus# et Margarete sue uxoris annuam et vitalem pensionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

eorundem ac alterius eorum diutius viventis (dg: ex) et non ultra ex 

medietate cuiusdam mansi (dg: siti in) dicti tGoet te (dg: Ruijm) 

Ruijmdonc siti in parochia de Mierle et suis attinentiis singulis et 

universis #et in  Busco tradendam# promittentes dictus Willelmus et cum 

eo Hogardus van den Gasthuijse indivisi super omnia #habita et habenda# 

warandiam ad eorum vitam et alterius eorum diutius viventis et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod alter dictorum Reijneri 

et Margarete diutius vivens in humanis dictam paccionem integraliter 

possidebit ad suam vitam et cum ambo mortui fuerint tunc erit quitus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 109v 09 di 13-03-1403. 

Reijnerus van Langel beloofde aan Andreas Hoppenbrouwer 25 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Maria-Hemelvaart aanstaande (wo 15-08-1403) te 
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betalen. 

 

Reijnerus de Langel promisit super omnia Andree Hoppenbrouwer (dg: XXVI) 

#XXV# nij Gelre gulden seu valorem ad !ad assumptionis Marie proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 109v 10 di 13-03-1403. 

Arnoldus van Boemel goudsmid verklaarde ontvangen te hebben van Thomas van 

de Kelder namens Gerardus van Berkel 20 oude schilden, die vervallen waren 

van een b-erfcijns van 20 oude schilden, die voornoemde Gerardus moet 

betalen aan de heer van Hoechstraten, te weten de 20 schilden van afgelopen 

Lichtmis (vr 02-02-1403). 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber palam recognovit se recepisse (dg: e) a 

Thoma de Penu ex parte Gerardi de Berkel XX aude scild qui provenerunt de 

hereditario censu XX auder scilde quem dictus Gerardus domino de 
!Hoestraten solvere tenetur scilicet de illis XX aude scilde qui 

provenerunt dicto domino de Hoechstraten de predicto censu in 

purificationis proxime preterito ut dicebat promittens super omnia dicto 

Thome ad opus dicti Gerardi de dictis XX aude scilde indempnem servare. 

Testes Aa et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 109v 11 di 20-03-1403. 

Hermannus zvw Hermannus molenaar van Vught verkocht aan zijn broer Gerardus 

zvw voornoemde Hermannus molenaar van Vught (1) de helft van een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Gemert, die Theodericus, Gerardus, eerstgenoemde 

Hermannus en Elizabeth, kvw voornoemde Hermannus molenaar van Vught, met 

Lichtmis in Gemert beurden, gaande uit beemden, in Gemert, ter plaatse gnd 

ter Heelderdonc que, welke beemden voornoemde Theodericus, Gerardus, 

Hermannus en Elizabeth, kvw voornoemde Hermannus molenaar, voor voornoemde 

erfpacht hadden uitgegeven aan Johannes Machiels soen van Ghemert, welke 

helft van de pacht nu aan eerstgenoemde Hermannus behoort, (2) een 

b-erfpacht {f.110r} van ½ mud rogge, maat van Gemert, die eerstgenoemde 

Hermannus met Lichtmis beurt, gaande uit een huis, erf en tuin, gnd ten 

Felleneirde, in Gemert, tussen een gemene weg enerzijds en de waterlaat gnd 

die Roesp anderzijds. De brief van voornoemde Gerardus overhandigen aan 

Nijcholaus van Eijndoven of aan hem.  

 

Hermannus filius quondam Hermanni multoris de Vucht medietatem (dg: ad se 

spectantem in) hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de 

Ghemert quam paccionem (dg: Johannes Machiels) #Theodericus Gerardus et# 

primodictus Hermannus et Elizabeth eius soror #liberi# (dg: filia) dicti 

quondam Hermanni multoris de Vucht solvendam (dg: habent) #habuerunt# 

hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex quibusdam pratis 

sitis in (dg: dicta) parochia de Ghemert in loco dicto ter Heelderdonc 

que prata #dicti# Theodericus Gerardus et primodictus Hermannus atque 

dicta (dg: -m) Elizabeth liberi dicti quondam Hermanni multoris dederant 

ad pactum Johanni Machiels soen de Ghemert pro dicta hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis dicte mensure #∙// et quam medietatem antedicte 

hereditarie paccionis primodictus Hermannus nunc ad se integraliter 

spectare dicebat# atque hereditariam 

 

1183 f.110r. 

 tercia post oculi: dinsdag 20-03-1403. 

 

BP 1183 f 110r 01 di 20-03-1403. 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Ghemert predicte quam 

primodictus Hermannus solvendam habet hereditarie #purificationis# ex 

domo area et orto dictis ten Felleneirde sitis in dicta parochia de 

Ghemert (!dg: inter) communem plateam ex uno et inter aqueductum dictum 

die Roesp ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo suo fratri 



Bosch’ Protocol jaar 1403 03. 

 

46 

filio dicti quondam Hermanni multoris de Vucht promittens super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere etc. Testes 

Scilder et Broeder datum 3a post oculi. Tradentur eius littere spectantes 

ad dictum Gerardum Nijcholao de Eijndoven vel sibi. 

 

BP 1183 f 110r 02 di 20-03-1403. 

Danijel zvw Hermannus Wanernaij van Vechel verkocht aan Danijel zvw 

Willelmus Biggen soen van Vechel een akker, gnd die Paelacker, 6 lopen 

rogge groot, in Veghel, tussen Gerardus die Vrieze enerzijds en Willelmus 

van Zoemeren anderzijds, belast met 2/3 oude groot aan hr Adam van Berchen 

ridder. 

 

Danijel (dg: de) filius quondam Hermanni Wanernaij de Vechel (dg: peciam 

terre) agrum terre dictum die Paelacker sex lopinos siliginis ordei in 

semine capientem situm in parochia de Vechel inter hereditatem Gerardi 

die Vrieze ex uno et hereditatem Willelmi de Zoemeren ex alio (dg: 

tendentem) ut dicebat hereditarie vendidit Danijeli filio quondam 

Willelmi Biggen soen de Vechel promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis duabus terciis partibus unius antiqui 

grossi domino Ade de Berchen militi exinde solvendis ut dicebat. Testes 

Danijel et Broder datum 3a post oculi. 

 

BP 1183 f 110r 03 di 20-03-1403. 

Henricus van den Lande droeg over aan Heijlwigis van den Berseler een 

kampje, in Gemonde, ter plaatse gnd Eilde, tussen Henricus Aben soen 

enerzijds en Johannes Leijten soen anderzijds, dat Yda dv Franco gekocht 

had van Ghibo zv Willelmus van Waubraken, en dat aan eerstgenoemde Henricus 

gekomen was na overlijden van zijn moeder voornoemde Yda. 

 

Henricus van den Lande campulum quemdam (dg: ad se spectantem) situm in 

parochia de Gemonden in loco dicto Eilde inter hereditatem Henrici Aben 

soen ex uno et hereditatem Johannis Leijten soen ex alio quem Yda filia 

Franconis erga Ghibonem filium Willelmi de Waubraken emendo acquisierat 

prout in litteris et quem sibi de morte dicte Yde sue matris successione 

advolutum !dicebat hereditarie supportavit !Heijwigi van den Berseler cum 

litteris et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte !et 

dicte Yde sue matris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 110r 04 di 20-03-1403. 

Voornoemde Henricus van den Lande verkocht aan Heijlwigis van den Berselaer 

een stuk land, ongeveer 1 zester rogge groot, in Gestel bij Herlaer, tussen 

erfgoed behorend aan de vicarius van de kerk van Gestel enerzijds en 

voornoemde Heijlwigis van den Berselaer en erfg vw Zegerus Dircs soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan een gemene waterlaat aldaar, belast met 4 penning oude cijns aan 

de grondheer en het onderhoud van een omheining gnd die scouwetuijne. 

 

Dictus Henricus peciam terre unum sextarium siliginis vel circiter in 

semine capientem sitam in parochia de Ghestel prope Herlaer inter 

hereditatem (dg: domini W) spectantem ad vicariam! ecclesie de Ghestel ex 

uno et hereditatem Heijlwigis van den Berselaer et hereditatem heredum 

quondam Zegeri Dircs soen ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad communem aqueductum ibidem (dg: ?e) ut 

dicebat hereditarie vendidit dicte Heijlwigi van den Berselaer promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis 

antiqui census domino fundi exinde solvendis (dg: ut dicebat) atque 

conservationem! cuiusdam sepis dicte die scouwetuijne ad premissa 

spectante ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 110r 05 di 20-03-1403. 

Henricus van den Zande zvw Henricus van den Zande verkocht aan Walterus 
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Spijrinc een ketel, 4 draagvaten gnd “dragelvaet” in koper bevattend, die 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus. 

 

Henricus van den Zande filius quondam Henrici van den Zande (dg: 

hereditarie vendidit Waltero Spijrinc) quemdam cacabum (dg: in cupro) 

quatuor vasa portabilia dicta dragelvaet in cupro continentem sibi de 

morte dicti quondam Henrici sui patris successione advolutum ut dicebat 

hereditarie (dg: W) vendidit Waltero Spijrinc promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 110r 06 di 20-03-1403. 

De broers Egidius en Arnoldus, kvw Egidius van den Doern, machtigden hun 

moeder Heijlwigis wv voornoemde Egidius van den Doern, al hun renten, 

pachten, cijnzen en tegoeden te manen en hun goederen te beheren. 

 

Egidius et Arnoldus fratres (dg: liber filii naturales) #liberi# quondam 

Egidii van den Doern dederunt concesserunt #X {boven het contract:} 

Heijlwigi eorum matri relicte quondam dicti Egidii van den Doern# plenam 

et liberam potestatem monendi petendi omnes suos redditus pacciones et 

census ac credita quecumque que eis debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque quacumque occasione etc #et ad bona regendi# post 

revocationem eorum minime valituram. Testes Coptiten et Scilder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 110r 07 di 20-03-1403. 

Arnoldus zvw Egidius van den Doern deed tbv zijn broer Egidius en zuster 

Elizabeth afstand van alle beesten en gerede en roerende goederen, die aan 

hem en zijn voornoemde broer Egidius en zuster Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Egidius, welke beesten en goederen voornoemde 

broer Egidius en zuster Elizabeth verkocht hadden aan Amisius van 

Amersvoert, Johannes van den Doren en Anthonius van den Doren. En hij 

beloofde voornoemde verkoop van waarde te houden. 

 

Arnoldus filius quondam Egidii van den Doern super omnibus et singulis 

bestiis ac bonis paratis et mobilibus que sibi et Egidio suo fratri (dg: 

de mo) et Elizabeth sue sorori filie dicti quondam Egidii de morte 

eiusdem quondam Egidii successione advolutis (dg: ad opus) et que dicti 

Egidius eius frater et Elizabeth eius soror vendiderant Amisio (dg: Vol) 

de Amersvoert Johanni van den Doren et (dg: Th) Anthonio van den Doren ut 

dicebat (dg: le) ad opus eorundem (dg: Ami Joh) Egidii et Elizabeth 

predictorum !promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et huiusmodi venditionem per prefatos Egidium suum 

fratrem et Elizabeth suam sororem dictis Amisio Johanni et Anthonio 

factam perpetue ratam servare (dg: testes datum supra) et numquam 

contravenire quovismodo in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 110r 08 vr 23-03-1403. 

Yda wv Willelmus Loijer droeg over aan haar zoon Jacobus Groij haar 

vruchtgebruik in (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, met Allerheiligen te 

betalen, gaande uit 8 vrachten hooiland van Godefridus zvw Baudewinus gnd 

van den Molengrave van Bucstel, gnd Hulsel, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Luttel Liemde, achter het water gnd die Dommel enerzijds en naast Wolterus 

zv Maria ?en Willelmus gnd van den Velde anderzijds, hiervan echter voor 

voornoemde Godefridus gereserveerd de houtwas, welke cijns wijlen 

voornoemde Willelmus Loijer gekocht had van voornoemde Godefridus zvw 

Baudewinus van den Molengrave, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, die Godefridus gnd Baudens soen van Bucstel 

met Lichtmis beurt, gaande uit een huis, tuin, schuur, erfgoed gnd een 

geloect en 2 akkers, in Boxtel, tussen de gemeint aldaar enerzijds en 

Ludovicus Kelner van Bucstel anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde 
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Willelmus Loijer de jongere gekocht had van voornoemde Godefridus Baudens 

soen van Bucstel, (3) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met 

Allerheiligen in Den Bosch te betalen, gaande uit 1 bunder beemd van 

Godefridus gnd van den Molengrave van Bucstel, 6 vrachten hooi groot, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Wijchmans Broec, {f.110v} tussen Lambertus van 

Hoelt enerzijds en Johannes zv Lambertus anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Willelmus Loijer gekocht had van voornoemde Godefridus van den 

Molengrave, (4) een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld, met Sint-

Remigius-Belijder te betalen, gaande uit (4a) een huis, tuin en schuur met 

ondergrond van Arnoldus gnd Baten zoen van Bucstel, in Boxtel, bij de 

plaats gnd Ledemans Loect, tussen erfgoed dat was van Ludovicus gnd Kelners 

enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (4b) een erfgoed van voornoemde 

Arnoldus Baten zoen, gnd Ledemans Loect, 4 lopen rogge Bossche maat groot, 

aldaar, (4c) 2 akkers van voornoemde Arnoldus Baten zoen, ½ mud rogge 

groot, in Boxtel, tussen de dijk gnd Kercdijke enerzijds en Johannes gnd 

Houbraken anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Willelmus Loijer 

gekocht had van voornoemde Arnoldus Baten zoen van Bucstel, (5) een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, met Pasen te betalen, gaande 

uit een beemd van Arnoldus Liben zoen van Lijemde, gnd die Pranghe, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, tussen Henricus Heijnmans soen enerzijds 

en Johannes Rutghers soen anderzijds, aan wijlen voornoemde Willelmus 

Loijer verkocht door voornoemde Arnoldus Liben zoen van Lijemde, (6) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 4 lopen roggeland van Arnoldus gnd Lijben soen, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, tussen Johannes Rutghers soen enerzijds en 

Johannes van Meijelsfoert anderijds, welke pacht wijlen voornoemde 

Willelmus Loijer gekocht had van voornoemde Arnoldus Lijben soen. 

 

Yda relicta quondam Willelmi Loijer cum tutore (dg: us) suum usufructum 

quem habuit in hereditario censu quatuor librarum monete solvendo 

hereditarie omnium sanctorum ex octo plaustratis feni Godefridi filii 

quondam Baudewini dicti van den Molengrave de Bucstel dictis communiter 

Hulsel sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Luttel (dg: Lijemde) 

Liemde retro aquam dictam communiter die Dommel ex uno et inter 

hereditatem Wolteri filii Marie !Willelmi dicti van den Velde ex alio 

salva tamen dicto Godefrido lignicrescentia predictorum octo 

plaustratorum feni quem censum quatuor librarum dicte monete dictus 

quondam Willelmus Loijer erga prenominatum Godefridum filium quondam 

Baudewini van den Molengrave emendo acquisierat prout in litteris atque 

in hereditario censu quadraginta solidorum dicte monete solvendo 

hereditarie nativitatis Johannis baptiste ex annua et hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco quam Godefridus dictus 

Baudens soen de Bucstel se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis Marie ex domo orto et horreo ac hereditate dicta een 

geloect atque duobus agris terre sitis in parochia de Bucstel inter 

communitatem ibidem ex uno et inter hereditatem Ludovici Kelner de 

Bucstel ex alio et quem censum quadraginta solidorum dicte monete 

prenominatus quondam Willelmus Loijer junior erga dictum Godefridum 

Baudens soen de Bucstel emendo acquisierat prout in litteris insuper in 

hereditario censu trium librarum dicte monete solvendo hereditarie omnium 

sanctorum et ad Buscumducis tradendo et deliberando ex quodam bonario 

prati Godefridi dicti van den Molengrave de Bucstel sex plaustrata feni 

continente sito in parochia de Bucstel in loco dicto Wijchmans Broec 

 

1183 f.110v. 

 sexta post oculi: vrijdag 23-03-1403. 

 quarta post oculi: woensdag 21-03-1403. 

 

BP 1183 f 110v 01 vr 23-03-1403. 

inter hereditatem Lamberti de Hoelt ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Lamberti ex alio quem censum trium librarum dicte monete antedictus 
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quondam Willelmus Loijer erga prefatum Godefridum van den Molengrave 

emendo acquisierat prout in litteris atque in hereditario censu quinque 

librarum monete predicte solvendo hereditarie Remigii confessoris ex domo 

orto atque horreo et eius fundo Arnoldi dicti Baten zoen de Bucstel sitis 

in parochia de Bucstel prope locum dictum Ledemans Loect inter 

hereditatem que fuerat Ludovici dicti Kelners ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio atque ex quadam hereditate dicti Arnoldi (dg: 

Bath) Baten zoen dicta communiter Ledemans Loect quatuor lopinos 

siliginis mensure de Busco annuatim in semine capiente sita ibidem necnon 

ex duobus agris terre dicti Arnoldi Baten zoen dimidium modium siliginis 

dicte mensure annuatim in semine capientibus sitis in dicta parochia de 

Bucstel inter aggerem dictum communiter Kercdijke ex uno et inter 

hereditatem Johannis dicti Houbraken ex alio quem censum quinque librarum 

dicte monete antedictus quondam Willelmus Loijer erga prefatum Arnoldum 

Baten zoen de Bucstel emendo acquisierat prout in litteris atque in 

hereditario censu quadraginta solidorum sepedicte monete solvendo 

hereditarie pasche ex quodam prato Arnoldi Liben zoen de Lijemde dicto 

communiter die Pranghe sito in  parochia de Bucstel ad locum dictum 

Lijemde inter hereditatem Henrici Heijnmans soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Rutghers soen ex alio vendito dicto quondam Willelmo 

Loijer a prefato Arnoldo Liben zoen de Lijemde prout in litteris necnon 

in hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex quatuor lopinatis 

terre siliginee Arnoldi dicti (dg: Liben) Lijben soen sitis in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem Johannis Rutghers 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Meijelsfoert ex alio quam 

paccionem dictus quondam Willelmus Loijer erga prenominatum Arnoldum 

Lijben soen emendo acquisierat prout in litteris legitime supportavit 

(dg: Jacobo) magistro Jacobo Groij suo filio promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Coptiten et Uden datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 110v 02 vr 23-03-1403. 

(dg: Matheus zvw). 

 

(dg: Matheus filius qu). 

 

BP 1183 f 110v 03 wo 21-03-1403. 

Johannes van Hemert Dircs soen en Baudewinus heren Roelofs van Maren 

beloofden aan Matheus zvw Ywanus van Gravia, tbv hem, Henricus Yegher en 

Albertus zvw Reijnerus Loden, gedurende 6 jaar, ingaande Pasen aanstaande 

(zo 15-04-1403), elk jaar met Pasen, 22 Hollandse gulden geld van wijlen 

graaf Willelmus van Holland of ander paijment van dezelfde waarde te 

betalen. Voornoemde Johannes en Baudewinus zullen de maasdijken die behoren 

bij een boomgaard, gnd Bate Loden Bogart, in Maren, tussen voornoemde 

Baudewinus enerzijds en erfgoed gnd der Heijligen Hof van Maren anderzijds, 

onderhouden van het oude werk, zó dat voornoemde Aleijdis (dg: weduwe van 

{verder niets}) en Henricus Yeger daarvan geen schade ondervinden. 

Voornoemde Johannes en Baudewinus zullen de twee eerste jaren in de 

boomgaard 26 appel- of peren-“poeteren” planten, en de andere 4 jaar 13; en 

in elk van de 6 jaar nog 50 “wilgen poeteren” waar dit het meest nodig is. 

Voornoemde Matheus en Henricus Yeger zullen op de boomgaard een huis bouwen 

van 4 gebinten. Voornoemde Johannes van Hemert en Baudewinus zullen het 

huis voor hun rekening onderhouden van dak en wanden en schade aan het huis 

vergoeden, tenzij die niet vermijdbaar was door overstroming en brand 

wegens oorlog. 

 

Johannes de Hemert Dircs soen et Baudewinus heren Roelofs de Maren 

promiserunt indivisi super omnia Matheo filio quondam Ywani de Gravia ad 

opus sui et ad opus Henrici Yegher #et Alberti filii quondam Reijneri 

Loden# quod ipsi Johannes et Baudewinus dabunt et exsolvent dictis Matheo 
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et Henrico ad spacium sex annorum festum pasche proxime futurum immediate 

sequentium anno quolibet dictorum sex annorum viginti duos florenos 

Hollandie monete quondam comitis Willelmi de Hollandia seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris in festo pasche et pro primo termino a pascha 

proxime futuro ultra annum et sic deinceps dictis aliis quinque annis 

durantibus tali conditione quod dictus Johannes et Baudewinus (dg: 

quoddam pomerium ad Aleijdem relictam dicti quond) aggeres Mose (dg: 

quoscumque) ad quoddam pomerium #{in margine sinistra:} dictum Bate Loden 

Bogart# (dg: Aleijdis relicte dicti quondam Ywani de Gravia et dicti 

Henrici Yegher) !spectantem situm in parochia de Maren inter hereditatem 

dicti Baudewini ex uno et inter hereditatem dictam der Heijligen Hof de 

Maren ex alio dicto spacio tenebunt et observabunt in bona dispositione 

(dg: sic quod dicte Aleijdi) ab omni opere antiquo sic quod dictis 

Aleijdi et Henrico Yeger et supra dictum pomerium dampna non eveniant 

quovis modo in futurum hoc etiam annexo quod dicti Johannes et Baudewinus 

quolibet #primis duobus annis# dictorum sex annorum plantabunt et 

plantare tenebuntur in dicto pomerio viginti sex #bonas# plantas pomorum 

seu pirorum et reliquis quatuor annis predictorum sex annorum tredecim 

(dg: pla) bonas plantas pomorum seu pirorum atque quolibet anno dictorum 

sex annorum quinquaginta plantas saliceas dictas vulgaliter wilgen 

poeteren temporibus et locis in (dg: dicto) premissis magis aptis et 

necessariis hoc addito quod dicti Matheus et Henricus Yeger supra dictum 

pomerium edificabunt aut edificari facient et procurabunt unam domum 

quatuor ligaturarum bonam et (dg: laudabilem) competentem ad immanendum 

et inhabitandum tali conditione quod dicti Johannes de Hemert et 

Baudewinus eandem domum dicto spatio pendente tenebunt et servabunt ac 

servare tenebuntur de tecto et parietibus in bona et laudabili 

dispositione suis propriis expensis observabunt et dampna (dg: e) eisdem 

Matheo et Henrico evenienda aut eventura dicto spacio durante (dg: d) 

occasione dicte domus deponere nisi dumtaxat per casum inevitabilem 

scilicet #per# inundationem aquarum aut per incendia guerrarum 

annihilarentur ut dictus Johannes et Baudewinus repromiserunt. Testes 

Roesmont et Broeder datum quarta post oculi. 

 

BP 1183 f 110v 04 wo 21-03-1403. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende en zijn vrouw Hadewigis dvw Willelmus 

gnd Over die Acker droeg over aan Willelmus gnd Over die Acker, Godefridus 

en Aleijdis, kv voornoemde Jordanus en Hadewigis, al hun erfelijke 

goederen, te weten erfgoederen, cijnzen en pachten, met het vruchtgebruik 

daarin, echter voor voornoemde Jordanus en Hadewigis gereserveerd {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende maritus legitimus Hadewigis 

sue uxoris filie quondam Willelmi dicti Over die Acker et dicta Hadewigis 

cum eodem Jordano tamquam cum tutore omnia et singula sua bona (dg: 

hereditaria quo) hereditaria scilicet hereditates census et pacciones 

quocumque locorum (dg: fur) consistentia sive sita #simul cum usufructu# 

#{in margine sinistra:} simul cum usufructu eedem in illis competente# ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Willelmo dicto Over die Acker 

Godefrido et Aleijdi liberis eorundem (dg: Jordo et H) Jordani et 

Hadewigis promittentes super omnia habita et habenda ratam servare salvis 

tamen dictis Jordano et Hadewigi et sibi reservatis 

 

1183 f.111r. 

 quarta post oculi: woensdag 21-03-1403. 

 

BP 1183 f 111r 01 wo 21-03-1403. 

Mijchael nzv Johannes gnd van den Doren van Scijnle verkocht aan Ghisbertus 

Lobbe een huis, tuin en aangelegen erfgoed, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Eijnde, tussen Mathijas gnd Nuwelaet enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Paulus zvw Arnoldus Hutman en met 
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het andere eind aan een gemene weg, aan hem in pacht uitgegeven door de 

broers Walterus en Bartholomeus, kvw Henricus Dircs soen, belast met de 

pacht in de brief vermeld. 

 

Mijchael filius naturalis Johannis dicti van den Doren de Scijnle domum 

et ortum ac hereditatem sibi adiacentem sitos in parochia de Scijnle ad 

locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Mathije dicti Nuwelaet ex 

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

hereditatem Pauli filii quondam Arnoldi Hutman et cum reliquo fine ad 

communem plateam datos #sibi# ad hereditarium pactum a Waltero et 

Bartholomeo fratribus liberis quondam Henrici Dircs soen prout in 

litteris hereditarie vendidit Ghisberto Lobbe supportavit cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta ut dicebat. Testes 

Scilder et Broeder datm quarta post oculi. 

 

BP 1183 f 111r 02 wo 21-03-1403. 

Hr Goeswinus van Aa ridder verhuurde aan Henricus Dircs soen van Dedemen, 

Gerardus Willems soen van der Sluijsen, Henricus Muijl en Petrus van 

Huesselingen zvw Johannes van den Bevinc, (1) erfgoederen, behorend aan 

vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht sv voornoemde hr Goeswinus, 

gnd die Goide van Luttervelt, (dg: in Dorren bij Ravensteijn), (2) 2 

stukken land, 6 morgen 86 roeden groot, (2a) in Langel, tussen een gemene 

steeg enerzijds en Henricus gnd Groten anderzijds, (2b) in Dorren, ter 

plaatse gnd Luusselaer, naast wijlen Gerardus van Aa, voor een periode van 

12 jaar, ingaande Sint-Lambertus aanstaande (ma 17-09-1403), per jaar voor 

40 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus graaf van Holland of de 

waarde in goud etc, met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen in Den Bosch te 

betalen, voor het eerst over 2 jaar (vr 01-05-1405). Voornoemde Henricus 

Dircs soen, Gerardus Willems soen, Henricus Muijl en Petrus van 

Huesselingen zullen elk van de 12 jaar namens voornoemde vrouwe Katherina 3 

schelling cijns betalen aan Theodericus Doijs, geld waarin die cijns 

betaald moet worden aan voornoemde Theodericus Doijs, Johannes van Langel 

en Reijnkinus van Dedemen, gaande uit voornoemde 2 stukken land, maar 

voornoemde vrouwe Katherina zal die drie schelling cijns in mindering 

brengen op voornoemd geld. Voornoemde Henricus, Gerardus, Henricus en 

Petrus zullen alle dijken, waterlaten, sluizen en sloten van voornoemde 

goederen onderhouden voor de scouwe. Maar zou het die dijken, voor een deel 

of in hun geheel, overkomen door overstroming van rivieren verzwakt te 

worden, wat genoemd wordt “wadich te werden”, dan zal voornoemde vrouwe 

Katherina, voor haar rekening, die dijken laten herstellen. De brief van de 

buitenlui aan één van hen overhandigen, die het eerst komt. Hij betaalde 5½ 

groot. 

 

Duplicetur. 

(dg: domina Katherina relicta #domini# quondam Henrici de Mordrecht 

militis bo) #dominus Goeswinus de Aa miles# quasdam hereditates ad (dg: 

se) !spectantes #dominam Katherinam relictam domini quondam Henrici de 

Mordrecht eius sororem spectantes# dictas die Goide van Luttervelt (dg: 

sitas in parochia de Dorren prope Ravensteijn locavit recto in parte 

locavit recto locationis modo) atque duas pecias terre sex jugera (dg: 

terr) et octoginta sex virgatas terre continentes (dg: sit) quarum una in 

parochia de Langel inter communem stegam ex uno et inter hereditatem 

Henrici dicti Groten #ex alio# et reliqua in parochia de Dorren in loco 

dicto Luusselaer contigue iuxta hereditatem quondam Gerardi de Aa #site 

sunt# ut dicebat locavit recto locationis modo Henrico Dircs soen de 

Dedemen Gerardo Willems soen van der Sluijsen Henrico Muijl Petro de 

Huesselingen filio quondam Johannis van den Bevinc ab eisdem Henrico 

Gerardo Henrico et Petro ad spacium duodecim annorum festum beati 

Lamberti proxime futurum sine medio subsequentium possidendas anno 

quolibet dictorum duodecim annorum pro quadraginta Hollant gulden monete 
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quondam domini Willelmi comitis Hollandie seu pro valore #in auro# etc 

(dg: et pro primo ter) in festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum 

et pro primo termino a festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum 

proxime futuro ultra (dg: annum) #duos annos# et in Busco tradendis #et 

sic deinceps dicto spacio pendente# promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii repromiserunt indivisi 

super omnia #ad opus dicte domine Katherine# tali conditione quod dicti 

Henricus Dircs soen Gerardus Willems soen Henricus Muijl et Petrus de 

Huesselingen dabunt et exsolvent ex parte et nomine antedicte domine 

Katherine #Theoderico Doijs# dictis duodecim annis durantibus (dg: III 

solidi) III solidos #census# in tali moneta in quali huiusmodi III solidi 

dicto (dg: Stephano) Theoderico Doijs Johanni de Langel et Reijnkino de 

Dedemen ex supradictus duabus peciis terre annuatim de jure sunt solvendi 

sed dicta domina Katherina huiusmodi tres solidos census dictis Henrico 

Gerardo Henrico et Petro dictis duodecim annis defalcabit de supradicta 

pecunia antedicte domine Katherine a iamdictis Henrico Gerardo Henrico et 

Petro solvenda ut prefertur hoc etiam addito quod dicti Henricus Gerardus 

Henricus et Petrus omnes aggeres aqueductus sluijsas et fossata ad 

premissa de jure spectantes dictis duodecim annis durantibus #sub eorum 

propriis expensis et laboribus# in bona et laudabili dispositione coram 

circumspectione dicta scouwe #tenebunt et observabunt# sic quod dicte 

domine Katherine et ad et supra hereditates supradictas dampna non 

eveniant quovis modo in futurum salvo (dg: -is) tamen dictis Henrico 

Gerardo Henrico et Petro illo quod si contingat dictos aggeres in parte 

vel in toto ab inundatione fluctuum frangi quod exponetur wadich te 

werden quod extunc dicta domina Katherina sub suis expensis propriis 

tales aggeres recuperare (dg: et facere) procurabit et in bona et 

laudabili dispositione facere tenebitur ut dicti Henricus Gerardus 

Henricus et Petrus (dg: palam recognoverunt) ex una et dictus dominus 

Goeswinus ex alia parte recognoverunt et super omnia promiserunt. Testes 

Roesmont et Broeder datum supra. Tradetur littera extraneorum uni 

dictorum quatuor prius venienti #et# solvit VJ grossos. 

 

BP 1183 f 111r 03 wo 21-03-1403. 

Johannes van den Perre zvw Willelmus van den Perre van Geffen verkocht aan 

Rodolphus van Tula zv Johannes van Hoesden, tbv Willelmus, Metta en 

Heijlwigis, nkv voornoemde Johannes van den Perre, door voornoemde Johannes 

verwekt bij Elizabeth van Kessel, een n-erfcijns van 25 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

navolgende erfgoederen, (1) 5 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd dat 

Rosmaet, tussen Willelmus van den Perre bv voornoemde verkoper enerzijds en 

Henricus Claes zoen anderzijds, (2) 3 roeden beemd, in Geffen, ter plaatse 

gnd die Vrede, tussen Petrus gnd Aleijten Gerijts soen enerzijds en mr 

Johannes van Zelant anderzijds, (3) 14 hont land, in Geffen, op de plaats 

gnd die Gemeijnt, boven, tussen Metta wv Johannes Bathen soen van Geffen 

enerzijds en Johannes Aben soen anderzijds, (4) 2 hont land, aldaar, op 

voornoemde gemeint, tussen jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant 

enerzijds en Johannes Aben soen anderzijds, (5) 1 zesterzaad roggeland, in 

Geffen, ter plaatse gnd Caprode, tussen Walterus van den Poel enerzijds en 

Willelmus Lemmen soen anderzijds, (6) een kampje lands, in Geffen, tussen 

Gerardus Hals enerzijds en Egidius Baudewijns soen anderzijds, (7) 2 

zesterzaad land, Geffen, ter plaatse gnd den Osseren Wech, tussen de 

waterlaat gnd die Runne enerzijds en een weg gnd den Osseren Wech 

anderzijds, (8) 1 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd ter Meerwijnde 

Braec, tussen Willelmus van der Masen enerzijds en Willelmus van Zelant 

anderzijds, (9) 4 lopen land, in Geffen, ter plaatse gnd opten Leijwech, 

tussen Petrus Dircs soen enerzijds en Lambertus gnd Lem van Vechel 

anderzijds, (10) 3 lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd opten 

Tommellen, tussen Johannes Bergher enerzijds en Heijmerec Groij anderzijds, 

(11) 1 zesterzaad land, {f.111v} in Geffen, tussen Hilla van Aafoerden 

enerzijds en erfgoed gnd dat Gheselse Lant anderzijds, met een eind 
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strekkend aan de hoeve van Ghisbertus van de Doorn die daar ligt, (12) 6 

lopen roggeland, in Geffen, ter plaatse gnd ten Tijdebergen, tussen 

Willelmus van den Perre enerzijds en voornoemde waterlaat gnd die Runne 

anderzijds, (13) 1 zesterzaad roggeland, in Geffen, naast het hek gnd 

Hecken bij Hoppenbrouwers, tussen erfgoederen gnd die Aenweijnden enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (14) een stuk roggeland, in Geffen, ter 

plaatse gnd aen die Wijc, beiderzijds tussen Rodolphus Bubbe, (15) 2½ 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd Vinckel, zoals die daar aan 

Johannes den Neijnser per maat gnd den hoefslach behoorden, (16) 8 hont 

land, in Nuland, ter plaatse gnd Vinckel, zoals die 8 hont aan wijlen 

Arnoldus van den Perre per maat gnd den hoefslach behoorden. Zouden één of 

twee van de natuurlijke kinderen sterven zonder wettig nageslacht, dan gaat 

dat deel naar de andere(n). Zou ze alle drie sterven zonder wettig 

nageslacht, dan gaat de cijns naar voornoemde verkoper als hij dan leeft, 

en anders naar zijn naaste erfgenamen die dan leven. 

 

Johannes van den Perre (dg: de) filius quondam Willelmi van den Perre de 

Geffen hereditarie vendidit Rodolpho de Tula filio Johannis de Hoesden ad 

opus Willelmi Mette et Heijlwigis puerorum naturalium eiusdem Johannis 

van den Perre ab eodem Johanne et Elizabeth de Kessel pariter genitorum 

hereditarium censum viginti quinque aude scilde boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex hereditatibus infrascriptis videlicet ex quinque 

hont terre dicti venditoris sitis in parochia de Lijttoijen ad locum 

dictum dat Rosmaet inter hereditatem Willelmi van den Perre fratris dicti 

venditoris ex uno et inter hereditatem Henrici Claes zoen ex alio atque 

ex tribus virgatis prati sitis in parochia de Geffen ad locum dictum die 

Vrede inter hereditatem Petri dicti Aleijten Gerijts soen ex uno et inter 

hereditatem magistri Johannis de Zelant ex alio necnon ex quatuordecim 

hont terre sitis in iamdicta parochia de Geffen supra locum dictum die 

Gemeijnt superius inter hereditatem Mette relicte quondam Johannis Bathen 

soen de Geffen ex uno et inter hereditatem Johannis Aben soen ex alio 

item ex duobus hont terre sitis ibidem supra dictam communitatem inter 

hereditatem domicelle Luijtgardis relicte quondam Johannis de Nuwelant ex 

uno et inter hereditatem Johannis Aben soen ex alio item ex una 

sextariata terre siliginee sita in dicta parochia de Gefffen ad locum 

dictum Caprode inter hereditatem Walteri van den Poel ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Lemmen soen ex alio item ex quodam campulo terre 

sito in jamdicta parochia inter hereditatem Gerardi Hals ex uno et inter 

hereditatem Egidii Baudewijns soen ex alio item ex duabus sextariatis 

terre sitis in dicta parochia de Geffen ad locum dictum den Osseren Wech 

inter aqueductum dictum die Runne ex uno et inter quamdam viam dictam den 

Osse#re#n Wech ex alio item ex una lopinata terre sita in iamdicta 

parochia ad locum dictum ter Meerwijnde Braec inter hereditatem Willelmi 

van der Masen ex uno et inter hereditatem Willelmi de Zelant ex alio item 

ex quatuor lopinatis terre sitis in parochia de Geffen predicta (dg: 

inter hereditatem) ad locum dictum opten Leijwech inter hereditatem Petri 

Dircs soen ex uno et inter hereditatem Lamberti dicti Lem de Vechel ex 

alio item ex tribus lopinatis terre siliginee sitis in parochia iamdicta 

ad locum dictum opten Tommellen inter hereditatem Johannis Bergher ex uno 

et inter hereditatem Heij#merec# Groij ex alio item ex una sextariata 

terre sita 

 

1183 f.111v. 

 quarta post oculi: woensdag 21-03-1403. 

 quinta post oculi: donderdag 22-03-1403. 

 

BP 1183 f 111v 01 wo 21-03-1403. 

sita in parochia de Geffen predicta inter hereditatem Hille de Aafoerden 

ex uno et inter hereditatem dictam dat (dg: Ghesel) Gheselsche Lant ex 

alio tendente cum uno fine versus mansum Ghisberti de Spina ibidem 
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consistentem item ex VI lopinatis terre siliginee sitis in iamdicta 

parochia ad locum dictum (dg: op) ten Tijdebergen inter hereditatem 

Willelmi van den Perre ex uno et inter dictum aqueductum die Runne 

vocatum ex alio item ex quadam sextariata terre siliginee sita in dicta 

parochia de Geffen iuxta repagulum dictum Hecken (dg: quod) bij 

Hoppenbrouwers inter hereditates dictas die Aenweijnden ex uno et inter 

communem viam ex alio item ex pecia (dg: si) terre siliginee sita in 

parochia iamdicta ad locum dictum aen die Wijc inter hereditatem (dg: 

Roel) Rodolphi Bubbe ex utroque latere coadiacentem atque !in duobus et 

dimidio jugeribus terre dicti venditoris sitis in parochia de Nuwelant 

(dg: sup) ad locum dictum Vinckel (dg: prout huiusmodi) in ea quantitate 

qua huiusmodi duo et dimidium jugera terre Johanni den Neijnser per 

mensuram dictam den hoefslach competebant (dg: ut dicebat) necnon ex octo 

hont terre sitis in iamdicta parochia de Nuwelant in dicto loco Vinckel 

vocato prout huiusmodi octo hont quondam Arnoldo van den Perre competere 

solebant per mensuram den hoefslach vocatam ut dicebat promittens sub 

obligatione dictarum hereditatum warandiam et sufficientem facere tali 

conditione si contingat unum vel duos e dictis pueris naturalibus 

ab#sque# prole legitima ab eo vel eis generanda superviva remanente mori 

quod extunc portio huiusmodi decedenti seu decedentibus competens in 

hereditario censu supradicto ad alterum seu alios dictorum puerorum 

naturalium supervivum vel supervivos remanentem seu remanentes 

hereditario jure succedet et plenarie devolvetur tali conditione quod si 

contingat dictos tres pueros naturales absque prole legitima ab eis seu 

altero eorundem generanda superviva remanente mori quod extunc antedictus 

hereditarius census viginti quinque auden scilden integraliter et pleno 

jure ad (dg: prox) dictum venditorem si ipsum protunc vivere contingat in 

humanis alioquin ad proximores heredes eiusdem venditoris protunc in 

humanis viventes succedet et devolvetur. Testes Aa et Scilder datum 

quarta post (dg: reminiscere) oculi. 

 

BP 1183 f 111v 02 wo 21-03-1403. 

Johannes zvw Willelmus van den Perre droeg over aan Rodolphus van Tula, tbv 

Elizabeth van Kessel dv Ghibo van Kessel, een hofstad, in Geffen, tussen 

Johannes Ghesen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke hofstad 

voornoemde Johannes verworven had van Johannes Deenkens soen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van den Perre quoddam domistadium situm 

in parochia de Gheffen inter hereditatem Johannis Ghesen soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio et quod domistadium dictus Johannes erga 

Johannem Deenkens soen acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: Elizabeth filie Ghibonis de Kessel cum litteris et jure 

promittens super) Rodolpho de Tula ad opus Elizabeth de Kessel filie 

Ghibonis de Kessel cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 111v 03 wo 21-03-1403. 

(dg: Johannes van Eten, Willelmus en Cristina, kvw). 

 

(dg: Johannes de Eten Willelmus et Cristina liberi quondam). 

 

BP 1183 f 111v 04 wo 21-03-1403. 

Johannes van Eten ev Sophija dvw Willelmus gnd Bastart van Bucstel, en 

Johannes, Willelmus en Cristina, kv voornoemde Johannes van Eten en 

Sophija, droegen over aan Alardus zvw Rodolphus van Emmichoven, tbv hem en 

zijn zuster Hilla dvw voornoemde Rodolphus, de helft van een hoeve, gnd 

Neverbosse, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter Lijemde, zoals deze helft 

door de naburen is afgepaald, en welke helft Willelmus, Henricus, Aleijdis 

en Mechtildis, kvw Willelmus Bastart van Bucstel, hadden geschonken aan 

voornoemde Johannes van Eten en zijn vrouw Sophija; en ze beloofden dat 

Henricus en Aleijdis, minderjarige kv voornoemde Johannes van Eten en 
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Sophija, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

 

Johannes de Eten maritus legitimus Sophije sue uxoris filie quondam 

Willelmi dicti Bastart de Bucstel Johannes Willelmus et Cristina liberi 

(dg: dicti) #dictorum# Johannis de Eten et Sophije cum tutore medietatem 

cuiusdam mansi dicti communiter (dg: Neder) #Never#bossche siti in 

parochia de Bucstel ad locum dictum Lutter Lijemde cum attinentiis 

eiusdem medietatis singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis prout dicta medietas cum suis attinentiis ibidem est limitata 

et per palas assignata ac divise per vicinos et quam medietatem cum suis 

attinentiis Willelmus Henricus Aleijdis et Mechtildis liberi quondam 

Willelmi Bastart de Bucstel hereditarie supportaverant dicto Johanni de 

Eten cum dicta Sophija sua uxore nomine dotis ad jus !prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Alardo filio quondam Rodolphi de Emmichoven ad 

opus sui et ad opus Hille sue sororis filie dicti quondam Rodolphi cum 

litteris et jure promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt insuper quod 

ipsi Henricum et Aleijdem liberos (dg: dicti) #dictorum# Johannis de Eten 

et (dg: Hadewigis) #Sophije# adhuc impuberes cum ad annos pubertatis 

pervenerint #ad opus eorundem Alardi et Hille# facient renuntiare ac eos 

perpetue tales habere quod non presument se jus in dicta medietate cum 

suis attinentiis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 111v 05 do 22-03-1403. 

Petrus van Langvelt zvw Godefridus van Langvelt verkocht aan Henricus van 

den Hertsberge 1/3 deel van 1 malder land, in Deurne, ter plaatse gnd 

Vlierden, ter plaatse gnd die Hertsberge, tussen hr Theodericus Rover 

ridder enerzijds en voornoemde Henricus van den Hertsberge anderzijds, van 

welke malder land het resterende 2/3 deel behoort aan voornoemde Henricus 

van den Hertsberge, dit 1/3 deel belast met 1/3 deel van 7½ penning cijns 

en van 2 hoenderen, welke cijns en hoenderen uit geheel de malder gaan. 

 

Petrus de Langvelt filius quondam Godefridi de Langvelt terciam partem 

cuiusdam maldrate terre site in parochia de Doerne ad locum dictum 

Vlierden in loco dicto die Hertsberge inter hereditatem domini Theoderici 

Rover militis ex uno et inter hereditatem Henrici van den Hertsberge ex 

alio et de qua maldrata terre relique due tercie partes ad eundem 

Henricum van den Hertsberge spectant ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Henrico van den Hertsberge promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta tercia parte septem et dimidii denariorum 

census et duorum pullorum qui census et pulli ex dicta integra maldrate 

tterre annuatim de jure sunt solvendi ut dicebat. Testes Nijcholaus et 

Wil datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 111v 06 do 22-03-1403. 

Henricus zvw Rutgherus van der Hellen verkocht aan Henricus die Jonger en 

zijn broer Johannes, kvw Theodericus die Jonger, (1) een stuk land, in 

Dinther, ter plaatse gnd Boeckart, tussen Johannes van Dordrecht enerzijds 

en Yda Bijls en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

dijk gnd Molendijc, belast met 5 penning cijns aan de heer van Helmond, (2) 

een stuk land en een aangelegen stuk beemd, in Dinther, ter plaatse gnd 

Boeckart, tussen voornoemde Johannes van Dordrecht enerzijds en Hubertus 

van Ghemert anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde dijk, het 

stuk beemd belast met een b-erfcijns van 10 penning gemeen paijment aan de 

kerk van Dinther, (3) 1/3 deel in een kamp, gnd die Beijtelshorst, 3 bunder 

groot, {f.112r} gelegen deels in Veghel en deels in Schijndel, naast de 

molen van Kijlsdonc, tussen voornoemde Johannes van Dordrecht enerzijds en 

Theodericus van Dijnther en zijn broer Arnoldus anderzijds, dit 1/3 deel 

belast met 1 oude groot aan de hertog. 
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Henricus filius quondam Rutgheri van der Hellen peciam terre sitam in 

parochia de Dijnther ad locum dictum Boeckart inter hereditatem Johannis 

de Dordrecht ex uno et inter hereditatem Yde Bijls et eius liberorum ex 

alio #tendentem cum uno fine ad aggerem dictum Molendijc# item peciam 

terre et peciam prati sibi adiacentem sitas in parochia et loco predictis 

inter hereditatem dicti Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem 

Huberti de Ghemert ex alio #tendentes cum uno fine ad aggerem predictum# 

item (dg: unum bonarium prati) item terciam partem ad ipsum spectantem in 

quodam campo dicto die Beijtelshorst tria bonaria continente sito in 

 

1183 f.112r. 

 quinta post oculi: donderdag 22-03-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis marcii die XXII: donderdag 22-03-1403. 

 

BP 1183 f 112r 01 do 22-03-1403. 

partim in parochia de (dg: Ghestel) #Vechel# et partim in parochia de 

Scijnle (dg: ad locum) juxta molendinum de Kijlsdonc inter (dg: 

hereditatem Theoderici) hereditatem dicti Johannis de Dordrecht ex uno et 

inter hereditatem Theoderici de Dijnther et Arnoldi eius fratris ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico die Jonger et Johanni suo fratri 

liberis quondam Theoderici die Jonger promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis uno grosso antiquo (dg: ex) domino nostro 

duci ex dicta tercia parte dicti campi (dg: solvendo) et (dg: l) quinque 

denariis census domino de Helmont ex primodicta pecia terre et 

hereditario censu X denariorum communis pagamenti ex dicta pecia prati 

eccelsie de Dijnther solvendis. Testes Nijcholaus et Wil datum (dg: 

quarta) quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 112r 02 do 22-03-1403. 

Johannes Deenkens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Deenkens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 03 do 22-03-1403. 

Engbertus zvw Denkinus Emmen soen verkocht aan Mijchael Houbraken een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

streep lands, in Schijndel, ter plaatse gnd die Bucstelse Hoeve, tussen 

Bela Houbrakens enerzijds en Henricus bv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Engbertus filius quondam Denkini Emmen soen hereditariie vendidit 

Mijchaeli Houbraken hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex strepa terre sita in parochia de Scijnle ad 

locum dictum die Bucstelsche Hoeve inter hereditatem Bele Houbrakens ex 

uno et inter hereditatem Henrici fratris dicti venditoris ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 04 do 22-03-1403. 

Arnoldus die Wever zv Arnoldus die Wever van Berze verkocht aan Gerardus zv 

Willelmus Vos van Berze 1 bunder broekland, in Oirschot, in Spoordonk, ter 

plaatse gnd die Locht, tussen Nijcholaus Ghiben soen enerzijds en Margareta 

van den Kijevits Hoeven anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats 

gnd die Langdonc en met het andere eind aan de heide aldaar, met de sloten, 

belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld aan de heer van Helmond. 

 

Arnoldus die Wever filius Arnoldi die Wever de Berze unum bonarium 

paludis situm in parochia de Oerscot !inter Spoerdonc ad locum dictum die 

Locht inter hereditatem Nijcholai Ghiben soen ex uno et inter hereditatem 

Margarete van den Kijevits Hoeven ex alio tendens cum uno fine ad locum 

dictum die Langdonc et cum reliquo fine ad mericam ibidem (dg: ut dicebat 

hereditarie ven) in ea quantitate qua ibidem situm est simul cum fossatis 
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ad premissa spectantibus ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio 

Willelmi Vos de Berze promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu XL solidorum 

monete domino de Helmont exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 05 do 22-03-1403. 

Henricus Bathen zvw Arnoldus Eghen verkocht aan Arnoldus van den Waude zvw 

Henricus een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Aude Eijnde Stat, 

tussen voornoemde Arnoldus van den Waude enerzijds en wijlen Reijnerus 

Willems anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Henricus Bathen filius quondam Arnoldi Eghen peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum die Aude Eijnde Stat inter 

hereditatem Arnoldi van den Waude filium! quondam Henrici ex uno et inter 

hereditatem quondam Reijneri Willems ex alio hereditarie vendidit dicto 

Arnoldo van den Waude promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 06 do 22-03-1403. 

Goeswinus Zeghers soen van den Wijel, Petrus Jacobs soen en Zegherus van 

Wordragen beloofden aan Hubertus van Ghemert 50 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Goeswinus Zeghers soen van den Wijel Petrus Jacobs soen et Zegherus de 

Wordragen promittens! indivisi super omnia Huberto de Ghemert L novos 

Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 07 do 22-03-1403. 

Arnoldus Kathelinen soen, zijn zoon Adam en Reijnerus Scaden beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 35 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403; 9+30+31+30+31+31+30+1=193 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Arnoldus Kathelinen soen Adam eius filius et Reijnerus Scaden promiserunt 

indivisi super omnia (dg: dci) Andree de Drodis ad opus etc XXXV aude 

scilde Francie ad (dg: om) Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

(dg: unius) duorum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 08 do 22-03-1403. 

Rutgherus van Audenhoven verkocht aan Henricus van Heze een stuk land, in 

Beek, ter plaatse gnd Brekelen, tussen Snellardus Mijskens enerzijds en kvw 

Stephanus Willekens anderzijds. 

 

Rutgherus de Audenhoven peciam terre (dg: dictam) sitam in parochia de 
!de Beke ad locum dictum Brekelen inter hereditatem Snellardi Mijskens ex 

uno et inter hereditatem (dg: Step) liberorum quondam Stephani Willekens 

ex alio #ut dicebat# (dg: ut dedit ad hereditarium censum) #hereditarie 

vendidit# Henrico de Heze (dg: ab eodem hereditarie possidendam pro #uno 

grosso antiquo# X denariis antiqui census dandis sibi ab alio Thome 

apostoli ex premissis) promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 09 do 22-03-1403. 

Johannes van den Eijgen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Eijgen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 10 do 22-03-1403. 

Voornoemde Henricus koper beloofde aan voornoemde Rutgherus 37½ 

Stramprooise gulden en 4 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis 
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aanstaande (za 02-02-1404) te betalen. 

 

Dictus Henricus emptor promisit super omnia dicto Rutghero XXXVII et 

dimidium Stramproedsche gulden (dg: vel valorem ad) et quatuor nov[os] 

Gelre gulden vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 11 do 22-03-1403. 

Walterus die Vos zvw Arnoldus die Vos verkocht aan Albertus zvw Albertus 

gnd Aeb Hillen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Vught Sint-

Lambertus, in de kampen voor Vlijmen, tussen het kamp gnd tHeren Camp 

enerzijds en erfgoed van Marselius zvw Johannes Zelen soen anderzijds. 

 

Walterus die Vos filius quondam Arnoldi die Vos hereditarie vendidit 

Alberto filio quondam Alberti dicti Aeb Hillen soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex uno bonario prati sito in 

parochia de Vucht sancti Lamberti in campis ante Vlimen inter campum 

dictum tHeren Camp ex uno et inter hereditatem Marselii filii quondam 

Johannis Zelen soen ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 112r 12 do 22-03-1403. 

En hij han terugkopen gedurende 2 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (vr 02-

02-1403), met 30 nieuwe Gelderse gulden zoals die nu in de beurs gaan of de 

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

van wederkoop naar rata van de tijd. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van voornoemde schepenen, mr Godefridus van Rode, mr Johannes van Hees en 

Lambertus Campen. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum (dg: proxime preteritum si) 

festum purificationis proxime preteritum sine medio sequentium semper 

dicto spacio pendente cum XXX novis Gelre gulden quales jam ad bursam 

currunt vel valorem in auro et cum arrestadiis si que fuerint et cum 

paccione anni redemptionis juxta ratam temporis. Actum in camera anno 

CCCCmo tercio mensis marcii die XXII hora vesperarum presentibus dictis 

scabinis magistro Godefrido de Rode magistro Johanne de Hees et Lamberto 

Campen. 

 

1183 f.112v. 

 quinta post oculi: donderdag 22-03-1403. 

 

BP 1183 f 112v 01 do 22-03-1403. 

Metta Werners svw Petrus van Hijntham zvw Delija Werners verkocht aan haar 

dochter Elizabeth een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Liemde te leveren, gaande uit 1/3 deel, dat aan voornoemde 

Metta gekomen was na overlijden van haar voornoemde broer Petrus, in een 

b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 3½ mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 3½ mud Lambertus zvw Danijel van den 

Acker beloofd had aan zijn broer Engbertus, met Lichtmis in Liemde te 

leveren, gaande uit alle erfgoederen die aan voornoemde Engbertus gekomen 

waren na erfdeling na overlijden van zijn ouders, gelegen onder de dingbank 

van Liemde, welke pacht van 2½ mud wijlen voornoemde Petrus van Hijntham 

gekocht had van voornoemde Engbertus. 

 

Metta Werners soror quondam Petri de Hijntham filii quondam Delije 

Werners cum tutore hereditarie vendidit Elizabeth sue filie hereditariam 

paccionem trium sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Lijemde tradendam ex tercia parte (dg: 
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ad ipsam) dicte Mette de morte dicti quondam Petri sui fratris 

successione advoluta in hereditaria paccione duorum et dimidii modiorum 

siliginis dicte mensure de hereditaria paccione trium et dimidii modiorum 

siliginus mensure de Busco quam paccionem trium et dimidii modiorum 

siliginis Lambertus filius quondam Danijelis van den Acker promiserat se 

daturum et soluturum Engberto suo fratri hereditarie purificationis et in 

Lijemde tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus antedicto Engberto 

de morte suorum quondam parentum successione advolutis quocumque locorum 

infra jurisdictionem dictam dijngbanc de Lijemde consistentibus sive 

sitis prout huiusmodi hereditates ibidem sunt situate et dicto Engberto 

mediante divisione hereditaria (dg: p) inter predictum Engbertum et suos 

in hoc coheredes prius habita cesserunt in partem et quam paccionem 

duorum et dimidii modiorum siliginis dictus quondam Petrus de Hijntham 

erga Engbertum predictum acquisierat emendo prout in litteris quas 

vidimus promittens super omnia (dg: habita et habenda) warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Wil 

datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 112v 02 do 22-03-1403. 

Willelmus zv Nijcholaus gnd Lemkens soen verkocht aan Gerardus van 

Derenborch, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Kemerlinc, een 

lijfpacht van 2 steen vlas bereid tot de hekel en 6 hoenderen, met Kerstmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, gnd Vranckenvoertse Camp, in 

Veghel, ter plaatse gnd Hamvelt, tussen Agnes Boertmans enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het 

andere eind aan voornoemde Agnes. De langstleevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Willelmus filius Nijcholai dicti (dg: Claus) Lemkens soen legitime 

vendidit Gerardo de Derenborch ad opus sui et ad opus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis Kemerlinc vitalem pensionem duorum steen 

lini parati ad scalcrum et sex pullorum solvendam anno quolibet ad vitam 

eorum seu alterius eorundem diutius viventis et non ultra nativitatis 

#Domini# et in Busco tradendam ex quodam campo dicto Vranckenvoertsche 

Camp sito in parochia de Vechel ad locum dictum Hamvelt inter hereditatem 

Agnetis Boertmans ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum 

uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem dicte Agnetis 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

hoc adiuncto quod alter diiutius vivens integraliter levabit et cum ambo 

mortui fuerint erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112v 03 do 22-03-1403. 

Walterus nzv hr Johannes Koecke priester droeg over aan Jutta ?Loijers en 

Aleijdis dvw Johannes van den Zande een huis en tuin, in Esch, naast het 

Zand, tussen Gerardus van Essche smid enerzijds en erfgoed gnd dat Colvelt 

anderzijds, aan hem overgedragen door Gerardus zvw Gerardus Scoenmaker. 

Voornoemde Jutta zal haar helft bezitten zolang ze leeft, en na haar 

overlijden gaat haar helft naar haar natuurlijke kinderen Godefridus en 

Henricus, bij haar verwekt door Johannes Godevarts soen van Broechoven. 

 

Walterus filius naturalis domini Johannis Koecke presbitri domum et ortum 

sitos in parochia de Essche juxta arenam inter hereditatem Gerardi de 

Essche fabri ex uno et inter hereditatem dictam dat Colvelt ex alio 

supportatos sibi a Gerardo filio quondam Gerardi Scoenmaker prout in 

litteris hereditarie supportavit Jutte !Loijrs et Aleijdi filie quondam 

Johannis van den Zande cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

conditione quod (dg: medietas) dicta Jutta (dg: competens in premissis) 

suam medietatem dictorum domus et orti possidebit ad eius vitam et post 

decessum eiusdem Jutte ad Godefridum et Henricum (dg: li) pueros 

naturales eiusdem Jutte ab ipsa Jutta et Johanne Godevarts soen de 
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Broechoven pariter genitos #hereditarie# devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112v 04 do 22-03-1403. 

Mechtildis wv Henricus Aben verkocht aan Johannes die Haest en Johannes 

Cloet timmerman (1) alle eiken, in een kamp van voornoemde Mechtildis, in 

Gemonden, tussen voornoemde Mechtildis enerzijds en de gemeint anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint, (2) 6 gemerkte eiken, in een akker 

van voornoemde Mechtildis, aldaar, tegenover voornoemd kamp. Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornnoemde Mechtildis en wijlen Henricus, deden afstand. De 

bomen moeten uiterlijk op de laatste dag van mei (do 31-05-1403) aanstaande 

gezaagd zijn en uiterlijk op Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403) zijn 

afgevoerd. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Henrici Aben (dg: soen) cum tutore omnes 

arbores quercinas consistentes in quodam campo dicte Mechtildis sito in 

parochia de Ghemonden (dg: ad locum) inter hereditatem dicte Mechtildis 

ex uno et inter (dg: he) communitatem ex [alio] tendente cum uno fine ad 

communitatem et (verbeterd uit: ut) (dg: dicebat h) sex arbores quercinas 

signatas consistentes in quodam agro #dicte Mechtildis# sito ibidem in 

opposito dicti campi (dg: ?ts) ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

die Haest et Johanni Cloet carpentario promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Quo facto Goeswinus et Elizabeth 

liberi dictorum Mechtildis et quondam (dg: Elizabeth) Henrici #cum 

tutore# super premissis et jure ad opus dictorum emptorum hereditarie 

renuntiaverunt tali annexa conditione quod dicti emptores dictas arbores 

secabunt #ad crescentiam# infra hinc et ultimam diem mensis maii proxime 

futuram (dg: ad crescentiam et a fundo removebui) #et a radicibus 

amovebunt# et quod ipsi de fundo removebunt infra hinc et festum 

[J]ohannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 112v 05 do 22-03-1403. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde Mechtildis 113 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Bartholomeus aanstaande (vr 24-08-1403) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicte Mechtildi centum et 

XIII novos Gelre gulden (dg: vel valorem ad Bartholomei proxime futurum 

persolvendos testes d) scilicet IX boddrager vel X Vlemsche placken pro 

quolibet gulden computato ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.113r. 

 quinta post oculi: donderdag 22-03-1403. 

 sexta post oculi: vrijdag 23-03-1403. 

 

BP 1183 f 113r 01 do 22-03-1403. 

Reijnerus van Tricht alias gnd Noijden beloofde aan Henricus Borchs van 

Tuernout 200 nieuwe Gelderse gulden of ander Vlaams paijment van dezelfde 

waarde, met Pasen aanstaande (zo 15-04-1403) te betalen. 

 

Reijnerus de Tricht alias dictus Noijden promisit super omnia Henrico 

(dg: H) Borchs de Tuernout ducentos novos Gelre gulden vel aliud 

pagamentum Flandrense eiusdem valoris ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Nijcholaus et Willelmus datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 113r 02 do 22-03-1403. 

Gerardus zvw Everardus van den Hagen zvw Willelmus zvw Gerardinus droeg 

over aan Lucas zvw Petrus van den Nuwenhuze 4 lopen rogge n-erfpacht, maat 

van Son, uit ¼ deel, aan voornoemde Gerardus behorend, in een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Son, welke pacht van 2 mud voornoemde Gerardus, 
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zijn broer Arnoldus en hun zuster Elizabeth, kvw voornoemde Everardus, en 

Johannes Jans soen van Essche met Lichtmis op de onderpanden beurden, 

gaande uit alle erfgoederen, die aan wijlen voornoemde Willelmus gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Gerardinus, gelegen onder 

Son, ter plaatse gnd op Gheen Hoeve, zoals die erfgoederen aan voornoemde 

Arnoldus, Gerardus en Elizabeth en aan Bela en Willelmus, kvw voornoemde 

Everardus, gekomen zijn resp. aan hen zullen komen na overlijden van hun 

moeder Agnes, welke erfgoederen voornoemde Arnoldus, Gerardus, Elizabeth en 

Johannes Jans soen van Essche ev voornoemde Bela hadden uitgegeven aan de 

broers voornoemde Lucas, Petrus en Johannes, kvw Petrus van den Nuwenhuze, 

en Henricus Lanen soen, voor de grondcijnzen en voor voornoemde b-erfpacht 

van 2 mud rogge, aan voornoemde Arnoldus, Gerardus, Elizabeth en Johannes 

Jans soen van Essche te leveren. Na overlijden van voornoemde Lucas en zijn 

vrouw Elizabeth dv Johannes die Rode gaat de pacht van 4 lopen naar wettige 

kv voornoemde Lucas en Elizabeth. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Everardi van den Hagen filii quondam Willelmi 

filii quondam Gerardini (dg: medietatem) quatuor lopinos siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Zonne de quarta parte ad dictum Gerardum 

spectante in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

quam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure dictus Gerardus 

Arnoldus eius frater Elizabeth eorum soror liberi quondam Everardi 

predicti et Johannes Jans soen de Essche solvendam habuerunt hereditarie 

purificationis et supra hereditates infrascriptas tradendam ex omnibus 

hereditatibus que dicto quondam Willelmo de morte dicti quondam Gerardini 

sui patris successione fuerant advolute quocumque locorum infra parochiam 

de Zonne ad locum dictum op Gheen Hoeve situatis prout dicte hereditates 

ibidem site sunt et dictis Arnoldo Gerardo Elizabeth et Bele et Willelmo 

liberis dicti quondam Everardi successione sunt advolute et post mortem 

(dg: dicti quondam) Agnetis eorum matris advolventur quas hereditates 

predictas dicti Arnoldus Gerardus Elizabeth et Johannes Jans soen de 

Essche maritus et tutor legitimus dicte Bele dederant ad pactum Luce 

Petro Johanni fratribus liberis quondam Petri van den Nuwenhuze et 

Henrico Lanen soen scilicet pro censibus dominorum fundi et pro 

#predicta# hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dictis (dg: 

Gerardo) Arnoldo Gerardo Elizabeth et Johanni Jans soen de Essche exinde 

solvenda !solvenda ut dicebat hereditarie supportavit (dg: El) dicto Luce 

#promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere# tali 

annexa conditione quod dicti quatuor lopini siliginis hereditarie 

paccionis post decessum dicti Luce et Elizabeth (dg: filie) sue uxoris 

filie Johannis die Rode ad (dg: proximores) liberos legitimos dictorum 

Luce et Elizabeth ab eis pariter genitos et generandos devolvatur. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 113r 03 do 22-03-1403. 

Voornoemde Gerardus droeg 1 lopen rogge n-erfpacht, maat van Son, uit 

voornoemd ¼ deel van voornoemde pacht van 2 mud rogge, maat van Son, over 

aan Henricus Lanen soen. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus unum lopinum siliginis hereditarie paccionis dicte 

mensure de predicta (dg: paccione) quarta parte dicte paccionis duorum 

modiorum siliginis dicte mensure hereditarie supportavit Henrico Lanen 

soen promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 113r 04 do 22-03-1403. 

Voornoemde Gerardus droeg 1 lopen rogge n-erfpacht, maat van Son, uit 

voornoemd ¼ deel, over aan Katherina wv Petrus zvw Petrus van den 

Nuwenhuze, tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt door wijlen 
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voornoemde Petrus. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus unum lopinum siliginis hereditarie paccionis dicte 

mensure de dicta quarta parte hereditarie supportavit Katherine (dg: f) 

relicte quondam Petri filii quondam Petri van den Nuwenhuze ad opus sui 

et ad opus liberorum eius ab ea et dicto quondam Petro pariter genitorum 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 113r 05 do 22-03-1403. 

Cristina wv Johannes Coninc droeg over aan haar zoon hr Cristianus, tbv hem 

en Ghevardus, Rutgherus, Elizabeth en Cristina, kv voornoemde Cristina en 

wijlen Johannes, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat 

van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren, gaande uit een hoeve 

van wijlen Hubertus Bac, nu behorend aan Henricus Bac zvw voornoemde 

Hubertus Bac, door voornoemde Hubertus verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw 

Godestodis, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilborch, ter plaatse gnd aen 

den Hoevel, naast erfgoed van het klooster van Tongerlo, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes Coninc gekocht had van voornoemde Henricus Bac. 

 

Cristina relicta quondam Johannis Coninc cum tutore usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Oesterwijc solvenda hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradenda 

ex quodam manso quondam Huberti (dg: Piggen) #Bac# nunc ad Henricum Bac 

filium dicti quondam Huberti Bac ab eodem Huberto et Godestode quondam 

eius prima uxore pariter genitum spectante sito in parochia de Tilborch 

(dg: ad locum) #in loco# dicto Westilborch ad locum dictum aen den Hoevel 

juxta hereditatem conventus de Tongherloe atque ex omnibus pratis terris 

pascuis et mericis ad ipsum mansum spectantibus quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem dictus quondam Johannes Coninc 

erga dictum Henricum Bac emendo acquisierat prout in litteris legitime 

supportavit domino (dg: Cristiaa) #Cristiano# presbitro suo #filio# ad 

opus sui et ad opus Ghevardi Rutgheri Elizabeth et Cristine liberorum 

dictorum Cristine et quondam Johannis promittens cum tutore super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 113r 06 vr 23-03-1403. 

Voornoemde hr Cristianus priester, Ghevardus, Rutgerus, Elizabeth en 

Cristina, kvw Johannes Coninc, droegen voornoemde b-erfpacht over aan 

Bruijstinus van Andel. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicti dominus Cristianus presbiter Ghevardus Rutgerus Elizabeth et 

Cristina liberi quondam Johannis Coninc cum tutore dictam paccionem 

hereditarie supportaverunt Bruijstino de Andel cum litteris et jure 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Coptiten et Uden datum sexta 

post oculi. 

 

BP 1183 f 113r 07 do 22-03-1403. 

Boudewinus van Rijswijc, Willelmus Stevens soen, Ludovicus gnd Lode Dircs 

soen en Johannes van den Hoernic beloofden aan Johannes van Ghewanden 62 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 nieuwe 

Gelderse gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te 

betalen. 

 

Boudewinus de Rijswijc Willelmus Stevens soen Ludovicus dictus Lode Dircs 

soen et Johannes van den Hoernic promiserunt indivisi super omnia Johanni 

de Ghewanden LXII novos Gelre gulden X Vlemsche placken vel IX boddrager 

pro quolibet novis! Gelre gulden computato ad Remigii proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 113r 08 vr 23-03-1403. 

Heijlwigis dvw Johannes van Haren van Hijntham verkocht aan Willelmus Hels 

½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd den Vrede, tussen erfgoed 

behorend aan het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Gerardus van Bruggen 

Pauwels soen anderzijds, belast met 5 schelling geld b-erfcijns aan de kerk 

van Rosmalen. 

 

Heijlwigis filia quondam Johannis de Haren de Hijntham cum tutore 

dimidium juger terre situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum den 

Vrede inter hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in 

Buscoducis ex uno et inter hereditatem Gerardi de Bruggen Pauwels soen ex 

alio prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Hels 

promittens cum tutore super omnia (dg: ratam servare) warandiam et 

obligationem deponere !quinque solidis hereditarii census monete ecclesie 

de Roesmalen annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes 

Coptiten et Uden datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 113r 09 vr 23-03-1403. 

Voornoemde Willelmus koper beloofde aan voornoemde verkoopster een 

lijfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit al zijn goederen. 

 

Dictus Willelmus emptor promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicte venditrici vitalem pensionem sex sextariorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicti venditricis et non ultra nativitatis 

#Domini# ex omnibus suis bonis #quocumque locorum etc# promittens super 

omnia warandiam et sufficientem facere tali conditione quod cum mortua 

fuerit erit quitus. Testes datum supra. 

 

1183 f.113v. 

 sexta post oculi: vrijdag 23-03-1403. 

 sabbato post oculi: zaterdag 24-03-1403. 

 

BP 1183 f 113v 01 vr 23-03-1403. 

Robbertus van Neijnsel maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Henricus van Eijcke zvw Gerardus 

van Eijcke met zijn goederen. 

 

Robbertus de Neijnsel omnes venditiones alienationes et obligationes 

quascumque factas per (dg: Gerardum de) Henricum de Eijcke filium quondam 

Gerardi de Eijcke cum suis (dg: bonis verbeterd uit sonis) bonis 

quibuscumque coram scabinis infrascriptis calumpniavit. Testes Coptiten 

et Uden datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 113v 02 vr 23-03-1403. 

Engbertus van Arle en zijn vrouw Elizabeth wv mr Hubertus van Herwen dvw 

Egidius Zeelmaker droegen over aan Walterus van Os, tbv Hubertus, zv 

voornoemde Elizabeth en wijlen mr Hubertus, hun vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan voornoemde Hubertus na overlijden van zijn voornoemde 

moeder Elizabeth zullen behoren, in alle goederen die aan voornoemde 

Elizabeth gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Egidius 

Zeelmaker. 

 

Engbertus de Arle maritus legitimus Elizabeth sue uxoris #relicte quondam 

magistri Huberti de Herwen (dg: aurifabru)# filie quondam Egidii 

Zeelmaker et ipsa Elizabeth cum dicto Engberto (dg: suo ti) tamquam cum 

suo tutore usufructum sibi et dicte sue uxori competentem in omnibus et 

singulis bonis (dg: dicti quondam Egidii quocumque locorum sitis ut 

dicebant legitime supportaverunt Huberto filio dictorum Elizabeth et 
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dicti q et quondam magistri Huberti promittentes indivisi super omnia cum 

tutore ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere) que Huberto 

filio dictorum Elizabeth et quondam magistri Huberti post mortem eiusdem 

Elizabeth sue matris competent aut competere (dg: -runt) #poterunt# in 

bonis omnibus et singulis prefate Elizabeth de morte antedicti quondam 

Egidii Zeelmaker olim sui patris jure successionis hereditarie advolutis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant legitime 

supportaverunt Waltero de Os ad opus dicti Huberti promittentes indivisi 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Coptiten et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 113v 03 vr 23-03-1403. 

Rodolphus van der Grave maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 200 oude schilden, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, aan hem 

verkocht door Emondus Rover. 

 

Rodolphus van der Grave hereditarium censum ducentorum denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde !communiter vocatorum boni auri et 

iusti ponderis solvendum hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradendum venditum sibi ab Emondo Rover prout in litteris monuit de 

tribus annis. Testes Scilder Broeder datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 113v 04 vr 23-03-1403. 

Hermannus nzvw Hermannus Moelner van Vucht droeg over aan zijn broer 

Gerardus (1) de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, 

welke pacht Theodericus, voornoemde Gerardus, eerstgenoemde Hermannus en 

hun zuster Elizabeth, nkvw voornoemde Hermannus Moelner, met Lichtmis in 

Gemert beurden, gaande uit beemden, in de dingbank van Gemert, ter plaatse 

gnd ter Heelderdonc, welke beemden voornoemde Theodericus, Gerardus en 

Elizabet, nkvw Hermannus Moelner, voor voornoemde b-erfpacht van 2 mud 

rogge hadden uitgegeven aan Johannes Machiels soen, en welke helft van de 

pacht nu aan eerstgenoemde Hermannus behoort, (2) een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Gemert, welke pacht Elizabeth dvw Ghevardus van der 

Heijden, mv voornoemde kinderen, met Lichtmis beurde, gaande uit (2a) de 

helft van een huis en beemd, in de dingbank van Gemert, naast het huis van 

Henricus zv Johannes gnd Quedens soen en naast een gemene weg, (2b) de 

helft van een stuk land, in de dingbank van Gemert, tussen de plaats gnd 

die Rijt en erfgoed van Henricus gnd Smeeds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg, van welke pacht van ½ mud rogge, eerstgenoemde Hermannus ¼ 

deel, dat aan voornoemde Gerardus nzvw voornoemde Hermannus behoorde, en ¼ 

deel, dat aan voornoemde Theodericus nzvw voornoemde Hermannus behoorde, 

verworven had van voornoemde Theodericus nzvw voornoemde Hermannus, en ¼ 

deel, dat aan zijn voornoemde zuster Elizabet ndvw voornoemde Hermannus 

behoorde, van zijn voornoemde zuster Elizabeth had verworven. De brief van 

eerstgenoemde Hermannus overhandigen aan hem of aan Nijcholaus zvw Johannes 

van Eijndoven. 

 

Hermannus filius naturalis quondam Hermanni Moelner de Vucht medietatem 

hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Ghemert quam 

paccionem Theodericus Gerardus et primodictus Hermannus atque Elizabeth 

eorum soror (dg: solvendam habuerunt hereditarie) pueri naturales dicti 

quondam Hermanni Moelner solvendam habuerunt hereditarie purificationis 

et in Ghemert tradendam ex quibusdam pratis sitis in (dg: parochia) 

#jurisdictione# de Ghemert in loco dicto ter Heelderdonc que prata 

prenominati Theodericus Gerardus et Elizabet eorum soror pueri naturales 

eiusdem quondam Hermanni Moelner dederant ad pactum Johanni Machiels soen 

scilicet pro dicta hereditaria paccione duorum modiorum siliginis et quam 

medietatem dicte paccionis primodictus Hermannus nunc integraliter ad se 

spectare dicebat atque hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

dicte mensure de Ghemert quam iamdictam paccionem Elizabeth filia quondam 

Ghevardi van der Heijden #mater olim dictorum puerorum# solvendam habuit 
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hereditarie purificationis ex medietate domus et prati sitorum in 

jurisdictione de Ghemert (dg: predicta) iuxta domum Henrici filii 

Johannis dicti Quedens soen et inter plateam {hier staan: ..} ?dni et ex 

medietate pecie terre site in dicta jurisdictione inter locum dictum die 

Rijt et hereditatem Henrici dicti Smeeds tendentem cum uno fine ad 

communem plateam {hier staan: ..} ?dni et de qua iamdicta paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure de !Ghemart primodictus Hermannus 

unam quartam partem que ad prenominatum Gerardum filium naturalem dicti 

quondam Hermanni spectabat in eadem paccione atque unam quartam partem 

que ad dictum Theodericum filium naturalem antedicti quondam Hermanni 

spectabat in dicta paccione erga eundem Theodericum filium naturalem 

dicti quondam Hermanni acquisierat necnon unam quartam partem que ad 

Elizabet eius sororem predictam filiam naturalem dicti quondam Hermanni 

spectabat in dicta paccione dimidii modii siliginis erga eandem Elizabeth 

suam sororem acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Gerardo suo fratri cum litteris #omnibus quas habuit etc# et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum. Tradentur littere primodicti Hermanni sibi vel 

Nijcholao filio quondam Johannis !dei Eijndoven. 

 

BP 1183 f 113v 05 vr 23-03-1403. 

Arnoldus Pasteijbecker en Johannes van Loenen die Steenmetcheleer, poorters 

van Den Bosch, verklaarden dat wijlen Nijcholaus Spijrinc poorter van Den 

Bosch was en dat Bartholomeus gnd Meeus Spijrinc zvw voornoemde Nijcholaus 

Spijrinc geboren poorter van Den Bosch is, in Den Bosch geboren en gedoopt, 

en dat voornoemde Bartholomeus geboren is nadat wijlen zijn voornoemde 

vader Nijcholaus poorter was geworden. 

 

Nos Coptiten Uden Nijcholaus et Broder notum facimus quod coram nobis 

constituti !Arnoldus Pasteijbecker Johannes de Loenen die 
!Steenmetcheleer #nostri cooppidani de Busco# et ad requestam judicis 

deposuerunt quod quondam Nijcholaus (dg: d filius) Spijrinc fuit verus 

oppidanus dicti oppidi de Busco et quod Bartholomeus dictus Meeus 

Spijrinc filius dicti quondam Nijcholai Spijrinc est verus natus 

cooppidanus dicti oppidi #in eodem natus et baptizatus# et quod (dg: j 

eo) idem Bartholomeus natus fuit postquam dictus quondam Nijcholaus eius 

pater effectus fuit oppidanus dicti oppidi. Datum supra. 

 

BP 1183 f 113v 06 za 24-03-1403. 

Johannes Voet zvw Johannes Voet van Hedichusen en zijn vrouw Elizabeth ndvw 

Hermannus Moelner van Vucht droegen over aan Gerardus nzvw voornoemde 

Hermannus Moelner de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Gemert, welke pacht Theodericus, Gerardus, voornoemde Hermannus en 

voornoemde Elizabeth, nkvw voornoemde Hermannus Moelner, met Lichtmis in 

Gemert beurden, gaande uit beemden in de dingbank van Gemert, ter plaatse 

gnd ter Heelderdonc, welke beemden voornoemde Theodericus, Gerardus en 

Elizabeth, nkvw Hermannus Moelner, voor voornoemde b-erfpacht van 2 mud 

hadden uitgegeven aan Johannes Machiels soen, en welke helft van de pacht 

nu aan hen behoort. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus of aan 

Nijcholaus van Eijndoven. 

 

Johannes Voet filius quondam Johannis Voet de Hedichusen maritus 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie naturalis quondam Hermanni Moelner 

de Vucht et dicta Elizabeth cum primodicto Johanne suo marito tamquam cum 

suo tutore medietatem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis 

mensure de Ghemert quam paccionem Theodericus Gerardus Hermannus atque 

dicta Elizabeth (dg: ?so) pueri naturales dicti quondam Hermanni Moelner 

solvendam habuerunt hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex 

quibusdam pratis sitis in jurisdictione de Ghemert in loco dicto ter 

Heelderdonc que prata prenominati Theodericus (dg: Hermannus) Gerardus et 

Elizabeth eorum soror pueri naturales dicti quondam Hermanni Moelner 
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dederunt ad pactum Johanni Machiels soen scilicet pro dicta paccione 

duorum modiorum siliginis dicte mensure et quam medietatem nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie supportaverunt dicto Gerardo filio naturali 

dicti quondam Hermanni Moelner promittentes indivisi cum tutore super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum deponere. Testes (dg: datum) Dijnther et Coptiten datum sabbato 

post oculi. Et tradetur littera dicto Gerardo vel Nijcholao de Eijndoven. 

 

1183 f.114r. 

 sabbato post oculi: zaterdag 24-03-1403. 

 dominica letare: zondag 25-03-1403. 

 secunda post letare: maandag 26-03-1403. 

 

BP 1183 f 114r 01 za 24-03-1403. 

Petrus Rolofs soen van Vechel verkocht aan Jacobus Beerman den Cangieter 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen, eertijds van hr 

Egidius zvw hr Godefridus van Os ridder, nu aan voornoemde verkoper 

behorend, in Uden, ter plaatse gnd Volkel, (1) een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, tussen Elizabeth van Meijel en haar zoon Willelmus van Volkel 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een akker, gnd die Holckenschen 

Acker, ter plaatse gnd op Holcken, tussen Mathijas van Heijst enerzijds en 

voornoemde Willelmus anderzijds, (3) een stuk land, tussen voornoemde 

Mathijas enerzijds en kinderen gnd Mijchiels Kijnderen anderzijds, (4) een 

akker, gnd die Nederacker, ter plaatse gnd op Holcken, tussen voornoemde 

Willelmus enerzijds en voornoemde kinderen gnd Mijchiels Kijnderen 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Vierhoernicstuc, ter plaatse gnd op 

Holcken, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en kvw Gerardus Broes soen 

anderzijds, (6) een stuk land, gnd die Lange Acker, en een aangelegen stuk 

land, gnd die Hofacker, tussen hr Goeswinus van Lijnden ridder en Henricus 

szvw Willelmus van den Elsen enerzijds en voornoemde hr Goeswinus 

anderzijds, (7) een stuk land, tussen wijlen Aleijdis Fijen dochter 

enerzijds en Nijcholaus van den Vloet anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint, (8) een stuk land, tussen voornoemde kinderen gnd Mijchiels 

Kijnderen enerzijds en wijlen Willelmus van Meijel, nu behorend aan 

Nijcholaus van Loeken, anderzijds, (9) een stuk beemd, gnd Vernijen Beemt, 

ter plaatse gnd die Wedehage, tussen kvw Nijcholaus van Merlaer en Henricus 

Rolofs soen van Merlaer enerzijds en laatstgenoemde Henricus en andere 

naburen anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 4 

mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde hr Egidius. De pacht van 2 mud gaat 

direct na overlijden van voornoemde Jacobus en zijn vrouw Hilla dvw 

Johannes van Hesellaer terug naar de verkoper, als hij dan leeft, en anders 

naar zijn erfgenamen; zoals voornoemde Jacobus beloofde. Hij betaalde 3 

groten. Een brief maken van de wederbelofte. 

 

Petrus Rolofs soen de Vechel hereditarie vendidit Jacobo Beerman (dg: 

hereditariam pacci) den Cangieter hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie omnium sanctorum et in 

Busco tradendam ex hereditatibus infrascriptis #dudum domini Egidii filii 

domini quondam Godefridi de Os militis nunc ad dictum venditorem 

spectantibus# sitis in parochia de Uden ad locum dictum (dg: Volken) 

Volkel videlicet ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis 

inter hereditatem (dg: Willelmi de Volkel) Elizabeth de Me[ij]el et 

Willelmi de Volkel eius filii ex uno et inter communitatem ex alio item 

ex quodam agro (dg: di) dicto die Holckenschen Acker situm! ad locum 

dictum op Holcken inter hereditatem Mathije de Heijst ex uno et inter 

hereditatem Willelmi predicti ex alio item ex pecia terre sita inter 

hereditatem dicti Mathije ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum 

Mijchiels Kijnderen ex !item ex (dg: quond) quodam agro dicto die 

Nederacker sito ad dictum locum op (dg: Holl) Holcken vocatum inter 

hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum 
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Mijchiels Kijnderen vocatorum ex alio item ex pecia terre dicta dat 

Vierhoernicstuc situm! ad dictum locum op Holcken vocatum inter 

hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Gerardi Broes soen ex alio item ex pecia terre dicta die Lange Acker (dg: 

sita inter) et pecia terre dicta die Hofacker sibi adiacente sitis inter 

hereditatem domini Goeswini de Lijnden (dg: ex) militis et hereditatem 

(dg: V) Henrici generi quondam Willelmi van den Elsen ex uno (dg: item) 

et inter hereditatem dicti domini Goeswini ex alio item ex pecia terre 

sita inter hereditatem (dg: Ale) quondam Aleijdis Fijen dochter ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai van den Vloet ex alio tendente cum uno fine 

ad communitatem item ex pecia terre sita inter hereditatem dictorum 

liberorum Mijchiels Kijnderen vocatorum ex uno et inter hereditatem 

quondam Willelmi de Meijel nunc ad Nijcholaum de Loeken spectantem ex 

alio item ex pecia prati dicta Vernijen Beemt sita ad locum dictum die 

Wedehage inter hereditatem liberorum quondam Nijcholai de Merlaer (dg: ex 

uno) et (dg: inter) hereditatem Henrici Rolofs soen de Merlaer ex uno et 

inter hereditatem jamdicti Henrici et hereditates aliorum vicinorum 

ibidem ex alio ut !promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

quatuor modiorum siliginis dicte mensure dicto domino Egidio exinde 

solvenda et sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta paccio 

duorum modiorum siliginis statim post decessum dicti Jacobi et Hille sue 

uxoris filie quondam Johannis de Hesellaer amborum ad dictum venditorem 

si vixerit in humanis alioquin ad heredes eiusdem venditoris devolvetur 
!ad succedat ut dictus Jacobus super omnia dicto venditori promisit. 

Testes Henricus et Wil datum sabbato post oculi. Solvit 3 grossos. Et 

fiet littera de repromissione. 

 

BP 1183 f 114r 02 za 24-03-1403. 

Walterus Delijen soen droeg over aan mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, ter plaatse gnd 

Schadewijc, tussen Walterus Delijen soen enerzijds en Heijlwigis Wonders 

anderzijds, welk stukje land voornoemde Walterus Delijen soen gekocht had 

van Rijcoldus Belijen soen van Os en zijn broer Marcelius. 

 

-. 

Walterus Delijen soen peciam terre sitam in parochia de Os in loco dicto 

Oestervelt in loco dicto Schadewijc inter hereditatem Walteri Delijen 

soen ex uno et Heijlwigis Wonders ex alio quam peciam terre dictus 

Walterus Delijen soen erga Rijcoldum Belijen soen de Os et Marcelium eius 

fratrem emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

magistro Jacobo Groij filio quondam Willelmi Loijer cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 114r 03 za 24-03-1403. 

Willelmus Barbiers van Helmont droeg over aan Gerardus Berniers 75 Rijnse 

gulden, aan hem beloofd door Henricus Neefkens soen en Marcelius die Kempe. 

 

Willelmus Barbiers de Helmont septuaginta quinque denarios aureos 

communiter Rijnsche gulden vocatos boni auri et iusti ponderis promissos 

sibi ab Henrico Neefkens soen et Marcelio die Kempe ut dicebat legitime 

supportavit Gerardo Berniers et effestucando resignavit. Testes Dijnther 

et Coptiten datum sabbato post oculi. 

 

BP 1183 f 114r 04 zo 25-03-1403. 

Henricus van Audenhoven zvw Nijcholaus Wijnman ev Margareta dvw Franco 

Harincx droeg over aan Elizabeth wv Johannes van der ?Velt en Rodolphus, zv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes, een b-erfcijns van 4 pond (dg: 

geld), gaande uit erfgoederen, behorend aan Rodolphus gnd van Wijer van 

Nijsterle, in Nistelrode, aan Arnoldus Meelman verkocht door voornoemde 
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Rodolphus, welke cijns Johannes Meelman tezamen met andere cijznen 

verworven had van Thomas gnd Meelman, welke cijns Franco zvw Johannes Cael 

gekocht had van Johannes Meelman, en welke cijns aan voornoemde Henricus en 

zijn vrouw Margareta gekomen was na overlijden van voornoemde Franco 

{kennelijk: zvw Johannes Cael}. Egidius Bac zv Johannes Bac deed afstand. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Nijcholai (dg: Wijman) Wiinman 

maritus legitimus et tutor (dg: filie) Margarete sue uxoris filie quondam 

Franconis Harincx hereditarium censum quatuor librarum (dg: monete) 

solvendum annuatim ex hereditatibus spectantibus ad Rodolphum dictum de 

Wijer de Nijsterle sitis in parochia de Nijsterle venditum Arnoldo 

Meelman a predicto Rodolpho (dg: prout in litteris) et quem censum 

predictum Johannes Meelman simul cum quibusdam aliis censibus erga Thomam 

dictum Meelman acquisierat et quem censum quatuor librarum Franco filius 

quondam Johannis Cael erga Johannem Meelman emendo acquisierat prout in 

litteris (dg: hereditarie) et #{in margine sinistra:} quem sibi (dg: de) 

et dicte sue uxori de morte dicti Franconis successione advolutum 
!dicebat hereditarie# supportavit Elizabeth relicte quondam Johannis van 

der Ve[lt?] et Rodolpho filio dictorum Elizabeth et quondam Johannis cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Egidius Bac filius Johannis 

Bac super dicto censu quatuor librarum et super jure (dg: h) ad opus 

dictorum Elizabeth et Rodolphi renuntiavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dijnther et Broder datum 

dominica letare. 

 

BP 1183 f 114r 05 ma 26-03-1403. 

Mr Gerlacus van Ghemert investiet van de kerk van Sint-Petrus in Vught en 

zijn broer Johannes van Ghemert beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 

120 Franse kronen met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404; 

5+30+31+30+31+31+30+31+30+31+31+2=313 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Magister Gerlacus de Ghemert investitus ecclesie sancti Petri in Vucht et 

Johannes de Ghemert eius frater promiserunt indivisi super omnia Andree 

de Drodis ad opus etc centum et XX Vrancrijc cronen ad purificationis 

proxime futurum persolvendos sub pena IIII. Testes Nijcholaus et Wil 

datum secunda post letare. 

 

BP 1183 f 114r 06 ma 26-03-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.114v. 

 tercia post letare: dinsdag 27-03-1403. 

 quarta post letare: woensdag 28-03-1403. 

 

BP 1183 f 114v 01 di 27-03-1403. 

Henricus Borchs van Tuernout verklaarde door Cristianus van den Hout en 

Heijlwigis wv Andreas {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Henricus Borchs de Tuernout palam recognovit sibi per Cristianum van den 

Hout et Heijlwigem u-(veranderd uit e)-ius relictam quondam Andree. 

 

BP 1183 f 114v 02 di 27-03-1403. 

Henricus gnd Borchs van Tuernout, Johannes Bernier zvw Johannes Bernier, 

Hermannus Uden soen de jongere, en Johannes Molle de jongere zvw Willelmus, 

voor zich en voor alle bloedverwanten en vrienden van wijlen Hermannus 

Aenkoije, van de kant van wijlen Hermannus Bac grootvader en de grootmoeder 

van wijlen voornoemde Hermannus Aenkoije, verklaarden dat Cristianus van 
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den Hout en zijn vrouw Heijlwigis wv Andreas Mol het ¼ deel voldaan hebben 

van de verzoening mbt de dood van wijlen voornoemde Hermannus Aenkoije, 

veroorzaakt door Johannes Splittappel den Sloetmaker, welk ¼ deel wijlen 

voornoemde Andreas in bewaring had. Voornoemde Henricus Borchs en Hermannus 

Oden soen, voor zich en voor Johannes Kemmer, en Johannes Molle beloofden 

aan voornoemde Cristianus, tbv hem, zijn voornoemde vrouw Heijlwigis en 

erfg vw voornoemde Andreas, hen te vrijwaren van alle aanspraken en schade 

die hen overkomt van bloedverwanten en vrienden van wijlen voornoemde 

Hermannus Aenkoije, van de kant van voornoemde wijlen Hermannus Bac, wegens 

voornoemd ¼ deel. Waarschijnlijk beloofde voornoemde Johannes Kemmer zvw 

Johannes dat hij voornoemde Henricus Borchs, Hermannus Oden soen en 

Johannes Molle, die met hem beloofden, schadeloos zal houden van ¼ deel van 

voornoemd ¼ deel. Een brief maken van de wederbelofte gedaan door 

voornoemde Johannes Kemmer. 

 

Duplicetur. 

Henricus dictus Borchs de Tuernout #Johannes (dg: Corf) Bernier (dg: et 

Cor) filius quondam Johannis Bernier Hermannus Uden soen junior X {staat 

boven het contract, aan het eind van BP 1183 f 114v 01:} et Johannes 

Molle junior filius quondam Willelmi# pro se et pro omnibus !et 

consanguineis et amicis quondam Hermanni Aenkoije #ex parte et latere 

quondam Hermanni Bac avi et avie olim dicti quondam Hermanni Aenkoije# 

(dg: et) palam recognoverunt se per Cristianum van den Hout et Heijlwigem 

eius uxorem relictam quondam Andree Mol fore satisfactum de (dg: XLI aude 

Gelre) quarta parte (dg: quam dictus quondam Andreas #sub# habuit et 

tenuit de reconciliatione) reconciliationis necis dicti quondam Hermanni 

Aenkoije facte et perpetrate per Johannem Splittappel den Sloetmaker in 

personam dicti quondam Hermanni et quam quartam partem dictus quondam 

(dg: Jo) Andreas sub eius custodia habuit et tenuit ut dicebant clamantes 

inde quitum promittentes #antedicti Henricus Borchs et Hermannus Oden 

soen pro se et Johanne Kemmer et Johannes Molle# indivisi super omnia 

habita et habenda (dg: quoscumque heredes) dicto Cristiano ad opus sui et 

dicte Heijlwigis sue uxoris et quorumcumque heredum dicti quondam Andree 

eosdem Cristianum Heijlwigem et heredes dicti quondam Andree ab omnibus 

impetitionibus et dampnis eis (dg: n) seu eorum alteri a quibuscumque 

consanguineis et amicis dicti quondam Hermanni Aenkoije #ex parte et 

latere dicti quondam Hermanni Bac# occasione dicte quarte partis dicte 

reconciliationis evenientibus ac eventuris indempnes servare #{hier staat 

in margine sinistra:} scribatur ?contractus ?sic cancellata# (dg: insuper 

promisit dictus Johannes Kemmer filius quondam Johannis antedictus 

Henricus Borchs Hermannus Oden soen et Johannes Molle) quod ipse eosdem 

suos (dg: q compromittentes) condebitores #et suos heredes# a quarta 

parte dicte quarte partis et ab impetitione et a dampnis evenientibus ac 

eventuris quitum. Testes Scilder et Broder datum tercia post letare. Et 

fiat littera de repromissione facta per dictum Johannem Kemmer. 

 

BP 1183 f 114v 03 di 27-03-1403. 

(dg: Henricus gnd Borchs van Tuernout en Hermannus zv Hermannis Oeden 

soen). 

 

(dg: Henricus dictus Borchs de Tuernout et Hermannus filius Hermanni 

Oeden soen). 

 

BP 1183 f 114v 04 wo 28-03-1403. 

Arnoldus zvw Henricus van den Blakenbroec verkocht aan Franco timmerman 

nzvw Johannes Vrancken soen van den Dunghen een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

bunder beemd, gnd die Bredevelts Beemt, in Beek bij Aarle, tussen erfgoed 

behorend aan het klooster van Hoedonc enerzijds en kvw voornoemde Henricus 

van den Blakenbroec anderzijds, (2) een huis en tuin, in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd Blakenbroec, tussen Emondus van Hellu, Marselius van Ekart 
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en voornoemde verkoper enerzijds en voornoemde verkoper en zijn zuster 

Katherina anderzijds, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici van den Blakenbroec hereditarie vendidit 

Franconi #carpentario# filio naturali quondam Johannis Vrancken soen van 

den Dunghen (dg: carpentario) hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex bonario prati dicto die Bredevelts Beemt sito in 

parochia de Beke prope Arle inter hereditatem spectantem ad conventum de 

Hoedonc ex uno et inter hereditatem liberorum dicti quondam Henrici van 

den Blakenbroec ex alio atque ex domo et orto dicti venditoris sitis in 

dicta parochia de Beke prope Arle ad locum dictum Blakenbroec inter 

hereditatem Emondi de Hellu !Marselii de Ekart et hereditatem dicti 

venditoris ex uno et inter hereditatem dicti venditoris et Katherine sue 

(dg: uxoris) #sororis# ex alio prout ibidem siti sunt ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus domini fundi annuatim exinde prius de jure 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes Egidius et Wil datum 

quarta post letare. 

 

BP 1183 f 114v 05 wo 28-03-1403. 

Nijcholaus zvw Henricus Scoenmaker beloofde aan Hermannus Riemsleger, tbv 

hem, Gerardus Wael zvw Ghibo en Egidius van den Dijstelberch, 35 nieuwe 

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

betalen. 

 

Nijcholaus filius quondam Henrici Scoenmaker promisit super omnia 

Hermanno Riemsleger ad opus sui et ad opus Gerardi Wael filii quondam 

Ghibonis et Egidii van den Dijstelberch XXXV novos Gelre gulden vel 

valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 114v 06 wo 28-03-1403. 

Johannes van Herlaer zvw Theodericus van Herlaer timmerman en zijn vrouw 

Heijlwigis dv Anselmus Cuper zvw Anselmus Cuper verkochten aan Sijmon Claus 

soen van Haerlem een huis en erf, in Den Bosch, aan de 

Kleerherstellersstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Lepper enerzijds 

en erfgoed van wijlen Paulus van Vene anderzijds, strekkend vanaf de gemene 

weg tot aan erfgoed van wijlen Wautgherus hoefslager, met een weg die bij 

dit huis en erf hoort, aldaar liggend, en toebehoren, welk huis en erf met 

weg en toebehoren voornoemde Anselmus Cuper zvw Anselmus Cuper verworven 

had van wijlen zijn voornoemde vader Anselmus Cuper, en welk huis en erf nu 

aan hen behoort, belast met een b-erfcijns van 20 schelling, die voornoemde 

Johannes eertijds verkocht had aan Matheus Kijtsart. Eerstgenoemde Anselmus 

deed afstand. 

 

Johannes de Herlaer filius quondam Theoderici de Herlaer carpentarii 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie Anselmi Cuper 

filii quondam Anselmi Cuper #et dicta Heijlwigis cum eodem tamquam cum 

tutore# domum et aream sitam in Busco ad vicum reparatorum veterum 

vestium inter hereditatem quondam (dg: Johannis) #Johannis Lepper ex uno 

et inter hereditatem quondam# Pauli de Vene ex alio tendentem a communi 

platea ad hereditatem quondam Wautgheri calciferratoris simul cum quadam 

via ad dictam domum et aream spectante ibidem jacente atque cum 

attinentiis eiusdem domus et aree singulis et universis quam domum et 

aream cum (dg: attinentiis per) via et attinentiis predictis dictus 

Anselmus Cuper filius quondam Anselmi Cuper erga dictum Anselmum Cuper 

eius patrem acquisierat prout in litteris et quam nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt Sijmoni Claus soen de Haerlem 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere 

excepto hereditario censu XX solidorum quem dictus Johannes dudum 
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vendiderat Matheo Kijtsart ex premissis solvendum. Quo facto primodictus 

Anselmus super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Uden et Broeder datum quarta post letare. 

 

BP 1183 f 114v 07 wo 28-03-1403. 

Voornoemde Sijmon beloofde aan eerstgenoemde Anselmus 25 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Dictus Sijmon promisit super omnia primodicto Anselmo XXV novos Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.115r. 

 quarta post letare: woensdag 28-03-1403. 

 quinta post letare: donderdag 29-03-1403. 

 

BP 1183 f 115r 01 wo 28-03-1403. 

Arnoldus zvw Godefridus die Weder van Eijndoven verkocht aan Johannes zvw 

Lambertus van Loo de helft in (1) een stuk beemd, in Erp, naast de brug, 

ter plaatse gnd Empeldonc, tussen kvw Arnoldus Stiphout enerzijds en het 

water gnd die Aa anderzijds, (2) een stukje beemd, tegenover voornoemd stuk 

land, over het water gnd die Aa, (3) een stuk beemd, in Erp, ter plaatse 

gnd Eerlikem, naast het wiel gnd den Hadden Wijel, tussen Leonius Heijnmans 

soen enerzijds en kvw Goeswinus Jacobs soen anderzijds, van welke goederen 

de andere helft behoort aan Johannes Lammens soen van den Perre, belast met 

lasten aan het altaar van de H.Maria in Oss, in zoverre 2 lopen land (dg: 

volgens taxatie van de naburen van Oss) moeten leveren aan voornoemd altaar 

uit goederen van wijlen voornoemde Rijcoldus Koc ridder, volgens taxatie 

van de lopens land van wijlen voornoemde Rijcoldus, eertijds gedaan. 

 

Arnoldus filius quondam Godefridi #die# Weder de Eijndoven medietatem ad 

se spectantem in pecia prati sita in parochia de Erpe juxta pontem ad 

locum dictum Empeldonc inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi 

Stiphout ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio et in particula 

prati sita in opposito pecie terre predicte ultra dictam aquam die Aa 

vocatam atque in pecia prati sita in dicta parochia ad locum dictum 

Eerlikem (dg: at) juxta gurgitem dictum den Hadden Wijel inter 

hereditatem Leonii Heijnmans soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Goeswini Jacobs soen ex alio et de qua pecia prati particula 

prati et pecia prati predictis reliqua medietas spectat ad Johannem 

Lammens soen van den Perre ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio 

quondam Lamberti van Loo promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus exinde solvendis altari beate Marie in Osse 

scilicet in (dg:  tale onere) talibus oneribus et solummodo tantis sicut 

due lopinate terre (dg: juxta communem taxationem vicinorum de Os 

solvunt) solvere tenentur altari predicto ex bonis quondam dicti Rijcoldi 

Koc militis juxta quantitatem et taxationem (dg: per) lopinatarum terre 

dicti quondam Rijcoldi prius (dg: hab) factam ut dicebat. Testes Uden et 

Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 115r 02 wo 28-03-1403. 

Johannes zvw Denkinus Emmen soen verkocht aan Mijchael Houbraken een 

n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd die Bucstelse Hoeve, tussen 

Engbertus bv voornoemde verkoper enerzijds en Henricus Denkens soen bv 

voornoemde verkoper anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Denkini Emmen soen hereditarie vendidit Mijchaeli 

Houbraken hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex pecia terre sita in parochia de Scijnle ad locum dictum 
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die Bucstelsche Hoeve inter hereditatem Engberti fratris dicti venditoris 

ex uno et inter hereditatem Henrici Denkens soen fratris eiusdem 

venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Uden et Broeder 

datum quarta post letare. 

 

BP 1183 f 115r 03 wo 28-03-1403. 

Johannes van den Camp zvw Engbertus van den Camp eertijds wettige evw 

Hadewigis dvw Ghisbertus Bac van Weestilboch wv Henricus van den Waude deed 

tbv Johannes, Henricus en Katherina, kv voornoemde Johannes van den Camp en 

wijlen Hadewigis, Johannes zvw Johannes Femijen soen ev Mabelia, Johannes 

Ghiben soen van den Rennendonc ev Sophija, en Johannes gnd Eelwijnen soen 

ev Mabelia, dv voornoemde Johannes en wijlen Hadewigis, afstand van (1) het 

vruchtgebruik dat aan hem behoort in alle erfelijke goederen, te weten 

landen, cijnzen en pachten, van welke erfelijke goederen Hadewigis het 

vruchtgebruik had na overlijden van voornoemde Henricus van den Waude, (2) 

het vruchtgebruik, dat aan hem behoort in een beemd, in Westilburg, welke 

beemd voornoemde Johannes van den Camp verworven had van Gerardus Maes. De 

brief overhandigen aan Johannes Ghiben soen. 

 

Johannes van den Camp filius quondam Engberti van den Camp (dg: 

usufructum sibi competentem in quodam manso dicto #?relatus# maritus) 

#olim maritus# legitimus quondam Hadewigis (dg: sue uxoris) filie quondam 

Ghisberti Bac de Weestilboch relicte quondam Henrici van den Waude 

#super# usufructu (dg: sibi) sibi (dg: et dicte sue !sue uxori competente 

in quodam occasione mortis dicti quondam Henrici van den Waude) 

competente in omnibus et singulis bonis hereditariis scilicet terris (dg: 

ac) censibus et paccionibus quibuscumque quocumque locorum consistentibus 

de quibus bonis dictus quondam Hadewigis suum usufructum possidebat ac 

habebat post mortem dicti quondam Henrici van den Waude X {hier BP 1183 f 

115r 04 invoegen} (dg: et super jure) ad opus Johannis Henrici et 

Katherine liberorum dictorum Johannis van den Camp et quondam Hadewigis 

ac ad opus Johannis filii quondam Johannis Femijen soen tamquam mariti 

Mabelie sue uxoris et ad opus Johannis Ghiben soen van den Rennendonc 

tamquam mariti Sophije sue uxoris et ad opus Johannis dicti (dg: Elew 

Eel) Eelwijnen soen tamquam mariti Mabelie sue uxoris filiarum dictorum 

Johannis et quondam Hadewigis promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dijnther et Broder datum 

quarta post letare. 

 

BP 1183 f 115r 04 wo 28-03-1403. 

X {Invoegen in BP 1183 f 115r 03}. 

et (dg: super) usufructum #(dg: qu)# sibi competentem in quodam prato 

(dg: in) sito in parochia de (dg: Tilb) Westilborch quod pratum dictus 

Johannes van den Camp erga Gerardum Maes acquisierat (dg: pro ut dicebat 

et super omnibus bonis in qui) ut dicebat. Tradetur littera Johanni 

Ghiben soen. 

 

BP 1183 f 115r 05 wo 28-03-1403. 

De broers Johannes van den Camp en Henricus, kv Johannes van den Camp, 

beloofden aan hun voornoemde vader Johannes een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aan het woonhuis van voornoemde Johannes, onder 

de vrijdom, te leveren, gaande uit al hun goederen. 

 

Johannes van den Camp (dg: filius Johannis van den Camp) #et Henricus 

fratres liberi Johannis van den Camp# promiserunt super omnia se daturos 

Johanni suo patri vitalem pensionem unius modii siliginus mensure de 

Busco solvendam (dg: here) purificationis et ad domum habitationis #infra 

libertatem de Busco# dicti Johannis eorum patris deliberandam ex omnibus 

suis bonis predictis promittentes super habita et habenda warandiam et 
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sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 115r 06 wo 28-03-1403. 

Johannes zv Lambertus van Loo beloofde aan Servacius van Doerne 48 nieuwe 

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

betalen. 

 

(dg: Arnoldus filius quondam Godefridi Weder de Eijndoven) #Johannes 

filius Lamberti van Loo# promisit super omnia Servacio de Doerne XLVIII 

nij gulden Gelrie seu valorem ad pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes Uden et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 115r 07 do 29-03-1403. 

Johannes van Baex en Ghisbertus van de Doorn beloofden aan Sijmon van 

Vario, tbv etc, 18 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1403; 2+30+31+24=87 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Baex et Ghisbertus de Spina promiserunt indivisi super omnia 

Sijmoni de Vario ad opus etc XVIII aude scilde Francie ad (dg: ?Rem) 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes Egidius et 

Wil datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 115r 08 do 29-03-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 115r 09 do 29-03-1403. 

Bernardus zvw Arnoldus Merikens soen en zijn zoon Arnoldus verkochten aan 

Henricus Zanders nzvw Willelmus Uden soen ½ morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd der Graft Hoeve, tussen Willelmus Bijeken zvw Godedfridus 

enerzijds en wijlen Otto van der Graft anderzijds, belast met zegedijken, 

waterlaten, sloten en sluizen, binnenlands gelegen. 

 

Bernardus filius quondam Arnoldi Merikens soen et Arnoldus eius filius 

dimidium juger terre situm in parochia de Lijttoijen in loco dicto der 

Graft Hoeve inter hereditatem Willelmi Bijeken filii quondam Godedfridi 

ex uno et inter hereditatem quondam Ottonis van der Graft #ex alio# in ea 

quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendiderunt 

Henrico Zanders filio #naturali# quondam Willelmi Uden soen promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem exceptis zegediken 

aqueductibus fossatis et sluijsis ad ipsum spectantibus et infra terram 

sitis. Testes Dijnther et Egidius datum supra. 

 

1183 f.115v. 

 quinta post letare: donderdag 29-03-1403. 

 

BP 1183 f 115v 01 do 29-03-1403. 

Johannes Buc zvw Paulus van Kessel droeg over aan Thomas zvw Arnoldus 

Lumoden soen, tbv hem en Henricus, Arnoldus, Metta en Elizabeth, kvw 

voornoemde Arnoldus Lumoden soen, (1) 1 hont land, in Kessel, ter plaatse 

gnd Cort Beemden, tussen Gertrudis van der Heijden enerzijds en Willelmus 

zvw Walterus Willems soen anderzijds, (2) 1 hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd Cort Beemden, tussen kvw Margareta van Kuijc enerzijds en 

Thomas Wouters soen anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten, sloten 

en sluizen, binnenlands gelegen. 

 

Johannes Buc filius quondam Pauli de Kessel (dg: duo) unum hont terre 

situm in parochia de Kessel ad locum dictum Cort Beemden inter 

hereditatem Gertrudis van der Heijden ex uno et inter hereditatem 
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Willelmi filii quondam Walteri Willems soen ex alio atque unum hont terre 

situm in parochia et loco predictis inter hereditatem liberorum quondam 

Margarete de Kuijc ex uno et inter hereditatem Thome Wouters soen ex alio 

in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie supportavit 

Thome filio quondam Arnoldi Lumoden soen ad opus sui et ad opus Henrici 

Arnoldi Mette et Elizabeth liberorum dicti quondam Arnoldi Lumoden soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus fossatis et sluijsis ad premissa spectantibus et 

infra terram sitis. Testes Dijnther et Egidius datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 115v 02 do 29-03-1403. 

Johannes zvw Lambertus van Ghilze gaf uit aan Walterus zvw Walterus Huben 

(1) een stuk land, gnd Bakertant, ongeveer 1½ mud rogge groot, in Goirle, 

tussen Walterus Bac zvw Willelmus Tijmmerman enerzijds en Walterus van 

Goerle anderzijds, (2) een stuk land, gnd Stappen Goerken, ongeveer 1 

bunder groot, in Goirle, tussen Johannes van Heirzel enerzijds en wijlen 

Matheus van den Kerhove anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 1/3 

deel van de dijk, die behoorde bij de hoeve van eertijds Johannes van 

Heirzel, in Goirle, naast de plaats gnd Abcoven, (b) 1 groot Tournoois aan 

de hertog, en thans voor (c) een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van 

Goirle, met Lichtmis in Goirle in het huis van voornoemde Johannes te 

leveren. 

 

Johannes filius quondam Lamberti de Ghilze (dg: duas) peciam (dg: -s) 

terre (dg: sitas in parochia de) dictam Bakertant #unum et dimidium 

modios siliginis vel circiter in semine capientem# sitam in parochia de 

Goerle inter hereditatem Walteri Bac filii quondam Willelmi Tijmmerman ex 

uno et inter hereditatem Walteri de Goerle ex alio atque peciam terre 

dictam Stappen Goerken #unum bonarium vel circiter capientem# sitam in 

dicta parochia inter hereditatem Johannis de Heirzel ex uno et inter 

hereditatem quondam Mathei van den Kerhove ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium #pactum# Waltero filio quondam Walteri Huben ab eodem 

hereditarie possidendas #{hier BP 1183 f 115v 04 invoegen}# pro uno 

grosso Turonensi domino (dg: fundi) duci exinde solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Goerle danda 

sibi ab alio purificationis et (dg: si supra) in #Goerle in# domo dicti 

Johannis tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 115v 03 do 29-03-1403. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Johannes 69 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te 

betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Johanni LXIX novos Gelre 

gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 115v 04 do 29-03-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 115v 02}. 

pro tercia parte aggeris qui (dg: ad dictum) agger ad mansum (dg: 

quondam) #dudum# Johannis de Heirzel spectare consueverat siti in 

parochia de Goirle juxta locum dictum Abcoven. 

 

BP 1183 f 115v 05 do 29-03-1403. Extra onderpand. 

Destijds had Johannes Jonge zvw Johannes van Westerberze alle erfgoederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder 

Oostelbeers, en alle erfgoederen die eerstgenoemde Johannes verworven had 

van verschillen lieden, onder Oostelbeers, uitgezonderd alle goederen die 

aan eerstgenoemde Johannes behoren en die waren van wijlen zijn schoonvader 
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Ludovicus Tijmmermans, in pacht uitgegeven aan Gerardus zvw Ghisbertus 

Ghiselleer van Berze, voor de cijnzen en pachten die eruit gaan, en voor 

een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Oostelbeers, met Lichtmis in 

Oostelbeers te leveren. Johannes van Spreeuwel szvw voornoemde Gerardus 

stelde thans voor de levering van de b-erfpacht van 5 mud mede tot 

onderpand een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Oostelbeers te leveren, gaande uit een stuk land, gnd den Haghen Acker, in 

Beers, ter plaatse gnd Middelbeers, beiderzijds tussen Nijcholaus gnd Coel 

zvw Nijcholaus Coel van Veritsel; hij beloofde voornoemd stuk land van 

waarde te houden voor de levering van de pacht van 1 mud. 

 

Solvit 3 grossos. 

Notum sit universis quod cum Johannes Jonge filius quondam Johannis de 

Westerberze omnes et singulas hereditates sibi de morte suorum quondam 

parentum successione advolutas ubicumque locorum infra parochiam de 

Oestelberze situatas atque omnes et singulas hereditates quas primodictus 

Johannes acquisiverat contra personas quascumque infra predictam 

parochiam situatas salvis tamen primodicto Johanni omnibus et singulis 

bonis que ad primodictum Johannem spectant que fuerant quondam Ludovici 

Tijmmermans sui soceri dedisset ad hereditarium pactum Gerardo filio 

quondam Ghisberti Ghiselleer de Berze scilicet pro censibus et 

paccionibus annuatim prius exinde solvendis et pro hereditaria paccione 

quinque modiorum siliginis mensure de Oestelberze dicto (dg: Ge) Johanni 

Jonge a prefato Gerardo solvenda exinde hereditarie purificationis et in 

Oestelberze tradenda prout in litteris constitutus igitur Johannes de 

Spreeuwel gener dicti quondam Gerardi hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco dandam percipiendam et levandam hereditarie 

purificationis et (dg: in) #?in# Oestelberze tradendam ex pecia terre 

dicta den Haghen Acker sita in parochia de Berze ad locum dictum 

Middelberze inter hereditatem Nijcholai dicti Coel filii quondam 

Nijcholai Coel de Veritsel ex (dg: uno) utroque latere (dg: l) 

coadiacentem ut dicebat (dg: ad plen) pro solutione dicte paccionis 

quinque modiorum siliginis ad pignus imposuit promittens super omnia 

warandiam et dictam peciam terre pro solutione paccionis unius modii 

siliginis sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 115v 06 do 29-03-1403. 

Henricus van Haren zvw Ghibo van Haren verkocht aan Willelmus Funsel 1 

morgen land van wijlen voornoemde Ghibo, in Maren, ter plaatse gnd die 

Delen, tussen Johannes van Gewanden enerzijds en Margareta Gorijs en haar 

kinderen anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en sluizen, 

binnenlands. 

 

Henricus de Haren filius quondam Ghibonis de Haren unum juger terre dicti 

quondam Ghibonis situm in parochia de Maren ad locum dictum die Delen 

inter hereditatem Johannis de Gewanden ex uno et inter hereditatem 

Margarete Gorijs et eius liberorum ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo Funsel promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et 

sluijsis ad premissa spectantibus et infra terram sitis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 115v 07 do 29-03-1403. 

Ghisbertus Willems soen van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Willems soen de [M]aren prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 115v 08 do 29-03-1403. 

Johannes zvw Baudewinus Ridder van Os, zijn broer Petrus, Johannes zvw 

Henricus Ghisellen soen en Petrus zvw Johannes Zesken van Geffen beloofden 
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aan Godefridus van Driel, tbv hem en Ghibo Rutten, 51 nieuwe Gelderse 

gulden geld van hertog Willelmus of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Baudewini Ridder de Os Petrus eius frater 

Johannes filius quondam Henrici Ghisellen soen et Petrus filius quondam 

Johannis Zesken de Geffen promiserunt indivisi super omnia Godefrido de 

Driel #..# (dg: LI novos Gelre gulden monete ducis Willelmi) ad opus sui 

et ad opus Ghibonis Rutten LI novos Gelre gulden monete (dg: comi) ducis 

Willelmi vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.116r. 

 quinta post letare: donderdag 29-03-1403. 

 

BP 1183 f 116r 01 do 29-03-1403. 

Lambertus van Berze zvw Henricus van Berze droeg over aan Rijcardus zvw 

Theodericus Ruijssche het restant in een kamp in Schijndel, ter plaatse gnd 

die Koijdonc, tussen Engbertus van den Acker enerzijds en kvw Matheus van 

der Heijden anderzijds, te weten het restant dat het kamp groter is dan 1 

bunder. 

 

Non scribatur. 

Lambertus de Berze filius quondam Henrici de Berze totum residuum quod 

est in quodam campo sito in parochia de Scijnle ad locum dictum die 

Koijdonc inter hereditatem Engberti van den Acker ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Mathei van der Heijden ex alio videlicet 

illud residuum quod est in dicto campo ultra unum bonarium terre ut 

dicebat hereditarie supportavit Rijcardo filio quondam Theoderici 

Ruijssche promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes (dg: da) Dijnther et Egidius datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 116r 02 do 29-03-1403. 

Johannes zvw Mijchael van Kaecbellen verkocht aan Johannes zvw Theodericus 

van Gherwen een n-erfpacht van 1 mud haver, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en andere gebouwen met 

ondergrond van voornoemde verkoper, in Gemonde, ter plaatse gnd die Cart, 

tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Ghibo Herinc anderzijds, reeds 

belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) een kamp, gnd die 

Zeghewerpse Hoeve, 3 bunder groot, in Schijndel, tussen een gemene weg 

enerzijds en Henricus van den Lande anderzijds, al deze goederen reeds 

belast met de grondcijnzen. 

 

Johannes filius quondam Mijchaelis de Kaecbellen hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Theoderici de Gherwen (dg: vant) hereditariam 

paccionem unius modii bone et laudabilis avene mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et aliis 

edificiis cum suis fundis dicti venditoris sitis in parochia de Ghemonden 

ad locum dictum die Cart inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem quondam Ghibonis Herinc !et ex quodam campo dicto die 

Zeghewerpsche Hoeve (dg: u) tria bonaria continente sito in parochia de 

Scijnle inter (dg: l) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Henrici van den Lande ex alio (dg: ut dicebat salvo tamen dicto venditori 

quodam horreo consistente juxta ortum predictum quod horreum dictus 

venditor amovere poterit sine contradictione emptoris predicti) 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: uno grosso antiquo et septem pullis ex dictis domo et orto 

prius ex cum suis) censibus dominorum fundi ex premissis et herediatria 

paccione unius modii siliginis ex dicto campo prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 116r 03 do 29-03-1403. 

Johannes Buc zvw Paulus van Kessel droeg over aan Albertus Buc van Lijt een 

stuk land, in Groet Lijt, ter plaatse gnd die Poel Stucken, tussen 

Theodericus van Heze enerzijds en kv Willelmus zvw Johannes Uden soen van 

Tefellen anderzijds, belast met een cijns aan het kapittel van Luik, 6 voet 

maasdijk, waterlaten, zegedijken en sluizen. 

 

Johannes Buc filius quondam Pauli de Kessel (dg: unum hont) peciam terre 

sitam in parochia de Groet Lijt ad locum dictum die Poel Stucken inter 

hereditatem Theoderici de Heze ex uno et inter hereditatem liberorum 

Willelmi (dg: Jan) filii quondam Johannis Uden soen de Tefellen ex alio 

in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat hereditarie supportavit 

Alberto Buc de Lijt promittens super omnia warandiam exceptis censu 

capitulo Leodiensi exinde solvendo et (dg: agger) sex pedatis aggeris 

Mose (dg: sitis inter og) ad premissa spectantibus aqueductibus zegediken 

et sluijsis ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 116r 04 do 29-03-1403. 

Gerardus van der Spijcke, Johannes Hermans van Merewijc, Petrus Vrieze van 

Merewijc en Petrus Coelen soen beloofden aan Arnoldus Sceijdemaker 36 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (wo 25-07-

1403) te betalen. 

 

Gerardus van der Spijcke et Johannes Hermans de Merewijc Petrus Vrieze de 

Merewijc Petrus Coelen soen promiserunt indivisi super omnia Arnoldo 

Sceijdemaker XXXVI novos Gelre gulden vel valorem ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 116r 05 do 29-03-1403. 

Everardus zvw Henricus van den Mortel verkocht aan Johannes Sparre kramer 

zvw Johannes Sparre een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit 3½ lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd aen 

den Borne, tussen Gerardus van den Acker enerzijds en kvw Nijcholaus Haghen 

anderzijds. 

 

Everardus filius quondam Henrici van den Mortel hereditarie vendidit 

Johanni Sparre institori filio quondam Johannis Sparre hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex 

tribus et dimidia lopinatis terre siliginee sitis in parochia de (dg: 

Ghestel) #Scijnle# ad locum dictum aen den Borne inter hereditatem 

Gerardi van den Acker ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Nijcholai Haghen !ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Egidius et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 116r 06 do 29-03-1403. 

Elizabeth dvw Ghisbertus Paelman en Johannes zvw Petrus van den Wijngarde 

ev Margareta dvw voornoemde Ghisbertus verkochten aan Egidius zv Johannes 

Scoerweggen (1) een huis, tuin en aangelegen stuk land van wijlen 

voornoemde Ghisbertus, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, tussen 

Erardus zvw Erardus Wouters soen enerzijds en Florencius en Margareta, kvw 

voornoemde Erardus Wouters soen, en Johannes zvw Johannes van den Scueren 

anderzijds, (2) een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd Distelberg, 

tussen Henricus van den Hoeven enerzijds en Henricus Coelborner anderzijds, 

belast met 1 oude sterling aan de hertog en een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, aan erfg vw Henricus Leijten soen. 

 

Elizabeth filia quondam Ghisberti Paelman cum tutore et Johannes filius 

quondam Petri van den Wijngarde maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie dicti quondam Ghisberti domum et ortum et peciam terre sibi 

adiacentem dicti quondam Ghisberti sitas in parochia de Helvoert ad locum 
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dictum Dijstelberch inter hereditatem Erardi filii quondam (dg: G) Erardi 

Wouters soen ex uno et inter hereditatem Florencii et Margarete liberorum 

dicti quondam Erardi Wouters soen et Johannis filii quondam Johannis van 

den Scueren ex alio atque peciam terre sitam in parochia et loco 

predictis inter hereditatem Henrici van den Hoeven ex uno et inter 

hereditatem Henrici Coelborner ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Egidio filio (dg: quondam) Johannis Scoerweggen promittentes 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis uno antiquo sterlingo (dg: Margarete here) domino nostro duci et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco heredibus 

quondam Henrici Leijten soen ex premissis solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 116r 07 do 29-03-1403. 

Jacobus Loze maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Pasen in Den Bosch aan het woonhuis van wijlen Alardus 

Becker zvw Henricus Becker te betalen, aan voornoemde Alardus verkocht door 

Mechtildis wv Thomas zvw Johannes van Macharen en haar zoon Philippus, en 

welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Jacobus Loze hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie pasche et in Busco ad domum habitationis Alardi quondam 

Becker filii quondam Henrici Becker tradendum venditum dicto Alardo a 

Mechtilde relicta quondam Thome filii quondam Johannis de (dg: Mach) 

Macharen et Philippo eius filio prout in litteris quem censum nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1183 f.116v. 

 quinta post letare: donderdag 29-03-1403. 

 

BP 1183 f 116v 01 do 29-03-1403. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker beloofde aan Henricus 

Keelbreker smid, tbv Petrus Zerijs zvw Gerardus Zerijs, 33 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 2½ botdrager met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) 

te betalen. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker promisit super 

omnia (dg: Gerardo Petro Zerijs) Henrico Keelbreker fabro ad opus Petri 

Zerijs filii quondam Gerardi Zerijs XXXIII novos Gelre gulden vel valorem 

et duo et dimidium boddrager ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Egidius et Nijcholaus datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 116v 02 do 29-03-1403. 

Johannes zvw Cristianus Pauwels soen verkocht aan Johannes van Roesmalen 

bakker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) 1 bunder land en iets meer, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eijlde, tussen ergoed gnd des Writers Hoeve enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns, (2) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Schijndel, ter plaatse gnd die Voert, tussen 

Henricus van der Locht enerzijds en een gemene weg anderzijds, dit huis, 

tuin en erfgoederen reeds belast met een b-erfcijns van 40 schelling 

voornoemd geld. 

 

Johannes filius quondam Cristiani Pauwels soen hereditarie vendidit 

Johanni de Roesmalen pistori hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex bonario (dg: prat) terre #et 

modico plus# sito in parochia de Scijnle ad locum dictum Eijlde inter 

hereditatem dictam des Writers Hoeve ex uno et inter communem plateam ex 

alio atque ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum die Voert inter hereditatem Henrici 

van der Locht ex uno et inter communem plateam ex alio ut (dg: dictum) ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam !exceptis !exceptis 
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censu domini fundi ex dicto bonario terre et hereditario censu XL 

solidorum dicte monete ex dictis domo et orto et hereditatibus sibi 

adiacentibus prius solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 116v 03 do 29-03-1403. 

Petrus zvw Ghevardus van Orthen beloofde aan Metta wv Arnoldus Wellens soen 

schoenmaker 7 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te betalen. 

 

Petrus filius quondam Ghevardi de Orthen promisit super omnia Mette 

relicte quondam Arnoldi Wellens soen sutoris VII Hollant gulden monete 

comitis Willelmi vel valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 116v 04 do 29-03-1403. 

Johannes van den Eijnde ev Elizabeth dvw Johannes Clijnge verkocht aan 

Henricus zvw Mijchael van Breda (1) 3½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Mertens Hoeve, tussen Hubertus van Ghemert enerzijds en Willelmus 

Bijeken anderzijds, (2) de helft in een huis en tuin, in Lithoijen, tussen 

Godefridus van Macharen enerzijds en Henricus Clijnge anderzijds, belast 

met ¼ oude schild b-erfcijns. 

 

Johannes van den Eijnde maritus et tutor legitimus Elizabeth sue xuoris 

filie quondam Johannis Clijnge tria et dimidium hont terre sita in 

parochia de Lijttoijen in loco dicto Mertens Hoeve inter hereditatem 

Huberti de Ghemert ex uno et inter hereditatem Willelmi Bijeken ex alio 

in ea quantitate qua ibidem sita sunt (dg: ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico filio quondam Mijchaelis de Breda promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere) atque (dg: ..) medietatem ad se 

spectantem in domo et orto sitis in dicta parochia inter hereditatem 

Godefridi de Macharen ex uno et inter hereditatem Henrici Clijnge ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Mijchaelis de Breda 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepta quarta 

parte unius aude scilt hereditarii census exinde solvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 116v 05 do 17-05-1403 {aanvankelijk do 29-03-1403}. 

Goeswinus zvw Goeswinus van Halle droeg over aan Rodolphus zv Rodolphus 

Scoenmaker van Ghemert, tbv hem, zijn vrouw Margareta dv Henricus Broc van 

Cromvoert en hun gezamenlijk kinderen, verwekt en te verwekken, een stuk 

beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Wargartshuijsen, tussen 

Goeswinus Steenwech enerzijds en kvw Albertus gnd Ob Truden soen 

anderzijds, met recht van weg vanaf dit stuk beemd over erfgoed van 

Johannes Peters soen van Vucht, dat naast voornoemd stuk beemd ligt, naar 

de gemene weg, belast met 2 oude groten en 3½ penning hertogencijns. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini de Halle peciam prati sitam in parochia 

de Vucht sancti Petri ad locum dictum Wargartshuijsen inter hereditatem 

Goeswini Steenwech ex uno et inter hereditatem (dg: Alberti dc) liberorum 

quondam Alberti dicti Ob Truden soen ex alio #{hier BP 1183 f 116v 06 

invoegen}# ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho filio (dg: quon) 

Rodolphi Scoenmaker de Ghemert #{in margine dextra:} ad opus {met een 

haal eindigend met ≠; verwijst naar BP 1183 f 117r 11}# promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis 

et (dg: d) tribus et dimidio denariis census domino duci ex premissis 

solvendis ut dicebat (dg: testes datum supra). 

 

BP 1183 f 116v 06 do 17-05-1403. 

{invoegen in BP 1183 f 116v 05}. 

simul cum jure (dg: viandi) ad dictam peciam prati spectante #viandi 

scilicet a dicta pecia prati# per {verbeterd uit: in} hereditatem 
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Johannis Peters soen de Vucht sita! contigue juxta peciam prati predictam 

usque ad communem plateam. 

 

BP 1183 f 116v 07 do 29-03-1403. 

Johannes die Bijtter zvw Johannes Bijtter droeg over aan Arnoldus zvw 

Theodericus Oden soen, voor de duur van het leven van voornoemde Arnoldus, 

2 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Sporct, tussen 

Theodericus Buc van der Sporct enerzijds en Bartholomeus Spijerinc 

anderzijds, belast met 2 oude groten aan de heer van Boxtel. Na overlijden 

van voornoemde Arnoldus gaan voornoemde 2 bunder terug naar voornoemde 

Johannes. Voornoemde Arnoldus mag de 2 bunder, noch andere goederen die aan 

voornoemde Arnoldus en zijn vrouw Maria dv eerstgenoemde Johannes zullen 

komen na overlijden van voornoemde Johannes, verkopen, vervreemden en 

bezwaren, voordat voornoemde echhtelieden Arnoldus en Maria wettig 

nageslacht hebben. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Johannes die Bijtter filius quondam Johannis Bijtter duo bonaria prati 

sita in parochia (dg: S) de Scijnle ad locum dictum die Sporct inter 

hereditatem Theoderici Buc van der Sporct ex uno et inter hereditatem 

Bartholomei Spijerinc ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat !legitime supportavit Arnoldo filio quondam Theoderici Oden soen 

ab eodem quamdiu vixerit in humanis et non ultra possidenda promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus grossis 

antiquis domino de Bucstel exinde solvendis et cum mortuus fuerit tunc 

dicta duo bonaria prati ad dictum Johannem revertentur tali annexa 

conditione quod dictus Arnoldus (dg: dicta) #nec# duo bonaria prati 

predicta nec quecumque alia bona dicto Arnoldo et Marie sue uxori filie 

Johannis primodicti seu eorum alteri de morte dicti Johannis advolvenda 

et advenienda vendet alienabit vel obligabit antequam (dg: dictus) 

Arnoldus et Maria coniuges predicti prolem pariter generaverint et 

habuerint legitimam ut ipse Arnoldus super omnia promisit Johanni 

predicto. Testes Scilder et (dg: dat) Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 116v 08 do 29-03-1403. 

Johannes Kepken ev Elizabeth dvw Ygrammus Pangelart droeg over aan 

Severinus zvw Laurencius Kersmaker de helft in een stuk land, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Groet Lijemde, ter plaatse gnd Boec Lake, beiderzijds 

tussen Jutta dvw Henricus van den Laer, welk stuk land Johannes Nouden, tbv 

hem en zijn zuster Oderadis, tezamen met andere goederen, {f.117r} 

verworven had van Johannes Lichtwegge zv Ghibo Lichtwegge, en van welk stuk 

land voornoemde Johannes Nouden een helft in zijn testament vermaakt had 

aan voornoemde Elizabeth. 

 

Johannes Kepken maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Ygrammi Pangelart medietatem ad se spectantem in (dg: una 

sextariata) #pecia# terre (dg: siliginee) sita in parochia de Bucstel in 

loco dicto Groet Lijemde in loco dicto Boec Lake inter hereditatem Jutte 

filie quondam Henrici van den Laer ex utroque latere coadiacentem quam 

peciam terre (dg: dictus) Johannes Nouden ad opus sui et ad opus Oderadis 

sue sororis simul cum quibusdam aliis bonis erga 

 

1183 f.117r. 

 quinta post letare: donderdag 29-03-1403. 

 quinta post cantate: donderdag 17-05-1403. 

 

BP 1183 f 117r 01 do 29-03-1403. 

Johannem Lichtwegge filium Ghibonis Lichtwegge acquisierat prout in 

litteris (dg: hereditarie) et de qua pecia terre dictus Johannes Nouden 

unam medietatem legaverat Elizabeth predicte #in suo testamento# ut 

dicebat hereditarie supportavit Severino filio quondam Laurencii 
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Kersmaker cum omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: da) Nijcholaus 

et Danijel datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 117r 02 do 29-03-1403. 

Johannes van den Camp en zijn dochter Katherina beloofden aan Johannes van 

Ghewanden 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Johannes van den Camp et Katherina eius filia promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Ghewanden XXIIII novos Gelre gulden vel valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117r 03 do 29-03-1403. 

Voornoemde Katherina beloofde haar voornoemde vader Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dicta Katherina promisit dictum Johannem eius patrem indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117r 04 do 29-03-1403. 

Hermannus Aelbrechts soen en Hermannus Broes soen van Empel beloofden aan 

Johannes van Ghewanden 22 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Hermannus Aelbrechts soen et Hermannus Broes soen de Empel promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Ghewanden XXII gulden novos Gelre vel 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117r 05 do 29-03-1403. 

Ghibo uten Elsen droeg over aan Gerardus zv Walterus van Eerssel de helft, 

met gebouwen, van een hofstad en tuin van wijlen Conegundis gnd Quede 

Kneve, in Dinther, naast de plaats gnd den Donckeren Dijcke, tussen wijlen 

Theodericus Machijels en wijlen Rodolphus Machiels soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint, te weten 

de helft richting het broekland van Dinther, belast met de cijns aan de 

naburen van Dinther. 

 

Ghibo uten Elsen (dg: domistadium domum et domistradium quondam Engberti 

die Decker situm) medietatem cum suis edificiis domistadii et orti (dg: 

sitorum in) quondam Conegundis dicte Quede Kneve sitorum in parochia de 

Dijnther juxta (dg: aggerem) locum dictum den Donckeren Dijcke inter 

hereditatem quondam Theoderici Machijels et quondam Rodolphi Machiels 

soen ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum utroque fine 

ad communitatem scilicet illam medietatem que sita est versus paludem de 

Dijnther simul cum attinentiis eiusdem medietatis universis hereditarie 

supportavit Gerardo filio Walteri de Eerssel promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu vicinis de Dijnther 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117r 06 do 29-03-1403. 

Gerardus Borchgreve alias gnd die Visscher droeg over aan voornoemde 

Gerardus zvw Walterus van Eerssel 2/3 deel, aan eerstgenoemde Gerardus 

behorend, in de andere heft van voornoemde hofstad en tuin, te weten in de 

helft richting de plaats gnd den Donckeren Dijcke, belast met een cijns 

(dg: aan de naburen van Dinther) aan de heer van Helmond. Yda dvw 

voornoemde Conegundis zal dit 2/3 deel bezitten, zolang ze leeft, en daarna 

gaat het over op voornoemde Gerardus koper. 
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Gerardus Borchgreve alias dictus die Visscher duas tercias partes ad 

ipsum spectantes in reliqua medietate dictorum domistadii et orti (dg: 

scilicet) scilicet in illa medietate que sita est versus dictum locum den 

Donckeren Dijcke vocatum simul cum attinentiis dictarum duarum terciarum 

partium (dg: -arum) universis hereditarie supportavit dicto (dg: -r) 

Gerardo filio quondam Walteri de Eerssel promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto censu (dg: vicinis de Dijnther) #domino 

de Helmont# exinde solvendo hoc adiuncto quod Yda filia dicte quondam 

Conegundis dictas duas tercias partes possidebit ad eius vitam post 

eiusdem Yde decessum ad dictum Gerardum emptorem devolvendas. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 117r 07 do 29-03-1403. 

Johannes Ocker, Heijnmannus Tielmans soen, Laurencius Tielmans soen, 

Arnoldus die Voecht, Zegherus Jans soen, Rodolphus Jans soen van Buchoven, 

Johannes Matheus soen witlederbereider en Arnoldus van Buchoven beloofden 

aan Johannes van Ghewanden 120 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Johannes Ocker Heijnmannus Tielmans soen (dg: Zei) Laurencius Tielmans 

soen Arnoldus die Voecht Zegherus Jans soen et Rodolphus Jans soen de 

Buchoven Johannes Matheus soen parator albi corei et Arnoldus de Buchoven 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Ghewanden centum et XX novos 

Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 117r 08 do 29-03-1403. 

De zes eersten beloofden voornoemde Johannes Matheeus soen en Arnoldus van 

Buchoven schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi (dg: dicti) sex promiserunt indivisi super omnia dictos Johannem 

Matheeus soen et Arnoldum de Buchoven indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 117r 09 do 29-03-1403. 

Walterus Wouters soen van Maren beloofde aan Nijcholaus Jacobs soen van den 

Eijnde 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-

1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Solvit. 

Walterus Wouters soen de Maren promisit super (dg: Nij) omnia Nijcholao 

Jacobs soen van den Eijnde tres modios siliginis mensure de Busco ad 

Martini proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 117r 10 do 29-03-1403. 

Hadewigis wv Theodericus Heijlen: haar vruchtgebruik in een stuk land, 1 

zesterzaad, in Schijndel, ter plaatse gnd dat Wijbosse, tussen voornoemde 

Hadewigis {niet afgewerkt contract}. 

 

Hadewigis relicta quondam Theoderici Heijlen cum tutore usufructum sibi 

competentem in pecia terre #unam sextariatam terre# sita in parochia de 

Scijnle ad locum dictum dat Wijbossche inter hereditatem dicte Hadewigis 

ex. 

 

BP 1183 f 117r 11 do 17-05-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 116v 05} -≠--≠--. 

sui et ad opus Margarete sue uxoris filie Henrici Broc de Cromvoert et ad 

opus liberorum dictorum Rodolphi filii Rodolphi Scoenmaker et Margarete 

ab eisdem primodicto Rodolpho et Margareta (dg: sua) pariter genitorum et 
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generandorum promittens ut supra tali conditione quod alter dictorum (dg: 

part) Rodolphi et Margarete sue uxoris (dg: premissa quamdiu vixerit hua) 

diutius vivens dictam peciam prati cum jure predicto integraliter ad suam 

vitam possidebit videlicet cum ambo scilicet primodictus Rodolphus et 

Margareta decesserint extunc premissa ad dictos liberos predictorum 

Rodolphi et Margarete genitos et generandos hereditario jure plenarie 

succedent et advolventur. Testes Danijel et Broeder datum quinta post 

cantate. 

 

BP 1183 f 117r 12 do 29-03-1403. 

Hugho zvw Hugho gnd Swart van Kessel: een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

hofstad, in Groet Lijt, tussen Theodericus Conincs enerzijds en Hubertus 

van Lijt anderzijds, (2) 6½ hont land, ter plaatse gnd Coenen Hoeve, ter 

plaatse {niet afgewerkt contract}. 

 

Hugho filius quondam Hughonis dicti Swart de Kessel hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex quodam domistadio sito in 

parochia de Groet Lijt inter hereditatem Theoderici Conincs ex uno et 

inter hereditatem Huberti de Lijt ex alio atque de et ex sex et dimidio 

(dg: jugeribus terre) hont terre ad locum dictum Coenen Hoeve sitis ad 

locum. 

 

1183 f.117v. 

 quinta post letare: donderdag 29-03-1403. 

 sexta post letare: vrijdag 30-03-1403. 

 

BP 1183 f 117v 01 do 29-03-1403. 

Gerardus van Maren zvw Petrus, Johannes Clijngelberch en Gerardus van 

Ophoven zvw Rutgherus beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 10 mud 3 

zester tarwe, Bossche maat, de beste die ten tijde van de levering in Den 

Bosch op de Markt te koop komt, echter per mud 2 gemene plakken minder, met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 2+30+31+30+31+31+30+1=186 dgn) in 

Den Bosch te leveren. 

 

Gerardus de Maren filius quondam Petri et Johannes Clijngelberch et 

Gerardus de Ophoven filius quondam Rutgheri promiserunt indivisi super 

omnia Sijmoni de Vario ad opus etc decem modios et tria sextaria tritici 

mensure de Busco (dg: ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos) de meliore tritico quod tempore solutionis eiusdem veniet in 

Busco ad forum venale dempto! de pretio cuiuslibet modii duobus gemeijn 

placken ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Nijcholaus et Danijel datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 117v 02 do 29-03-1403. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium! indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 03 do 29-03-1403. 

Willelmus en Katherina, kvw Petrus nzvw Johannes molenaar van Middelrode, 

verkochten aan Petrus zvw Mijchael Lakens soen een b-erfcijns van 4 pond, 1 

oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend 

of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 

een huis, tuin en geheel erfgoed van voornoemde Johannes molenaar, welk 

huis, tuin en erfgoed voornoemde Johannes in Middelrode, over de brug, 

heeft liggen, en van welke cijns voornoemde Johannes verklaard heeft dat 

hij die verschuldigd is aan Yda dv Elijas van der Scaghen, tbv voornoemde 

Yda en haar kinderen voornoemde Petrus en Elizabeth, bij haar verwekt door 
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Johannes molenaar, en van welke cijns wijlen voornoemde Petrus een helft 

verworven had van Theodericus Ruijssche, woonend in Schijndel, ev 

voornoemde Elizabeth, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Willelmus et Katherina liberi quondam Petri filii naturalis quondam 

Johannis molendinarii de Middelrode cum tutore hereditarium censum 

quatuor librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in ipso censu computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie nativitatis Johannis de domo et orto ac de 

tota hereditate dicti Johannis molendinarii quos domum ortum ac 

hereditatem idem Johannes habet sitos in Middelrode ultra pontem et quem 

censum (dg: Y) idem Johannes recognovit se legitime et hereditarie debere 

Yde filie Elije van der Scaghen ad opus ipsius Yde et ad opus dicti Petri 

et Elizabeth puerorum ipsius Yde ab ipsa Yda et Johanne molendinario 

pariter genitorum prout in litteris et de quo censu dictus quondam Petrus 

unam medietatem erga Theodericum Ruijssche commorantem in Scijnle maritum 

et tutorem legitimum dicte Elizabeth #sue uxoris# acquisierat ut dicebant 

et quem censum nunc ad se spectare dicebant (dg: ut) hereditarie 

vendiderunt Petro filio quondam Mijchaelis Lakens soen cum litteris et 

aliis et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Petri deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 04 do 29-03-1403. 

Nijcholaus van Heze linnenklerenwever maakte bezwaar tegen alle verkopingen 

en bezwaringen gedaan door zijn zoon jonge Johannes met zijn goederen. 

 

Nijcholaus de Heze textor lineorum omnes et singulas venditiones 

alienationes et obligationes factas per #juniorem# Johannem (dg: suum) 

suum (dg: juniorem) filium (dg: calump) cum suis bonis quibuscumque 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 05 do 29-03-1403. 

Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen priester droeg over9 aan Johannes 

zvw Walterus van der Braken 200 nieuwe Gelderse gulden, aan Andreas zv 

Andreas van Noddenvelt beloofd door Sophia dvw Johannes van Wubraken van 

Ghemonden, welke 200 nieuwe gulden eerstgenoemde Andreas had overgedragen 

aan voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. 

Gerardus filius naturalis domini quondam Tielmanni de Mulsen presbitri 

ducentos novos aureos florenos communiter nuwe gulden (dg: vocatos 

promisso) vocatos monete Gelrie promissos Andree filio (dg: q) Andree de 

Noddenvelt a Sophia filia quondam Johannis de Wubraken de Ghemonden et 

quos CC novos aureos florenos communiter nuwe gulden vocatos (dg: di) 

primodictus Andreas supportaverat dicto Gerardo prout in litteris 

legitime supportavit Johanni filio quondam Walteri van der Braken cum 

litteris et aliis et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 06 do 29-03-1403. 

Romboldus Clinckart nzvw Henricus van Wetten verkocht aan Baudewinus 

Josephs soen van Casteren (1) een stuk beemd, in Boxtel, in de dingbank van 

Lijemde, voor de kapel van Sint-Jan, tussen voornoemde Baudewinus enerzijds 

en Matheus van den Made anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, ter plaatse 

gnd den Hoghen Acker, tussen voornoemde Baudewinus enerzijds en Margareta 

Josephs dochter anderzijds. 

 

                         
9 Zie ← BP 1182 p 567r 09 vr 02-09-1401, eerste overdracht van de 

schuldbekentenis. 
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Romboldus Clinckart filius #naturalis# quondam Henrici (dg: Clinc) de 

Wetten peciam prati sitam in parochia de Bucstel in jurisdictione de 

Lijemde ante cappellam sancti Johannis inter hereditatem Baudewini 

Josephs soen #de Casteren# ex uno et inter hereditatem Mathei van den 

Made ex alio et peciam terre sitam (dg: in paro) ibidem ad locum dictum 

den Hoghen Acker inter hereditatem dicti Baudewini ex uno et inter 

hereditatem Margarete Josephs dochter ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Baudewino promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 07 vr 30-03-1403. 

Johannes van Derenthere en Johannes van Best beloofden aan Sijmon van 

Vario, tbv etc, 12 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403; 

1+30+31+24=86 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de !Denenthere et Johannes de Best promiserunt indivisi super 

omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XII aude scilde ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes Dijnther et 

Scilder datum sexta post letare. 

 

BP 1183 f 117v 08 vr 30-03-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 09 vr 30-03-1403. 

Johannes Peters soen van Beilver en Engbertus van Arle mesmaker beloofden 

aan Sijmon van Vario, tbv etc, 14 oude schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 

24-06-1403; 1+30+31+24=86 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes Peters soen de Beilver #et# Engbertus de Arle cultellifex 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc (dg: ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena unius testes) 

XIIII aude scilden ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos 

sub pena unius. Testes Coptiten et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 10 vr 30-03-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

+. {Later ertussen geschreven}. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 117v 11 vr 30-03-1403. 

Hr Ghisbertus investiet van de kerk van Esch zvw Johannes zvw Johannes 

Bathen soen droeg over aan Hermannus Loden een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1½ 

morgen land met gebouwen, in Berghem, ter plaatse gnd aen dLaer, tussen 

Zweneldis dvw Johannes Loenaert enerzijds en kvw Gerardus van den Campe 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd den Gansacker, 12 lopen rogge groot, 

{f.118r} in Berghem, ter plaatse gnd Duer, tussen Arnoldus Becker enerzijds 

en Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder anderzijds, welke erfpacht 

voornoemde hr Ghisbertus investiet van de kerk van Esch verworven had van 

zijn broer Gerardus zvw voornoemde Johannes zvw Johannes Bathen soen. Met 

achterstallige termijnen van 3 jaar. 

 

Dominus Ghisbertus (dg: filius quondam) investitus #ecclesie# de Essche 

filius quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam et deliberandam ex 

uno et dimidio jugeribus terre sitis in parochia de Berchen ad locum 

dictum aen dLaer inter hereditatem Zweneldis filie quondam Johannis 
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Loenaert ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi van den 

Campe ex alio atque ex edificiis in dictis uno et dimidio jugeribus 

consistentibus insuper ex quadam pecia terre dicta communiter den 

Gansacker duodecim lopinos siliginis annuatim in semine capiente 

 

1183 f.118r. 

 sexta post letare: vrijdag 30-03-1403. 

 quinta post letare: donderdag 29-03-1403. 

 

BP 1183 f 118r 01 vr 30-03-1403. 

sita in dicta parochia in loco dicto Duer inter hereditatem Arnoldi 

Becker ex uno et inter hereditatem Theoderici filii quondam domini 

Godefridi de Os militis ex alio quam hereditariam paccionem prenominatus 

dominus Ghisbertus investitus (dg: de Essche erg) ecclesie de Essche erga 

Gerardum suum fratrem filium dicti quondam Johannis filii quondam 

Johannis Bathen soen acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Hermanno Loden cum dictis litteris (dg: et jure) et aliis et 

jure et cum arrestadiis trium annorum de dicta paccione restantibus 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Scilder datum sexta post letare. 

 

BP 1183 f 118r 02 vr 30-03-1403. 

Voornoemde hr Ghisbertus investiet van de kerk van Esch zvw Johannes zvw 

Johannes Bathen soen droeg over aan Hermannus Loden een b-erfcijns van 20 

pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit (1) 5 morgen land, 

in het gebied van Herpen, in Hueselingen, strekkend naast de plaats gnd 

Ossendonc, (2) 1 morgen land, in het gebied van Herpen, tussen Arnoldus van 

Haren enerzijds en Arnoldus van Oerscot anderzijds, (3) ½ morgen, in 

Deurne, ter plaatse gnd dat Doernsse Broec, tussen Heijmericus van der 

Aelsvoert enerzijds en Marcelius Vinc anderzijds, welke cijns voornoemde hr 

Ghisbertus verworven had van zijn broer Gerardus zv Johannes zvw Johannes 

Bathen soen. Met achterstallige termijnen van de afgelopen 3 jaar. 

 

Dictus dominus Ghisbertus ut supra hereditarium censum viginti librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis beati Johannis baptiste ex 

quinque jugeribus terre sitis in territorio de Herpen in parochia de (dg: 

Huesselingen) Hueselingen tendentibus iuxta locum dictum Ossendonc atque 

ex uno jugere terre sito in dicto territorio de Herpen inter hereditatem 

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

insuper ex dimidio jugere !sito in parochia de Doerne in loco dicto dat 

(dg: Doernsch) Doernssche Broec inter hereditatem Heijmerici van der 

Aelsvoert ex uno et inter hereditatem Marcelii Vinc ex alio quem censum 

dictus dominus Ghisbertus erga Gerardum suum fratrem filium Johannis 

filii quondam Johannis Bathen soen acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Hermanno Loden cum litteris et aliis et jure et 

cum arrestadiis sibi de 3 annis proxime preteritis de predicto censu 

restantibus promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 118r 03 vr 30-03-1403. 

Johannes Sappeel, Jacobus van Eel zv Arnoldus Houtappel, Thomas zvw Hesselo 

van Eel en Arnoldus zv Johannes van Oekel beloofden aan Rutgerus van 

Gheldorp, tbv jkvr Jutta wv Bertholdus Voecht, een lijfpacht van 12 mud 

rogge, Bossche maat, 3 lopen raapzaad, Bossche maat, 4 steen vlas bereid 

tot de hekel, 5 vrachten turf en 200 bundels hout gnd boerden elzenre 

toprijs, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit al hun goederen. 

Zodra voornoemde jkvr Jutta dood is, zullen ze ontlast zijn; echter, als in 

enig jaar voornoemde jkvvr Jutta op Sint-Jan-Baptist leeft, dan zullen de 

schuldenaren verplicht zijn de lijfpacht uit te keren op Lichtmis erop 

volgend. 
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Johannes Sappeel Jacobus de Eel filius Arnoldi Houtappel Thomas filius 

quondam Hesselonis de Eel et Arnoldus filius Johannis de Oekel 

promiserunt indivisi super omnia Rutgero de Gheldorp ad opus domicelle 

Jutte relicte quondam Bertholdi Voecht quod ipsi scilicet quatuor 

debitores predicti dabunt et exsolvent dicte domicelle Jutte annuam et 

vitalem pensionem duodecim modiorum siliginis mensure de Busco atque 

trium lopinorum seminis raparum dicte mensure necnon quatuor ponderum 

dictorum steen lini parati ad scalcrum atque quinque plaustratorum 

cespitum necnon ducentorum fassorum ligni dictorum boerden elzenre 

toprijs anno quolibet ad vitam eiusdem domicelle Jutte et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus bonis dictorum quatuor 

debitorum quocumque locorum consistentibus sive sitis promittentes 

indivisi super habita et habenda warandiam et sufficientem facere ad 

vitam dicte domicelle Jutte et non ultra tali conditione !cum dicta 

domicella Jutta mortua fuerit erunt quiti hoc (dg: eciam addito) tamen 

addito (dg: si con) #quod in quocumque anno futuro# contigerit dictam 

domicellam Juttam in humanis vivere in festo nativitatis beati Johannis 

baptiste quod extunc dicti debitores solvere tenebuntur antedicte 

domicelle proventus dicte vitalis pensionis in festo purificationis 

extunc in hoc eventu (dg: de f) huiusmodi festum nativitatis (dg: Domini) 

beati Johannis baptiste immediate sequente ut ipsi recognoverunt et 

indivisi super omnia promiserunt. Testes Uden et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 118r 04 do 29-03-1403. 

Jutta eertijds dienstmaagd van wijlen Johannes van Neijnsel verklaarde dat 

Jacobus van Neijnsel alle achterstallige termijnen heeft geleverd van een 

lijfpacht10 van 1 mud rogge, die wijlen Johannes van Neijnsel vv voornoemde 

Jacobus in zijn testament had nagelaten aan voornoemde Jutta. 

 

Jutta (dg: dicta Noijaes) olim ancilla #quondam Johannis de Neijnsel# 

palam recognovit sibi per Jacobum de Neijnsel fore satisfactum ab omnibus 

arrestadiis sibi a quocumque tempore evoluto restantibus deficientibus et 

non solutis de vitali pensione unius modii siliginis quam pensionem 

Johannes quondam de Neijnsel (dg: dicte #predicte# Jutte) pater olim 

dicti Jacobi prenominate Jutte in suo testamento legaverat ut dicebat. 

Testes Uden et Scilder datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 118r 05 do 29-03-1403. 

Lucas nzvw hr Leonius van Scijnle priester droeg over aan zijn !broer 

Franco van Essche zvw Johannes van Essche een huis en schuur met 

ondergronden, tuin en stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, tussen Metta gnd Scoenmakers enerzijds en Reijnkinus gnd Brouwer 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan Johannes zvw Sijmon gnd die Wever, aan hem overgedragen door Ghibo 

zvw Ghibo gnd Lobbe. De brief overhandigen aan voornoemde Lucas of Franco, 

wie het eerst komt. 

 

Lucas filius naturalis domini quondam Leonii de Scijnle presbitri domum 

et horreum cum suis fundis ortum et peciam terre sitos in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem Mette dicte 

Scoenmakers ex uno et inter hereditatem Reijnkini dicti Brouwer ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis filii quondam Sijmonis dicti die Wever supportatos 

sibi a Ghibone filio quondam Ghibonis dicti Lobbe prout in litteris 

hereditarie supportavit #(dg: mihi ad opus)# Franconi de Essche #suo 
!fratri# filio quondam Johannis de Essche cum litteris et aliis et jure 

                         
10 Zie ← BP 1181 p 195r 11 za 12-10-1398, mogelijk verband: Johannes van 

Neijnsel beloofde aan Jutta dvw Philippus van Gestel een lijfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen 

van voornoemde Johannes. 
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promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Cooptiten et Broeder datum supra. Tradetur littera dicto 

Luce vel Franconi prius venienti. 

 

BP 1183 f 118r 06 do 29-03-1403. 

Walterus zvw Walterus van Os verkocht aan Engbertus zvw Willelmus van den 

Yvenlaer (1) een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, tussen Jacobus zvw Arnoldus Ghenen soen enerzijds en Boudewinus bv 

voornoemde Jacobus anderzijds, aan eerstgenoemde Walterus overgedragen door 

voornoemde Jacobus zvw Arnoldus Ghenen soen, (2) een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 1 morgen land, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Donc, tussen Boudewinus bv 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen enerzijds en voornoemde Everardus en 

zijn broer Jacobus anderzijds, aan eerstgenoemde Walterus overgedragen door 

Margareta wv Johannes Carnauwe. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Os peciam terre sitam infra libertatem 

oppidi de Busco ad locum dictum communiter Dunghen inter hereditatem (dg: 

dicti) Jacobi filii quondam Arnoldi Ghenen soen ex uno et inter 

hereditatem Boudewini fratris eiusdem Jacobi ex alio supportatam 

primodicto Waltero a dicto Jacobo filio quondam Arnoldi Ghenen soen prout 

in litteris atque hereditarium censum quadraginta solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quodam jugere terre sito 

infra libertatem oppidi de Busco in loco dicto die Donc inter hereditatem 

Boudewini fratris Everardi filii quondam Arnoldi Ghenen soen ex uno et 

inter hereditatem #dicti# Everardi et Jacobi sui fratris ex alio 

supportatum primodicto Waltero a Margareta relicta quondam Johannis 

Carnauwe prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) vendidit 

Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer #supportavit# cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 118r 07 do 29-03-1403. 

Engbertus van ?Arle {of: ?Rode} verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Engbertus de ?Arle {of: ?Rode} prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 118r 08 do 29-03-1403. 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer verkocht aan voornoemde Walterus 

zvw Walterus van Os een n-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een bunder, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd die Dungen, tussen erfgoed van voornoemde verkoper dat hij van 

eerstgenoemde Walterus verwierf enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Engbertus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer hereditarie vendidit 

dicto Waltero hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex quodam bonario dicti venditoris sito infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Dunghen inter hereditatem 

dicti venditoris quam ipse erga #dictum# Walterum filium quondam Walteri 

de Os acquisivit ex uno et inter communem plateam ex alio prout ibidem 

situm est ut dicebat promittens super omnia warandiam et (dg: ob de) 

aliam obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.118v. 

 sexta post letare: vrijdag 30-03-1403. 

 

BP 1183 f 118v 01 vr 30-03-1403. 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer beloofde aan Walterus van Os 15 

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

 

Engbertus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer promisit super omnia 

Waltero de Os XV Engels nobel seu valorem ad nativitatis Johannis 

baptiste proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Broeder datum 

sexta post letare. 

 

BP 1183 f 118v 02 vr 30-03-1403. 

Andreas Hoppenbrouwer beloofde aan mr Godefridus van Rode, tbv Johannes zvw 

Petrus van Druenen alias gnd Sceffennere, 52 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Andreas Hoppenbrouwer promisit super omnia magistro Godefrido de Rode ad 

opus Johannis (dg: soe) filii quondam Petri de Druenen alias dicti 

Sceffennere LII nuwe Gelre gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 118v 03 vr 30-03-1403. 

Johannes zv Johannes gnd Weirt en zijn vrouw Hadewigis dvw Sijmon van 

Mijrabello wv Arnoldus van Ghele droegen over aan Gerlacus zvw Gerlacus 

Cnode alias gnd metten Brode (1) al het geld, dat aan hen behoort en zal 

behoren, moet verschijnen en worden teruggegeven, wegens de gevangenschap 

van wijlen voornoemde Arnoldus van Ghele, die eertijds in Gelre, tijdens 

het conflict tussen de Brabanders en de hertog van Gelre en de zijnen, 

gevangen was genomen, en wegens de schatting die aan voornoemde Arnoldus 

van Ghele tijdens die gevangenschap werd opgelegd, en wegens zaken en 

goederen, die voor wijlen voornoemde Arnoldus van Ghele bij die 

gevangenneming verloren waren gegaan, (2) het deel, dat aan voornoemde 

Johannes en Hadewigis behoort, in al het geld, dat aan wijlen voornoemde 

Ywanus van Vauderic en zijn zoon Egidius behoort en zal behoren, zal 

vervallen en worden terugbetaald, wegens de gevangenschap van voornoemde 

Egidius, die in Gelre door de Geldersen gevangen was genomen tijdens het 

conflict dat er was tussen voornoemde Brabanders en de hertog van Gelre en 

de zijnen, wegens de schatting die aan voornoemde Egidius tijdens die 

gevangenschap was opgelegd, en wegens zaken en goederen, die voor 

voornoemde Egidius tijdens die gevangenschap verloren waren gegaan, al welk 

laatstgenoemd geld voornoemde Ywanus van Vauderic en zijn zoon Egidius 

hadden overgedragen aan wijlen voornoemde Arnoldus van Ghele. 

 

Johannes filius Johannis dicti Weirt maritus legitimus (dg: Hade) 

Hadewigis sue uxoris filie quondam Sijmonis de Mijrabello #relicte 

quondam Arnoldi de Ghele# et dicta Hadewigis !totam pecuniam eis seu 

eorum alteri competentem et competituram ac proveniendam et restituendam 

occasione captivitatis dicti quondam Arnoldi de Ghele in qua idem quondam 

Arnoldus de Ghele pridem captus fuerat a Gelrensibus in gwerra seu 

conflictu que et qui alias fuerat inter Brabantinos et ducem Gelrie et 

suos complices in territorio Gelrensi atque occasione exactionis dicte 

scattinge facte dicto Arnoldo de Ghele in dicta captivitate atque 

occasione rerum et bonorum dicto quondam Arnoldo de Ghele in dictis 

conflictu et captivitate spoliatorum (dg: ut) ut dicebat atque totam 

partem et omne jus #ad# dictum Johannem et Hadewigem seu eorum alterum 

(dg: competentes) #spectantes (dg: ... competitura provenienda et 

restituenda# quovismodo) in tota pecunia (dg: que) Ywano quondam de 

Vauderic et Egidio eius filio (dg: competenbant) competente competitura 

provenienda et restituenda occasione captivitatis dicti Egidii qua idem 

Egidius pridem captus fuerat a Gelrensibus in gwerra seu conflictu que et 

qui alias fuerat inter dictos Brabantinos et ducem Gelrie et suos 

complices in territorio Gelrensi atque occasione (dg: exactionis) 

exactionitatis dicte scattinge alias facte dicto Egidio in pretacta 

captivitate atque occasione rerum et bonorum dicto Egidio in dicta 

captivitate atque in dicto conflictu spoliatorum et subreptorum quam 
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totam pecuniam ultimodictam dictus Ywanus de Vauderic et Egidius eius 

filius supportaverant dicto quondam Arnoldo de Ghele prout in litteris 

supportaverunt Gerlaco filio quondam Gerlaci Cnode #alias dicti! metten 

Brode# cum litteris et jure (dg: promittens super omnia ratam servare). 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 118v 04 vr 30-03-1403. 

Hr Ghisbertus zvw Johannes zvw Johannes gnd Bathen soen droeg over aan zijn 

broer Gerardus zvw voornoemde Johannes zvw Johannes Bathen soen een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Theodericus van Halle beloofd 

had met Lichtmis te leveren aan Henricus zvw Gerardus van Eijcke, gaande 

uit (1) een erfgoed, dat was van Elizabeth van Zonne grootmoeder van 

voornoemde Henricus, in het gebied van Herpen, in Velp, tussen het gebied 

van Kuijc enerzijds en de gemeint van Velpe en erfgoed, behorend aan 

voornoemde Henricus, dat Theodericus gnd van den Schoer bezat, anderzijds, 

(2) een stuk heideland, gnd een heijt geslach, aan eerstgenoemd erfgoed 

behorend, in het gebied van Velpe, te weten het stuk heideland, gnd een 

heijt geslach, dat aan eerstgenoemd erfgoed behoort en gelegen is richting 

Eesscharen, welke pacht voornoemde Gerardus zvw Johannes zvw Johannes 

Bathen soen, tbv zijn voornoemde broer hr Ghisbertus, verworven had van 

voornoemde Henricus zvw Gerardus van Eijcke. 

 

Dominus Ghisbertus filius (dg: Johannis) quondam Johannis filii quondam 

Johannis dicti Bathen soen hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Theodericus de Halle promisit se daturum 

et soluturum Henrico (dg: de Eijcke) filio quondam Gerardi de Eijcke 

hereditarie purificationis ex quadam hereditate que fuerat Elizabeth de 

Zonne avie olim predicti Henrici sita in territorio de Herpen in parochia 

de Velpe inter territorium de Kuijc ex uno et inter communitatem de Velpe 

et hereditatem (dg: communitatis een heijt geslach ad primodictam 

hereditatem spectante sita in territorio de Velpe) ad dictum Henricum 

spectantem quam Theodericus dictus van den Schoer possidere consuevit ex 

alio atque ex pecia merice dicte communiter een heijt geslach ad 

primodictam hereditatem spectante sita in territorio de Velpen scilicet 

ex illa pecia merice een heijt geslach vocata que spectat ad primodictam 

hereditatem et que sita est versus Eesscharen quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis dicte mensure Gerardus filius dicti quondam Johannis 

filii quondam Johannis Bathen soen ad opus prenominati domini Ghisberti 

sui fratris erga prefatum Henricum filium dicti quondam Gerardi de Eijcke 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Gerardo suo 

fratri filio quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen cum 

litteriis #et aliis# et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Datum supra. 

 

BP 1183 f 118v 05 vr 30-03-1403. 

Willelmus Barbiers droeg over aan Gerardus zvw Barnierus Andries soen 7 mud 

6 lopen rogge b-erfpacht, maat van Someren, met Lichtmis te leveren, 

waarvan (1) 2 mud gaan uit een huis, hofstad en aangelegen tuin, in 

Someren, tussen Walterus Russelarts enerzijds en wijlen Petrus Bouchouts 

anderzijds, en uit andere erfgoederen die in Someren liggen, (2) 7 lopen 

uit een huis en tuin van een zekere gnd die Aude Greijndelman, in Someren, 

(3) 1 mud uit een akker met gebouwen, in Someren, ter plaatse gnd Voir die 

Ynde, waarop Willelmus Coeke woont, en die behoorden aan Willelmus Belen, 

(4) (dg: 6 lopen rogge) die Johannes zv Johannes van Aelst moet leveren, 

(dg: aan Bartholomeus gnd Meeus Neefke) uit een stuk land, in Someren, voor 

het hek gnd die Moelen Ynde enerzijds en naast Nijcholaus Huben soens 

anderzijds, (5) 8 lopen rogge, die wijlen Arnoldus zv Jutta Goeswijns soen 

moet leveren, gaande uit een beemd, in Someren, ter plaatse gnd in Gheen 

Romsel, welke beemd van wijlen Thomas van Aken was, (6) 27 lopen rogge, uit 

een akker, in Someren, ter plaatse gnd op Heijen Braken, naast erfgoed van 

het huis van Postel enerzijds en naast Johannes Lemmens soen anderzijds, 
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(7) 6 lopen rogge, die Willelmus Herinc moet leveren, gaande uit een stuk 

land, in Someren, met een eind strekkend naast Gerardus gnd Theeus 

Scoenmakers soen en met het andere eind naast Denkinus Sanders Rademakers 

soen, welke 7 mud 6 lopen voornoemde Willelmus Barbiers gekocht had van 

Bartholomeus gnd Meeus zvw Henricus Neefken. 

 

Willelmus Barbiers septem modios (dg: siliginis) et sex lopina siliginis 

annue et hereditarie paccionis mensure de Zoemeren solvendam hereditarie 

purificationis de quibus vero septem modiis et sex lopinis siliginis 

hereditarie paccionis predicte! duo modii siliginis herediitarie 

paccionis solvendi sunt ex (dg: domi) domo et domistadio et orto eis 

adiacente sitis (dg: inter) in parochia de Zoemeren inter hereditatem 

Walteri Russelarts ex uno et inter hereditatem quondam Petri Bouchouts ex 

alio atque ex quibusdam aliis hereditatibus in eadem parochia sitis ut 

dicebat item septem lopina siliginis hereditarie paccionis ex domo et 

orto cuiusdam dicti die Aude Greijndelman (dg: atque) sitis in dicta 

parochia de Zoemeren atque unus modius siliginis hereditarie paccionis ex 

quodam agro sito in dicta parochia in loco dicto Voir die Ynde atque ex 

(dg: edificii domo sup) edificiis supra dictum agrum consistentibus in 

quibus Willelmus Coeke moratur et !quondam spectabant ad Willelmum Belen 

(dg: soen item sex lopina siliginis dicte hereditarie paccionis) !que! 

Johannes filius Johannis de Aelst solvere tenetur (dg: Bartholomeo dicto 

Meeus Neefke) ex (dg: una pe) quadam pecia terre sita in dicta parochia 
!ante (dg: molendinum) repagulum dictum die Moelen Ynde ex uno et iuxta 

hereditatem Nijcholai Huben soens ex alio ut dicebat item octo lopina 

#siliginis# dicte hereditarie paccionis que #quondam# Arnoldus filius 

Jutte Goeswijns soen solvere tenetur ex (dg: uno) quodam prato sito in 

dicta parochia in loco dicto in Gheen Romsel (dg: quod The) quod pratum 

(dg: ad) quondam Thome (dg: -m) de Aken (dg: spectabat) fuerat atque 

viginti septem lopina siliginis dicte hereditarie paccionis ex quodam 

agro sito in dicta parochia ad locum dictum op Heijen Braken iuxta 

hereditatem domus de Postula ex uno et (dg: inter) iuxta hereditatem 

Johannis Lemmens soen ex alio atque sex lopina siliginis hereditarie 

paccionis predicte que Willelmus Herinc solvere tenetur ex (dg: una) 

quadam pecia terre sita in dicta parochia (dg: inter) tendente cum uno 

latere iuxta hereditatem Gerardi dicti Theeus Scoenmakers soen et cum 

alio latere iuxta hereditatem Denkini Sanders Rademakers soen (dg: ex) 

solvendi sunt ut dicebat (dg: et quam pri) et quos primodictos septem 

modios et sex lopina siliginis (dg: dicte mensure) hereditarie paccionis 

mensure supradicte dictus Willelmus Barbiers erga Bartholomeum dictum 

Meeus filium quondam Henrici Neefken emendo acquisierat ut dicebat 

hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Barnieri Andries {gaat door 

met BP 1183 f 119r 01} 

 

1183 f.119r. 

 sexta post letare: vrijdag 30-03-1403. 

 sexta post vocem: vrijdag 22-05-1403. 

 tercia post octavas penthecostes: dinsdag 05-06-1403. 

 sabbato post letare: zaterdag 31-03-1403. 

 secunda post judica: maandag 02-04-1403. 

 Petri ad vincula: woensdag 01-08-1403. 

 

BP 1183 f 119r 01 vr 30-03-1403. 

{Vervolg van BP 1183 f 118v 05}. 

soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Coptiten et Broeder datum sexta post letare. 

 

BP 1183 f 119r 02 vr 22-05-1403. 

Voornoemde Gerardus zvw Bernierus Andries soen droeg het voornoemde over 

aan Johannes zv Arnoldus Hoernken. 
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{Met haal verbonden met BP 1183 f 119r 01 en komt kennelijk hiervoor}. 

(dg: ?nota ?extra ?Coptiten iste contractus). 

Dictus Gerardus filius quondam Bernieri Andries soen premissa hereditarie 

supportavit Johanni filio Arnoldi Hoernken cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Danijel et Uden datum sexta post vocem. 

 

BP 1183 f 119r 03 di 05-06-1403. 

Theodericus Berniers vernaderde voornoemde zaken, die aan Johannes zv 

Arnoldus Hoernken overgedragen waren door zijn broer Gerardus en droeg weer 

over aan voornoemde Johannes. 

 

{Staat boven aan de bladzijde. Met haal verbonden met BP 1183 f 119r 02}. 

Theodericus Berniers prebuit supportata Johanni filio Arnoldi Hoernken a 

Gerardo suo fratre et reportavit dicto Johanni. Testes Coptiten et 

Broeder datum 3a post octavas penthecostes. 

 

BP 1183 f 119r 04 za 31-03-1403. 

Theodericus zv Johannes Laurens soen verkocht aan Godefridus Brabant 1 

bunder beemd ?minus 30 roeden land, in Helvoirt, ter plaatse gnd op 

Langdonc, tussen wijlen Willelmus Witloc enerzijds en Henricus Ridders en 

voornoemde Godefridus Brabants anderzijds, aan eerstgenoemde Theodericus 

verkocht door Gerardus zvw Jacobus Berkelmans soen, belast met 1 oude groot 

aan de hertog en een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helvoirt, aan de 

kerk van Helvoirt. 

 

Theodericus filius (dg: Laurencii) Johannis Laurens soen unum bonarium 

prati ?minus tamen XXX virgatis terre situm in parochia de Helvoert ad 

locum dictum #op# Langdonc inter hereditatem (dg: Wil) quondam Willelmi 

Witloc ex uno et hereditatem Henrici Ridders et Godefridi Brabants ex 

alio venditum primodicto Theoderico a Gerardo filio quondam Jacobi 

Berkelmans soen ut dicebat hereditarie vendidit dicto Godefrido Brabant 

promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui) 

deponere exceptis grosso antiquo domino nostro duci et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Helvort ecclesie de Helvort 

exinde solvendis. Testes Uden et Broder datum sabbato post letare. 

 

BP 1183 f 119r 05 za 31-03-1403. 

Engbertus zvw Arnoldus Leijten soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Engbertus filius quondam Arnoldi Leijten soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 119r 06 za 31-03-1403. 

Danijel die Veer zvw Denkinus Danels soen van Empel, Walterus zvw Hermannus 

Scut en Baudewinus van Rijswijc beloofden aan Johannes van Ghewanden 24 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 nieuwe gulden gerekend, 

met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

(dg: Denkinus die) Danijel die Veer filius quondam Denkini #Danels soen# 

de Empel (dg: promisit super omnia Johanni de) Walterus filius quondam 

Hermanni Scut et Baudewinus de Rijswijc promiserunt indivisi super omnia 

Johanni de Ghewanden XXIIII novos Gelre gulden vel X (dg: placken) 

Vlemsche placken pro quolibet novo gulden computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Coptiten et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 119r 07 za 31-03-1403. 

Hessello zvw Gerardus molenaar van Vught droeg over aan Johannes Cnoep voor 

2/3 en Petrus Scampart voor 1/3 de helft van een windmolen met ondergrond, 

in Vught Sint-Lambertus, naast de plaats gnd Loekarts Venneken, naast 

voornoemde Hessello en kvw zijn zuster Katherina dvw voornoemde Gerardus 
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enerzijds en Petrus Loekart en zijn broer Theodericus Loekart anderzijds, 

geheel de molen belast met (1) een b-erfcijns van 4 oude schilden aan de 

hertog, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, aan het Groot 

Gasthuis in Den Bosch, (3) een b-erfcijns van 15 schelling geld aan 

voornoemde Hessello, (4) een b-erfcijns van 10 schelling voornoemd geld aan 

Johannes van Amerzoijen, (5) een kwart wijn aan de kerk van Sint-Lambertus 

van Vught, (6) een b-erfcijns van 1 groot gemeen paijment aan dekaan en 

kapittel van Den Bosch. 

 

Hessello filius quondam Gerardi multoris de Vucht medietatem (dg: cui) 

cuiusdam molendini venti cum suo fundo siti in parochia de Vucht sancti 

Lamberti (dg: ad finem aggeris Vuchtensis) #juxta locum dictum Loekarts 

Venneken# contigue juxta hereditatem dicti Hessellonis et liberorum 

quondam Katherine sue sororis filie dicti quondam Gerardi ex uno latere 

et inter hereditatem Petri Loekart et Theoderici Loekart eius fratris ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Cnoep et Petro Scampart 

scilicet dicto Johanni Cnoep pro duabus terciis partibus et dicto Petro 

pro una tercia parte dicte medietatis (dg: mo) predicti molendini venti 

cum suo fundo promittes super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex 

parte sui) deponere exceptis hereditario censu quatuor aude scilde domino 

duci et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

maiori hospitali in Busco et hereditario censu XV solidorum monete #dicto 

Hesselloni# et hereditario censu X solidorum dicte monete Johanni de 

Amerzoijen (dg: ex dicto atque medietate hereditarii census XV solidorum 

quem dominus Arnoldus Loijer presbiter ex dicto molendino venti cum suo 

fundo integro mo) et dimidia quarta vini ecclesie sancti Lamberti de 

Vucht et hereditario censu unius grossi communis pagamenti #decano et 

capitulo de Busco# ex dicto integro molendino venti cum suo fundo 

solvendis annuatim. Testes Henricus et Nijcholaus datum sabbato post 

letare. 

 

BP 1183 f 119r 08 za 31-03-1403. 

Johannes van Loen en Jacobus Kesselman maakten bezwaar tegen alle 

vervreemdingen, verkopingen en bezwaringen gedaan met goederen van 

Willelmus Boden. 

 

Johannes de Loen !ende Jacobus Kesselman omnes alienationes venditiones 

et obligationes factas cum bonis quibuscumque Willelmi Boden coram 

scabinis infrascriptis calumpniaverunt. Testes Coptiten et Uden datum 

supra. 

 

BP 1183 f 119r 09 ma 02-04-1403. 

Thomas Gerongs soen en Godefridus zvw Arnoldus Ghenen soen beloofden aan 

Jacobus van Vladeracken gedurende 4 jaar, elk jaar met Kerstmis, 16 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager 10 Vlaamse plakken (dg: of de waarde ervan) 

voor 1 gulden gerekend, te betalen. Opstellen in 4 brieven. 

 

Et ponetur in quatuor litteris. 

Thomas (dg: Gerijts soe) Gerongs soen et Godefridus filius quondam 

Arnoldi Ghenen soen promiserunt indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Jacobo de Vladeracken ad spacium quatuor annorum datam 

presentium sine medio sequentium anno quolibet !sedecim nuwe Gelre gulden 

scilicet IX botdrager vel X Vleemsche placken (dg: seu valorem eorum) 

#pro quolibet gulden computatis# nativitatis Domini et pro primo termino 

nativitatis Domini proxime futuro et sic deinceps aliis tribus annis 

durantibus. Testes Roesmont et Broeder datum 2a post judica. 

 

BP 1183 f 119r 10 ma 02-04-1403. 

Johannes van Heirsel zvw Johannes van Heirsel verkocht aan Elizabet dv 

Mauricius van Boemel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een beemd, in Helmond, 
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tussen Andreas Selen enerzijds en Johannes Noet en Rodolphus Roef Arnts 

soen anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa en met het 

andere eind aan een gemene weg, (2) een akker, 6 lopen rogge groot, in 

Mierlo, ter plaatse gnd op het Hout, tussen Henricus die Jonge enerzijds en 

Yda wv Willelmus die Louwer en haar kinderen anderzijds, voornoemde beemd 

en akker reeds belast met grondcijnzen, (3) de helft van een windmolen met 

recht en toebehoren van wijlen Gerardus Vosse, aan de Vughterdijk, geheel 

de molen reeds belast met de helft van 1 Rijnse gulden aan de hertog. 

 

Johannes de Heirsel filius quondam Johannis de Heirsel hereditarie 

vendidit Elizabet filie Mauricii de Boemel hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex quodam prato dicti venditoris sito in 

parochia de Helmont inter hereditatem Andree Selen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Noet et Rodolphi Roef Arnts soen ex alio tendente 

cum uno fine ad aquam dictam die Aa et cum reliquo fine ad communem 

plateam atque ex quodam (dg: agro) agro sex lopinatas terre siliginee 

continente sito (dg: ad li) in parochia de Mierle ad locum dictum op 

tHout inter hereditatem Henrici die Jonge ex uno et inter !Yde relicte 

quondam Willelmi die Louwer et eius liberorum ex alio atque ex medietate 

ad !venditorem spectante cuiusdam molendini venti cum jure et attinentiis 

quondam Gerardi Vosse siti ad (dg: Vu) aggerem Vuchtensem ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi #ex dictis prato et agro# 

atque (dg: dimidio floreno dicto R antiquo dicto communiter Rijnsche 

gulden) medietate unius floreni aurei communiter #Rijnsche# gulden (dg: 

hellinc) vocati qui ex dicto integro molendino venti cum suis juribus 
!attinentiis domino nostro duci (verbeterd uit: domine nostre ducisse) 

annuatim de jure solvendus est ut dicebat (dg: pro) et sufficientem 

facere. Testes Aa et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 119r 11 ma 02-04-1403. 

(dg: Henricus van Heirsel verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Henricus de Heirsel prebuit et reportavit testes). 

 

BP 1183 f 119r 12 wo 01-08-1403. 

Voornoemde Elizabeth droeg voornoemde pacht over aan Jacobus uijtter 

Oesterwijc. 

 

{Ertussen geschreven}. Nota {met haal naar 12 en 13}. 

Dicta Elizabeth #cum tutore# dictam pacccionem hereditarie supportavit 

Jacobo uijtter Oesterwijc cum litteris et jure promittens cum tutore 

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

Coptiten et Scilder datum Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 119r 13 wo 01-08-1403. 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus zv Arnoldus uter Hans verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus filius Arnoldi uter Hans prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 119r 14 ma 02-04-1403. 

Henricus zvw Johannes Castelleijns van Zoemeren verkocht aan Weijndelmoedis 

van der Papendonc een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, 4 lopen rogge maat van 

Someren groot, in Someren, naast de kerk aldaar, tussen Henricus van den 

Venne wollenklerenwever enerzijds en Henricus van Weert voller anderzijds, 

reeds belast met 2 kleine zwarte tournosen aan het huis van Postel, (2) een 
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tuin, gnd Ghelen Hof, in Someren, tussen voornoemde {f.119v} verkoper en 

Elizabet Truden Godeverts dochter enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Johannis Castelleijns de Zoemeren (dg: #legitime# 

hereditarie vendidit Johanni) legitime vendidit Weijndelmoedi van der 

Papendonc vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dicte Weijndelmoedis et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex agro terre quatuor lopina 

siliginis mensure de (dg: S) Zoemeren annuatim in semine capiente sito in 

parochia de Zoemeren iuxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Henrici van 

den Venne textoris laneorum ex uno et inter hereditatem Henrici de Weert 

fullonis ex alio atque ex quodam (dg: prato dicti ve) orto dicti 

venditoris dicto Ghelen Hof sito in dicta parochia inter hereditatem 

dicti 

 

1183 f.119v. 

 quarta post judica: woensdag 04-04-1403. 

 tercia post judica: dinsdag 03-04-1403. 

 

BP 1183 f 119v 01 wo 04-04-1403. 

Solvit. 

venditoris et Elizabet Truden Godeverts dochter ex uno et inter (dg: 

hereditatem mi) communem plateam ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

duobus parvis nigris Turonensibus domui de Postula ex supradicto agro 

terre annuatim prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere 

tali conditione quod cum mortua fuerit erit quitus. Testes Henricus et 

Danijel datum quarta post judica. 

 

BP 1183 f 119v 02 wo 04-04-1403. 

Goeswinus Jans soen timmerman droeg over aan Johannes Vijnninc goudsmid, 

tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die Willelmus Coenen soen van den Wiel beloofd had aan 

voornoemde Goeswinus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

een streep land met gebouwen, in Gemonde, tussen Johannes van Zelant zvw 

Willelmus van Zelant enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de helft van 

de sloot tussen voornoemde streep en voornoemde Johannes van Zelant, (3) 

een stuk land, gnd die Crum Acker, in Gemonde, naast het kerkhof aldaar, 

tussen Johannes Leijten soen enerzijds en Petrus Wouters soen anderzijds, 

welke goederen eerstgenoemde Willelmus in pacht verkregen had van 

voornoemde Goeswinus, voor (a) 7½ penning oude cijns aan de grondheer, 

gaande uit voornoemd stuk land gnd die Crum Acker, en voor (b) voornoemde 

pacht. Met achterstallige termijn van 1 jaar. Johannes Pijnappel zvw 

Walterus Pijnappel deed afstand. 

 

Goeswinus Jans soen carpentarius hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam Willelmus Coenen soen van den (dg: Wieb) 

Wiel promiserat se daturum et soluturum dicto Goeswino hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex quadam strepa (dg: pecia) 

terre sita in parochia de Ghemonden inter hereditatem Johannis de Zelant 

filii quondam Willelmi de Zelant ex uno et inter communitatem ex alio 

atque ex edificiis in dicta strepa terre consistentibus atque ex 

medietate fossati consistentis inter dictam strepam terre et inter dictam 

hereditatem dicti Johannis de Zelant atque de et ex pecia terre dicta die 

Crum Acker sita in dicta parochia juxta cijmiterium ibidem inter 

hereditatem Johannis Leijten soen ex uno et inter hereditatem Petri 

Wouters soen ex alio quas strepam terre cum suis edificiis medietatem 

dicti fossati #et peciam terre# primodictus Willelmus erga dictum 

Goeswinum pro septem et dimidio denariis antiqui census domino fundi 

annuatim ex dicta pecia terre die Crum Acker vocata solvendis et pro 
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predicta paccione ad pactum acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Vijnninc aurifabro #ad opus abbatisse et conventus 

sancte Clare in Busco# cum litteris et jure #et cum arrestadiis unius 

anni# promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere (dg: testes datum). Quo facto Johannes 

Pijnappel filius quondam Walteri Pijnappe! ad opus dictorum abbatisse et 

conventus hereditarie renuntiavit. Testes Danijel et Willelmus datum 

quarta post judica. 

 

BP 1183 f 119v 03 wo 04-04-1403. 

Een vidimus maken {niet afgewerkt contract}. 

 

Et fiet vidimus et dictus n. 

 

BP 1183 f 119v 04 di 03-04-1403. 

Theodericus Boen, Mathijas van Oijen, Theodericus Loef en Reijnerus van 

Oijen beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 16 Hollandse gulden van 

wijlen Willelmus heer van Holland met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1403; 27+31+30+31+31+30+1=181 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Theodericus Boen Mathijas de Oijen Theodericus Loef Reijnerus de Oijen 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XVI Hollant 

gulden quondam Willelmi domini Hollandie ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena unius. Testes Coptiten et Danijel datum tercia post 

judica. 

 

BP 1183 f 119v 05 di 03-04-1403. 

Johannes Zegers soen van Vucht verkocht aan Jacobus zvw Jacobus Oeden soen 

een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve, gnd Boenincs Hoeveken, met gebouwen en 

toebehoren, in Vught Sint-Petrus, tusssen erfg vw Walterus gnd Matheus soen 

enerzijds en een straat gnd die Straet van Essche anderzijds, met een eind 

strekkend aan Henricus Dicbier zv Godefridus en met het andere eind aan de 

gemeint van Esch, en uit alle erfgoederen van voornoemde verkoper, gelegen 

onder Vught Sint-Petrus en Sint-Lambertus, belast met lasten. De brief 

overhandigen aan de verkoper. 

 

Johannes Zegers soen de Vucht hereditarie vendidit Jacobo filio quondam 

Jacobi Oeden (dg: soens) soen hereditariam paccionem decem modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam manso dicto communiter Boenincs (dg: Hoefken) 

Hoeveken cum suis edificiis et attinentiis suis singulis et universis 

(dg: sitis) sito in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem (dg: 

Henrici Dicbier filii Godefridi ex uno cum uno fine ad) heredum quondam 

Walteri dicti Matheus soen ex uno et inter vicum communem dictum die 

Straet van Essche ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici 

Dicbier filii Godefridi et cum reliquo fine ad communitatem de Essche 

atque ex (dg: q) omnibus et singulis (dg: suis) hereditatibus dicti 

venditoris quocumque locorum infra parochias sanctorum Petri et Lamberti 

de Vucht consistentibus ut dicebat promittens super omnia ratam servare 

et obligationem !aliam obligationem deponere exceptis oneribus prius 

exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes Henricus et Danijel datum 

quarta post judica. Tradetur littera venditori. 

 

BP 1183 f 119v 06 di 03-04-1403. 

Johannes Zegers soen van Vucht ev Maria dvw Walterus van den Laer verkocht 

aan Jacobus zvw Jacobus Oeden een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

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

voornoemde verkoper en zijn vrouw Maria gekomen waren na overlijden van 

Elizabeth dvw voornoemde Walterus. De brief overhandigen aan de verkoper. 
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Johannes Zegers soen de Vucht maritus et tutor legitimus Marie #sue 

uxoris# filie quondam Walteri van den Laer hereditarie vendidit (dg: 

dicto) Jacobo filio quondam Jacobi Oeden (dg: -s soene soen) hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus et singulis 

bonis dicto venditori et Marie sue uxori de morte quondam Elizabeth filie 

(dg: dicti) olim dicti quondam Walteri successione advolutis et (dg: 

advolvendis) quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super omnia ratam servare et obligationem aliam ex parte sui 

deponere etc. Testes datum supra. Tradetur littera venditori. 

 

BP 1183 f 119v 07 di 03-04-1403. 

Willelmus van Haemvelt ev Heijlwigis dvw Gerardus die Vleeschouwer droeg 

over aan Reijnerus Scaden, tbv Johannes die Groeve zvw voornoemde Gerardus 

die Vleesschehouwer, alle goederen, roerende en onroerende, erfelijke en 

gerede, die aan hem en zijn voornoemde vrouw Heijlwigis gekomen waren na 

overlijden van Anselmus die Groeve bvw voornoemde Gerardus. 

 

Willelmus van Haemvelt maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Gerardi die Vleeschouwer (dg: super) omni-(dg: -bus) et 

(dg: singulis bonis mobilibus et immobilibus hereditariis) #singula 

mobilia et immobilia hereditaria# ac parata (dg: quocumque locorum 

consistentia) sibi et dicte Heijlwigi sue uxori de morte quondam Anselmi 

die Groeve fratris olim dicti quondam Gerardi successione advoluta (dg: 

ut) quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit #[R]eijnero 

S[c]aden ad opus# Johannis die Groeve filio! dicti quondam Gerardi die 

Vleesschehouwer promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et (dg: dicte sue uxoris deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 119v 08 di 03-04-1403. 

Jacobus Tijt droeg over aan Sophija dvw Willelmus Clijnge van Lijt wv 

Jacobus van Gheel alle goederen van voornoemde Jacobus van Gheel zvw 

Egidius van Gheel, aan voornoemde Jacobus Tijt overgedragen door Johannes 

nzvw Arnoldus Heijme. 

 

Jacobus Tijt omnia bona Jacobi de Gheel filii quondam Egidii de Gheel 

supportata dicto Jacobo Tijt a Johanne filio naturali quondam Arnoldi 

Heijme prout in litteris hereditarie supportavit Sophije filie quondam 

Willelmi Clijnge de Lijt relicte dicti quondam Jacobi de Gheel cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

1183 f.120r. 

 quarta post judica: woensdag 04-04-1403. 

 

BP 1183 f 120r 01 wo 04-04-1403. 

Destijds had Arnoldus Heijme zvw Arnoldus Heijme gerechtelijk gekocht van 

Johannes nzvw voornoemde Arnoldus Heijme alle goederen van Egidius van 

Ghele zvw Ywanus van Vauderic, Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele en 

Gerardus van Hemert Stanssen soen. Vervolgens had voornoemde Johannes nzvw 

Arnoldus Heijme al die goederen verworven van voornoemde Arnoldus Heijme 

zvw Arnoldus Heijme. Voornoemde Johannes nzvw Arnoldus Heijme had 

vervolgens voornoemde goederen van Jacobus van Gheel zvw Egidius van Ghele 

overgedragen aan Jacobus Tijt. Voornoemde Jacobus Tijt droeg thans over aan 

Sophija dvw Willelmus Clijnge wv voornoemde Jacobus van Ghele een hoeve van 

wijlen Gerardus van Essche, welke hoeve was van voornoemde Jacobus van 

Ghele, in Esch, naast de kerk, over het water gnd die Aa, met toebehoren, 

zoals wijlen voornoemde Jacobus daarin waas overleden. Twee brieven. Een 

overhandigen aan Henricus van den Pol. 
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Duplicetur. Una tradetur Henrico van den Pol. 

(dg: Jacobus Tijt) Notum sit universis quod cum Arnoldus Heijme filius 

quondam Arnoldi Heijme omnia bona Egidii de Ghele filii quondam Ywani de 

Vauderic Jacobi de Ghele filii quondam Egidii de Ghele atque Gerardi de 

Hemert Stanssen soen erga Johannem filium naturalem dicti quondam Arnoldi 

Heijme per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisuisset et cum deinde dictus Johannes filius naturalis dicti quondam 

Arnoldi Heijme dicta bona omnia dictorum (dg: quondam) Egidii de Ghele 

filii quondam Ywani de Vauderic Jacobi de Ghele et Gerardi de Hemert (dg: 

hereditarie suppor) erga dictum Arnoldum #Heijme# filium quondam Arnoldi 

Heijme acquisuisset et cum deinde dictus Johannes filius naturalis 

quondam Arnoldi Heijme dicta bona omnia dicti Jacobi de Gheel filii 

quondam (dg: Ja) Egidii de Ghele hereditarie supportasset Jacobo Tijt 

prout hec in litteris !constitutus igitur dictus Jacobus Tijt quemdam 

mansum quondam (dg: Willelmi Clijnge de Lijt) #Gerardi de Essche# qui 

mansus fuerat (dg: quo) dicti Jacobi de Ghele situm in parochia de Essche 

(dg: ad lo) juxta ecclesiam ultra aquam dictam die Aa simul cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis prout dictus quondam 

Jacobus in eodem decessit ut dicebat hereditarie supportavit Sophije 

filie dicti quondam Willelmi Clijnge relicte dicti quondam Jacobi de 

Ghele cum litteris et aliis et jure occasione promittens super omnia 

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

Danijel datum quarta post judica. 

 

BP 1183 f 120r 02 vr 06-04-1403. 

Sophia wv Jacobus van Gheel zvw Egidius van Gheel dvw Willelmus gnd Clijnge 

van Lijt, door wijlen voornoemde Willelmus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Elizabeth dvw Gerardus van Essche, gaf uit aan Henricus van den Pol zvw 

Johannes van den Pol, de navolgende erfgoederen van wijlen voornoemde 

Gerardus van Essche, in Esch, (1) een hofstad en tuin, tussen een gemene 

weg enerzijds en Elizabeth Scoemakers anderzijds, (2) een akker, gnd die 

Kercke Acker, tussen het kerkhof van de kerk van Esch enerzijds en Yda 

Bloijs anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (3) een stuk 

land, aan de andere kant van voornoemde kerk, tussen Johannes van den Brede 

Acker enerzijds en voornoemd kerkhof anderzijds, (4) een stuk land, gnd die 

Groet Reijgher, tussen wijlen Arnoldus van den Laer enerzijds en erfgoed 

van Willelmus Lauwereijns soen anderzijds, (5) een stuk land, gnd die 

Cleijn Reijgher, tussen voornoemd erfgoed van Willelmus enerzijds en kvw 

Albertus gnd Aeb Didden soen anderzijds, (6) een stuk land, gnd die 

Keperic, tussen voornoemde Yda Bloijs enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (7) een stuk land, gnd die Compt, tussen Jacobus van den Aker 

enerzijds en Gerardus die Haen anderzijds, (8) een stuk beemd, gnd 

Laervenne, beiderzijds tussen Jacobus van den Aker, (9) een stuk land, ter 

plaatse gnd Brunscot, tussen de gemeint van Boxtel enerzijds en kvw 

voornoemde Albertus Aeb Didden soen anderzijds, (10) een stuk land, aldaar, 

tussen voornoemde kvw Albertus Aeb Didden soen enerzijds en Johannes 

Beelkens soen anderzijds, (11) een stuk beemd, tussen Elizabeth Vijsschers 

enerzijds en Johannes Beelkens soen anderzijds, (12) een stuk land en 

aangelegen stuk beemd, gnd dat Henxstbroec, tussen voornoemde Willelmus 

Lauwereijns soen enerzijds en de gemeint van Boxtel anderzijds, welke 

voornoemde erfgoederen eertijds de hoeve waren van wijlen voornoemde 

Gerardus van Essche; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 penning oude cijns 

aan de hertog, gaande uit voornoemd stuk beemd, gnd dat Laervenne, (b) een 

b-erfcijns van 3 pond geld aan Henricus Dicbier zv Godefridus, gaande uit 

voornoemd stuk land en stuk beemd, gnd dat Henxstbroec, (c) 3 schelling 

gemeen paijment b-erfcijns aan Henricus van Haren, (d) 2 groten paijment 

b-erfcijns aan kvw Johannes van den Sande, (e) een b-erfcijns van 2 

schelling gemeen paijment aan de kerk van Esch, (f) ½ pond olie aan 

voornoemde kerk, (g) een b-erfpacht van ½ mud 1 lopen rogge, aan voornoemde 

kerk van Esch, (h) een cijnshoen aan het altaar van de H.Maria in de kerk 

van Esch, (i) een b-erfpacht van 3 zester rogge aan het klooster Porta 
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Celi, (j) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan erfg vw 

Arnoldus van den Kerchove, gaande uit voornoemde goederen, en thans voor 

(k) een n-erfpacht van 2 mud 1 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. {f.120v} Voornoemde Henricus van de Pol beloofde 

tussen nu en Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1404), op voornoemde goederen 

een huis van 3 gebinten te bouwen. 

 

{verticale haal in margine sinistra; loopt tot en met BP 1183 f 120v 05}. 

Sophia #relicta quondam Jacobi de Gheel filii quondam Egidii de Gheel# 

filia quondam Willelmi dicti Clijnge de Lijt ab eodem quondam Willelmo et 

quondam Elizabeth sua uxore filia quondam Gerardi de Essche pariter 

genitus! cum tutore (dg: di domista) hereditates infrascriptas dicti 

quondam Gerardi de Essche sitas in parochia de Essche videlicet 

domistadium et ortum sitos (dg: inter here) inter communem plateam ex uno 

et inter hereditatem Elizabeth Scoemakers ex alio item quemdam agrum 

dictus! die Kercke Acker situm inter cijmiterium #ecclesie# de Essche ex 

uno et inter hereditatem (dg: Eg Egidii Coptiten) #Yde Bloijs# ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem plateam item peciam terre sita! ab 

alio latere dicte ecclesie (dg: inter hereditatem) inter hereditatem 

Johannis van den Brede Acker ex uno et inter predictum cijmiterium ex 

(dg: uno) alio item peciam terre dictam die Groet Reijgher sitam inter 

hereditatem quondam Arnoldi van den Laer ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Lauwereijns soen ex alio item peciam terre (dg: sitam inter 

hereditatem jam) #dictam die Cleijn Reijgher sitam inter# predictam 

hereditatem jamdicti Willelmi ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Alberti dicti Aeb Didden soen ex alio item peciam terre dictam 

die Keperic sitam inter hereditatem dicte Yde Bloijs ex uno et inter 

communem plateam ex alio item peciam terre dictam die Compt (verbeterd 

uit: Campt) sitam inter hereditatem Jacobi van den Aker ex uno et inter 

hereditatem Gerardi die Haen ex alio item peciam prati dictam Laervenne 

sitam inter hereditatem Jacobi van den Aker (dg: et f) ex utroque latere 

coadiacentem item peciam terre sitam ad locum dictum Brunscot inter 

communitatem de Bucstel ex uno et inter hereditatem liberorum dicti 

quondam Alberti Aeb Didden soen ex alio item peciam terre sitam ibidem 

inter hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Alberti Aeb Didden 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Beelkens soen ex alio item 

peciam prati sitam inter hereditatem Elizabeth Vijsschers ex uno et inter 

hereditatem Johannis Beelkens soen (dg: it) ex alio item peciam terre et 

peciam prati sibi adiacentem dictas dat Henxstbroec sitas inter 

hereditatem dicti Willelmi Lauwereijns soen ex uno et inter communitatem 

de Bucstelle ex alio et que hereditates supradicte dudum fuerant mansus 

dicti quondam Gerardi de Essche ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Henrico van den Pol filio quondam Johannis van den Pol ab eodem Henrico 

hereditarie possidendas pro sex denariis antiqui census (dg: ex) domino 

duci ex dicta pecia prati dat Laervenne et pro hereditario censu trium 

librarum monete Henrico Dicbier filio Godefridi ex dictis pecia terre et 

pecia prati dat Henxstbroec vocatis et pro tribus solidis hereditarii 

census communis pagamenti (dg: liberis quondam Johannis) #Henrico# de 

Haren item pro duobus grossis pagamenti hereditarii census liberis 

quondam Johannis van den Sande et pro hereditario censu II solidorum 

communis pagamenti ecclesie de Essche et pro dimidia libra (dg: ce) olei 

eidem ecclesie et pro hereditaria paccione dimidii modii et unius lopini 

siliginis eidem ecclesie de Essche et pro uno pullo censuali (dg: 

ecclesie) #altari# beate Marie in #ecclesia de# Essche et pro hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis conventui de Porta Celi et pro 

hereditaria paccione (dg: d) duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

heredibus quondam Arnoldi van den Kerchove ex (dg: -in) premissis prius 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum et unius 

sextarii siliginis mensure de Bus[co] danda sibi ab alio purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: 
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et promisit s #promisit su super su#) promisit insuper super omnia 

{liggende streep om de rest van de regel op te vullen} 

 

1183 f.120v. 

 sexta post judica: vrijdag 06-04-1403. 

 quinta exta post judica: donderdag 05-04-1403. 

 

BP 1183 f 120v 01 vr 06-04-1403. 

{verticale haal in margine sinistra tot en met BP 1183 f 120v 05}. 

ipse supra predictas hereditates infra hinc et (dg: fm) a nativitatis 

Johannis proxime futuro ultra annum edificabit seu edificari faciet unam 

laudabilem domum trium ligaturarum. Testes dominus Goeswinus et 

Nijcholaus datum sexta post judica. 

 

BP 1183 f 120v 02 vr 06-04-1403. 

Johannes Erenbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Erenbrechts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 120v 03 vr 06-04-1403. 

(dg: voornoemde Henricus beloofde). 

 

(dg: dictus Henricus promisit). 

 

BP 1183 f 120v 04 vr 06-04-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Sophija 56 Stramprooise 

Gelderse gulden of de waarde en 9 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (za 02-02-1404) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicte Sophije LVI Stramproedsche 

Gelre gulden vel valorem et novem sextaria (dg: -ta) siliginis mensure de 

Busco purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 120v 05 vr 06-04-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Sophija 56 Stramprooise 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (di 02-02-1406) te 

betalen, en hij beloofde gedurende 3 jaar, elk jaar met Lichtmis, aan 

voornoemde Sophija 9 zester rogge, Bossche maat, te leveren, voor het eerst 

met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404). 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicte Sophije LVI Stramproedsche 

Gelre gulden vel valorem a purificationis proxime futuro ultra #duos# 

annos persolvendos et quod ipse dabit dicte Sophije ad spacium trium 

annorum proxime futurorum quolibet dictorum trium annorum novem sextaria 

siliginis dicte mensure purificationis et pro primo termino 

purificationis proxime futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 120v 06 vr 06-04-1403. 

(dg: Hermannus Pille zvw Hermannus Pille verkocht aan Henricus van 

Creijelt). 

 

(dg: Hermannus Pille filius quondam Hermanni Pille hereditarie vendidit 

Henrico de Creijelt). 

 

BP 1183 f 120v 07 do 05-04-1403. 

Henricus zvw Theodericus Jans soen van Uden en zijn vrouw Bela dvw 

Theodericus Moelner wv Johannes Morsman verkochten aan Bela wv Andreas 

Tijmmerman een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, ongeveer 1 bunder 

groot, in Uden, ter plaatse gnd in den Craert, tussen Rodolphus gnd Roef 

van den Ramen enerzijds en Godefridus van den Elsen anderzijds, (2) de 
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helft, aan hen behorend in 2 mud rogge b-erfpacht, Bossche maat, welke 2 

mud Jacobus zvw Johannes die Goede, onder verband van alle goederen die 

voornoemde Jacobus in pacht heeft van voornoemde Theodericus Moelner, met 

Lichtmis in Uden aan voornoemde Theodericus Moelner te leveren, gaande uit 

een huis, tuin en alle erfgoederen, die voornoemde Theodericus had liggen 

in Uden, uitgezonderd ?jaarlijkse rogge?, welke 2 mud wijlen voornoemde 

Johannes Mersman verworven had van voornoemde Theodericus Moelner zvw 

Theodericus Moelner. Ze droegen eerstgenoemde pacht over aan Bela wv 

Andreas Tijmmerman, beloofden garantie en lasten af te handelen, 

uitgezonderd de hertogencijns die uit voornoemd stuk !beemd gaat, en ze 

beloofde voornoemde helft van de pacht voortaan, voor hun rekening, 

jaarlijks in Den Bosch aan voornoemde Bela te leveren. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Jans soen de Uden maritus legitimus 

Bele sue uxoris filie quondam Theoderici Moelner relicte quondam Johannis 

Morsman et dicta Bela cum eodem tamquam cum tutore #hereditarie 

vendiderunt Bele relicte quondam Andree Tijmmerman hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam# #≠{hier BP 1183 f 120v 08 

invoegen}# (dg: medietatem) ad eius spectantem in duobus modiis siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Busco quos duos modios siliginis 

hereditarie paccionis dicte mensure Jacobus filius quondam Johannis die 

Goede promiserat sub obligatione omnium bonorum que dictus Jacobus a 

dicto Theoderico Moelner ad pactum habet dare et solvere dicto Theoderico 

Moelner hereditarie purificationis et in Uden tradendam videlicet ex domo 

et orto et omnibus hereditatibus quas Theodericus predictus habuit in 

humido et in sicco in parochia de Uden sitas exceptis ?annuis ?potius ... 

annua siligine et quos duos modios siliginis hereditarie paccionis dictus 

#quondam Johannes Mersman erga dictum# (dg: Theodericus Moelner quondam) 

Theodericum Moelner (dg: filius) #filium# quondam Theoderici Moelner 
!erga (dg: dictus) acquisierat ut dicebat hereditarie supportaverunt Bele 

relicte quondam Andree Tijmmerman promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et #aliam obligationem deponere excepto censu 

domini ducis ex dicta pecia !prati solvendo# (dg: obligationem in dicta 

medietate dicte paccionis existentem deponere) et sufficientem facere et 

quod ipsi dictam medietatem dicte paccionis nunc deinceps singulis annis 

et perpetue dicte Bele in Busco tradent et deliberabunt sub eorum 

laboribus et expensis termino solutionis predicto. Testes Danijel et 

Scilder datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 120v 08 do 05-04-1403. 

≠. {invoegen in BP 1183 f 120v 07}. 

ex pecia !terre unum bonarium vel circiter continente sita in parochia de 

Uden in loco dicto in den Craert inter hereditatem Rodolphi dicti Roef 

van den Ramen ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Elsen ex alio 

et ex medietate. 

 

BP 1183 f 120v 09 do 05-04-1403. 

Johannes zvw Johannes Goeswijns soen en zijn dochter Katherina droegen over 

aan Nijcholaus der Kijnder den Plaetmaker een huis en erf van wijlen 

Johannes Plaetmaker, in Den Bosch, in een straatje dat loopt vanaf de 

Vughterstraat voor het woonhuis van wijlen Arnoldus Berwout naar de 

stadsmuur, beiderzijds tussen erfgoed van wijlen voornoemde Johannes 

Plaetmaker, nu behorend aan voornoemde Nijcholaus, strekkend vanaf 

voornoemd straatje achterwaarts tot aan erfgoed van voornoemde Nijcholaus, 

welk huis en erf vóór naast het straatje 24 voet breed is en achter 12½ 

voet. Lasten worden afgehandeld van hun kant, van de kant van hun 

erfgenamen en van de kant van erfg vw Heijlwigis ev eerstgenoemde Johannes 

dvw Arnoldus Rutghers soen, uitgezonderd de hertogencijns en een b-erfcijns 

van 40 schelling geld. 
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Johannes filius quondam Johannis Goeswijns soen #et Katherina eius filia 

cum tutore# domum et aream quondam Johannis Plaetmaker sitam in Busco in 

viculo tendente a vico Vuchtensi ante domum habitationis quondam Arnoldi 

Berwout versus murum opidi de Busco inter hereditates dicti quondam 

Johannis Plaetmaker nunc ad (dg: dictum) Nijcholaum der Kijnder den 

Plaetmaker spectantes ex utroque latere coadiacentes tendentem a dicto 

viculo retrorsum ad hereditatem Nijcholai predicti et que domus et area 

continet ante juxta dictum viculum XXIIII pedatas et retro in fine 

eiusdem XII et dimidiam pedatas in latitudine ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Nijcholao predicto promittentes cum tutore indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum et suorum heredum et quorumcumque heredum quondam Heijlwigis uxoris 

olim primodicti Johannis filie quondam Arnoldi Rutghers soen deponere 

exceptis hereditario censu domini ducis et hereditario censu XL solidorum 

monete exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 120v 10 do 05-04-1403. 

Mijchael zvw Willelmus van Overacker verkocht aan Metta wv Albertus van 

Meirlaer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen erfg vw Marselius gnd Zeel van 

den Vloet enerzijds en Jacobus Rutten soen anderzijds. 

 

Mijchael filius quondam Willelmi de Overacker hereditarie vendidit Mette 

relicte quondam Alberti de Meirlaer hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mennsure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus dicti 

venditoris sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot inter 

hereditatem (dg: Marsi) heredum quondam Marselii dicti Zeel van den Vloet 

ex uno et inter hereditatem Jacobi Rutten soen ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Egidius et Wil datum supra. 

 

1183 f.121r. 

 sexta post judica: vrijdag 06-04-1403. 

 quinta post judica: donderdag 05-04-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis aprilis die quinta: donderdag 05-04-1403. 

 

BP 1183 f 121r 01 do 05-04-1403. 

Walterus van Enghelen zvw Goeswinus van Enghelen en zijn vrouw Eefsa wv 

Willelmus van Broegel: het vruchtgebruik dat voornoemde Eefsa heeft in de 

helft, die aan erfg vw voornoemde Willelmus gekomen was na overlijden van 

voornoemde Willelmus, van een hofstad, vóór 15 voet breed en achter 11¾ 

voet, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Petrus Cannart enerzijds en erfgoed van Henricus die Leeuwe anderzijds, 

achterwaarts strekkend tot aan de stroom aldaar, welke hofstad {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Walterus de Enghelen filius quondam Goeswini de Enghelen maritus 

legitimus Eefse sue uxoris relicte quondam Willelmi de Broegel et ipsa 

Eefse cum eodem tamquam cum tutore usufructum (dg: sibi competen) dicte 

Eefse competentem in medietate que heredibus dicti quondam Willelmi de 

morte eiusdem quondam Willelmi successione fuerat advoluta in (dg: 

domistadio et area sita in Busco ad finem vici) in quodam domistadio XV 

pedatas ante et XI pedatas et tres quartas partes unius pedate retro in 

latitudine continente sito in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

hereditatem Petri Cannart ex uno et inter hereditatem Henrici die Leeuwe 

ex alio tendente retrorsum ad aquam ibidem currentem quod domistadium 

predictum {in margine sinitra een verticale haal naast onbeschreven 

ruimte}. 
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BP 1183 f 121r 02 vr 06-04-1403. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan Henricus zv 

Paulus Rover een stukje erfgoed uit een erfgoed van voornoemde Henricus zv 

Paulus Rover, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

voornoemde Gerardus van Eijcke enerzijds en erfgoed van Petrus Valant 

anderzijds, te weten het stukje dat op het eind van voornoemd erfgoed van 

Henricus zv Paulus Rover ligt, 10 voet lang is en net zo breed als 

voornoemd erfgoed van Henricus zv Paulus Rover, welk stukje erfgoed wijlen 

voornoemde Gerardus van Eijcke verworven had van voornoemde Henricus. 

 

-. 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke particulam 

hereditatis de hereditate Henrici filii Pauli Rover sita in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter hereditatem dicti quondam Gerardi de Eijcke ex 

uno et inter hereditatem Petri Valant ex alio scilicet illam particulam 

hereditatis que sita est in fine dicte hereditatis antedicti Henrici 

filii Pauli Rover et que particula continet X pedatas in longitudine et 

eandem latitudinem quam habet dicta hereditas dicti Henrici filii Pauli 

Rover quam particulam hereditatis dictus quondam Gerardus de Eijcke erga 

jamdictum Henricum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Henrico filio Pauli Rover cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Gerardi de Eijcke et suorum heredum deponere. Testes Aa et Uden 

datum sexta post judica. 

 

BP 1183 f 121r 03 do 05-04-1403. 

Nijcholaus zvw Henricus der Kijnder van Goerle droeg over aan Henricus nzv 

Johannes Bac Bertouts soen (1) 3½ pond 2 schelling geld b-erfcijns, met 

Sint-Thomas-Apostel te betalen, welke cijns Hubertus Bac beurde uit een 

stuk land, in Westilburg, naast de plaats gnd den Molendijc, tussen 

Hermannus Leijten soen enerzijds en Walterus Oerlemans anderzijds, welk 

stuk land Johannes die Hertoghe bezat, welke cijns voornoemde Nijcholaus 

verworven had van voornoemde Hubertus Bac, (2) voornoemd stuk land, dat 

voornoemde Nijcholaus gerechtelijk gekocht had van Jacobus Sceijven na 

schepenvonnis van Oisterwijk. 

 

-. 

Nijcholaus filius quondam Henrici der Kijnder de Goerle tres et dimidiam 

libras et duos solidos pagamenti annui et hereditarii census anno 

quolibet in festo #beati# Thome apostoli in hyeme solvendum quem censum 

Hubertus Bac habuit supra peciam terre sitam in Westilborch juxta locum 

dictum den Molendijc in eadem quantitate qua ibidem sita est inter 

hereditatem Hermanni Leijten soen et inter hereditatem Walteri Oerlemans 

et quam peciam terre predictam Johannes die Hertoghe possidere consuevit 

et quem censum dictus Nijcholaus erga dictum Hubertum Bac acquisierat ut 

dicebat atque peciam terre predictam quam idem Nijcholaus erga Jacobum 

Sceijven per judicem mediante sententia scabinorum in Oesterwijc emendo 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico (dg: Bac) filio 

naturali Johannis Bac Bertouts soen promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Wil datum quinta 

post judica. 

 

BP 1183 f 121r 04 do 05-04-1403. 

Willelmus Prochiaen droeg over aan hr Walterus van Beke priester zvw hr 

Walterus van Beke, tbv Arnoldus nzv eerstgenoemde hr Walterus van Beke nzvw 

hr Walterus van Beke, alle erfgoederen, die aan Arnoldus Wolfken behoorden, 

in Haaren, ter plaatse gnd Belver, aan voornoemde Willelmus gerechtelijk 

verkocht door laatstgenoemde hr Walterus van Beke priester rector van het 

altaar van H.Maria in de kerk van Haaren, na schepenvonnis van Oisterwijk. 
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Willelmus Prochiaen omnes et singulas hereditates que ad Arnoldum Wolfken 

pertinere consueverant sitas in parochia de Haren ad locum dictum Belver 

venditas dicto Willelmo a domino Waltero de Beke presbitro rectore 

altaris beate Marie siti in ecclesia de Haren per judicem mediante 

sententia scabinorum in Oesterwijc ut dicebat hereditarie supportavit 

domino Waltero de Beke presbitro filio dicti quondam #domini# Walteri de 

Beke ad opus Arnoldi filii naturalis dicti domini Walteri de Beke filii 

naturalis dicti quondam domini Walteri de Beke promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum 

supra) testes Egidius et Wil datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 121r 05 do 05-04-1403. 

Petrus zvw Gerardus Hadewigen soen van den Dungen verkocht aan Ghibo zvw 

Walterus Ghiben soen een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit 3½ morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Boijdonc, beiderzijds tussen Engbertus van der Boijdonc, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Arnoldus 

bv voornoemde verkoper. 

 

Petrus filius quondam Gerardi Hadewigen soen van den Dungen hereditarie 

vendidit Ghiboni filio quondam Walteri Ghiben soen hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex tribus et 

dimidio jugeribus terre sitis infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum Boijdonc inter hereditates Engberti van der Boijdonc ex utroque 

latere coadiacentes tendentibus cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem Arnoldi fratris dicti venditoris ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 121r 06 do 05-04-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Lichtmis (vr 02-

02-1403), met 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, eventuele 

achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Arnoldus Rover Boest 

en mr Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXX novis Gelre gulden vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et 

cum censu anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

tercio mensis aprilis die quinta hora complete presentibus dictis 

scabinis Arnoldo Rover Boest et magistro Godefrido de Rode. 

 

1183 f.121v. 

 quinta post judica: donderdag 05-04-1403. 

 sexta post judica: vrijdag 06-04-1403. 

 

BP 1183 f 121v 01 do 05-04-1403. 

Paulus Arnts soen en zijn vrouw Sophia wv Jacobus zvw Jacobus van den 

Hoevel droegen over aan de secretaris, tbv Johannes en Yda, kv voornoemde 

Sophia en wijlen eerstgenoemde Jacobus, (1) het vruchtgebruik dat 

voornoemde Sophija heeft in een stuk land, gnd die Bolke, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Lutter Lijemde, tussen een gemene weg gnd die Assche Straet 

enerzijds en Willelmus Mijnnemere en Johannes die Hoessche anderzijds, welk 

stuk land wijlen eerstgenoemde Jacobus in pacht verkregen had van Johannes 

van Achel zvw Henricus van Achel, voor (1a) 8 cijnshoenderen aan de heer 

van Boxtel, (1b) een b-erfpacht van 3½ mud koren, voor de helft rogge en 

voor de andere helft gerst, maat van Boxtel, aan voornoemde Johannes van 

Achel te leveren, (2) ½ bunder broekland, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Lennenshoevel, tussen erfgoed van de heer van Boxtel enerzijds en erfgoed 

van de heer van Boxtel anderzijds, welke ½ bunder wijlen eerstgenoemde 
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Jacobus mede tot onderpand had gesteld voor de levering van de pacht van 3½  

mud. De brief overhandigen aan Henricus van den Vloet. 

 

-. Tradetur littera Henrico van den Vloet. 

Paulus Arnts soen maritus legitimus Sophie sue uxoris (dg: filie) relicte 

quondam Jacobi filii quondam Jacobi van den Hoevel et dicta Sophija cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum (dg: sibi compet) dicte Sophije 

competentem in pecia terre dicta #communiter# die (dg: B) Bolke sita in 

parochia de Bucstel in loco dicto Lutter Lijemde inter communem plateam 

dictam die Assche Straet ex uno et inter hereditatem Willelmi Mijnnemere 

et Johannis die Hoessche ex alio quam peciam terre primodictus quondam 

Jacobus erga Johannem de Achel (dg: fili) filium quondam Henrici de Achel 

ad pactum acquisierat scilicet pro octo pullis censualibus domino de 

Bucstel exinde prius solvendis et pro hereditaria paccione trium et 

dimidii modiorum bladi mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de 

Bucstel dicto Johanni de Achel exinde solvenda atque dimidium bonarium 

paludis situm in dicta parochia in loco dicto Lennenshoevel inter 

hereditatem domini de Bucstel ex uno et inter hereditatem domini de 

Bucstel ex alio quod dimidium bonarium prati (dg: dictus) primodictus 

quondam Jacobus dicto Johanni de Achel pro solutione dicte paccionis ad 

pignus imposuerat prout in litteris legitime supportaverunt #michi ad 

opus Johannis et Yde# (dg: Jacobi fie dictorum) liberorum dicte Sophie et 

quondam Jacobi primodicti (dg: promittentes super omnia ratam servare) 

{waarschijnlijk had ook het volgende moeten zijn doorgehaald, tot en met 

coniugum} ad opus sui et ad opus Yde sue sororis filie dictorum Sophie et 

quondam Jacobi coniugum promittentes cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Egidius et Wil datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 121v 02 vr 06-04-1403. 

Jacobus zvw Jacobus zvw Jacobus van den Hoevel droeg voornoemd stuk land en 

½ bunder broekland over aan Henricus zvw Jordanus van der Vloet. 

Eerstgenoemde Jacobus en met hem voornoemde Paulus Arnts soen en zijn 

voornoemde vrouw Sophia beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 

voornoemde pacht die in de brief vermeld staat. Ook beloofden ze garantie 

van voornoemde ½ bunder broekland, uitgezonderd de cijns en tiendhooi aan 

de heer van Boxtel. Voornoemde Yda zal, zodra ze meerderjarig is, afstand 

doen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Jacobus filius quondam Jacobi filii quondam Jacobi van den Hoevel 

predictas peciam terre et dimidium bonarium paludis hereditarie 

suupportavit Henrico filio quondam Jordani van der Vloet cum litteris et 

jure promittentes et cum eo dicti Paulus Arnts soen maritus legitimus 

dicte Sophie sue uxoris et ipsa Sophia cum eodem tamquam cum tutore (dg: 

pro) indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte eorum et dicti quondam Jacobi et suorum heredum deponere #et 

obligationem deponere# excepta paccione predicta (dg: prout) in dictis 

litteris contenta promiserunt insuper super habita et habenda de dicto 

dimidio bonario paludis warandiam exceptis censu et feno decimali (dg: 

exinde de) domino Bucstel exinde solvendis (dg: p) et quod ipsi dictam 

Ydam quamcito ad annos pervenerit super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renuntiare. Testes Nijcholaus et Willelmus 

datum sexta post judica. 

 

BP 1183 f 121v 03 do 05-04-1403. 

De broers Johannes en Godefridus, kvw Petrus Broc, verkochten aan Arnoldus 

zv Walterus Bont een stuk roggeland van wijlen Henricus die Haen grootvader 

van voornoemde broers, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen 

erfgoed van Henricus Broc enerzijds en Johannes Honijman anderzijds, belast 

met een b-erfpacht van 3 lopen rogge, Bossche maat, 1/6 deel van 4 oude 

groten en de last van een afscheiding, die staat tussen voornoemd erfgoed 
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van Henricus Broc en voornoemd stuk land. De koper zal op voornoemd stuk 

land, naast voornoemd erfgoed van Henricus Broc, een afscheiding maken, en 

die zodanig onderhouden, dat beesten die op het erfgoed van voornoemde 

Henricus grazen geen schade veroorzaken op voornoemd stuk land. 

 

Johannes et Godefridus fratres liberi quondam Petri Broc peciam terre 

siliginee (dg: sitam) quondam Henrici die Haen (dg: de sitam ..) avi olim 

dictorum fratrum sitam in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Huculem 

inter hereditatem Henrici Broc ex uno et inter hereditatem Johannis 

Honijman ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo filio 

Walteri Bont promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure 

de Busco et (dg: quarta par) sexta parte quatuor grossorum antiquorum 

annuatim exinde solvendis et quodam onere sepis consistentis (dg: inter) 

#inter# dictam hereditatem dicti Henrici Broc et inter peciam terre 

predictam (dg: tali) ad dictam peciam terre spectante tali annexa 

conditione quod dictus emptor supra dictam peciam terre contigue juxta 

dictam hereditatem dicti Henrici Broc (dg: -s) construet et faciet unam 

sepem quam perpetue in tali (dg: l) dispositione tenebit quod (dg: dicto) 

bestie pro tempore depascentes et euntes (dg: supra) #in# hereditatem! 

dicti Henrici supra predictam peciam terre dampna non facient nec facere 

poterint ut ipse sub obligatione dicte pecie terre promisit. Testes 

Egidius et Wil datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 121v 04 do 05-04-1403. 

Henricus zvw Rutgherus van der Hellen droeg over aan zijn broer Arnoldus 

zvw voornoemde Rutgherus 1 morgen land, ter plaatse gnd Eijlde, naast de 

plaats gnd Nuenvelt, tussen Theodericus Buc van der Sporct enerzijds en 

Elizabeth Ghenen en haar kinderen anderzijds, belast met 2/3 deel van 1 

oude groot. 

 

Henricus filius quondam Rutgheri van der Hellen unum juger terre situm 

(dg: in parochia de Scijnle) ad locum dictum Eijlde (dg: ret) juxta locum 

dictum Nuenvelt inter hereditatem Theoderici Buc van der Sporct ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth Ghenen et eius liberorum ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo suo fratri filio dicti quondam Rutgheri 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duabus 

terciis partibus unius grossi antiqui exinde annuatim solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 121v 05 do 05-04-1403. 

Voornoemde Arnoldus zvw Rutgherus van der Hellen droeg over aan zijn broer 

Henricus zvw voornoemde Rutgherus van der Hellen (1) alle goederen, die aan 

voornoemde Arnoldus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen 

onder Dinther en Schijndel, (2) alle goederen, die aan voornoemde Arnoldus 

gekomen waren na overlijden van zijn grootvader Henricus Huesden, gelegen 

onder Dinther en Schijndel, (3) alle goederen, die aan voornoemde Arnoldus 

gekomen waren na overlijden van zijn zuster Katherina ev Henricus Scalpart, 

gelegen onder Dinther en Schijndel, waarin voornoemde Henricus Scalpart 

zijn vruchtgebruik heeft, (4) ½ morgen land, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Banenrot, tussen Rodolphus Bever enerzijds en 

voornoemde Henricus anderzijds. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Rutgheri van der Hellen omnia et singula 

bona sibi de morte suorum quondam parentum successione advoluta quocumque 

locorum infra parochias de Dijnther et de Scijnle consistentia sive sita 

atque omnia et singula bona sibi de morte quondam Henrici Huesden eius 

avi successione advoluta quocumque locorum infra parochias predictas 

consistentia sive sita atque omnia et singula bona sibi de morte quondam 

Katherine sue sororis uxoris olim Henrici Scalpart successione advoluta 

#quocumque locorum infra predictas parochias consistentia sive sita# in 
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quibus idem Henricus Scalpart suum possidet usufructum atque dimidium 

juger terre situm infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

Banenrot inter hereditatem Rodolphi Bever ex uno et inter hereditatem 

Henrici filii dicti quondam Rutgheri van der Hellen ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Henrico suo fratri promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.122r. 

 quinta post judica: donderdag 05-04-1403. 

 

BP 1183 f 122r 01 do 05-04-1403. 

Egidius zvw Arnoldus Emmen soen verkocht aan Willelmus van Vucht zvw 

Willelmus Telder een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit 1 zesterzaad land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Boertmans Hoeve, tussen Godescalcus Arnts soen enerzijds en Heijlwigis 

dvw Arnoldus Emmen soen anderzijds, reeds belast met 1 kleine zwarte 

tournose. 

 

Egidius filius quondam Arnoldi Emmen soen hereditarie vendidit Willelmo 

de Vucht filio quondam Willelmi Telder hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie Martini hyemalis ex sextariata terre 

siliginee sita in parochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Boertmans 

Hoeve inter hereditatem Godescalci Arnts soen ex uno et inter hereditatem 

Heijlwigis filie dicti quondam Arnoldi Emmen soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto uno parvo nigro Turonensi exinde prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Egidius et Willelmus datum quinta post 

judica. 

 

BP 1183 f 122r 02 do 05-04-1403. 

Gerardus zvw Arnoldus Corf droeg over aan Robbertus die Smijt zvw Johannes 

van der Heggen en zijn vrouw Metta dvw voornoemde Arnoldus alle 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van wijlen voornoemde 

Arnoldus resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Metta 

wv voornoemde Arnoldus. 

 

Gerardus filius quondam Arnoldi Corf omnes et singulas hereditates sibi 

de morte dicti quondam Arnoldi successione advolutas et post mortem Mette 

sue matris relicte eiusdem quondam Arnoldi successione advolvendas 

quocumque locorum consistentes sive sitas ut dicebat hereditarie 

supportavit Robberto (dg: de Sceepstal ad op) #die Smijt filio quondam 

Johannis van der Heggen# et Mette sue (dg: soror) uxori filie dicti 

quondam Arnoldi promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 122r 03 do 05-04-1403. 

(dg: Johannes van Vladeracken zvw Petrus, Elizabeth dvw Johannes van 

Vladeracken). 

 

(dg: Johannes de Vladeracken filius quondam Petri h Elizabeth filie 

quondam Johannis de Vladeracken). 

 

BP 1183 f 122r 04 do 05-04-1403. 

Gheerburgis dvw Arnoldus Rover van Vladeracken zvw Johannes van Vladeracken 

en Ghisbertus zv Henricus van den Smedebroec ev Zenssa dvw voornoemde 

Arnoldus Rover verkochten aan Otto zvw Arnoldus Herbrechts soen 1/3 deel in 

10 schelling, 1 groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of geld van gelijke waarde, erfcijns, uit (1) een huis 

en tuin van Johannes die Duvel van Houthem, (2) een land, dat bij voornoemd 

huis hoort, gnd Heesecker Loect, met Sint-Dijonisius te betalen, welke 
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cijns wijlen voornoemde Johannes van Vladeracken gekocht had van voornoemde 

Johannes die Duvel. 

 

Solvit. 

Gheerburgis filia quondam Arnoldi Rover de Vladeracken filii quondam 

Johannis de Vladeracken cum tutore et Ghisbertus filius (dg: quondam) 

Henrici van den Smedebroec maritus et tutor legitimus Zensse sue uxoris 

filie dicti quondam Arnoldi Rover (dg: medietatem) #terciam partem# ad 

ipsos spectantem in X solidis uno grosso Turonensi regis Francie pro XVI 

denariis in hiis computato vel monete equivalentis annui et hereditarii 

census in domo et orto Johannis die Duvel de Houthem et eorundem 

attinentiis et in quadam terra que pertinet ad dictam domum vulgariter 

(dg: ..) teutonice Heesecker Loect nominata singulis annis in festo 

Dijonisii hereditarie persolvendis quem censum X solidorum dicte monete 

dictus quondam Johannes de Vladeracken #erga dictum Johannem die Duvel# 

emendo acquisierat ut dicebant hereditarie vendiderunt Ottoni filio 

quondam Arnoldi Herbrechts soen promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Johannis de Vladeracken et suorum heredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 122r 05 do 05-04-1403. 

De broers Willelmus, Theodericus en Ghisbertus, kvw Theodericus Proefst van 

Eijmpel, Otto Bertouts soen en Arnoldus zvw Rdolphus Luwe beloofden aan 

Arnoldus Sceijmaker 67½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Willelmus (dg: filius Ludovicus et) Theodericus et Ghisbertus fratres 

liberi quondam Theoderici Proefst de Eijmpel et Otto Bertouts soen et 

Arnoldus filius quondam Rdolphi Luwe promiserunt indivisi super omnia 

Arnoldo Sceijmaker LXVII et dimidium novos Gelre gulden vel valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Danijel et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 122r 06 do 05-04-1403. 

Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen beloofde aan Engbertus zvw Willelmus van 

den Yvelaer dat hij een stuk land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd Art Ghenen soens Donc, tussen 

voornoemde Everardus en zijn broer Jacobus enerzijds {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen promisit super omnia 

Engberto filio quondam Willelmi van den Yvelaer quod ipse Everardus 

predictus quamdam peciam terre sitam infra libertatem opidi de Busco (dg: 

inter l) ad locum dictum Dungen in loco dicto Art Ghenen soens Donc inter 

hereditatem (dg: Baudewini et Jacobi) #dicti# Everardi et Jacobi sui 

fratris ex uno. 

 

BP 1183 f 122r 07 do 05-04-1403. 

(dg: Everardus zvw Arnoldus Ghenen soen, dat hij een erfgoed van voornoemde 

Ever). 

 

(dg: Everardus filius quondam Arnoldi Ghenen soen !quod ipse quamdam 

hereditatem dicti Ever ad). 

 

BP 1183 f 122r 08 do 05-04-1403. 

Destijds had Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer gekocht van Walterus 

van Os zvw Walterus van Os gewantsnijder, naast andere goederen, een stuk 

land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen 

Jacobus zvw Arnoldus Ghenen soen enerzijds en Baudewinus bv voornoemde 

Jacobus anderzijds. Everardus zvw voornoemde Arnoldus Ghenen soen beloofde 

thans aan voornoemde Engbertus dat hij zijn erfgoederen, aan weerszijden 
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van voornoemd stuk land gelegen, voortaan naast voornoemd stuk land zó zal 

omheinen, dat voornoemde Engbertus en voornoemd stuk land daarvan geen 

schade lijden. 

 

Notum sit universis quod cum Engbertus filius quondam Willelmi van den 

Yvenlaer peciam terre sitam infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum communiter Dunghen inter hereditatem Jacobi filii quondam Arnoldi 

Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Baudewini fratris eiusdem Jacobi 

ex alio erga Walterum de Os (dg: fi) filium quondam Walteri de Os 

pannicide simul cum quibusdam aliis bonis emendo acquisuisset ut dicebat 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptus Everardus filius dicti 

quondam Arnoldi Ghenen soen #promisit super omnia habita et habenda dicto 

(dg: Willelmo) Engberto# quod ipse suas hereditates ab utroque latere 

dicte pecie terre situatas exnunc deinceps perpetuis temporibus contigue 

juxta peciam terre predictam taliter circonsepiet et circonvallabit (dg: 

quod dicte) #quod exponetur omheijmijken sal quod# nec dicto (dg: 

Willelmo) #Engberto# nec ad et supra peciam terre predictam dampna exinde 

eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 122r 09 vr 06-04-1403. 

Broeder Gerardus Scilder keldermeester van het klooster Porta Celi bij Den 

Bosch, verhuurde, namens het klooster, aan Henricus Hamer een stuk land van 

voornoemd klooster, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem, tussen 

Willelmus die Haen enerzijds en voornoemde Henricus Hamer anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg, voor een periode van 4 jaar, 

{f.122v} ingaande Maria-Geboorte aanstaande (za 08-09-1403), per jaar voor 

de grondcijns en een cijns aan het klooster van Bijnderen, een b-erfcijns 

van 3 pond aan Ludekinus Buc van Boemel en 1 mud rogge en 1 mud gerst, maat 

van Sint-Oedenrode, met Lichtmis aan voornoemd klooster in Den Bosch te 

leveren. De huurder zal aan vornoemde Ludekinus 3 pond betalen, die hem 

afgelopen Sint-Jan vervallen waren van voornoemde cijns van 3 pond. Alleen 

een brief voor het klooster. 

 

Frater Gerardus Scilder sellerarius conventus de Porta Celi siti prope 

Buscum ex parte et nomine dicti conventus peciam terre dicti conventus 

sitam in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Houthem inter 

hereditatem Willelmi die Haen ex uno et inter hereditatem Henrici Hamer 

ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam in ea qauntitate qua 

ibidem sita est ad dictum conventum dinoscitur pertinere ut dicebat 

locavit recto locationis modo dicto Henrico Hamer ab eodem ad spacium 

quatuor annorum 

 

1183 f.122v. 

 sexta post judica: vrijdag 06-04-1403. 

 in vigilia palmarum: zaterdag 07-04-1403. 

 quarta post palmarum: woensdag 11-04-1403. 

 

BP 1183 f 122v 01 vr 06-04-1403. 

festum nativitatis Marie proxime futurum sine medio sequentium 

possidendam quolibet dictorum quatuor annorum pro censu domino fundi (dg: 

tpe) et conventui de Bijnderen et pro hereditario censu trium librarum 

Ludekino Buc de Boemel exinde solvendis dandis etc et pro uno modio 

siliginis et uno modio ordei mensure de Rode sancte Ode dandis dicto 

conventui ab alio quolibet dictorum quatuor annorum purificationis et in 

Busco tradendis promittens sub obligatione omnium bonorum dicti conventus 

warandiam et aliam obligationem deponere dicto spacio pendente et alter 

super omnia repromisit et quod ipse solvet dicto Ludekino tres libras que 

sibi provenerunt in festo nativitatis Johannis proxime preterito de dicto 

censu trium librarum sic quod dicto conventui dampna exinde non eveniant. 

Testes Nijcholaus et Willelmus datum sexta post judica. Et erit tamen una 
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littera pro conventu. 

 

BP 1183 f 122v 02 vr 06-04-1403. 

Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw Arnoldus Heijme droeg over aan 

Arnoldus Heijme zvw voornoemde Arnoldus een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, op Palmzondag in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

stuk land, in Veghel, tussen Johannes en Metta, kvw Egidius van den Ham, 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) alle erfgoederen, die aan 

Eligius zvw Godefridus van Spanct gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Sint-Oedenrode, welke pacht wijlen voornoemde 

Arnoldus Heijme gekocht had van voornoemde Eligius zvw Godefridus van der 

Spanct, en welke pacht na erfdeling aan voornoemde Hubertus was gekomen. 

 

Hubertus de Ghemert maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Heijme hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie ad dominicam palmarum et in Busco 

tradendam ex quadam pecia terre sita in parochia de Vechel inter 

hereditatem Johannis et Mette liberorum quondam Egidii van den Ham ex uno 

et inter communem plateam ex alio item ex omnibus et singulis 

hereditatibus Eligio filio quondam Godefridi de Spanct de morte suorum 

quondam parentum sucessione advolutis quocumque locorum infra parochiam 

de Rode consistentibus sive sitis quam paccionem dictus quondam Arnoldus 

Heijme erga dictum Eligium filium quondam Godefridi van der Spanct emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: here) et quam paccionem dictus 

Hubertus sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsos! et 

suos (dg: here) coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo Heijme filio dicti quondam Arnoldi cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes dominus Goeswinus et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 122v 03 za 07-04-1403. 

Sophija wv Goeswinus smid van Lijeshout droeg over aan haar zoon Johannes 

Bijts en Arnoldus Tolinc ev Mechtildis, dv voornoemde Sophija en wijlen 

Goeswinus, haar vruchtgebruik in (1) een b-erfcijns van 40 schelling, 1 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend, welke cijns Johannes zv Petrus Bliden en Godescalcus zv 

Theodericus van Berlikem beloofd hadden aan Godefridus Scolleken en zijn 

schoonzoons Henricus zv Jacobus Paneelken en Hermannus gnd Gruijter, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit een kamp, gnd dLoect, in Berlicum, ter 

plaatse gnd aen die Lede Stege, welke cijns wijlen voornoemde Goeswinus 

smid gekocht had van Jacobus van Hellu zv Hubertus ev Gijnta dvw voornoemde 

Hermannus Gruijter, (2) een b-erfcijns van 40 schelling, 1 groot Tournoois 

geld van de koning van Frankrijk, voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 

erfgoederen van Walterus gnd Anboij, in Schijndel, te weten uit (2a) 14 

bunder land, ter plaatse gnd die Donendonc, (2b) 7 bunder land ter plaatse 

gnd die Drideldonc, (2c) geheel de goederen gnd ten Scoet, 1 bunder 

uitgezonderd, welke cijns voornoemde wijlen Goeswinus smid gekocht had van 

voornoemde Jacobus van Hellu zv Hubertus ev Gijnta. Opstellen in 2 brieven. 

 

Ponetur in duabus litteris. 

Sophija relicta quondam Goeswini fabri de Lijeshout #cum tutore 

usufructum sibi competentem in# hereditario censu XL solidorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis 

computato quem Johannes filius Petri Bliden et Godescalcus filius 

Theoderici de Berlikem promiserant dare et solvere (dg: h) Godefrido 

Scolleken Henrico filio Jacobi Paneelken et Hermanno dicto Gruijter 

generis eiusdem Godefridi hereditarie omnium sanctorum ex quodam campo 

dLoect nuncupato sito in parochia de Berlikem ad locum dictum aen die 

Lede Stege cum attinentiis dicti campi universis quem censum XL solidorum 

dicte monete dictus quondam Goeswinus faber erga Jacobum de Hellu filium 
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Huberti maritum et tutorem legitimum G[ij]nte sue uxoris filie dicti 

quondam Hermanni Gruijter emendo acquisierat prout in litteris atque in 

hereditario censu XL solidorum grosso Turonensi denario monete regis 

Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendis hereditarie Remigii de hereditatibus Walteri 

dicti Anboij sitis in Scijnle videlicet de XIIII bonariis terre sitis in 

loco dicto die Donendonc et de septem bonariis terre sitis in loco dicto 

die Drideldonc et de universis bonis dictis ten Scoet uno bonario 

dumtaxat excepto quem censum jamdictum dictus quondam Goeswinus faber 

erga predictum Jacobum de Hellu filium Huberti maritum et tutorem (dg: 

legitimus) legitimum dicte Gijnte sue uxoris emendo acquisierat prout in 

litteris legitime supportavit Johanni #Bijts# suo filio et Arnoldo Tolinc 

tamquam marito legitimo Mechtildis sue uxoris filie dictorum Sophije et 

quondam Goeswini promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

Egidius et Nijcholaus datum (dg: sabbato post) in vigilia palmarum. 

 

BP 1183 f 122v 04 wo 11-04-1403. 

Voornoemde Johannes Bijts droeg over aan zijn voornoemde zwager Arnoldus 

Tolinc de helft in voornoemde cijnzen, die aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde vader Goeswinus, resp. die aan hem zal komen 

na overlijden van zijn voornoemde moeder Sophija. Opstellen in 2 brieven. 

 

{In margine sinistra een verticale haal voor BP 1183 f 122v 04 tm 06}. 

Ponetur in duabus litteris. 

Dictus Johannes Bijts medietatem sibi de morte dicti quondam Goeswini sui 

patris successione advolutam et post mortem dicte Sophije sue matris 

advolvendam in censibus supradictis hereditarie supportavit dicto Arnoldo 

Tolinc suo sororio cum litteris et aliis et jure occasione promittens 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes Danijel et 

Wil datum quarta post palmarum. 

 

BP 1183 f 122v 05 wo 11-04-1403. 

Voornoemde Johannes Bijts beloofde aan de secretaris, tbv zijn voornoemde 

moeder Sophija, een lijfrente van 40 schelling, 1 oude groot Tournoois van 

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

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

met Allerheiligen gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes Bijts promisit super omnia habita et habenda mihi ad opus 

dicte Sophije sue matris quod ipse dabit et solvet eidem Sophije vitalem 

pensionem XL solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro XVI denariis in hiis computato vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: do) anno quolibet ad vitam dicte Sophije et non ultra 

mediatim Remigii et mediatim omnium sanctorum ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et cum mortus fuerit erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 122v 06 wo 11-04-1403. 

Evenzo beloofde voornoemde Arnoldus Tolinc aan de secretaris, tbv 

voornoemde Sophija, een lijfrente van 40 schelling voornoemd geld als 

hierboven (1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend of ander paijment van dezelfde waarde), een helft te 

betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Allerheiligen gaande uit 

al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Simili modo promisit dictus Arnoldus Tolinc mihi ad opus dicte Sophij! 

vitalem pensionem XL solidorum dicte monete ut supra. Testes datum supra. 
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1183 f.123r. 

 secunda post Donne..: ?maandag 09-04-1403. 

 tercia post palmarum: dinsdag 10-04-1403. 

 

BP 1183 f 123r 01 ±ma 09-04-1403. 

Gerardus Neven zvw Gerardus Neve verkocht aan Johannes van Best een stuk 

land, in Orthen, ter plaatse gnd op die Stert, beiderzijds tussen erfg vw 

Godefridus Sceijvels, met een eind strekkend aan erfg vw Johannes Lonijs 

nzvw Walterus Lonijs. 

 

Gerardus Neven filius quondam Gerardi Neve peciam terre sitam in parochia 

de Orthen ad locum dictum op die Stert inter hereditatem heredum quondam 

Godefridi Sceijvels ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine 

ad hereditatem heredum quondam Johannis Lonijs filii naturalis quondam 

Walteri Lonijs prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni de Best promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Aa et Roesmont datum 2a post Donne... 

 

BP 1183 f 123r 02 ±ma 09-04-1403. 

Danijel Roesmont verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Danijel Roesmont prebuit et reportavit. Testes Aa et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 123r 03 ±ma 09-04-1403. 

Johannes Brenten de oudere zv Johannes Brenten, Reijmbodus van Gheffen en 

Johannes van Mulsen beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 12 oude 

Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 03-06-1403; 21+31+3=55 dgn) 

te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes Brenten (dg: filius Johannis B) senior filius Johannis Brenten 

Reijmbodus de Gheffen et Johannes de Mulsen promiserunt indivisi super 

omnia Andree de Drodis ad opus etc XII aude scilde Francie ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes Aa et 

Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 123r 04 ±ma 09-04-1403. 

Henricus van den Camp zv Johannes van den Camp verkocht aan Henricus gnd 

Lang Danels soen van Tilborch een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis op de na te noemen hoeve te leveren, gaande uit 1/3 deel van 

een hoeve, gnd die Hoeve te Pennincs Berch, in Tilburg, ter plaatse gnd op 

die Hasselt, welk 1/3 deel aan voornoemde Henricus van den Camp gekomen was 

na overlijden van zijn moeder Hadewigis dvw Ghisbertus Backe, geheel de 

hoeve reeds belast met 2 mud rgge, maat van Tilburg, aan Henricus Wijten. 

 

Henricus van den Camp filius (dg: quondam) Johannis van den Camp 

hereditarie vendidit Henrico dicto Lang Danels soen #de Tilborch# 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et (dg: in) supra mansum infrascriptum 

tradendam ex tercia parte cuiusdam mansi dicti die Hoeve te Pennincs 

Berch siti in parochia de Tilborch ad locum dictum op die Hasselt et quam 

terciam partem dictus (dg: Johannes) #Henricus van den Camp# sibi de 

morte Hadewigis sue matris filie quondam Ghisberti Backe successione 

advolutam !dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis duobus modiis siliginis (dg: dicte) mensure #de 

Tilborch# Henrico Wijten exinde solvendis (dg: et sufficientem facere) ex 

dicto integro manso. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 123r 05 ±ma 09-04-1403. 

Henricus Kamerlinc van Roesmalen beloofde aan Goedestodis van Hezewijc 10 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 
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over een jaar (zo 30-03-1404) te betalen. 

 

Henricus Kamerlinc de Roesmalen promisit super omnia Goedestode! de 

Hezewijc X nuwe gulden #Gelrie# scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet floreno computato (dg: n) a festo pasche proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 123r 06 ±ma 09-04-1403. 

Johannes van den Camp en zijn broer Henricus, kv Johannes van den Camp, 

verkochten aan Gerardus Beijen een stuk land, in Westilburg, ter plaatse 

gnd op die Stock Hasselt, tussen voornoemde Gerardus Beijen enerzijds en 

Katherina van den Loe anderzijds, met beide einden strekkend aan voornoemde 

Gerardus Beijen, belast met ½ oude groot aan Johannes van Dordrecht. 

 

Johannes van den Camp #et# Henricus eius frater liberi Johannis van den 

Camp peciam terre sitam in parochia (dg: te) de Westilborch ad locum 

dictum op die Stock Hasselt inter hereditatem Gerardi Beijen ex uno et 

hereditatem Katherine van den Loe ex alio tendentem cum (dg: uno fine) 

utroque fine ad hereditatem dicti Gerardi Beijen prout ibidem sita est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt dicto Gerardo Beijen promittentes super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto dimidio antiquo grosso 

Johanni de Dordrecht exinde solvendo ut dicebat. Testes Aa et Danijel 

datum supra. 

 

BP 1183 f 123r 07 ±ma 09-04-1403. 

Voornoemde broers Johannes en Henricus, kv Johannes van den Camp, 

verkochten aan Gerardus Beijen een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van 

Tilburg, met Lichtmis in Tilburg op het onderpand te leveren, gaande uit 

een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Stock Hasselt, tussen erfgoed 

van voornoemde Gerardus Beijen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

beide einden strekkend aan voornoemd erfgoed van Gerardus Beijen, welke 

pacht aan voornoemde Johannes en Henricus gekomen was na overlijden van hun 

moeder Hadewigis dvw Ghisbertus Back van Westilborch. 

 

Dicti fratres liberi Johannis van den Camp hereditariam paccionem trium 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch solvendam (dg: ?fi) hereditarie 

purificationis et in Tilborch supra infrascriptas !terras tradendam 

scilicet ex pecia terre sita in parochia de Tilborch ad locum dictum 

Stock Hasselt inter hereditatem !hereditatem Gerardi Beijen ex uno et 

(dg: hereditatem) inter communem vicum ex alio tendente cum utroque fine 

ad hereditatem !dictam hereditatem dicti Gerardi Beijen prout ibidem sita 

est ut dicebat et quam paccionem dicti Johannes et Henricus liberi dicti 

Johannis van den Camp eis de morte Hadewigis (dg: sue) eorum (dg: mru) 

matris filie quondam Ghisberti Back de Westilborch successione advolutam 

esse dicebant hereditarie vendiderunt dicto Gerardo Beijen promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem (dg: e) in dicta paccione 

existentem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 123r 08 di 10-04-1403. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1403-04-10 reg 499 scan IXH-Tilburg1; scan niet op de website: 

charter was overgedragen aan de Illustere Vrouwe Broederschap. 

Bertoldus Bac zv Johannes Bac van Tijlborch en zijn kinderen Gerardus en 

Johannes verkochten aan Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen, tbv 

hr Ghisbertus, bv voornoemde Gerardus, investiet van Esch, een n-erfcijns 

van 13 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met 

Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een hoeve, gnd het Goed 

ten Broecke, in Tilburg, tussen erfgoed behorend aan de investiet van 

Tilburg enerzijds en erfg vw Willelmus Reijnkens anderzijds, (2) de helft 

van het maalrecht, gnd tgemael, van 2 windmolens, in Tilburg, reeds belast 

met grondcijnzen. 
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Bertoldus Bac filius Johannis Bac de Tijlborch Gerardus et Johannes 

fratres liberi dicti Bertoldi hereditarie vendiderunt Gerardo filio 

quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen ad opus domini 

Ghisberti (dg: Bach) fratris eiusdem Gerardi investiti de Essche 

hereditarium censum tredecim aureorum florenorum communiter gulden 

vocatorum monete domini quondam Willelmi comitis Hollandie seu valorem 

solvendum hereditarie (dg: purificationis) nativitatis Domini et in Busco 

tradendum ex quodam manso dictorum venditorum (dg: s) dicto tGoet ten 

Broecke sito in parochia de Tijlborch inter hereditatem spectantem ad 

investitum de Tijlborch ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Willelmi Reijnkens ex alio atque ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat #{hier 

BP 1183 f 123r 09 invoegen}# promittentes indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi annuatim exinde de jure prius solvendis ut dicebant et 

sufficientem facere. (dg: testes) Testes Aa et Coptiten datum 3a post 

palmarum. 

 

BP 1183 f 123r 09 di 10-04-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 123r 08}. X. 

atque ex (dg: molitione dicta) medietate ad dictos venditores spectante 

in molitione dicta tgemael duorum molendinorum venti sitorum et 

consistentium in dicta parochia de Tijlborch. Mandatum est rescribi per 

scabinos Johanni Monix et Nijcholao de Berze et ?suorum et est rescripta 

per Godefridum Boest. 

 

BP 1183 f 123r 10 di 10-04-1403. 

Petrus van Geffen zvw Gerardus Pauwels soen van Geffen verkocht aan Oda van 

Dijnther, tbv het gasthuis, dat wijlen Anthonius Vinsot gesticht heeft, in 

Den Bosch, naast de stenen brug gnd die Baseldoncse Brugge, een n-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een huis, 

erf en tuin, in Den Bosch, aan de Kerkstraat, tussen erfgoed van erfg vw 

Hermannus Avemari enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius Boijen, nu 

behorend aan Willelmus van Oerscot, anderzijds, reeds belast met 11 

schelling geld paijment, (2) 1 morgen land, in Geffen, op de gemeint 

aldaar, tussen wijlen hr Rijcoldus Koc ridder, nu Hubertus van Ghemert, 

enerzijds en Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen anderzijds. 

 

Petrus de Geffen filius quondam Gerardi #Pauwels soen de Geffen# 

hereditarie vendidit Ode de Dijnther ad opus hospitalis (dg: sancti Ant 

#dicti Thonijs Gasthuijs) quod quondam Anthonius Vinsot fundaverat# siti 

in Busco (dg: ..) contigue iuxta pontem lapideum dictum die Baseldoncsche 

Brugge hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo #area# et orto #dicti venditoris# sitis in 

Busco ad vicum ecclesie inter hereditatem (dg: Herman) heredum Hermanni 

quondam Avemari ex uno et (dg: Willelmi) hereditatem quondam (dg: 

Willelmi B) Egidii Boijen nunc ad Willelmum de Oerscot spectantem ex alio 

atque ex uno jugere terre sito in parochia de Geffen supra communitatem 

ibidem inter hereditatem domini quondam Rijcoldi Koc #militis# nunc ad 

Hubertum de Ghemert spectantem ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Arnoldi Ghenen soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis undecim solidis 

pagamenti ex dictis domo area et orto annuatim prius de jure solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Coptiten et Scilder datum supra. 

 

1183 f.123v. 

 tercia post palmarum: dinsdag 10-04-1403. 

 quarta post palmarum: woensdag 11-04-1403. 

 

BP 1183 f 123v 01 di 10-04-1403. 

Margareta dvw Arnoldus Lijebocs van Zonne verkocht aan Rodolphus gnd Roef 
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Hulsman (1) de helft van een huis, erf, tuin en aangelegen beemd, in Son, 

ter plaatse gnd Boect, tussen voornoemde Rodolphus Roef Hulsman enerzijds 

en Engbertus van Zonne molenaar anderzijds, (2) de helft van een stuk land, 

in Son, ter plaatse gnd op Espt, ter plaatse gnd in het Loect, tussen 

voornoemde Rodolphus Roef enerzijds en de gemeint anderzijds, van welke 

goederen de andere helft behoort aan Katherina sv voornoemde Margareta, de 

helften belast met de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Son, en de helft van 12 schelling paijment, welke pacht en cijns uit geheel 

voornoemd stuk land gaat, en met de grondcijns. 

 

Margareta filia quondam Arnoldi Lijebocs de Zonne (dg: medietatem a) cum 

suo tutore medietatem ad se spectantem cuiusdam domus aree et orti et 

(dg: atque) prati (dg: ad finem eiusdem o) sibi adiacentis sitorum in 

parochia de Zonne ad locum dictum Boect inter hereditatem Rodolphi dicti 

Roef Hulsman ex uno et inter hereditatem Engberti (dg: multoris) de Zonne 

multoris ex alio atque medietatem ad se spectantem cuiusdam pecie terre 

site in dicta parochia de Zonne ad locum dictum op Espt in loco dicto int 

Loect inter hereditatem dicti Rodolphi Roef ex uno et inter (dg: coer) 

communitatem ex alio et de quibus !medietate domus aree orti et prati 

atque !medietate jamdicte pecie reliqua medietas spectat !Katherinam 

sororem Margarete predicte prout ibidem siti sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Rodolpho Roef Hulsman promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta! (dg: hereditaria paccione) 

medietate hereditarie paccionis (dg: unius) dimidii modii siliginis 

mensure de Zonne et medietate duodecim solidorum pagamenti (dg: que 

paccio et qui ce necnon medietate census domini fundi) qui paccio et 

census ex dictis integra (dg: -is domo area et orto et) pecia terre 

annuatim de jure !solvendi necnon censibus domini fundi (dg: qui) ex 

premissis annuatim de jure solvendis ut dicebat. Testes Coptiten et 

Scilder datum 3a post palmarum. 

 

BP 1183 f 123v 02 di 10-04-1403. 

Hr Theodericus Rover ridder machtigde zijn knecht Johannes van Gelre en 

Hermannus nzvw Petrus van Waderle zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden 

te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dominus Theodericus Rover miles (dg: dedit potestatem et mandatum 

speciale Johanni de Gherle) dedit et contulit Johanni de Gelre suo famulo 

et Hermanno filio naturali quondam Petri de Waderle seu eorum alteri 

plenam et liberam potestatem etc monendi suos census redditus et 

pacciones et credita que sibi debentur ac debebuntur a personis 

quibuscumque quacumque occasione et ad bona sua regendi usque ad 

revocationem. Testes Aa et Coptiten datum supra. 

 

BP 1183 f 123v 03 di 10-04-1403. 

Arnoldus van Buchoven zvw Johannes van Buchoven en zijn vrouw Sophia dvw 

Johannes van Loen van Empel verkochten aan Johannes Molle zvw Gerard Molle 

(1) 1 morgen land, in Empel, in een kamp gnd Gerit Neven Camp, tussen 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus enerzijds en Stephanus die Raet 

anderzijds, (2) 3½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd Hosteden, tussen 

Margareta Hoernics enerzijds en Johannes van Vorne anderzijds, (3) een huis 

en tuin, in Empel, ter plaatse gnd Henxstem, beiderzijds tussen kvw 

Johannes Rutghers soen. Op verzoek van de koper opgesteld in 2 brieven. 

 

Et positum est in duabus litteris ad instantiam dicti emptoris. 

Arnoldus de Buchoven filius quondam Johannis de Buchoven maritus 

legitimus Sophie sue uxoris filie quondam Johannis de Loen de Empel #et 

ipsa cum eodem tamquam cum tutore# unum juger terre situm in parochia de 

Empel in quodam campo dicto Gerit Neven Camp inter hereditatem Theoderici 

van den Hoevel filii quondam Lamberti ex uno et inter hereditatem 

Stephani die Raet ex alio item (dg: quatuor) #tria et dimidium# hont 
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terre sita in dicta parochia ad locum (dg: h) dictum Hosteden inter 

hereditatem Margarete Hoernics ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Vorne ex alio item domum et ortum sitos in dicta parochia ad locum dictum 

Henxstem inter hereditates liberorum quondam Johannis Rutghers soen ex 

utroque latere coadiacentes (dg: atque ?omer) ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Johanni Molle (dg: fi) #filio quondam Gerardi Molle# 

promittentes dicti Arnoldus et !e Sophia cum eodem tamquam cum tutore 

indivisi super omnia warandiam. Testes Nijcholaus et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 123v 04 di 10-04-1403. 

Voornoemde Johannes en Sophija droegen al hun beesten en varend goed, die 

hij heeft of zal verkrijgen, roerende en gerede goederen, die hij heeft of 

zal verkrijgen, over aan voornoemde Johannes Molle. 

 

Dicti Johannes et Sophija omnes suas bestias et bona pecoralia habitas et 

habendas et omnia sua bona mobilia et parata habita et habenda ut dicebat 

legitime supportaverunt Johanni Molle predicto promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 123v 05 di 10-04-1403. 

Reijnerus van Berze zvw Johannes van Berze verkocht aan Johannes Vijnninc, 

tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een n-erfcijns van 40 

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

met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403), 

gaande uit een huis, erf en tuin, eertijds van Godefridus van Eijcke 

timmerman, nu aan voornoemde verkoper behorend, in Den Bosch, aan de straat 

gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Johannes van Hijntham wever enerzijds en 

erfgoed van Willelmus van Weert timmerman anderzijds, strekkend vanaf 

voornoemde straat tot aan erfgoed gnd Mortel, behorend aan Arnoldus van 

Beke, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling 

voornoemd geld aan dekaan en kapittel in Den Bosch. 

 

Reijnerus de Berze filius quondam Johannis de Berze hereditarie vendidit 

Johanni Vijnninc ad opus abbatisse et conventus sancte Clare in Busco 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

mediatim nativitatis Domini) mediatim Remigii et mediatim pasche et pro 

primo termino Remigii proxime futurum ex domo et area #et# orto (dg: q) 

dudum Godefridi de Eijcke carpentarii nunc ad dictum venditorem 

spectantibus sita! in Busco ad vicum dictum (dg: Buerde inter) Aude Huls 

inter hereditatem Johannis de Hijntham textoris ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Weert carpentarii ex alio tendentibus a dicto 

vico ad hereditatem dictam Mortel spectantem ad Arnoldum de Beke ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et (dg: ob) 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario 

censu XXX solidorum dicte monete decano et capituli in Busco exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Henricus et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 123v 06 di 10-04-1403. 

Arnoldus Steijmpel beloofde aan Johannes van Ghemert 60 Engelse nobel met 

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

 

Arnoldus Steijmpel promisit super omnia Johanni de Ghemert LX Engels 

nobel ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Coptiten et Scilder datum tercia post palmarum. 

 

BP 1183 f 123v 07 wo 11-04-1403. 

De broers Lambertus, Johannes en Theodericus, kvw Lambertus van den Hoevel, 

verkochten aan Willelmus Bresser bvw Nijcholaus Coel Bresser de helft, die 

aan hen gekomen was na overlijden van hun zuster Treijma ev voornoemde 

Nijcholaus gnd Coel Bresser, in een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, gaande uit (1) 4 lopen roggeland 
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van Berisius zvw Johannes Roedeman van Bucstel, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Cleijn Liemde, beiderzijds tussen Eligius gnd Luutens soen, (2) 2 lopen 

land van voornoemde Berisius, in Boxtel, ter plaatse gnd Cleijn Liemde, 

tussen Willelmus van den Velde enerzijds en Walterus Marien soen 

anderzijds, (3) 2 lopen land van voornoemde Berisius, aldaar, beiderzijds 

tussen erfgoederen van voornoemde Willelmus en Walterus, welke pacht 

voornoemde Nijcholaus Coel Bresser gekocht had van voornoemde Berisius. 

 

Lambertus Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Lamberti van den 

Hoevel medietatem eis de morte quondam Treijme (dg: ux s) eorum sororis 

uxoris olim Nijcholai dicti Coel Bresser successione advolutam in 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie Andree apostoli ex quatuor lopinatis terre siliginee Berisii 

filii quondam Johannis Roedeman de Bucstel sitis in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Cleijn Liemde inter hereditates Eligii dicti Luutens soen 

ex utroque latere coadiacentes atque ex duabus lopinatis terre eiusdem 

Berisii sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Willelmi 

van den Velde ex uno et inter hereditatem Walteri Marien soen ex alio 

insuper ex duabus lopinatis terre ipsius Berisii sitis ibidem inter 

hereditates predictorum Willelmi et Walteri ex utroque latere 

coadiacentes quam paccionem dictus Nijcholaus Coel Bresser erga dictum 

Berisium emendo acquisierat prout in litteris (dg: ut dicebant) 

hereditarie vendiderunt Willelmo Bresser fratri dicti quondam Nijcholai 

Coel Bresser (dg: promittentes indivisi super omnia) supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Egidius et Danijel datum 

quarta post palmarum. 

 

1183 f.124r. 

 quarta post palmarum: woensdag 11-04-1403. 

 quinta post palmarum: donderdag 12-04-1403. 

 in octavis ascensionis Domini: donderdag 31-05-1403. 

 

BP 1183 f 124r 01 wo 11-04-1403. 

Johannes die Bresser en zijn zuster Margareta, kvw Henricus die Bresser, 

Henricus zvw Gerardus die Bresser en Johannes Florijs soen van Hedel deden 

tbv Willelmus die Bresser afstand van voornoemde pacht van ½ mud rogge. 

Voornoemde Henricus beloofde dat zijn voornoemde vader Gerardus nimmer 

rechten hierop zal doen gelden. 

 

Johannes die Bresser (dg: filius) #et Margareta eius soror liberi# 

quondam Henrici die Bresser cum tutore Henricus filius quondam Gerardi 

die Bresser et Johannes Florijs soen de Hedel super predicta paccione 

dimidii modii siliginis et jure ad opus (dg: dci) Willelmi die Bresser 

hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper dictus 

Henricus super omnia quod ipse dictum Gerardum eius patrem perpetue talem 

habebit quod numquam presumet se jus in dicta paccione habere. Testes 

(dg: da) Egidius et Danijel datum quarta post palmarum. 

 

BP 1183 f 124r 02 wo 11-04-1403. 

Gerardus van Zelant zvw Willelmus van Zelant verkocht aan Petrus Snijder 

zvw Nijcholaus Snijder van Beke een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Vught Sint-Lambertus, tussen Jacobus van Wijel enerzijds en Willelmus van 

Ghiessen anderzijds. 

 

Gerardus de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant hereditarie vendidit 

Petro Snijder filio quondam Nijcholai Snijder de Beke hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia terre dicti venditoris 
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sita in parochia de Vucht sancti Lamberti inter hereditatem Jacobi de 

Wijel ex uno et inter hereditatem Willelmi de Ghiessen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 124r 03 do 12-04-1403. 

Mathias die Custer en Henricus van Geffen Jans soen beloofden aan Sijmon 

van Vario, tbv etc, 12 oude Franse schilden met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1403; 18+31+24=73 dgn) te betalen op straffe van ½. 

 

Mathias die Custer et Henricus de Geffen Jans soen promiserunt indivisi 

super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XII aude scilde Francie ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos sub pena dimidii. 

Testes Aa et Broder datum quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 124r 04 do 12-04-1403. 

De eerste beloofde Henricus schadeloos te houden. 

 

Primus promisit Henricum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 124r 05 do 31-05-1403. 

Gerardus van Broechoeven zvw Gerardus van Broechoven droeg over aan 

Johannes die Moelner zv Laurencius die Moelner 1½ stukje, gnd anderhalf 

geswat, aan hem behorend in 2 bunder beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Westilburg, achter de plaats gnd Malle, tussen Willelmus van Broechoven 

enerzijds en Johannes Panijs anderzijds. 

 

Gerardus de Broechoeven filius (dg: naturalis) quondam Gerardi de 

Broechoven unam et dimidiam particulas anderhalf geswat nuncupatas ad 

ipsum spectantes in duobus bonariis prati sitis in parochia de Tilborch 

ad locum dictum Westilborch retro locum dictum Malle inter hereditatem 

Willelmi de Broechoven ex uno et inter hereditatem Johannis Panijs ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni die Moelner filio (dg: q) 

Laurencii die Moelner promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Scilder et Roesmont datum in octavis ascensionis Domini. 

 

BP 1183 f 124r 06 do 12-04-1403. 

Cristina wv Johannes nzvw Walterus van Erpe verhuurde aan Johannes 

Pijeckevet het huis met ondergrond en de rosmolen, waarin olie geslagen 

wordt, in Den Bosch, over de Tolbrug, naast erfgoed van Godescalcus Arnts 

soen voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-

1403), voor 29 nieuwe Gelderse gulden of de waarde per jaar, elk jaar in 4 

delen te betalen, daags na Sint-Jan, op Sint-Remigius, met Kerstmis en met 

Pasen, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403). Zou 

voornoemde Johannes op enige termijn in gebreke zijn met de betaling, dan 

mag voornoemde Cristina het voornoemde in bezit nemen. 

 

Duplicetur. Solvit Johannes. 

Cristina relicta quondam Johannis filii naturalis quondam Walteri de Erpe 

#domum cum suo fundo# molendinum equorum cum (dg: ol) quo oleum solet 

exprimi et torqueri cum attinentiis eiusdem molendini universis sitis in 

Busco ultra pontem dictum Tolbrugghe contigue juxta hereditatem 

Godescalci Arnts soen ut dicebat locavit recto locationis modo Johanni 

Pijeckevet ab eodem ad spacium trium annorum festum nativitatis Johannis 

proxime (dg: preterit) futurum sine medio sequentium #possidendum# 

quolibet dictorum trium annorum pro XXIX novis Gelre gulden vel valorem 

dandis sibi ab alio quolibet dictorum trium annorum pro una quarta parte 

#in crastino# nativitatis Johannis pro secunda quarta parte Remigii pro 

3a quarta parte nativitatis Domini et pro ultima quarta parte pasche et 

pro primo termino in crastino nativitatis Johannis proxime futuri 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 



Bosch’ Protocol jaar 1403 03. 

 

119 

deponere dicto spacio pendente et alter super omnia repromisit tali 

annexa conditione si dictus Johannes in aliquo termino solutionis in 

solvendo pecuniam predictam negligens fuerit et dictam pecuniam non 

persolverit quod tunc in hoc casu dicta Cristina premissa apprehendet et 

ad premissa manus suas apponet sine contradictone Johannis predicti 

presente locatione non obstante ut ipse Johannes recognovit. Testes 

dominus Goeswinus et Danijel datum quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 124r 07 do 12-04-1403. 

Gerardus van Zelem nzv Henricus van Zelem ev Aleijdis dvw Henricus 

Bloemart, door wijlen voornoemde Henricus Bloemart verwekt bij wijlen zijn 

eerste vrouw Aleijdis Snijders, droeg over aan Oda wv voornoemde Henricus 

Bloemart, tbv haar en haar kinderen, bij haar verwekt door wijlen 

voornoemde Henricus Bloemart, alle goederen, die aan voornoemde Gerardus en 

zijn voornoemde vrouw Aleijdis gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Henricus Bloemart vv voornoemde Aleijdis, resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van voornoemde Oda. 

 

Gerardus de Zelem filius naturalis Henrici de Zelem maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Henrici Bloemart #{boven het 

contract:} ab eodem quondam Henrico Bloemart et quondam Aleijde Snijders 

sua prima uxore pariter genite# omnia bona #mobilia et immobilia 

hereditaria et parata# sibi et dicte Aleijdi sue uxori seu eorum alteri 

de morte dicti quondam Henrici Bloemart patris olim eiusdem Aleijdis 

successione hereditarie advoluta (dg: quocumque locorum cons) atque post 

mortem Ode (dg: matris antedicte Aleijdis) relicte dicti quondam Henrici 

(dg: successione hereditarie advolvenda) Bloemart successione hereditarie 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit dicte Ode relicte dicti quondam Henrici Bloemart 

(dg: promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte s) ad 

opus sui et ad opus suorum liberorum ab ipsa Oda et dicto quondam Henrico 

Bloemart pariter genitorum promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: condi) !conditione quod dicta Oda 

premissa quoad vixerit integraliter possidebit post decessum eiusdem Ode 

ad dictos suos liberos hereditario jure succedenda et devolvenda. Testes 

Uden et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 124r 08 do 12-04-1403. 

Phillippus Hinckart en Henricus Dicbier zv Godefridus beloofden aan Amelius 

van Druenen zv Lambertus 80 nieuwe Gelderse gulden oof de waarde met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Phillippus Hinckart et Henricus (dg: fi) Dicbier filius Godefridi 

promiserunt indivisi super omnia Amelio de Druenen filio Lamberti LXXX 

nuwe Gelre gulden seu valorem ad Remigii proixme futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 124r 09 do 12-04-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia alterum indempnemservare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 124r 10 do 12-04-1403. 

Henricus zvw Herbertus Dircs soen van Lijttoijen verkocht aan Jordanus zv 

Arnoldus Grotart 4½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd op die Henxtrijt, 

tussen erfg vw Johannes Rutghers soen enerzijds en Hilla Bloemelincs en 

Arnoldus zv voornoemde Hilla en {van?} wijlen Arnoldus Mersman de jongere 

anderzijds, welke 4½ hont land voornoemde Henricus zvw Herbertus verworven 

had van zijn moeder Yda dvw Henricus Veren Yden soen. 
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Henricus filius quondam Herberti Dircs soen de Lijttoijen quatuor et 

dimidium hont terre sita in parochia de Os ad locum dictum op die 

Henxtrijt inter hereditatem heredum quondam Johannis Rutghers soen ex uno 

et inter hereditatem Hille Bloemelincs et Arnoldi filii dicte Hille et 

quondam Arnoldi Mersman junioris (dg: al) ex alio que quatuor et dimidium 

hont terre dictus Henricus filius quondam Herberti erga Ydam filiam 

quondam Henrici Veren Yden soen #suam matrem# acquisierat ut dicebat 

hereditarie vendidit Jordano filio Arnoldi Grotart promittens super omnia 

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

 

1183 f.124v. 

 quarta post palmarum: woensdag 11-04-1403. 

 in vigilia pasche post benedictionem cerei: zaterdag 14-04-1403. 

 in profesto pasche post benedictionem cerei: zaterdag 14-04-1403. 

 tercia post pasche: dinsdag 17-04-1403. 

 quarta post pasche: woensdag 18-04-1403. 

 

BP 1183 f 124v 01 wo 11-04-1403. 

{Waarschijnlijk moet dit worden ingevoegd in BP 1183 f 124v 02}. 

atque domum et aream et ortum qui feurant quondam Alberti fabri de Lijt 

sita! in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Gibonis Kesselman 

junioris ex uno et inter hereditatem {hier is ruimte opengelaten} quos 

domum aream et ortum dictus Johannes erga heredes dicti quondam Alberti 

acquisierat ut dicebat 

 

BP 1183 f 124v 02 wo 11-04-1403. 

Johannes zv Nijcholaus Coel Keelbreker ev Elizabeth dv Henricus Ghizel van 

Eerde verkocht aan voornoemde Henricus Ghizel, tbv Johannes Ghisel alias 

gnd van Rode bv voornoemde Henricus Ghizel, (1) alle goederen, die 

voornoemde Henricus Ghizel geschonken had als huwelijksgift aan 

eerstgenoemde Johannes en diens vrouw Elizabeth dv voornoemde Henricus, (2) 

een huis, erf en tuin, die waren van wijlen Albertus smid van Lijt, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Gibo Kesselman de jongere 

enerzijds en erfgoed van {hier is ruimte opengelaten}, welk huis, erf en 

tuin eerstgenoemde Johannes verworven had van erfg vw voornoemde Albertus. 

De brief overhandigen aan voornoemde Coel Keelbreker of zijn voornoemde 

zoon Johannes. 

 

Johannes filius Nijcholai Coel Keelbreker (dg: omnia sua bona) maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie Henrici Ghizel #de Eerde# 

omnia et singula bona (dg: mo) que dictus Henricus Ghizel dicto Johanni 

dudum (dg: -t) dederat cum dicta Elizabeth sua uxore filia eiusdem 

Henrici nomine dotis et in subsidium matrimonii quocumque locorum 

consistentia sive sita (dg: atque omnia alia sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata #ab eodem Johanne ad presens habita et 

imposterum habenda et acquirenda# quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat) #{waarschijnlijk moet hoer BP 1183 f 124v 01 worden 

ingevoegd}# hereditarie vendidit Henrico Ghizel predicto ad opus Johannis 

Ghisel alias dicti de Rode fratris dicti Henrici Ghizel promittens super 

habita et habenda warandiam. Testes Aa et Broeder datum quarta post 

palmarum. Tradetur littera dicto Coel Keelbreker vel Johanni suo filio 

predicto. 

 

BP 1183 f 124v 03 wo 11-04-1403. 

Nijcholaus Coel Keelbreker verkocht aan Henricus Ghizel van Eerde, tbv 

Johannes Ghizel alias gnd van Rode bv voornoemde Henricus Ghizel, ¼ deel 

van al zijn erfgoederen, en ¼ deel van al zijn cijnzen, renten en pachten, 

die voornoemde Nijcholaus beurt op verschillende plaatsen van verschillende 

personen, voor zover voornoemde Nijcholaus Coel die thans bezit. Beide 

brieven overhandigen aan voornoemde Coel Keelbreker of zijn voornoemde zoon 
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Johannes. 

 

Nijcholaus Coel Keelbreker quartam partem omnium (dg: here) suarum 

hereditatum quocumque locorum sitarum atque quartam partem omnium 

#hereditariorum# (dg: suo) censuum reddituum (dg: heredita) et paccionum 

quos et quas dictus Nijcholaus solvendos habet quibuscumque locis et a 

personis quibuscumque prout et in quantum dictus Nijcholaus Coel 

huiusmodi hereditates census redditus pacciones ad presens possidet 

hereditarie (dg: s-) vendidit Henrico Ghizel de Eerde (dg: s) ad opus 

Johannis Ghizel alias dicti de Rode fratris eiusdem Henrici Ghizel 

promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. Et tradentur ambe 

littere dicto Coel Keelbreker vel Johanni suo filio predicto. 

 

BP 1183 f 124v 04 za 14-04-1403. 

Danijel van den Merendonc beloofde aan Gerardus Loij 28 nieuwe Gelderse 

gulden minus 7½ gemene plak of de waarde, met Sint-Jan aanstaande (zo 24-

06-1403) te betalen, op straffe van 20 nieuwe gulden aan de kerkfabriek van 

Sint-Jan in Den Bosch. 

 

Danijel van den Merendonc promisit super omnia Gerardo Loij XXVIII nij 

Gelre gulden minus tamen VIIJ gemeijn placken seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos sub pena viginti nij gulden fabrice 

ecclesie sancti Johannis in Busco. Testes Daneel et Broder datum in 

vigilia pasche post benedictionem cerei. 

 

BP 1183 f 124v 05 za 14-04-1403. 

Gerardus Loij ev Beatrix van den Putte svw Henricus van den Putte en 

Theodericus Posteel ontlastten Danijel van den Merendonc van alle 

achterstallige termijnen die resteerden van een lijfrente van 10 pond geld, 

die wijlen Johannes van den Merendonc moest betalen11 aan Henricus van den 

Putte en wijlen diens vrouw Aleijdis dvw Lambertus van den Pettelaer. 

 

Solvit. 

Gerardus Loij #maritus legitimus Beatricis van den Putte (dg: filie) 

sororis quondam Henrici van den Putte# et Theodericus Posteel palam 

quitaverunt Danijelem van den Merendonc de omnibus et singulis 

arrestadiis eis aut eorum alteri restantibus de vitali pensione X 

librarum monete quam (dg: q) pensionem quondam Johannes van den Merendonc 

solvere tenebatur Henrico van den Putte et quondam Aleijdi sue uxori 

filie quondam Lamberti van den Pettelaer prout in litteris promittentes 

indivisi super omnia de premissis arrestadiis indempnem servare. Testes 

Danijel et !Boder datum in profesto pasche post benedictionem cerei. 

 

BP 1183 f 124v 06 za 14-04-1403. 

Gerardus Loij en zijn vrouw Beatrix dvw Willelmus van den Putte deden tbv 

Theodericus Posteel afstand van hun deel in alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Aleijdis dvw Lambertus van den Pettelaer, 

die aan wijlen voornoemde Aleijdis gekomen waren na overlijden van haar oom 

Theodericus Heijstman, en welke goederen aan wijlen Henricus van den Putte 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Aleijdis {zo staat het er!}. 

 

Gerardus Loij maritus legitimus Beatricis sue uxoris filie (dg: v) 

quondam Willelmi van den Putte et dicta Beatrix cum eodem tamquam etc 

super jure et parte eis seu eorum alteri (dg: de morte quondam Aleij 

competentibus ?sup) #competentibus# in omnibus bonis que ipsis seu eorum 

alteri# de morte quondam Aleijdis filie quondam Lamberti van den 

Pettelaer successione advoluta et que dicte quondam Aleijdi de morte 

quondam Theoderici Heijstman (dg: dictus) avunculi dicte quondam Aleijdi! 

(dg: h ad opus Theoderici Posteel hereditarie renuntiaverunt) et que bona 

                         
11 Zie ← BP 1176 f 085v 03 do 23-06-1379, verkoop van de lijfrente. 
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#quondam# Henrico (dg: Heijstman) #van den Putte# de morte dicte quondam 

Aleijdis successione advoluta !dicebant (dg: he) ad opus Theoderici 

Posteel hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 124v 07 di 17-04-1403. 

Marcelius van Eijndoven droeg over12 aan Willelmus Broder de helft in 100 

Gelderse gulden, aan voornoemde Marcelius en Henricus van den Hazewinckel 

beloofd13 door Willelmus gnd Boeden. 

 

Marcelius de Eijndoven medietatem (dg: et) in centum aureis florenis 

monete Gelrie promissis dicto Marcelio et Henrico van den Hazewinckel a 

Willelmo dicto Boeden prout in litteris legitime supportavit Willelmo 

Broder cum litteris et jure. Testes Aa et Danijel datum tercia post 

pasche. 

 

BP 1183 f 124v 08 wo 18-04-1403. 

Arnoldus van Os zv Arnoldus van Os beloofde aan Johannes van Vladeracken 

Lijsbeten soen gedurende 4 jaar met Kerstmis te betalen, de eerste 3 jaar 9 

Gelderse gulden en het laatste jaar 10. 

 

Arnoldus de Os filius Arnoldi de Os (dg: van Rode) promisit super omnia 

se daturum et soluturum Johanni de Vladeracken Lijsbeten soen ad spacium 

quatuor annorum datam presentium sine medio sequentium (dg: novem nij 

Gelre gulden seu valorem) anno quolibet eorundem quatuor annorum #IX 

Gelre gulden# ad nativitatis Domini persolvendos et pro primo termino 

nativitatis proxime futuro scilicet (dg: tribus primis terminis novem et) 

quolibet trium terminorum novem et quarto termino decem. Testes Uden et 

Broder datum quarta post pasche. 

 

BP 1183 f 124v 09 wo 18-04-1403. 

Heijlwigis dvw Mathijas gnd Scemelen van Blaerthem droeg over aan Arnoldus 

zv Arnoldus van Os een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, op haar 

leven met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een kamp, 15 

lopen rogge maat van Sint-Oedenrode groot, in Sint-Oedenrode, achter de 

goederen gnd Paddelaer, (2) een huis en tuin, in Sint-Oedenrode, tussen 

Johannes Wulner enerzijds en Truda gnd Zadelmakers anderzijds, welke 

lijfpacht aan haar verkocht14 was door Everardus zvw Johannes gnd Hulsman. 

 

Solvit. 

Heijlwigis filia quondam Mathije dicti Scemelen de Blaerthem #cum tutore# 

annuam et vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam dicte Heijlwigi #anno quolibet# ad suam vitam purificationis et 

in Busco tradendam ex quodam campo quindecim lopinos siliginis mensure de 

Rode in semine capiente sito in parochia de Rode sancte Ode retro bona 

dicta Paddelaer atque ex domo et orto sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Wulner ex uno et inter hereditatem Trude dicte 

Zadelmakers ex alio venditam sibi ab Everardo filio quondam Johannis 

dicti Hulsman prout in litteris legitime supportavit Arnoldo filio (dg: 

quonda) Arnoldi de Os (dg: de Rode) cum litteris et jure promittens cum 

tutore ratam servare et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 124v 10 wo 18-04-1403. 

Johannes zvw Jacobus Pouwels soen molenaar droeg over aan Luppertus gnd Lup 

zvw Luppertus Hennens een stuk land, gnd die Lange Scoerbeemt, in Oirschot, 

                         
12 Zie ← BP 1181 p 376v 07 di 29-04-1399, overdracht van een helft van de 

schuldbekentenis. 
13 Zie ← BP 1179 p 482v 07 di 23-07-1392, belofte op 25-12-1392 100 Gelre 

gulden te betalen. 
14 Zie ← BP 1175 f 287v 01 do 04-12-1371, Everardus zvw Johannes gnd Hulsman verkocht deze 
lijfpacht aan Heilwigis dvw Mathias gnd Scemelen van Blaerthem. 
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in de herdgang van Notelen, tussen kvw Jordanus van den Braken enerzijds en 

de dijk, gnd die Lange Scoerdijc, anderzijds, aan voornoemde Johannes in 

pacht uitgegeven door Willelmus Andries soen van Oerscot, voor {f.125r} de 

grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot aan 

voornoemde Willelmus te leveren, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes filius quondam Jacobi Pouwels soen multor peciam prati dictam 

die Lange Scoerbeemt sitam in parochia de Oerscot in pastoria de Noetelen 

inter hereditatem liberorum quondam Jordani van den Braken ex uno et 

inter aggerem dictum die Lange Scoerdijc ex alio datam ad pactum dicto 

Johanni a Willelmo Andries soen de Oerscot scilicet pro 

 

1183 f.125r. 

 quarta post pascha: woensdag 18-04-1403. 

 quinta post pascha: donderdag 19-04-1403. 

 

BP 1183 f 125r 01 wo 18-04-1403. 

censibus dominorum fundi prius exinde solvendis et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de !Oersscot dicto Willelmo exinde 

solvenda prout in litteris hereditarie supportavit (dg: Philippo Hennens 

soen) Lupperto dicto Lup filio quondam Lupperti Hennens (dg: s) cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes 

Henricus et Wil datum quarta post pascha. 

 

BP 1183 f 125r 02 do 19-04-1403. 

Godefridus Sthevens droeg over aan Arnoldus Hoernken en Elizabeth van 

Zoemeren begijn 2½ Dordrechtse gulden hellingen b-erfcijns, die Gerardus zv 

Gerardus Elen met Sint-Andreas-Apostel moet betalen aan voornoemde 

Godefridus, gaande uit 1 bunder broekland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen erfgoed behorend aan de goederen waarop Johannes Hadewigen 

woont in het oosten enerzijds en Henricus van Boerden in het westen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Hessello zvw Jacobus Hessels en met 

het andere eind een gemene weg, welke cijns voornoemde Godefridus verworven 

had van voornoemde Hessello. 

 

Godefridus Sthevens duos et dimidium #aureos denarios communiter# (dg: h) 

Dorderechthe gulden hellinge #vocatos# hereditarii census quos Gerardus 

filius Gerardi Elen predicto Godefrido solvere tenetur annuatim et 

hereditarie Andree apostoli de et ex bonario paludis sito in parochia de 

Oesterwijc in loco dicto Udenhout inter hereditatem spectantem ad bona in 

quibus Johannes Hadewigen residet ex uno versus oriens et inter 

hereditatem Henrici van Boerden #ex alio# versus occidens tendente cum 

uno fine ad hereditatem Hessellonis filii quondam Jacobi Hessels et cum 

reliquo fine ad communem plateam (dg: quos) quem censum dictus Godefridus 

erga Hessellonem predictum acquisierat (dg: et) ut dicebat hereditarie 

(dg: v) supportavit Arnoldo Hoernken et Elizabeth de Zoemeren beghine 

promittens super omnia ratam servare. Testes Danijel et Wil datum quinta 

post pascha. 

 

BP 1183 f 125r 03 do 19-04-1403. 

Rodolphus gnd Roef zvw Rodolphus gnd Roef Otten soen droeg over aan zijn 

zwager Johannes van Macharen alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, belast met de grondcijns en de lasten die 

wijlen zijn voornoemde vader Rodolphus daaruit had {niet afgewerkt 

contract15}. 

 

Rodolphus dictus Roef (dg: fii) filius quondam Rodolphi dicti Roef Otten 

soen omnia et singula bona sibi de morte quondam parentum suorum 

                         
15 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 125r 06 do 19-04-1403. 
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successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Macharen suo sororio promittens super 

omnia (dg: ratam servare) warandiam et obligationem (dg: ex parte sui) 

deponere exceptis #censu domini# oneribus que dictus quondam Rodolphus 

eius pater ex premissis solvere consuevit et tenebatur. 

 

BP 1183 f 125r 04 do 19-04-1403. 

(dg: Johannes van den Dorren verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Johannes van den Dorren prebuit et reportavit). 

 

BP 1183 f 125r 05 do 19-04-1403. 

Marselius zvw Arnoldus Vrient van Doerne droeg over aan Hermannus nzvw 

Petrus van Waderle 1/3 deel van 19½ mud rogge, maat van Deurne, welk 1/3 

deel aan hem op voorlaatste Lichtmis (do 02-02-1402) vervallen was van de 

tiende van Deurne, welk 1/3 deel Johannes zvw Gerardus sHertogen soens moet 

leveren. 

 

Marselius filius quondam Arnoldi Vrient de Doerne terciam partem decem et 

novem et dimidii modiorum siliginis mensure de Doerne (dg: quam) #que# 

tercia pars provenit sibi in festo purificationis penultimo preterito 

(dg: de tercia parte ad dictum) de decima de Doerne #et quam terciam 

partem dictorum XIX et dimidii modiorum siliginis dicte mensure Johannes 

filius quondam Gerardi sHertogen soens tenetur# ut dicebat hereditarie 

supportavit Hermanno filio naturali quondam (dg: Arnoldi de V) Petri de 

Waderle. Testes Danijel et Wil datum quinta post pascha. 

 

BP 1183 f 125r 06 do 19-04-1403. 

Rodolphus gnd Roef zvw Rodolphus gnd Roef Otten soen droeg over aan 

Johannes van Macharen16 (1) alle goederen die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, (2) 1/3 deel in een stuk land, in Erp, ter 

plaatse gnd Luijtset, tussen wijlen voornoemde Rodolphus enerzijds en het 

water gnd die Aa anderzijds, welk stuk land voornoemde Rodolphus, zijn 

zuster Ermgardis en voornoemde Johannes van Macharen in pacht verkregen 

hadden van Arnoldus Aleijten soen van der Bolst, voor 1 oude groot 

b-erfcijns (dg: aan de grondheer) en een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Erp, belast met voornoemde cijns en pacht 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Rodolphi dicti Roef Otten soen omnia 

et singula bona sibi de morte quondam parentum suorum successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita atque terciam partem ad 

ipsum spectantem in pecia terre sita in parochia de Erpe (dg: ad locum) 

ad locum dictum Luijtset inter hereditatem (dg: Egidii Goeswijns soen et 

inter hereditatem) dicti quondam Rodolphi ex uno et inter aquam dictam 

die Aa ex alio quam peciam terre dicti Rodolphus (dg: Johannei) Ermgardis 

eius soror et Johannes de Macharen erga Arnoldum Aleijten soen van der 

Bolst ad pactum acquisierant scilicet pro uno grosso antiquo (dg: domino 

fundi exinde prius solvendo) #hereditarii census# et pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Erpe exinde solvendis ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de Macharen promittens suer 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censu 

et paccione predictis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 125r 07 do 19-04-1403. 

Johannes van den Doeren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

                         
16 Zie → BP 1183 f 125r 08 do 19-04-1403, doorgehaalde tekst: Johannes van 

Macharen ev Margareta dvw Rodolphus Roef Otten soen is de zwager van 

Rodolphus gnd Roef zvw Rodolphus gnd Roef Otten soen. 
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Johannes van den Doeren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 125r 08 do 19-04-1403. 

Ermgardis dvw Rodolphus Roef Otten soen (dg: en Johannes van Macharen ev 

Margareta dvw voornoemde Rodolphus) gaf uit aan Johannes van Macharen 1/3 

deel in (1) een huis en tuin, in Erp, ter plaatse gnd Luijtshout, tussen 

Egidius Goeswijns soen enerzijds en voornoemde Johannes van Macharen 

anderzijds, (2) een stuk beemd, in Erp, ter plaatse gnd Darscot, naast een 

zekere Bessellen enerzijds en Willelmus Metten soen anderzijds, (3) een 

stuk land, gnd den Henxsten Beemt, in Erp, tussen Aleijdis wv Goeswinus 

Monc enerzijds {f.125v} en Henricus van Bronchorst zvw Arnoldus Heijme 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan en thans 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. Voornoemde Joohannes stelde 2/3 deel in voornoemde 

goederen, dat aan hem behoort, mede tot onderpand. 

 

(dg: dictus Rodolphus Roef filius) #Ermgardis filia# quondam Rodolphi 

Roef Otten soen (dg: et Johannes de Macharen maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie dicti quondam Rodolphi super) #cum tutore 

terciam partem ad se spectantem in# domo et orto sitis in parochia de 

Erpe ad locum dictum Luijtshout inter hereditatem Egidii Goeswijns soen 

ex uno et inter hereditatem dicti Johannis #de Macharen# ex alio atque 

#in# (dg: super) pecia (dg: -m) prati (dg: si dicta d) sita (dg: ib) in 

dicta parochia ad locum dictum Darscot juxta hereditatem cuiusdam dicti 

Bessellen ex uno et inter hereditatem Willelmi Metten soen ex alio atque 

(dg: super) #in# pecia (dg: -m) terre dicta den Henxsten Beemt sita (dg: 

inter h) in dicta parochia inter hereditatem Aleijdis relicte quondam 

Goeswini Monc ex uno 

 

1183 f.125v. 

 quinta post pascha: donderdag 19-04-1403. 

 sexta post pascha: vrijdag 20-04-1403. 

 

BP 1183 f 125v 01 do 19-04-1403. 

et inter hereditatem Henrici de Bronchorst filii quondam Arnoldi Heijme 

ex alio ut dicebat #dedit ad hereditarium pactum Johanni de Macharen ab 

eodem hereditarie possidendam pro oneribus (dg: que) exinde prius 

solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Erpe danda sibi ab alio purificationis et supra hereditates 

predictas tradenda ex premissis# (dg: atque super jure ad opus Ermgardis 

filie dicti quondam Rodolphi hereditarie renuntiaverunt) promittens #cum 

tutore# (dg: indivisi) super omnia ratam servare et #aliam# obligationem 

ex parte sui deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem duas 

tercias partes ad ipsum spectantes in premissis ad pignus imposuit. 

Testes Egidius et (dg: W) Danijel datum quinta post !pacha. 

 

BP 1183 f 125v 02 do 19-04-1403. 

Johannes van den Doeren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Doeren prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 125v 03 do 19-04-1403. 

Johannes van Dijest zvw Johannes van Dijest schoenmaker en Johannes zv 

Willelmus van den Dijcke van Scijnle beloofden aan de secretatis, tbv 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willelms, 32 nieuwe 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). 

 

Johannes de Dijest filius quondam Johannis de Dijest sutoris et Johannes 

filius (dg: quondam) Willelmi van den Dijcke de Scijnle promiserunt 

indivisi super omnia (dg: Henr) mihi ad opus Henrici de Arkel filii 
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quondam Reijneri Willelms XXXII novos Gelre gulden vel valorem mediatim 

Remigii et mediatim nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes (dg: datum supra) !testes Danijel et Wil datum quinta post pascha. 

 

BP 1183 f 125v 04 do 19-04-1403. 

Arnoldus, Johannes, Agnes en Aghata, kvw Johannes van den Rucvenne, en 

Henricus zvw Henricus gnd Goedekens soen ev Katherina dvw voornoemde 

Johannes, droegen over aan Elizabeth dvw Walterus Watermale de helft in een 

hofstad en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Mijddelrode, over de brug, 

naast de plaats gnd het Gewat, tussen Laurencius Coninc enerzijds en 

Johannes uten Waude anderzijds, deze helft belast met 1 obool cijns en ½ 

kwart wijn. Voornoemde Arnoldus, Johannes en Agnes beloofden dat Johannes 

en Paulus, kv voornoemde Agnes en wijlen Johannes Meijnarts, nimmer rechten 

op deze helft zullen doen gelden. 

 

-. 

Arnoldus Johannes #Agnes# et Aghata liberi quondam Johannis van den 

Rucvenne cum tutore et Henricus (dg: di) filius quondam Henrici dicti 

Goedekens soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis (dg: medietatem ad ipsos) medietatem ad ipsos 

spectantem in (dg: pecia terre sita in) domistadio et orto sitis in 

parochia de Berlikem ad locum dictum Mijddelrode ultra pontem juxta locum 

dictum tGewat inter hereditatem Laurencii Coninc ex uno et inter 

hereditatem Johannis uten Waude ex alio ut dicebant hereditarie (dg: su) 

supportaverunt (dg: Ez) Elizabeth filie quondam Walteri Watermale 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno obulo census et dimidia quarta vini ex dicta 

medietate solvendis ut dicebant promiserunt indivisi super omnia dicti 

Arnoldus Johannes et Agnes cum tutore quod ipsi Johannem et Paulum 

liberos dicte Agnetis et quondam (dg: Meijn) Johannis Meijnarts perpetue 

tales habebunt quod numquam presument se jus in dicta medietate habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 125v 05 do 19-04-1403. 

Elizabeth dvw Walterus Watermale droeg over aan voornoemde Arnoldus, 

Johannes, Agnes, Aghata en Henricus de helft in een stuk land, in 

Schijndel, tussen Johannes van den Waude enerzijds en Paulus die Bije 

anderzijds. 

 

Elizabeth filia quondam Walteri Watermale cum tutore medietatem ad se 

spectantem in pecia terre sita in parochia de Scijnle inter hereditatem 

Johannis van den Waude ex uno et inter hereditatem Pauli die Bije ex alio 

ut dicebat hereditarie supportavit dictis Arnoldo Johanni Agneti Aghate 

et Henrico promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 125v 06 do 19-04-1403. 

Rijcoldus zvw Henricus Veren Hadewigen soen droeg over aan Johannes van 

Houthem van Scijnle 1/3 deel minus 18 roeden van een akker, gnd den Witten 

Acker, in Schijndel, ter plaatse gnd aen dat Wijbosse, tussen een gemene 

weg enerzijds en Henricus Eghen en Johannes Tijmmerman anderzijds, zoals 

afgepaald, welk 1/3 deel minus 18 roeden voornoemde Rijcoldus gekocht had 

van Gerardus van Aa zvw hr Gerardus van Aa ridder en zijn zoon Gerardus. 

 

Rijcoldus filius quondam Henrici Veren Hadewigen soen terciam partem 

minus XVIII virgatis cuiusdam agri dicti den Witten Acker siti in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen dat Wijbossche inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Henrici Eghen et Johannis Tijmmerman 

ex alio prout huiusmodi tercia pars ibidem limitata est quam terciam 

partem (dg: il) minus XVIII virgatis dictus Rijcoldus erga Gerardum de Aa 

filium quondam domini Gerardi de Aa #militis# et Gerardum eius filium 
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emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 

Houthem de Scijnle cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 125v 07 do 19-04-1403. 

Petrus Ebben soen van Erpe droeg over aan zijn kinderen Lambertus, Petrus 

en Elizabeth, tbv hen en Bela dv voornoemde Petrus zijn vruchtgebruik in 

een hofstad, tuin, en aangelegen kamp, met de gebouwen, in Erp, ter plaatse 

gnd dat Aude Velt, tussen eertijds Arnoldus Grotart, nu voornoemde Petrus, 

enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Petrus Ebben soen (dg: v) de Erpe usufructum sibi competentem in 

domistadio #et orto# (dg: cum suis edificiis si) et campo sibi adiacente 

sitis in parochia de Erpe ad locum dictum dat Aude Velt inter hereditatem 

dudum Arnoldi Grotart nunc ad dictum Petrum spectantem ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque in edificiis in premissis consistentibus 

ut dicebat legitime supportavit Lamberto Petro et Elizabeth suis liberis 

(dg: promittens super) ad opus eorum et ad opus Bele filie dicti Petri 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 125v 08 vr 20-04-1403. 

Voornoemde Lambertus, Petrus en Elizabeth verkochten voornoemde goederen 

aan Arnoldus zvw Henricus Glorien soen. Zij, en met hen hun voornoemde 

vader Petrus, beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, die voornoemde Petrus hieruit had verkocht, en dat 

Bela dv voornoemde Petrus Ebben, die uitlandig is, zodra ze is 

teruggekeerd, afstand zal doen. 

 

{In margine sinistra een verticale haal}. 

Dicti Lambertus Petrus et Elizabeth cum tutore premissa vendiderunt 

Arnoldo filio quondam Henrici Glorien soen supportaverunt cum #omnibus# 

litteris et jure promittentes (dg: cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte) et cum eis dictus Petrus eorum pater 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum (dg: depon) et quorumcumque heredum dicti 

Petri Ebben deponere #excepto hereditario censu XX solidorum monete quem 

dictus Petrus vendiderat# ex quod ipsi Belam filiam dicti Petri Ebben 

extra patriam existentem quamcito ad patriam redierit super premissis et 

jure ad opus dicti emptoris hereditarie facient renuntiare. Testes 

Nijcholaus et Wil datum sexta post pascha. 

 

 


