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1183 f.151r. 

 in octavis ascensionis Domini: donderdag 21-06-1403. 

 sexta post octavas ascensionis: vrijdag 22-06-1403. 

 

BP 1183 f 151r 01 do 21-06-1403. 

Henricus nzvw Andreas gnd Molle verklaarde dat Gerardus wettige zvw 

voornoemde Andreas Molle hem 70 Gelderse gulden betaald heeft, die wijlen 

voornoemde Andreas in zijn testament aan voornoemde Henricus had vermaakt. 

Hij ontlastte voornoemde Gerardus, zijn {moet waarschijnlijk zijn: 

Andreas’} weduwe Sophia en erfg vw voornoemde Gerardus {moet waarschijnlijk 

zijn: Andreas} en hun goederen hiervan en van alle geschillen. 

 

Henricus filius naturalis quondam Andree dicti Molle palam recognovit 

sibi per Gerardum filium legitimum dicti quondam Andree Molle fore 

satisfactum de LXX (dg: novis) Gelres gulden quos dictus quondam Andreas 

in suo [testamento] dicto Henrico legaverat ut dicebat clamans dictus 

Henricus dictum Gerardum Sophiam !eius relictam ac quoscumque heredes 

dicti quondam !Gerardi et eorum bona de premissis atque ab omnibus aliis 

bonis rebus et causis quibus mediantibus dictus Henricus dictam Sophiam 

ac quoscumque heredes et bona dictorum Sophie et quondam !Gerardi 

impetere vel vexare possit sive in judicio spirituali sive in judicio 

seculari quitos liberos et penitus absolutos promittentes super habita et 

habenda dictos Sophiam ac quoscumque liberos et heredes dicti quondam 
!Gerardi occasione premissorum ac omnium inde emergentium numquam 

impetere (dg: si) aut vexare in judicio vel extra judicium. Testes 

Egidius et Danijel datum in octavis ascensionis Domini. 

 

BP 1183 f 151r 02 do 21-06-1403. 

Voornoemde Henricus nzvw Andreas gnd Molle droeg over aan Johannes Mol zvw 

Gerardus Mol een lijfrente1 van 3 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, die de stad Den Bosch aan hem moet betalen, één helft op 1 

mei en de andere helft met Allerheiligen, welke lijfrente voornoemde 

Henricus gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Dictus Henricus vitalem pensionem trium aude scilde (dg: quem) seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quam opidum de Busco sibi solvere 

tenetur anno quolibet ad eius vitam mediatim prima die mensis maii et 

mediatim omnium sanctorum quam pensionem dictus Henricus erga dictum 

opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris vero sigillo 

legitime supportavit Johanni Mol filio quondam Gerardi Mol cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 151r 03 do 21-06-1403. 

Willelmus van Haren en zijn broer Henricus van Haren beloofden aan Andreas 

                         
1 SaSH OSA 1. 
Rekening 1. p.9 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende is 

binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.14 … Op meijdach … Gherijt Andries Mols soen 

II½ sc; Item Henric sijn natuerlec soen I½ sc. 

Rekening 2. p.39 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch voirs jairlix 

geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr … p.43 … Op alre heiligen dach (za 

01-11-1399) … Gherijt Andries Mols soen II½ sc; Item Henric sijn natuerlec brueder I½ sc. 

Rekening 3. Hierin ontbreekt een groot deel van de lijfrenten. 

Rekening 4. p.92. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jairlix geldende 

is binnen der selver stat int halve jair voirscr. … p.96 … Op alreheiligen dach (ma 01-11-

1400) … p.97 … Item Henric natuerlec soen Andries Mols I½ sc. 

Rekening 5. p.123. … Dits gegeven van lijfpensien die die stat van den Bosch jaerlix gilt 

binnen der selven stat int halve jair voirscr. … p.127 … Op meijdach (ma 01-05-1402). … Item 

Henric natuerlec soen Andries Mols I½ sc. 

Rekening 6. p.155. … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs stat van den Bosch jairlix 

gilt binnen der selver stat int halve jair voirs. … p.159 … Opten irsten dach van meij (za 01-

05-1406) … Item Henric natuerlec soen Andries Mols I½ sc. 
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van Drodis 40 nieuwe Gelderse gulden met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1404; 9+31+31+30+31+30+31+31+2=226 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus (dg: et Henricus) de Haren et Henricus de Haren eius frater 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis XL novos Gelre gulden 

ad purificationis proxime futurum persolvendos (dg: ad) sub pena duorum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 151r 04 vr 22-06-1403. 

Johannes zvw Egidius zvw Rodolphus van Merlaer droeg over aan Agnes dvw 

Zebertus Coenraets soen van Macharen een b-erfcijns van 3 pond geld, een 

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

een huis en erf van {hier staan: ..} gnd Gheleijne zvw Johannes grutter, 

waarin hij woonde, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

Gerardus Pasteijdebecker enerzijds en erfgoed van Jacobus nzvw Johannes van 

Neijnsel anderzijds, welke cijns Johannes Meelman gekocht had van {hier 

staan: ..} gnd Gheleijne zvw Johannes grutter, en welke cijns wijlen 

voornoemde Egidius, tezamen met andere goederen, verworven had van 

voornoemde Johannes Meelman. Johannes van Ghemert verklaarde dat dit met 

zijn instemmenning is gedaan en deed afstand van de cijns. 

 

Johannes filius quondam Egidii filii quondam Rodolphi de Merlaer 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area {hier staan: ..} dicti 

Gheleijne filii quondam Johannis grumellatoris in quibus ipse morabatur 

sita in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Gerardi Pasteijdebecker 

ex uno et inter hereditatem Jacobi filii naturalis quondam Johannis de 

Neijnsel ex alio quem censum Johannes Meelman erga (dg: dictum G) {hier 

staan: ..} dictum Gheleijne filium quondam Johannis grumellatoris emendo 

acquisierat et quem censum dictus quondam Egidius erga dictum Johannem 

Meelman simul cum aliis bonis acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Agneti filie quondam Zeberti Coenraets soen de Macharen cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Egidii et suorum heredum deponere (dg: testes). Quo facto Johannes de 

Ghemert palam recognovit premissa fore sue voluntatis et idem Johannes de 

Ghemert super predicto censu et jure ad opus dicte Agnetis hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Danijel et Broder datum sexta post octavas 

ascensionis. 

 

BP 1183 f 151r 05 vr 22-06-1403. 

Voornoemde Johannes beloofde dat Henricus van Meirlaer de oudere zvw 

Rodolphus van Meirlaer tbv voornoemde Agnes afstand van de cijns zal doen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia quod ipse Henricum de Meirlaer 

seniorem filium quondam Rodolphi de Meirlaer super predicto censu et jure 

ad opus dicte Agnetis hereditarie faciet renuntiare. 

 

BP 1183 f 151r 06 vr 22-06-1403. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer verklaarde dat Willelmus Loijer zvw 

voornoemde Willelmus alle achterstallige termijnen, die aan Yda wv 

voornoemde Willelmus ontbraken, heeft betaald van erfcijnzen 

{waarschijnlijk wordt hier lijfrenten2 bedoeld} van 14 pond geld en 50 

                         
2 Zie ← BP 1183 f 046v 08 di 20-02-1403, Mr Jacobus Groij zvw Willelmus 

Loijer verklaarde dat zijn broer Willelmus Loijer zvw voornoemde Willelmus 

Loijer 14 pond en 50 schelling geld heeft voldaan, die aan zijn moeder Yda 

waren vervallen in het afgelopen jaar van een lijfrente van 14 pond geld, 

die voornoemde Willelmus en hr Godefridus van der Cameren moeten betalen 
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schelling, welke cijnzen voornoemde Willelmus Loijer en hr Godefridus uter 

Cameren moeten betalen aan voornoemde Yda. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer palam recognovit 

sibi fore satisfactum per Willelmum Loijer (dg: filius q) filium dicti 

quondam Willelmi ab omnibus et singulis arrestadiis Yde relicte dicti 

quondam Willelmi restantibus et deficientibus #a quocumque tempore etc# 

de hereditario! censu! XIIII librarum monete et L solidorum quos (dg: di) 

census predictos dictus Willelmus Loijer et dominus Godefridus uter 

Cameren solvere tenentur dicte Yde ut dicebat (dg: claman) clamans inde 

quitum. 

 

BP 1183 f 151r 07 vr 22-06-1403. 

Walterus van Os beloofde aan Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer 40 pond 

gemeen paijment minus 14 gemene plakken met Allerheiligen aanstaande (do 

01-11-1403) te betalen. 

 

Walterus de Os promisit super omnia Willelmo Loijer filio quondam 

Willelmi Loijer XL libras communis pagamenti (dg: et) minus XIIII gemeijn 

placken ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. T. 

 

BP 1183 f 151r 08 vr 22-06-1403. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer beloofde voornoemde Walterus 

schadeloos te houden. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer promisit dictum 

Walterum indempnem servare. Testes. 

 

BP 1183 f 151r 09 vr 22-06-1403. 

(dg: Willelmus zvw Willelmus Loijer). 

 

(dg: Willelmus filius quondam Willelmi Loijer). 

 

BP 1183 f 151r 10 vr 22-06-1403. 

Elizabeth wv Arnoldus Oesmans zvw Johannes Alarts soen van Tricht droeg 

over aan Hubertus Osman zvw voornoemde Johannes Alarts soen haar 

vruchtgebruik in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis 

te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Berlicum, tussen erfgoed 

van de kloosterlingen van Berne enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Theodericus zvw Heijmericus van 

Bovenrode mede tot onderpand had gesteld voor de levering van eerstgenoemde 

pacht, welke eerstgenoemde pacht Johannes Alarts soen van Tricht gekocht 

had van Jacobus Dor en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus Keelbreker. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Oesmans filii quondam Johannis Alarts 

soen de Tricht cum tutore usufructum sibi competentem in hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et orto sitis in parochia de (dg: j) Berlikem 

inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et communem plateam ex alio 

atque ex hereditaria paccione unius modii siliginis quam (dg: dictus) 

Theodericus filius quondam (dg: Henrici) Heijmerici de Bovenrode pro 

solutione primodicte hereditarie paccionis simul cum dictis domo et orto 

ad pignus imposuerat quam paccionem duorum modiorum siliginis Johannes 

Alarts soen de Tricht erga Jacobum Dor et Katherinam eius uxorem filiam 

quondam Gerardi Keelbreker emendo acquisierat prout in litteris legitime 

supportavit Huberto Osman filio dicti quondam Johannis Alarts soen 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Danijel et Broder datum sexta post octavas 

                         

aan voornoemde Yda, en van een erfcijns van 50 schelling, die voornoemde 

Willelmus Loijer aan haar moet betalen. 



Bosch’ Protocol jaar 1403 05. 

 

5 

ascensionis Domini. 

 

1183 f.151v. 

 sexta post exaudi: vrijdag 01-06-1403. 

 tercia post vocem: dinsdag 22-05-1403. 

 in vigilia penthecostes: zaterdag 02-06-1403. 

 quarta post penthecostes: woensdag 06-06-1403. 

 

BP 1183 f 151v 01 vr 22-06-1403. 

Voornoemde Elizabeth wv Arnoldus Oesmans zvw Johannes Alarts soen van 

Tricht droeg over aan Hubertus Osman zvw voornoemde Johannes Alarts soen 

haar deel in alle tegoeden die nog niet betaald waren aan wijlen Hilla wv 

Johannes Alarts soen, aan voornoemde Hilla verschuldigd zowel in als buiten 

schepenbrieven van Den Bosch. 

 

Dicta Elizabeth totam partem et omne jus sibi competentes in omnibus et 

singulis creditis (dg: que debebantur) #restatibus et non solutis# (dg: 

nundum usque) quondam Hille relicte quondam Johannis Alarts soen que 

dicte Hille debebantur a quibuscumque personis quacumque occasione sive 

in litteris scabinorum sive extra litteras (dg: et que) ut dicebat 

legitime supportavit Huberto Osman promittens ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 151v 02 vr 01-06-1403. 

Mijchael Loeken droeg over aan mr Johannes Gerijts soen baardscheerder, tbv 

Henricus Noet zv Andreas Jans soen van den Noddenvelt, de helft van een 

stuk land, in Berlicum, over de brug van Middelrode, tussen Andreas gnd 

Jans soen van den Noddenvelt enerzijds en Katherina dvw Petrus gnd Ghenen 

soen anderijds, te weten de helft naast voornoemde Andreas, welke helft aan 

hem in pacht was uitgegeven door voornoemde Katherina dvw Petrus Ghenen 

soen en haar natuurlijke dochter Zeghewigis, met de gebouwen op deze helft, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Mijchael Loeken medietatem pecie terre site in parochia de Berlikem ultra 

pontem de Middelrode inter hereditatem Andree dicti Jans soen van den 

Noddenvelt ex uno et inter hereditatem Katherine filie quondam Petri 

dicti Ghenen soen ex alio scilicet illam medietatem que sita est contigue 

iuxta dictam hereditatem dicti Andree datam sibi ad pactum a dicta 

Katherina filia quondam Petri Ghenen soen et Zeghewige eius filia 

naturali prout in litteris simul cum edificiis in supradicta medietate 

pecie terre consistentibus ut ipse dicebat hereditarie supportavit 

magistro Johanni (dg: bar) Gerijts soen barbitonsori ad opus Henrici Noet 

filii Andree Jans soen van den Noddenvelt cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes Uden et Broeder datum sexta 

post (dg: octavas sacramenti) #exaudi#. 

 

BP 1183 f 151v 03 di 22-05-1403. 

Destijds had Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Theodericus 

Schout schoenmaker, tbv voornoemde Theodericus en zijn vrouw Yda gnd van 

Os, een b-erfcijns van 2 gulden pieter of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de windmolen van Bakel met 

toebehoren. Vervolgens hadden eerstgenoemde Willelmus en met hem Henricus 

zv Boudewinus gnd Kijst van Eijndoven beloofd voornoemde windmolen met 

toebehoren van voldoende waarde te houden. Voornoemde Theodericus Schout 

had vervolgens de cijns overgedragen aan Albertus Buc van Lijt. Voornoemde 

Albertus Buc van Lijt en zijn zoon Emondus beloofden thans aan de 

secretaris Arnoldus Rover Boest, tbv voornoemde Henricus zv Boudewinus 

Kijst van Eijndoven, dat zij nimmer, mbv voornoemde brief mbt de cijns, 

voornoemde Henricus zv Boudewinus Kijst of zijn erfgoederen en goederen 

zullen aanspreken wegens voornoemde belofte, aan voornoemde Theodericus 
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Schout in voornoemde brief gedaan. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Willelmus filius quondam 

Willelmi de Beest hereditarie vendidisset Theoderico Schout sutori ad 

opus eiusdem Theoderici et ad opus Yde dicte de Os uxoris eiusdem 

Theoderici hereditarium censum duorum aureorum denariorum communiter 

gulden peter vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis Domini ex molendino 

venti de Bakel atque ex attinentiis et juribus eiusdem molendini venti 

singulis et universis et cum deinde primodictus Willelmus et cum eo 

Henricus filius Boudewini dicti Kijst de Eijndoven promisissent indivisi 

super habita et (dg: habenda) acquisita et habenda et acquirenda dictum 

molendinum venti cum suis attinentiis et juribus pro solutione dicti 

census prefatis Theoderico et Yde coniugibus (dg: annuatim) sufficiens 

beneque valens semper efficere et satis securum prout in litteris #{in 

margine sinistra:} ≠ {hier BP 1183 f 151v 04 invoegen}# constituti igitur 

coram scabinis infrascriptis #dictus# Albertus Buc de Lijt et Emondus 

eius filius promiserunt indivisi super habita et habenda (dg: dicto 

Theoderico) mihi Arnoldo Rover Boest ad opus dicti Henrici filii 

Boudewini Kijst de Eijndoven quod ipsi Albertus et Emondus mediantibus 

dictis litteris mentionem de predicto censu facientibus numquam jus 

prosequentur ad et supra dictum Henricum filium Boudewini Kijst nec ad et 

supra eiusdem Henrici hereditates et bona occasione predictarum 

promissionum dicto Theoderico Schout in predictis litteris factarum ut 

prenarratum et antedictis litteris tamen (dg: in omnibus) quoad omnia 

alia in eisdem contenta in suo vigore permansuris. Testes Dijnther et 

Uden 3a post vocem. 

 

BP 1183 f 151v 04 di 22-05-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 151v 03}. ≠. 

et cum deinde dictus Theodericus Schout dictum censum duorum aureorum 

denariorum communiter gulden peter vocatorum hereditarie supportasset 

Alberto Buc de Lijt prout in litteris. 

 

BP 1183 f 151v 05 za 02-06-1403. 

Henricus van Os zvw Johannes Baers verkocht aan Johannes Vijnninc, tbv het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

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

eerst met Kerstmis aanstaande, gaande uit (1) een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Oude Huls, tussen erfgoed van Everardus van 

Bruggen enerzijds en erfgoed van wijlen Willelmus Olijslegher anderzijds, 

achterwaarts strekkend tot aan de stadsmuur, (2) een weg die daar loopt 

naar de stadsmuur, (3) een b-erfcijns van 4½ pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in Boxtel, tussen de heer van 

Boxtel enerzijds en Johannes die Meester anderzijds, welk huis, erf en tuin 

Henricus van Achel zv Ghevardus voor voornoemde cijns verkregen had van 

voornoemde verkoper. 

 

Henricus de Os filius quondam Johannis Baers hereditarie vendidit Johanni 

Vijnninc ad opus conventus sancte Clare in Busco hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie (dg: nativitatis Domini) mediatim 

Johannis et mediatim nativitatis Domini et pro primo termino (dg: a 

Johannis proxime futuro ultra annum) nativitatis Domini proxime futuro ex 

domo et area in Busco ad vicum dictum Auden Huls inter hereditatem 

Everardi (dg: de Cleve ex uno) van Bruggen ex uno et hereditatem quondam 

Willelmi Olijslegher ex alio tendente retrorsum usque murum oppidi de 

Busco (dg: simul cum) #et ex# quadam via dicti venditoris ibidem sita 

tendente ad dictum murum atque ex hereditario censu (dg: quinq) quatuor 

et dimidii librarum monete solvendo hereditarie Johannis ex domo et area 

(dg: Henrici de Achel) #et orto# sitis in (dg: Busco) Bucstel inter 
!dominum de Bucstel ex uno et hereditatem Johannis die Meester ex alio 
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quos domum aream et ortum Henricus de Achel filius Ghevardi (dg: erga 

dictum venditorem ad ce) pro dicto hereditario censu erga dictum 

venditorem acquisierat ad censum ut dicebat promittens !habita et habenda 

warandiam et aliam obliigationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Scilder et !Boder datum (dg: sabbato post exaudi) in vigilia 

penthecostes. 

 

BP 1183 f 151v 06 wo 06-06-1403. 

Johannes van Dordrecht machtigde zijn knecht Walterus van Herle te manen 

etc. 

 

Johannes de Dordrecht dedit (dg: Henrico) #Waltero# de Herle suo famulo 

potestatem monendi etc usque ad eius revocationem. Testes Dijnther et 

Uden datum quarta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 151v 07 wo 06-06-1403. 

Henricus Scellekens zv Johannes Scellekens en Johannes Pels zvw Henricus 

beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 60 oude schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403; 24+31+31+30+1=117 dgn) te betalen, op straffe 

van 2. 

 

Henricus Scellekens filius Johannis Scellekens et Johannes Pels filius 

quondam Henrici promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus 

etc LX aude scilde ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

duorum. Testes Dijnther et Broder datum supra. 

 

1183 f.152r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 07-06-1403. 

 

BP 1183 f 152r 01 do 07-06-1403. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre verkocht aan Leonius zvw 

Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, met Sint-

Jan te betalen, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (zo 24-06-1403), 

gaande uit 3/5 deel in een stenen huis, erf en tuin van wijlen voornoemde 

Theodericus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tegenover het klooster 

van Sint-Clara, tussen erfgoed van Alardus van Berlikem enerzijds en de 

stenen poort van Willelmus Coelner anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan het gemene water, geheel het huis, erf 

en tuin reeds belast met de hertogencijns en b-erfcijnzen, geschat op een 

totaal van 12 pond 10 schelling voornoemd geld. Johannes van Ghemert deed 

afstand. 

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre hereditarie 

vendidit Leonio filio quondam Godefridi de Erpe hereditarium censum 

quatuor librarum et X solidorum monete solvendum hereditarie Johannis et 

pro primo termino Johannis proxime futuro ex tribus quintis partibus ad 

dictum venditorem spectantibus in domo lapidea area et orto cum suis 

attinentiis universis dicti quondam Theoderici sitis in Busco in vico 

Hijnthamensi in opposito conventus sancte Clare inter hereditatem Alardi 

de Berlikem ex uno et inter portam (dg: V) lapideam Willelmi Coelner ex 

alio tendentibus a dicto vico Hijnthamensi retrorsum ad communem aquam 

(dg: ut) videlicet dividendo dictas! domum lapideam aream et ortum cum 

suis attinentiis predictis in quinque partes equales ex tribus partibus 

illarum quinque partium equalium ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

nostri ducis et hereditariis censibus ad summam XII librarum et X 

solidorum dicte monete estimatis prius ex dictis !ingegris domo area et 

orto solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Quo facto Johannes de 

Ghemert super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere (dg: et ...). Testes Nijcholaus et Wil datum quinta post 
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penthecostes. 

 

BP 1183 f 152r 02 do 07-06-1403. 

Voornoemde Godefridus van Os verkocht aan Godefridus nzvw Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld, 

met Kerstmis te leveren, gaande uit voornoemd 3/5 deel, als hierboven. 

Voornoemde Johannes van Ghemert deed afstand, als hierboven. 

 

-. 

Dictus Godefridus (dg: he) de Os hereditarie vendidit Godefrido filio 

naturali quondam Arnoldi filii quondam God[efr]idi de Erpe hereditarium 

censum trium librarum et X solidorum dicte monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex dictis tribus quintis partibus premissorum 

promittens ut supra. Quo facto dictus Johannes de Ghemert renuntiavit ut 

supra promittens ut supra. Testes datum [supra]. 

 

BP 1183 f 152r 03 do 07-06-1403. 

Albertus Lemmens soen droeg over aan Albertus die Koc zvw Albertus die Koc 

een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Nistelrode, tussen Udo gnd Udeken enerzijds en Petrus van Nijsterle 

anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, in Nistelrode, tussen Johannes 

Gherijts enerzijds en Albertus Hannen soen anderzijds, (3) 2 stukken land, 

gnd Twe Geslach, in Hees, ter plaatse gnd Heessche Bleke, beiderzijds 

tussen Arnoldus Stegheman, welke pacht voornoemde Albertus Lemmens soen 

gekocht had van Rijchwigis gnd Rijc wv Henricus Goetscalc van Nijsterle, en 

haar kinderen Godescalcus, Johannes en Henricus. 

 

Albertus Lemmens soen (dg: hereditarie vendidit) hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto ac hereditatibus eis 

adiacentibus sitis in parochia de Nijsterle inter hereditatem Udonis 

dicti Udeken ex uno et inter hereditatem Petri de Nijsterle ex alio atque 

ex una sextariata terre siliginee sita in dicta parochia inter 

hereditatem Johannis Gherijts ex uno et inter hereditatem Alberti Hannen 

soen ex alio atque ex duabus peciis terre dictis Twe Geslach sitis in 

parochia de Hees ad locum dictum (dg: ter) Heessche Bleke inter 

hereditates Arnoldi Stegheman ex utroque latere coadiacentes quam 

paccionem dictus Albertus Lemmens soen erga Rijchwigem dictam Rijc 

relictam quondam Henrici Goetscalc de Nijsterle Godescalcum Johannem et 

Henricum eius liberos emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Alberto die Koc filio quondam Alberti die Koc cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Nijcholaus et Wil datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 152r 04 do 07-06-1403. 

Amelius zvw Gerardus Melijs soen droeg over aan Johannes zvw Franco Puppe 

een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Loven Acker, tussen Johannes 

Zerijs enerzijds en Egidius van Goirle anderzijds. 

 

-. 

Amelius filius quondam Gerardi Melijs soen peciam terre sitam in parochia 

de Tilborch ad locum dictum Loven Acker inter hereditatem Johannis (dg: 

de) Zerijs ex uno et inter hereditatem Egidii de Goirle ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam Franconis Puppe 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dijnther et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 152r 05 do 07-06-1403. 

Hermannus zv Hermannus Oden soen droeg over aan Ghevardus zvw Henricus van 

den Voert alle erfgoederen, die Johannes van Beke zvw Johannes van Beke en 



Bosch’ Protocol jaar 1403 05. 

 

9 

zijn vroouw Gheerburgis gnd Ele geschonken hadden gekregen, welke 

erfgoederen aan voornoemde Gheerburgis gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, uitgezonderd ¼ deel van 4 bunder beemd, welk ¼ deel eerstgenoemde 

Johannes eertijds verkocht had aan Johannes Bije zvw Walteruss van Berkel, 

en tevens uitgezonderd al het hout, dat eerstgenoemde Johannes verkocht had 

aan Arnoldus Coppen om gezaagd te worden, al welke erfgoederen, voornoemd ¼ 

deel en het hout uitgezonderd, Henricus zvw Arnoldus van den Veltacker 

verworven had van eerstgenoemde Johannes, welke erfgoederen, voornoemd ¼ 

deel en het hout uitgezonderd, aan Mathijas bv voornoemde Henricus gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Henricus, en welke erfgoederen, 

voornoemd ¼ deel en het hout uitgezonderd, eerstgenoemde Hermannus 

verworven had van voornoemde Mathijas. 

 

Hermannus filius Hermanni Oden soen omnes hereditates quas Johannes de 

Beke filius quondam Johannis de Beke cum Gheerburge dicta Ele eius uxore 

nomine dotis sumpserat que hereditates dicte Gheerburgi de morte quondam 

suorum parentum successione fuerant advolute quocumque locorum 

consistentes sive sitas exceptis et de premissis exclusis quarta parte 

quatuor bonariorum prati quam Johannes primodictus Johanni Bije filio 

quondam Walteri de Berkel dudum vendiderat ac omnibus lignis que 

primodictus Johannes vendiderat Arnoldo Coppen secanda quas hereditates 

omnes predictas predictis quarta parte quatuor bonariorum prati et lignis 

exceptis Henricus filius quondam Arnoldi van den Veltacker erga Johannem 

primodictum acquisierat et (dg: qu) que hereditates predicte dictis 

quarta parte et lignis exclusis (dg: di) Mathije fratri dicti Henrici de 

morte eiusdem Henrici fuerant advolute et quas hereditates predictas 

dictis quarta parte et lignis exclusis (dg: dictus) primodictus Hermannus 

erga dictum Mathijam acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit 

Ghevardo filio quondam Henrici van den Voert promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte #sui et dicti# !dicti 

quondam Henrici filius! quondam Arnoldi van den Veltacker et quorumcumque 

suorum heredum deponere. Testes Nijcholaus et Wil datum quinta post 

penthecostes. 

 

1183 f.152v. 

 quinta post penthecostes: donderdag 07-06-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis junii die septima: donderdag 07-06-1403. 

 

BP 1183 f 152v 01 do 07-06-1403. 

Franco Vannart zvw Johannes Vannart ev Cristina dvw Henricus van den Venne 

verkocht aan Gerardus zvw Johannes gnd Lang Bont een n-erfpacht van ½ mud 

rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit een 

stuk land van wijlen voornoemde Henricus, in Tilburg, ter plaatse gnd 

Velthoven, tussen Willelmus van Donghen enerzijds en kvw voornoemde 

Johannes Lang Bont anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

voornoemde kinderen, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Franco Vannart filius quondam Johannis Vannart maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie quondam Henrici van den Venne hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Johannis dicti Lang Bont hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busco solvendam) 

Tilborch solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex 

pecia terre dicti quondam Henrici sita in parochia de Tilborch ad locum 

dictum Velthoven inter hereditatem Willelmi de Donghen ex uno et inter 

hereditatem liberorum dicti quondam Johannis Lang Bont #!tendente a 

communi platea ad hereditatem liberorum predictorum# ut dicebat 

promittens super (dg: habita et hab) omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo. 

Testes Dijnther et Uden datum quinta post penthecostes. 
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BP 1183 f 152v 02 do 07-06-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1404), met 20 nieuwe Gelderse gulden zoals die ?nu gaan of de waarde, 

met de pacht van het jaar van wederkoop en met eventuele achterstallige 

termijnen. Zou verkoper niet terugkopen, dan zal de koper, direct als die 3 

jaar verstreken zijn, 6 nieuwe Gelderse gulden van dezelfde waarde, 

betalen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr 

Godefridus van Rode en mr Johannes van Hees. Wordt geschreven, hoewel 

gecancelleerd. 

 

Scribatur quamvis sit candellatum. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XX 

novis Gelre gulden #quales ?nunc currunt# vel valorem et cum paccione 

anni redemptionis et cum arrestadiis si que fuerint hoc adiuncto si non 

redemerit quod tunc (dg: alter s) emptor statim dictis tribus annis 

elapsis solvet et solvere tenebitur sex novos Gelre gulden #similis 

valoris# ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo tercio mensis junii die 

septima hora vesperarum presentibus dictis scabinis magistro Godefrido de 

Rode et magistro Johanne de Hees. 

 

BP 1183 f 152v 03 do 07-06-1403. 

(dg: Ger). 

 

BP 1183 f 152v 04 do 07-06-1403. 

Gerardus die Bont zvw Walterus van den Venne gaf uit aan Franco Vannart zvw 

Johannes Vannart de helft in een huis en tuin, in Tilburg, ter plaatse gnd 

den Hovel, tussen Gerardus van Broechoven enerzijds en Zoeta wv Godefridus 

Maes soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de 

uitgifte geschiedde voor 1 penning cijns aan Walterus van den Laer en thans 

voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis op 

het onderpand te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Franco 

de andere helft, die aan hem behoort, mede tot onderpand. 

 

Gerardus die Bont filius quondam Walteri van den Venne medietatem ad se 

spectantem in domo et orto sitis in parochia de Tilborch ad locum dictum 

den Hovel inter hereditatem Gerardi de Broechoven ex uno et inter 

hereditatem Zoete relicte quondam Godefridi Maes soen ex alio tendentibus 

(dg: a communi plate) cum uno fine ad communem plateam ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Franconi (dg: fi) Vannart filio quondam Johannis 

Vannart ab eodem hereditarie possidendam pro uno denario censu Waltero 

van den Laer prius exinde solvendo et pro hereditaria paccione decem 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch danda sibi ab alio purificationis 

et supra predictas hereditates tradendam (dg: promittens super omnia 

warandiam pro premissis et) ex premissis et ex reliqua medietate ad 

dictum Franconem spectante domus et orti predictorum promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et ad maiorem securitatem reliquam medietatem premissorum ad 

pignus imposuit. Testes Dijnther et Uden datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 152v 05 do 07-06-1403. 

Johannes Haghe Neve van Straten verkocht aan Godefridus zvw Theodericus 

Crumme, tbv hem en Bartholomeus, Johannes, Margareta en Elizabeth, kvw 

voornoemde Theodericus, (1) een akker, gnd Kasterlendekens Acker, in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, ter plaatse gnd Castart, tussen erfg 

vw Katherina Ghiben enerzijds en erfg vw Danijel Jordens soen anderzijds, 

(2) een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen 

voornoemde erfg vw Katherina enerzijds en Godefridus Louwer anderzijds, 

belast met een cijns aan de heer van Perwijs en een b-erfpacht van 2 zester 

rogge aan het Geefhuis in Den Bosch. Overhandigen aan een van hen beiden, 
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wie het eerste komt. 

 

Johannes Haghe Neve de Straten quemdam agrum dictum Kasterlendekens Acker 

situm in parochia de Oerscot in pastoria de Straten in loco dicto Castart 

inter hereditatem (dg: Ka) heredum quondam Katherine Ghiben ex uno et 

inter hereditatem heredum quondam Danijelis Jordens soen ex alio item 

peciam terre sitam in parochia et loco predictis inter hereditatem 

dictorum heredum dicte quondam Katherine ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Louwer ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Godefrido filio 

quondam Theoderici Crumme ad opus sui et ad opus Bartholomei Johannis 

Margarete et Elizabeth liberorum eiusdem quondam Theoderici promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domino de 

Pereweijs et hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mense 

sancti spiritus in Busco (dg: prius) exinde solvendis. Testes datum 

supra. Tradetur alteri eorum prius venienti. 

 

BP 1183 f 152v 06 do 07-06-1403. 

Willelmus Jordens soen van den Braken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Jordens soen van den Braken prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 152v 07 do 07-06-1403. 

Voornoemde Godefridus zvw Theodericus Crumme beloofde aan voornoemde 

verkoper 60 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, en 

18 lopen rogge, maat van Oirschot, met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-

1404) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Godefridus filius quondam Theoderici Crumme promisit super omnia 

dicto venditori LX novos Gelre gulden IX boddrager pro quolibet gulden 

computato (dg: a Johannis proxime futuro ultra annum) et XVIII lopinos 

siliginis mensure de Oirscot a Johannis proxime ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 152v 08 do 07-06-1403. 

Henricus Gielijs soen van Broegel droeg over aan Willelmus zv Mijchael 

Willen soen 2 mud rogge b-erfpacht, maat van Son, die Arnoldus Genken met 

Lichtmis in Breugel beurde, gaande uit een erfgoed van wijlen voornoemde 

Arnoldus Genkini, gnd Stinen Genkens Loect, in Breugel, bij de kerk, welk 

erfgoed wijlen voornoemde Arnoldus Genkini in pacht had uitgegeven aan 

Johannes Houtmans soen, voor (1) 1 lopen rogge b-erfpacht, (2) 10 penning 

aan de grondheer, (3) voornoemde 2 mud rogge b-erfpacht, welke 2 mud 

b-erfpacht voornoemde Henricus verworven had van Arnoldus van Doerne ev 

Batha dvw Henricus zvw voornoemde Arnoldus Genkini. 

 

Henricus Gielijs soen de Broegel duos modios siliginis annue et 

hereditarie paccionis mensure de Zonne quos Arnoldus Genken solvendos 

habuit annuatim et hereditarie purificationis et in Broegel tradendos ex 

hereditate dicti quondam Arnoldi Genkini dicta Stinen Genkens Loect cum 

suo attinente sita in parochia de Broegel prope ecclesiam quam 

hereditatem dictus quondam Arnoldus Genkini dederat ad pactum Johanni 

Houtmans soen scilicet pro uno lopino siliginis hereditarie paccionis et 

pro X denariis domino fundi exinde solvendis et pro predictis duobus 

modiis siliginis hereditarie paccionis et (dg: quam) quos duos modios 

siliginis hereditarie paccionis dictus Henricus erga Arnoldum de Doerne 

maritum et tutorem legitimum Bathe sue uxoris filie quondam Henrici filii 

d[icti] quondam Arnoldi Genkini acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo filio (dg: quondam) Mijchaelis Willen soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dijnther et Uden datum quinta post 
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penthecostes. 

 

1183 f.153r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 07-06-1403. 

 in vigilia Laurencii: donderdag 09-08-1403. 

 

BP 1183 f 153r 01 do 07-06-1403. 

Johannes uten Wijngart en Johannes van der Hagen beloofden aan Sijmon van 

Vario, tbv etc, 34 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403; 23+31+31+30+1=116 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes uten (dg: Vij) Wijngart et Johannes (dg: Ha) van der Hagen 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XXXIIII 

audescild Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena unius 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 153r 02 do 07-06-1403. 

Anselmus zv Denkinus Ansems soen, zijn broer Henricus, Henricus zv Wolterus 

van den Rullen, Boertmannus gnd Boertken zvw Henricus Boertmans, Willelmus 

zv Nijcholaus Lemkens, Gerardus Vrieze zvw Gerardus Hillen soen en Gerardus 

Kuijcman zvw Arnoldus Kuijcman beloofden aan Arnoldus zv Arnoldus Heijme 

215 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan over een jaar (di 24-

06-1404) te betalen, en 2 mud rogge, 2 mud gerst en 2 mud haver, maat van 

Veghel, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) in Veghel te leveren. 

 

Anselmus filius (dg: Danijelis dicti) Denkini Ansems soen et Henricus 

eius frater (dg: W) Henricus filius Wolteri van den Rullen et Boertmannus 

dictus Boertken filius quondam Henrici Boertmans Willelmus filius 

Nijcholai Lemkens et Gerardus Vrieze filius quondam Gerardi Hillen #soen 

et Gerardus Kuijcman filius quondam Arnoldi Kuijcman# promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo filio Arnoldi Heijme ducentos et XV novos 

Gelre gulden #vel valorem# (dg: ad) a nativitatis Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos et duos modios siliginis et duos modios ordei et 

duos modios havene (dg: ad p) mensure de Vechel et in Vechel tradendos ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 153r 03 do 07-06-1403. 

Henricus van Zittart zvw Henricus van Beirct droeg over aan Johannes zv 

Arnoldus die Wever, tbv hem, Johannes zv Katherina en Henricus zv Aleijdis 

Ghiselaers van Oestelberze, een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Oostelbeers, met Lichtmis in Oostelbeers te leveren, gaande uit een beemd, 

gnd die Steendonc, in Oostelbeers, tussen Danijel nzvw hr Henricus gnd 

Danels soen priester enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welke 

pacht aan hem was verkocht3 door Petrus die Mesmaker zvw Theodericus 

Tijmmerman van Berze. Met achterstallige termijnen van de afgelopen 4 jaar. 

 

Henricus de Zittart filius quondam Henrici de (dg: Zittart) Beirct 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oestelberze 

solvendam hereditarie purificationis et in Oestelberze tradendam de et ex 

prato dicto die Steendonc sito in parochia de Oestelberze inter 

hereditatem Danijelis filii naturalis quondam domini Henrici dicti Danels 

soen presbitri ex uno et inter aquam dictam die Aa ex alio venditam sibi 

a Petro die Mesmaker filio quondam Theoderici Tijmmerman de Berze prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni filio Arnoldi die Wever ad 

opus sui et ad opus Johannis filii Katherine et Henrici filii Aleijdis 

Ghiselaers de Oestelberze (dg: Kathelinen soen et Henrico filio quondam 

Aleijdis Ghiselaers et Johanni filio Arnoldi die Wever de Oestelberze) 

cum litteris et jure et cum arrestadiis sibi de quatuor annis proxime 

preteritis deficientibus ut dicebat promittens super omnia ratam servare 

                         
3 Zie ← BP 1179 p 692v 11 do 12-06-1393, koop van de erfpacht. 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dijnther et Uden datum 

quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 153r 04 do 07-06-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Berkelman verkocht aan Johannes zvw Petrus Broc een 

stuk land, ½ lopen rogge groot, in Helvoirt, tussen kvw Rodolphus Koijt 

enerzijds en voornoemde Johannes zvw Petrus Broc anderzijds. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Berkelman (dg: here) peciam terre 

dimidium lopinum siliginis in semine capientem sitam in parochia de 

Helvoert inter hereditatem liberorum quondam Rodolphi Koijt ex uno et 

hereditatem Johannis filii quondam Petri Broc ex alio prout ibidem sita 

est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni filio quondam Petri 

Broc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 153r 05 do 07-06-1403. 

Gerardus Vrieze de jongere en Ywanus die Koc beloofden aan Arnoldus Heijme 

14 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, met Sint-Jan 

over een jaar (di 24-06-1404) te betalen. 

 

Gerardus Vrieze junior et Ywanus die Koc promiserunt indivisi super omnia 

Arnoldo Heijme XIIII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a 

Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. (dg: testes datum 

supra). 

 

BP 1183 f 153r 06 do 07-06-1403. 

Johannes zvw Cristianus Pauwels soen ev Enghelberna, en Lambertus Theeus 

soen ev Aleijdis, dvw Petrus Wouters soen van der Heijden, verkochten aan 

Johannes zvw voornoemde Petrus Wouters soen alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Enghelberna dv voornoemde Johannes zvw 

Petrus Wouters soen. 

 

Johannes filius quondam Cristiani Pauwels soen maritus et tutor legitimus 

Enghelberne sue uxoris et Lambertus Theeus soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum quondam Petri Wouters soen van der 

Heijden omnia et singula bona eis et dictis earum! uxoribus de morte 

quondam Enghelberne filie Johannis filii dicti quondam Petri Wouters soen 

successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita #ut 

dicebant# hereditarie vendiderunt dicto Johanni filio dicti quondam Petri 

Wouters soen promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: et imp) ex parte eorum deponere. Testes Dijnther et 

Scilder datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 153r 07 do 07-06-1403. 

Arnoldus van Vlimen zv Johannes van Vlimen (dg: ev Eliz) droeg over aan 

Lambertus Jans soen van den Kerchove een b-erfcijns van 3 pond geld, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 stukken land, (1) 3½ hont 

groot, gelegen achter Duijr, ter plaatse gnd dat Broec, tussen Johannes 

Vinke enerzijds en Nesa Daems anderzijds, (2) 7½ hont groot, in Duijr, 

beiderzijds tussen voornoemde Johannes Vinke en Nesa, welke cijns Johannes 

van Aerle handschoenmaker gekocht had van Johannes zv Zebertus van Berchen, 

en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus de Vlimen filius Johannis de Vlimen (dg: maritus et tutor 

legitimus Eliz) hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis et ad Buschumducis tradendum de duabus peciis 

terre quarum una trua! et dimidium hont terre continet et est sita retro 

(dg: Duer) Duijr in loco dicto dat Broec inter hereditatem Johannis Vinke 

ex uno et inter hereditatem Nese Daems ex alio et reliqua pecia terre 

septem et dimidium hont terre continet et est sita (dg: -m) in Duijr 
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predicto inter hereditates Johannis Vinke et Nese predictorum ex utroque 

latere coadiacentes quem censum Johannes de Aerle cijrothecarius erga 

Johannem filium Zeberti de Berchen emendo acquisierat prout in litteris 

#quem nunc ad se spectare dicebat# hereditarie supportavit Lamberto Jans 

soen van den Kerchove cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis de Arle et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 153r 08 do 07-06-1403. 

Voornoemde Lambertus beloofde aan voornoemde Arnoldus 25 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te 

betalen. 

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dicto Arnoldo XXV novos Gelre 

gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 153r 09 do 09-08-1403. 

Voornoemde Arnoldus droeg voornoemde !20 gulden over aan Johannes Pels zvw 

Henricus Pels. 

 

{Later ertussen geschreven. Begint in margine sinistra}. 

Dictus Ar premissos !XX florenos supportavit Johanni Pels filio quondam 

Henrici Pels cum litteris et jure. Testes Coptiten et Danijel datum (dg: 

quinta post) in vigilia Laurencii. 

 

BP 1183 f 153r 10 do 07-06-1403. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant beloofde aan Sijmon, tbv etc, 

30 oude Franse schilden met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-1403; 

23+31+31+30+31+1=147 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant promisit super omnia 

Sijmoni ad opus etc XXX aude scilde Francie ad omnium sanctorum proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 153r 11 do 07-06-1403. 

Henricus zvw Baudewinus Godevarts soen beloofde aan Eefsa ndvw Johannes 

Uden soen van Tefellen {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: Henricus Ba) Henricus filius quondam Baudewini Godevarts soen 

promisit super omnia Eefse filie #naturali# quondam Johannis Uden soen de 

Tefellen quod ipse dabit et solvet. 

 

BP 1183 f 153r 12 do 07-06-1403. 

Eefsa ndvw Johannes Uden soen van Tefellen verhuurde aan Henricus zvw 

Baudewinus Godevarts soen een hofstad en ½ morgen land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd Loet, tussen Godefridus gnd Godde zvw Henricus Ries enerzijds 

en Marina dvw Rodolphus van Tefellen anderzijds, voor een periode van 20 

jaar, ingaande Sint-Petrus-Stoel aanstaande (vr 22-02-1404), per jaar voor 

2 Vlaamse groten en 1 lopen gerstmout die eruit moeten worden betaald en 

geleverd, {f.153v} en verder voor 21 botdrager, zoals die nu in de beurs 

gaan, met Sint-Petrus-Stoel te betalen. Voornoemde Henricus zal de 

zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen onderhouden van zowel het oude 

als het nieuwe werk. Twee brieven. Henricus heeft betaald. 

 

Duplicetur. Solvit Henricus. 

Eefsa filia naturalis quondam Johannis Uden soen de Tefellen domistadium 

et dimidium juger terre sita in parochia de Lijttoij[en] ad locum dictum 

Loet inter hereditatem Godefridi dicti Godde filii quondam Henrici Ries 

ex uno et inter hereditatem Marine filie quondam Rodolphi de Tefellen ex 

alio in ea quantitate qua ibidem siti! sunt ut dicebat locavit Henrico 
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filio quondam Baude[wini] Godevarts soen ab eodem ad spacium XX annorum 

festum Petri ad cathedram proxime futurum sine medio sequentium 

possidenda quolibet dictorum XX annorum pro duobus grossis Flandrensibus 

uno lopino brasii ordeacei exinde solvendis 

 

1183 f.153v. 

 quinta post penthecostes: donderdag 07-06-1403. 

 

BP 1183 f 153v 01 do 07-06-1403. 

dandis etc et pro (dg: septem) XXI boddrager quales jam ad bursam currunt 

dandis sibi ab alio quolibet dictorum (dg: da) XX annorum Petri ad 

cathedram et pro primo termino a Petri ad cathedram proxime futuro ultra 

annum tali annexa conditione quod dictus Henricus (dg: aggeres Mose zeg 

omnia onera) #zegediken aqueductus fossata et sluijsas# ad premissa 

spectantes dicto spacio pendente in bona dispositione tenebit tam ab 

opere antiquo quam ab opere novo in bona dispositione tenebit quod dicte 

Eefse dicto spacio pendente (dg: in bona) dampna exinde non eveniant in 

(dg: Busco) futurum (dg: item) et secundum istas conditiones promisit 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter super omnia 

repromisit. Testes Dijnther et Scilder datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 153v 02 do 07-06-1403. 

Goeswinus Steenwech gaf uit aan Baudewinus van Rijswijc de navolgende 

erfgoederen, gelegen in de dingbank van Empel, (1) 3½ hont land minus 2 

roeden, ter plaatse gnd die Uterste Poel aen die Asmit, tussen Cristianus 

zvw Johannes Corstiaens soen enerzijds en voornoemde Baudewinus anderzijds, 

(2) 4½ hont 17½ roeden land, aldaar, tussen voornoemde Baudewinus enerzijds 

en kinderen gnd Hoernics Kijnderen anderzijds, (3) 5 hont land minus 7 

roeden 4 voet, aldaar, tussen Danijel die Veer enerzijds en Johannes van 

den Hoernic anderzijds, (4) 5 hont 1 roede land, aldaar, tussen voornoemde 

Danijel enerzijds en kvw Denekinus Luwe anderzijds, (5) een stukje land, 

achter de tuin van Hermannus Scutte, beiderzijds tussen kinderen gnd 

Hoernics Kijnderen, (6) een stuk land, ter plaatse gnd op Gheen Nuwelende, 

tussen Willelmus Knijf enerzijds en Johannes Herman anderzijds, met (7) 6 

schreden dijk, ter plaatse gnd Dijepen Dike, naast de dijk van kvw 

Denekinus Luwe en de dijk van Johannes Rogsken, (8) 1 roede dijk, ter 

plaatse gnd Dijepen Dike, tussen twee sluizen die daar liggen, naast de 

dijk van eertijds die gnd van Abruggen, en met (9) sloten en omheiningen; 

de uitgifte geschiedde voor het onderhoud van voornoemde dijken, sloten en 

omheiningen, en thans voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Goeswinus Steenwech hereditates infrascriptas ad ipsum spectantes in 

jurisdictione de Empel situatas primo videlicet tria et dimidium hont 

terre minus duabus virgatis sita in loco dicto die Uterste Poel aen die 

Asmit inter hereditatem (dg: #Cristiani filii quondam Johannis 

Corstiaenssen# Johannis et Enghe ex uno et inter hereditatem Cristiani 

filii Henrici Roggen ex alio) Cristiani filii quondam Johannis Corstiaens 

soen ex uno et inter hereditatem Baudewini de Rijswijc ex alio item 

quatuor et dimidium hont et XVII et dimidiam virgatas terre sitas ibidem 

inter hereditatem dicti Baudewini ex uno et inter hereditatem liberorum 

dictorum Hoernics Kijnderen ex alio item quinque hont #terre# minus 

septem virgatis et quatuor pedatis terre sita ibidem inter hereditatem 

Danijelis (dg: Veer) die Veer ex uno et inter hereditatem Johannis van 

den Hoernic ex alio item quinque hont et unam virgatam terre sita[s] 

ibidem inter hereditatem dicti Danijelis ex uno et inter hereditatem (dg: 

dictus) liberorum quondam Denekini Luwe ex alio item (dg: pec) quamdam 

particulam terre sitam retro ortum Hermanni Scutte inter hereditates 

liberorum dictorum Hoernics Kijnderen vocatorum #ex utroque latere 

coadiacentes# item quamdam peciam terre sitam in loco dicto op Gheen 

Nuwelende inter hereditatem Willelmi Knijf ex uno et inter hereditatem 
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Johannis Herman ex alio simul cum sex passibus dictis screden aggeris 

sitis in loco dicto Dijepen Dike contigue juxta aggerem liberorum quondam 

Denekini Luwe et inter aggerem Johannis Rogsken atque cum una virgata 

aggeris sita ad dictum locum Dijepen Dike vocatum inter duas sluijsas 

ibidem situatas contigue juxta aggerem quondam illorum dictorum de 

Abruggen necnon cum fossatis et sepibus ad predictas hereditates de jure 

spectantibus in ea quantitate qua predicte hereditates cum predictis suis 

aggeribus sepibus et fossatis ibidem site sunt ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Baudewino predicto pro conservatione aggerum 

fossatorum et sepium predictorum tenendorum etc et pro hereditario censu 

quatuor librarum monete dando sibi ab alio nativitatis Domini ex 

premissis promittens super omnia habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: super omnia) 

repromisit (dg: et quod ipse et ad maiorem securiatem omnia sua bona 

habita et habenda ad pignus imposuit) promisit insuper super habita et 

habenda predictos aggeres fossata (dg: sluijsas) et sepes ad predictas 

hereditates spectantes exnunc deinceps perpetue in bona dispositione 

tenebit! sic quod nec dicto Goeswino nec ad et supra quascumque 

hereditates dicti Goeswini dampna exinde eveniant in futurum. Testes 

Dijnther et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 153v 03 do 07-06-1403. 

Voornoemde Baudewinus beloofde aan voornoemde Goeswinus 18 pond geld met 

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

 

Dictus Baudewinus promisit super omnia dicto Goeswino XVIII libras monete 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 153v 04 do 07-06-1403. 

Voornoemde Baudewinus beloofde aan voornoemde Goeswinus 17 pond met 

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

 

Dictus Baudewinus promisit super omnia dicto Goeswino XVII libras a (dg: 

Johannis) nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 153v 05 do 07-06-1403. 

Goeswinus Steenwech verhuurde aan voornoemde Baudewinus van Rijswijc en 

Theodericus Broes soen 5 morgen 1½ hont land, in de dingbank van Empel, ter 

plaatse gnd aen die Voert, op de plaats gnd die Donc, tussen hr Theodericus 

Rover ridder enerzijds en een gemene steeg anderzijds, voor een periode van 

3 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 03-06-1403), voor het onderhoud 

van de sloten en voor 2½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde, elk van de 3 

jaar met Kerstmis te betalen. Alleen voor Goeswinus een brief. 

 

Et erit tantum una littera pro Goeswino. 

Goeswinus Steenwech quinque jugera et unum et dimidium hont terre sita in 

jurisdictione de Empel ad locum dictum aen die Voert supra locum dictum 

die Donc inter hereditatem domini (dg: Johannis) Theoderici Rover militis 

ex uno et inter communem stegam ex alio !ex alio in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat locavit dicto Baudewino et Theoderico Broes 

soen (dg: filio) ab eisdem ad spacium trium annorum festum penthecostes 

proxime preteritum sine medio sequentium !pro fossatis ad premissa 

spectantibus (dg: et p) tenendis etc et pro duobus et dimidio novis Gelre 

gulden vel valorem dandis sibi ab alio quolibet dictorum (dg: d tru) 

trium annorum nativitatis Domini promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii super omnia 

repromiserunt et dicta fossata in bona dispositione observare quod dicto 

Goeswino dicto spacio pendente dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 
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1183 f.154r. 

 quinta post penthecostes: donderdag 07-06-1403. 

 

BP 1183 f 154r 01 do 07-06-1403. 

Rutgherus zvw Johannes Heijnen soen ev Aleijdis dvw Henricus Deenkens soen 

droeg over aan Godefridus zvw Ghisbertus van Bijntkem (1) ¼ deel, dat aan 

wijlen voornoemde Henricus Deenkens soen behoorde, in de helft van 4/5 deel 

van een hofstad in Oss, ter plaatse gnd Peperstraet, tussen Henricus 

Denkens soen enerzijds en Henricus die Custer anderzijds, te weten van het 

4/5 deel dat gelegen is tussen voornoemde Henricus Custer enerzijds en het 

1/5 deel van voornoemde Henricus Deenkens soen anderzijds, welk 4/5 deel 

voornoemde Godefridus, Arnoldus zvw Johannes die Pape en voornoemde 

Henricus Denkens soen gekocht hadden van hr Johannes van Os investiet van 

Lith, zijn broer Henricus en hun zuster Agnes, kvw Theodericus van Hees 

alias gnd Scriver van Os, en Johannes van Orten ev Cristina dvw voornoemde 

Theodericus, (2) het deel, dat aan voornoemde Henricus Denkens soen 

behoorde, in een b-erfcijns van 3 pond geld, die voornoemde Godefridus, 

Arnoldus die Pape en Henricus Denkens soen beloofd hadden aan voornoemde 

Agnes, met Pasen te betalen, gaande uit voornoemd 4/5 deel van de hofstad, 

welke cijns voornoemde Godefridus, tbv hem en voornoemde Arnoldus Pape en 

Henricus Denkens soen, verworven had van voornoemde Agnes, (3) het deel, 

dat aan hem behoort, in een b-erfpacht van 4 lopen rogge, die wijlen 

voornoemde Theodericus van Hees met Lichtmis beurde, gaande uit een 

hoofstad en tuin, in Oss, waarin Henricus Lijtken woonde, welke pacht 

voornoemde Godefridus, Arnoldus en Henricus Denkens verworven hadden van 

voornoemde hr Johannes, Henricus, Agnes en Johannes van Orten ev Cristina. 

 
!Rutherus filius quondam Johannis Heijnen soen maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie quondam Henrici Deenkens soen quartam partem 

que ad dictum quondam Henricum Deenkens soen spectabat in (dg: quatuor 

quintis) medietate quatuor quintarum partium cuiusdam domistadii siti in 

Os ad locum dictum Peperstraet inter hereditatem Henrici Denkens soen ex 

uno et inter hereditatem !et inter hereditatem Henrici die Custer ex alio 

scilicet illarum quatuor quintarum partium que site sunt inter dictam 

hereditatem dicti Henrici Custer ex uno et inter unam quintam partem 

dicti Henrici (dg: dicti) Deenkens soen domistadii predicti ex alio quas 

quatuor quintas partes dicti domistadii Godefridus filius quondam 

Ghisberti de Bijntkem Arnoldus filius quondam Johannis die Pape et 

Henricus Denkens soen predictus erga dominum Johannem de Os investitum de 

Lijt Henricum eius fratrem Agnetem eorum sororem liberos quondam 

Theoderici de Hees alias dicti Scriver de Os et Johannem de Orten maritum 

et tutorem legitimum Cristine sue uxoris filie dicti quondam Theoderici 

emendo acquisierant prout in litteris item totam partem et omne jus (dg: 

sibi competen) que dicto Henrico Denkens soen competebant in hereditario 

censu trium librarum monete quem dicti Godefridus Arnoldus die Pape et 

Henricus Denkens soen promiserant se daturos et soluturos Agneti 

predicti! hereditarie pasche ex dictis quatuor quintis partibus 

domistadii predicti quem censum predictus Godefridus ad opus sui et ad 

opus dictorum Arnoldi Pape et Henrici Denkens soen erga predictam Agnetem 

acquisierat prout in litteris (dg: it) atque totam partem et omne jus 

sibi competentes in hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis (dg: 

me) quam dictus quondam Theodericus de Hees solvendam habuit hereditarie 

ad festum purificationis ex domistadio et orto sitis in parochia de Os in 

quibus Henricus Lijtken commorari consuevit et quam paccionem predictam 

(dg: dictus) predicti Godefridus Arnoldus et Henricus Denkens erga 

predictos dominum Johannem Henricum Agnetem et Johannem de Orten maritum 

et tutorem legitimum dicte Cristine acquisierant prout in litteris 

hereditarie supportavit predicto Godefrido cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Henrici Denkens soen deponere. Testes Dijnther et Uden 
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datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 154r 02 do 07-06-1403. 

Albertus van Derenborch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Albertus de Derenborch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 154r 03 do 07-06-1403. 

Willelmus zv Lippertus gnd Lippe van den Scoet ev Elizabeth dvw Henricus 

van Melcrode droeg over aan Henricus zvw voornoemde Henricus van Melcrode 

(1) alle goederen, die aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw gekomen waren 

na overlijden van de ouders van voornoemde Elizabeth, gelegen onder 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, (2) alle goederen, die wijlen voornoemde 

Henricus geschonken had aan voornoemde Willelmus en zijn vrouw Elizabeth 

dvw voornoemde Henricus. 

 

Willelmus filius Lipperti dicti Lippe van den Scoet maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici de Melcrode (dg: 

totam partem et omne) omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori de 

morte quondam parentum dicte Elizabeth successione advoluta quocumque 

locorum infra parochiam de Oerscot ad locum dictum Best situata atque 

omnia et singula bona que dictus quondam Henricus #dederat (dg: dedat)# 

prefato Willelmo cum dicta Elizabeth sua uxore filia dicti quondam 

Henrici nomine dotis ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio 

dicti quondam Henrici de Melcrode promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 154r 04 do 07-06-1403. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus van Melcrode droeg over aan voornoemde 

Willelmus zv Lippertus gnd Lippe van den Scoet ev Elizabeth dvw Henricus 

van Melcrode een stuk land, 8 lopen rogge groot, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Best, ter plaatse gnd Melcrode, tussen Henricus ?Spirinc enerzijds en 

een gemene steeg anderzijds, belast met de helft van een b-erfpacht van 3½ 

mud rogge, welke pacht het Geefhuis in Den Bosch uit voornoemd stuk land en 

uit andere erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus beurde, welke helft 

van de pacht voornoemde Willelmus zal leveren, zó dat eerstgenoemde 

Henricus en zijn andere erfgoederen daarvan geen schade ondervinden. 

 

Dictus Henricus filius quondam Henrici de Melcrode peciam terre octo 

lopinos siliginis in semine capientem sitam in parochia de Oerscot ad 

locum dictum Best in loco dicto Melcrode inter hereditatem Henrici 

Spi[?r verbeterd uit k]inc ex uno et inter communem stegam ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit predicto Willelmo promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta (dg: hereditaria paccione 

XIIII sext) medietate hereditarie paccionis trium et dimidii modiorum 

siliginis quam paccionem pauperes (dg: in Busco s) aut mensa sancti 

spiritus in Busco ex dicta pecia terre et ex quibusdam aliis 

hereditatibus dicti quondam Henrici annuatim solvere consuevit et quam 

medietatem dictus Willelmus singulis annis et perpetue (dg: in bona 

dispositione) #terminis solutionis in hiis debitis et consuetis# taliter 

dabit et solvet (dg: si) quod nec primodicto Henrico nec ad et supra 

quascumque alias hereditates dicti quondam Henrici dampna exinde eveniant 

in futurum ut ipse super se et bona sua omnia (dg: predic) habita et 

habenda primodicto Henrico promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 154r 05 do 07-06-1403. 

Mechtildis wv Engbertus Luijdinc van Uden droeg over aan de secretaris, tbv 

Ludovicus Buc van Boemel, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit het 

deel, dat aan Johannes van Stripe behoort, in goederen gnd Stripe, in 

Vught, welke pacht Johannes gnd Steen ketelaar gekocht had van voornoemde 
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Johannes Stripe. 

 

Mechtildis relicta quondam Engberti Luijdinc de Uden cum tutore 

usufructum sibi competentem #ut dicebat# in hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure (dg: j) de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex tota parte et omni jure Johanni de 

Stripe competentibus in bonis dictis communiter Stripe sitis in Vucht 

atque in attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum sitis quam paccionem Johannes dictus Steen cacabarius erga dictum 

Johannem Stripe emendo acquisierat prout in litteris legitime supportavit 

mihi ad opus Ludovici Buc de Boemel promittens cum tutore ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.154v. 

 quinta post penthecostes: donderdag 07-06-1403. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 09-06-1403. 

 

BP 1183 f 154v 01 do 07-06-1403. 

Theodericus van Herlaer zvw Theodericus van Herlaer timmerman verkocht aan 

Mijchael zvw Henricus des Moelners van Velthoven een n-erfpacht van 9 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een watermolen in Den Bosch, aan de Vughterstraat, bij de brug gnd die 

Molenbrug, en uit de helft van een huis en erf aldaar, tussen erfgoed van 

Willelmus van Herlaer zvw voornoemde Theodericus enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Colen aldaar, gelegen over het water gnd die Dieze, 

anderzijds. 

 

Theodericus de Herlaer filius quondam Theoderici de Herlaer 

#carpentarius# hereditarie vendidit Mijchaeli filio quondam Henrici des 

Moelners de Velthoven hereditariam paccionem novem sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam molendino aquatili sito in Busco ad vicum Vuchtensem 

apud pontem dictum die Molenbrugge atque ex medietate domus et area! 

ibidem consistentis inter #hereditatem# Willelmi de Herlaer filii dicti 

quondam Theoderici ex uno et hereditatem Johannis de Colen ibidem ultra 

aquam die Dijese vocatam situatam (dg: ut) !et ex attinentiis eiusdem 

molendini aquatilis et (dg: me) dicte medietatis domus et aree singulis 

et universis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes (dg: datum 

supra) Dijnther et Uden datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 154v 02 do 07-06-1403. 

Wolterus gnd Peters soen van Vechel ev Gertrudis dvw Walterus van Ghestel 

bij Berghe Eijcke verkocht aan Johannes van Andel zvw Laurencius de 

navolgende erfcijnzen, op een som van 49 schelling geld geschat, (1) 25 

schelling voornoemd geld, die wijlen Johannes gnd Donc beurde, een helft 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit geheel een erfgoed 

met gebouwen van Theodericus die Groeve wonend in Gestel bij Herlaer, in 

Herlaer, naast Johannes Smaele, (2) 10 schelling voornoemd geld, die wijlen 

voornoemde Johannes met Kerstmis beurde, gaande uit een huis en erf van 

Johannes gnd Scampart en Katherina gnd Scamparts, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Aleijdis Tolners enerzijds en erfgoed van 

Akarinus van Vucht visser anderzijds, (3) 14 schelling, die wijlen 

voornoemde Johannes met Sint-Remigius beurt, gaande uit een huis en erf van 

Henricus gnd Leijenpot, in Gestel, ter plaatse gnd tot Herlaer, tussen Bata 

van Zegheworpe enerzijds en Johannes Yoede anderzijds, welke cijnzen wijlen 

voornoemde Walterus van Ghestel gekocht had van Ghisbertus Zorghe zvw 

voornoemde Johannes Donc, en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Wolterus (dg: filius quondam Petri de Veche) dictus Peters soen de Vechel 

maritus (dg: l) et tutor legitimus ut asserebat (dg: di) Gertrudis sue 
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uxoris filie quondam Walteri de Ghestel prope Berghe Eijcke annuos et 

hereditarios census infrascriptos ad summam XLIX solidorum (dg: monete) 

taxatos monete scilicet XXV solidos dicte monete quos Johannes quondam 

dictus Donc anno quolibet hereditarie habuit solvendos mediatim Johannis 

et mediatim Domini in tota hereditate Theoderici die Groeve commorantis 

in Ghestel prope Herlaer sita in Herlaer in parochia de Herlaer predicto! 

juxta hereditatem Johannis Smaele ac de edificiis in dicta hereditate 

ibidem consistentibus atque de attinentiis dicte hereditatis singulis et 

universis necnon decem solidos eiusdem monete quos dictus quondam 

Johannes anno quolibet hereditarie habuit solvendos integraliter in festo 

nativitatis Domini de domo et area Johannis dicti Scampart et Katherine 

dicte Scamparts sita in Busco ad forum piscium inter hereditatem Aleijdis 

To-(dg: e)-lners et inter hereditatem Akarini de Vucht piscatoris insuper 

XIIII solidos quos dictus quondam Johannes anno quolibet hereditarie 

habuit solvendos Remigii in domo et area Henrici dicti Leijenpot sita in 

dicta parochia de Ghestel ad locum dictum tot Herlaer inter hereditatem 

Bate de Zegheworpe ex parte una et hereditatem Johannis Yoede parte ex 

altera quos census prescriptos prefatus quondam Walterus de Ghestel erga 

Ghisbertum Zorghe filium dicti quondam Johannis Donc emendo acquisierat 

prout in litteris et quos nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Andel filio quondam Laurencii (dg: cum litteris) 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittens super omnia (dg: 

ratam servare et ob) habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 154v 03 za 09-06-1403. 

Destijds had Elizabeth wv Jacobus van Uden gerechtelijk gekocht van 

Johannes van Ghemert alle goederen van Engelbertus Ludinc van Uden. 

Voornoemde Elizabeth droeg thans over aan Ludolphus Buc van Boemel een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit het deel, dat aan Johannes van Stripe behoort, in 

goederen gnd Stripe, in Vught, welke pacht wijlen Johannes gnd Steen 

ketelaar gekocht had van voornoemde Johannes van Stripe, en welke pacht aan 

voornoemde Enghelbertus Ludinc als ev Mechtildis dvw voornoemde Johannes 

Steen behoorde. Voornoemde Mechtilis deed tbv voornoemde Ludolphus afstand 

van voornoemde pacht. 

 

Notum sit universis quod cum Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden 

omnia bona Engelberti Ludinc de Uden erga Johannem de Ghemert per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in 

litteris constituta coram scabinis infrascriptis dicta Elizabeth cum 

tutore hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex tota parte 

et omni jure Johanni de Stripe competentibus in bonis dictis communiter 

Stripe sitis in Vucht atque in attinentiis dictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum situatis quam paccionem (dg: dictus) Johannes 

quondam dictus Steen cacabarius erga predictum Johannem de Stripe emendo 

acquisierat prout in litteris et que paccio ad dictum Enghelbertum Ludinc 

tamquam maritum legitimum Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Steen pertinere consuevit ut dicebat hereditarie supportavit 

Ludolpho Buc de Boemel cum litteris jamdictis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

insuper #{in margine sinistra:} quo facto# dicta Mechtilis cum tutore 

(dg: quod ipsa) super predicta paccione et jure ad opus dicti (dg: omnes 

liberos ab ipsa et dicto quondam Enghelberto Ludinc pariter genitos 

perpetue tales habebit quod numquam presumet! se jus in premissis habere) 

#Ludolphi hereditarie renuntiavit promittens ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere#. Testes Aa et Henricus datum sabbato 

post penthecostes. 
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BP 1183 f 154v 04 za 09-06-1403. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Destijds etc” en voornoemde 

Elizabeth en Mechtildis beloofden, zo nodig, de brief ter hand te stellen 

aan voornoemde Ludolphus. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente notum sit universis etc et dicti! 

Elizabeth et Mechtildis cum tutore promiserunt indivisi tradere dicto 

Ludolpho. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 154v 05 za 09-06-1403. 

Vervolgens droeg voornoemde Elizabeth over aan Arnoldus van Beke zvw 

Johannes Jacobs soen van der Lijnden een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis et leveren, gaande uit de helft van een hoeve, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, welke pacht Johannes Steen gekocht had 

van Arnoldus zv Rodolphus van Heze, en welke pacht aan wijlen voornoemde 

Enghelbertus Ludinc als ev Mechtildis dvw voornoemde Johannes Steen 

behoorde. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constituta dicta Elizabeth 

cum tutore hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam mansi 

terre siti in parochia de Roesmalen ad locum dictum Heze atque ex 

attinentiis dicte medietatis singulis et universis quam paccionem 

Johannes Steen erga Arnoldum filium Rodolphi de Heze emendo acquisierat 

prout in litteris et que paccio ad dictum quondam Enghelbertum Ludinc 

tamquam maritum legitimum Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Steen spectare consueverat ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo de Beke filio quondam Johannis Jacobs soen van der Lijnden cum 

litteris jamdictis et jure promittens ut supra per totum ut supra. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.155r. 

 sexta post penthecostes: vrijdag 08-06-1403. 

 dominica palmarum: zondag 08-04-1403. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 09-06-1403. 

 sexta post decollationem Johannis: vrijdag 31-08-1403. 

 

BP 1183 f 155r 01 vr 08-06-1403. 

Ludekinus met den Ymen zvw Cristianus van Zeelst beloofde aan Johannes die 

Bije zvw Arnoldus Bije van Driel 182¾ nieuwe Gelderse gulden of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Jan (zo 24-06-1403) en de andere helft met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403). 

 

Ludekinus met den Ymen filius quondam Cristiani de Zeelst promisit super 

omnia Johanni die Bije filio quondam Arnoldi Bije de Driel centum et 

LXXXIII novos Gelre gulden vel valorem minus quarta parte unius novi 

Gelre gulden mediatim Johannis et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Dijnther et Broeder datum sexta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 155r 02 vr 08-06-1403. 

Godefridus gnd van Brecht beloofde aan Willelmus van Haren, tbv hem, 

Bruijstinus Jans soen, Johannes Wijtman en Wijtmannus bv voornoemde 

Johannes, garantie van al het eikenhout, dat stond op 3 stukken land van 

voornoemde Godefridus, in Moergestel, gnd die Voertacker, den Havelacker en 

die Straetacker, voor zover het hout na afgelopen Pasen (zo 15-04-1403) is 

gezaagd, en de houwescat en andere lasten af te handelen. 

 

Solvit. 

Godefridus dictus de Brecht promisit super omnia Willelmo de Haren ad 

opus sui et ad opus Bruijstini Jans soen Johannis Wijtman et Wijtmanni 

fratris eiusdem Johannis quod ipse Godefridus predictus antedictis 
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Willelmo Bruijstino Johanni en Wijtmanno de omnibus lignis quercinis que 

steterant in tribus peciis terre dicti Godefridi sitis in parochia de 

Ghestel prope Oesterwijc quarum una die Voertacker altera den Havelacker 

et tercia die Straetacker nuncupantur debitam et justam prestabit 

warandiam in quantum huiusmodi ligna post festum pasche proxime 

preteritum sunt secata et omnem impetitionem dictam houwescat et aliam 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 155r 03 vr 08-06-1403. 

Engelberna wv Walterus van den Steen en haar kinderen Henricus, Walterus, 

Johannes en Heilwigis, bij haar verwekt door wijlen voornoemde Walterus van 

den Steen, droegen over aan Ghiselbertus, zvw voornoemde Walterus en 

Engelberna, een hofstad, in Orthen, tussen Laurencius Ghenen soen enerzijds 

en een weg, waarlangs men naar de kerk van Orthen gaat, anderzijds. 

 

Engelberna relicta (dg: W) quondam Walteri van den Steen #cum tutore# 

Henricus Walterus Johannes et Heilwigis (dg: liberi) #cum tutore# ab 

eodem quondam Waltero van den Steen en Engelberna pariter geniti quoddam 

domistadium situm in parochia de Orthen inter hereditatem Laurencii 

Ghenen soen ex uno et inter viam quo! itur ad !dictam ecclesiam de Orthen 

ex alio #ut dicebant# hereditarie supportaverunt Ghiselberto filio 

dictorum quondam Walteri et Engelberne promittentes indivisi super omnia 

cum tutore ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 155r 04 vr 08-06-1403. 

Jacobus van Wijel zvw Gerardus van Wijel zvw Jacobus van den Wijel droeg 

over aan Ghibo zvw Johannes Everaets soen een b-erfcijns van 6 pond geld, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land van Henricus 

Brant van Straten, 11 lopen rogge groot, in Oss, tussen Johannes zv 

Goessuinus enerzijds en Zegherus gnd Secke anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Jacobus van den Wijel gekocht had van voornoemde Henricus Brant, 

en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Jacobus de Wijel filius quondam Gerardi de Wijel filii quondam Jacobi van 

den Wijel hereditarium censum sex librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis et in Busco tradendum ex pecia terre Henrici Brant de 

Straten XI lopina siliginis annuatim in semine capiente sita in parochia 

de Os inter hereditatem Johannis filii Goessuini ex uno et inter 

hereditatem Zegheri dicti Secke ex alio (dg: et) quem censum dictus 

quondam Jacobus van den Wijel erga prefatum Henricum Brant emendo 

acquisierat prout in litteris et quem censum nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Ghiboni filio quondam Johannis Everaets soen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Jacobi van den Wijel et 

quorumcumque heredum suorum deponere. Testes dominus Goeswinus et Broeder 

datum (dg: quinta) sexta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 155r 05 vr 08-06-1403. 

Willelmus Loijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Loijer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 155r 06 vr 08-06-1403. 

Voornoemde Jacobus maande 3 achterstallige jaren van voornoemde cijns. 

 

Dictus Jacobus dictum censum monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 155r 07 zo 08-04-1403. 

Voornoemde Johannes zv Johannes Brenthen droeg voornoemd erfgoed over aan 
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Johannes die Veer zv Ghibo van Hees {niet afgewerkt contract4}. 

 

{Zou moeten volgen na BP 1183 f 155r 08}. XX. 

Dictus Johannes filius Johannis Brenthen dictam hereditatem hereditarie 

supportavit Johanni die Veer filio Ghibonis de Hees cum litteris et jure 

pro. 

 

BP 1183 f 155r 08 zo 08-04-1403. 

Maes zvw Gerong van Orten droeg over aan Jan zv Jan Brenthen alle 

erfgoederen van voornoemde Jan Brenthens, gelegen in Orthen, die voornoemde 

Maes gerechtelijk verkregen had, met vonnis van de heemraad wegens gebrek 

van onderhoud van de dijk behorend bij voornoemde erfgoederen. 

 

Maes soen wilner Gerongs van Orten alle erfenisse (dg: wilner) Jan 

Brenthens gelegen inde prochi van Orthen die welc die voirs Maes biden 

richter mids vonnijs des heemraeds van gebreke van dike tot den voirs 

erfenissen behoerende gecregen had als hi sede heeft hi erfelic 

opgedragen Jan soen des voirs Jan Brenthen ende heeft geloeft op hem ende 

op alle sijn goet dat vast ende stede te houden ende commer van sijnre 

wegen af te doen. Testes Dijnther et Uden datum dominica palmarum. 

{Hierna: XX, verwijst kennelijk naar BP 1183 f 155r 07}. 

{Aan het eind van dit contract begint een verticale haal in margine 

sinistra naar BP 1183 f 155r 12}. 

 

BP 1183 f 155r 09 za 09-06-1403. 

Henricus zvw Henricus des Rademakers soens soen droeg over aan Johannes van 

Bladel een b-erfpacht van 15 lopen rogge, Bossche maat, gaande uit een 

hoeve, gnd die Hoeve op den Veirne, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

die Veirne. 

 

Henricus filius quondam Henrici des Rademakers soens soen #(dg: de 

Vucht)# hereditariam paccionem XV lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam solvendam habet ex quodam manso dicto die (dg: V) Hoeve op den 

Veirne sito in parochia de Vucht #sancti Petri# in loco dicto die Veirne 

et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ut dicebat 

hereditarie (dg: ve) supportavit Johanni de Bladel promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Broder datum 

sabbato post penthecostes. 

 

BP 1183 f 155r 10 za 09-06-1403. 

Ywanus zvw Godefridus Ywijns soen, zijn broer Godefridus en Reijnerus zvw 

Johannes van Vijnckenscoet beloofden aan Arnoldus Heijme 88 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 5 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Kerstmis 

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

 

Ywanus filius quondam Godefridi Ywijns soen Godefridus eius frater et 

Reijnerus filius quondam Johannis de Vijnckenscoet promiserunt indivisi 

super omnia Arnoldo Heijme LXXXVIII novos Gelre gulden vel valorem et 

quinque modios siliginis mensure de Rode ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Nijcholaus et Wil datum sabbato post 

penthecostes. 

 

BP 1183 f 155r 11 za 09-06-1403. 

Johannes zvw Gerardus Claus soen van Boerdonc van Erpe verkocht aan 

Johannes die Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Erp, op de brug, te leveren, gaande uit (1) 

een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Erp, ter plaatse gnd Boerdonc, 

tussen kvw Arnoldus Gielijs soen enerzijds en Rodolphus bv {f.155v} 

voornoemde verkoper anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het 

                         
4 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 155r 12 vr 31-08-1403. 
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water gnd die Aa, reeds belast met een cijns aan de naburen van Erp, (2) 

een stuk land, gnd die Bellens Brake, 3 lopen rogge groot, in Beek bij 

Aarle, ter plaatse gnd Herende, tussen Marselius van Ekart enerzijds en 

Godefriduss bv voornoemde verkoper anderzijds, dit stuk land reeds belast 

met een cijns aan de heer van Helmond. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Claus soen de Boerdonc de Erpe 

hereditarie vendidit Johanni die Hoessche de Lijttoijen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Erpe supra pontem tradendam ex domo et 

orto et (dg: tri) hereditatibus sibi adiacentibus dicti venditoris sitis 

in parochia de Erpe ad locum dictum Boerdonc inter hereditatem liberorum 

quondam Arnoldi Gielijs soen ex uno (dg: en) et (dg: cum reliquo fine) 

inter hereditatem Rodolphi fratris {volgt BP 1183 f 155v 01}. 

 

BP 1183 f 155r 12 vr 31-08-1403. 

Johannes zvw Johannes Brenthens droeg voornoemde goederen over aan Johannes 

die Veir zv Ghibo van Hees. Henricus Brenthen zvw Henricus Brenthen deed 

afstand. 

 

Johannes filius quondam Johannis Brenthens premissa hereditarie 

supportavit Johanni die Veir [filio] Ghibonis de Hees cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto Henricus Brenthen filius quondam Henrici Brenthen 

super premissa et jure ad opus dicti Johannis die Veir hereditarie 

renuntiavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dijnther et Roesmont datum sexta post decollationem 

Jo[hannis]. 

 

1183 f.155v. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 09-06-1403. 

 quarta post Agnetis: woensdag 23-01-1404. 

 secunda post sacramenti: maandag 18-06-1403. 

 secunda post divisionem apostolorum: maandag 16-07-1403. 

 secunda post octavas penthecostes: maandag 11-06-1403. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 15-06-1403. 

 

BP 1183 f 155v 01 za 09-06-1403. 

{vervolg van BP 1183 f 155r 11}. 

dicti venditoris ex alio tendentibus a communi platea ad aquam dictam die 

Aa atque ex pecia terre dicta die Bellens Brake (dg: sita in) tres 

lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de Beke prope Arle 

(dg: j) ad locum dictum Herende inter hereditatem Marselii de Ekart ex 

uno et inter hereditatem Godefridi fratris dicti venditoris ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu vicinorum de Erpe ex dictis domo et 

orto et censu domino de Helmont ex dicta pecia terre prius solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Wil datum sabbato 

post penthecostes. 

 

BP 1183 f 155v 02 za 09-06-1403. 

Willelmus van Nuwelant maande 3 achterstallige jaren van 20 pond 

b-erfrente, 1 oude groot Tournoois van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel en de andere 

helft met Sint-Jan, aan Johannes zvw Aijkinus verkocht door Johannes van 

Meghen, welke 20 pond nu aan hem behoren. 

 

Willelmus de Nuwelant hereditarium (dg: censum) XX libras #annui et 

perpetui redditus# grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

(dg: in hiis computato) pro XVI denariis in hiis computato dandas et 

solvendas quolibet #anno# mediatim Petri apostoli ad cathedram et 
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mediatim nativitatis Johannis venditas Johanni filio quondam Aijkini a 

Johanne de Meghen prout in litteris et quas ad se nunc spectare dicebat 

et sibi de tribus annis deficientibus etc monuit. Testes Aa et (dg: Copt) 

Uden datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1183 f 155v 03 za 09-06-1403. 

Elizabeth wv Johannes zvw Johannes Wit en haar kinderen Johannes en 

Willelmus, bij haar verwekt door wijlen voornoemde Johannes, verkochten aan 

Ludekinus met den Ymen zvw Cristianus van Zeelst 14 lopen rogge n-erfpacht, 

maat van Oirschot, gaande uit de helft, die aan eerstgenoemde Johannes 

behoorde, in een b-erfpacht5 van 3 mud rogge, maat van Oirschot, welke 

pacht van 3 mud Henricus zv Johannes Bollart beloofd6 had aan eerstgenoemde 

Johannes zvw Johannes Wit en zijn zwager Petrus Wouters soen van der 

Heijden, met Lichtmis in Oirschot, op de onderpanden te leveren, gaande uit 

(1) alle erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Wit, waarin wijlen 

voornoemde Johannes was overleden, gelegen onder Oirschot, welke 

erfgoederen voornoemde Henricus zv Johannes Bollart, voor (a) 8 penning 

cijns, (b) 2 penning oude cijns, (c) 1/3 deel van 2 hoenderen, (d) een 

b-erfcijns van 50 schelling geld van Oirschot, (e) voornoemde pacht van 3 

mud rogge, in pacht verkregen had van voornoemde Johannes zvw Johannes Wit 

en Petrus Wouters soen van der Heijden, (2) een stuk land, 4 lopen rogge 

groot, in Oirschot, tussen erfgoed van de hertog enerzijds en Gertrudis en 

Elizabeth, gnd des Kosters Kijnderen, anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Henricus mede tot onderpand had gesteld. Johannes de jongere zvw 

eerstgenoemde Johannes zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

Duplicetur. 

Elizabeth (dg: filia) relicta quondam Johannis filii quondam Johannis Wit 

cum tutore Johannes et Willelmus fratres liberi dictorum Elizabeth et 

quondam Johannis XIIII lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Oerscot de #medietate que ad primodictum Johannem spectabat in# 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis dicte mensure quam 

paccionem trium modiorum siliginis Henricus filius Johannis Bollart 

promiserat se daturum (dg: -os) et soluturum primodicto Johanni filio 

quondam Johannis (dg: die) Wit et Petro Wouters soen van der Heijden eius 

sororio hereditarie purificationis et in parochia de Oerscot supra 

hereditates subscriptas tradenda ex omnibus et singulis hereditatibus 

dicti quondam Johannis Wit et in quibus idem quondam Johannes decessit 

quocumque locorum infra parochiam de Oerscot situatis quas hereditates 

dictus Henricus filius Johannis Bollart pro VIII denariis census et pro 

duobus denariis antiqui census et pro tercia parte duorum pullorum et pro 

hereditario censu L solidorum monete de Oerscot annuatim prius exinde 

solvendis de jure et pro predicta paccione trium modiorum siliginis dicte 

mensure erga dictos Johannem filium quondam Johannis (dg: die) Wit et 

Petrum Wouters soen van der Heijden ad pactum acquisierat atque ex pecia 

terre quatuor lopinos siliginis annuatim in semine capiente sita in dicta 

parochia inter hereditatem domini nostri ducis ex uno et inter 

hereditatem Gertrudis et Elizabeth dictarum des Kosters Kijnderen ex alio 

quam peciam terre dictus Henricus pro solutione dicte paccionis ad pignus 

imposuerat prout in litteris hereditarie (dg: supportaverunt) 

#vendiderunt# Ludekino met den Ymen filio quondam Cristiani de Zeelst 

(dg: cum) supportaverunt cum litteris et jure #occasione (dg: et cum 

omnibus arrestadiis deficientibus a quocumque tempore etc)# promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis filii quondam 

Johannis Wit et suorum heredum deponere et quod ipsi Johannem juniorem 

filium (dg: dicti) primodicti quondam Johannis quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super premissa et jure ad opus dicti emptoris 

                         
5 Zie ← BP 1177 f 055r 13 do 11-06-1383, overdracht van een deel van de erfpacht. 
6 Zie ← BP 1175 f 266r 05 do 01-05-1371, uitgifte van goederen voor de erfpacht. 
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hereditarie facient renuntiare. Testes Danijel et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 155v 04 wo 23-01-1404. 

Voornoemde Ludekinus droeg een helft van voornoemde 14 lopen rogge 

b-erfpacht over aan Jacobus van Gunterslaer. 

 

{In margine sinistra}. 

Dictus Ludekinus medietatem dictorum XIIII lopinorum siliginis 

hereditarie paccionis hereditarie supportavit Jacobo de Gunterslaer 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Spijerinc datum quarta post Agnetis. 

 

BP 1183 f 155v 05 ma 18-06-1403. 

Voornoemde Elizabeth, Johannes en Willelmus droegen de achterstallige 

termijnen van voornoemde n-erfpacht van 14 lopen rogge over aan voornoemde 

Ludekinus. 

 

Scabini noluerunt {geschreven door: solvit} et solvit ista. 

Dicta Elizabeth cum tutore Johannes et Willelmus fratres predicti 

arrestadia dicte paccionis hereditarie XIIII lopinorum siliginis 

hereditarie supportaverunt dicto Ludekino promittentes cum tutore super 

omnia ratam servare. Testes datum 2a post sacramenti. 

 

BP 1183 f 155v 06 ma 18-06-1403. 

Henricus die Wit vernaderde en behield. 

 

Henricus die Wit prebuit et (dg: reportavit testes datum) obtinuit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 155v 07 ma 16-07-1403. 

Henricus die Wit droeg voornoemde goederen weer over aan voornoemde 

Ludekinus. 

 

Dictus Henricus die Wit premissa reportavit dicto Ludekino. Testes 

Danijel et Nijcholaus datum secunda post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 155v 08 ma 11-06-1403. 

Hermannus zvw Gerardus Witmeri ev Yda dvw Johannes Alarts soen verkocht aan 

Arnoldus zvw Robbertus Weijndelmoeden soen een stuk land, in Berlicum, ter 

plaatse gnd op den Hostacker, naast erfgoed behorend aan de abdij van 

Berne, met een eind strekkend aan erfgoed behorend aan voornoemd klooster 

en met het andere eind aan Lambertus van Middelrode smid. 

 

Hermannus filius quondam Gerardi Witmeri maritus et tutor legitimus Yde 

sue uxoris filie quondam Johannis (dg: de Conden) Alarts soen peciam 

terre (dicti quondam Johannis) sitam in parochia de Berlikem ad locum 

dictum (dg: aen tGewat) #op den Hostacker contigue# iuxta hereditatem 

spectantem ad monasterium de Berne (dg: ex uno et inter hereditatem) 

tendentem cum uno fine ad hereditatem spectantem ad dictum monasterium et 

cum reliquo fine ad hereditatem Lamberti de Middelrode fabri ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Robberti Weijndelmoeden soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Roesmont et Broeder datum 2a post octavas penthecostes. 

 

BP 1183 f 155v 09 ma 11-06-1403. 

Johannes die Becker zvw Jacobus van der Heijden verkocht aan Johannes 

Wonder zvw Henricus zvw Hermannus Scuwinc (1) ¾ deel van 1 morgen land, uit 

10 morgen land van wijlen hr Johannes van Hoescot ridder, gelegen ter 

plaatse gnd die Kuijcse Camp, aan Johannes zvw Ghibo gnd Melijs soen 

verkocht door hr Theodericus Rover ridder, (2) 5 hont 32 roeden land, ter 

plaatse gnd die Kuijcse Hoeve, tussen Henricus zvw Hermannus gnd Scuwinc en 
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Johannes zvw Ghibo gnd Melijs soen enerzijds en Arnoldus Avemari de jongere 

anderzijds, aan Johannes zvw Ghibo Melijs soen verkocht door voornoemde 

Arnoldus Avemari, welke erfgoederen aan eerstgenoemde Johannes gekomen 

waren na overlijden van zijn oom voornoemde Johannes zvw Ghibo Melijs soen. 

 

Johannes die Becker !quondam Jacobi van der Heijden #tres quartas partes# 

unius (verbeterd uit: unum) jugeris terre de decem jugeribus terre 

quondam domini Johannis de Hoescot militis sitis in loco dicto die 

Kuijcsche Camp venditum! Johanni filio quondam Ghibonis dicti Melijs soen 

a domino Theoderico Rover milite prout in litteris atque quinque hont 

XXXII (dg: due) virgatas terre sitas in loco dicto communiter die 

Kuijcsche Hoeve inter hereditatem Henrici filii quondam Hermanni dicti 

Scuwinc et Johannis filii quondam Ghibonis dicti Melijs soen ex uno et 

hereditatem Arnoldi Avemari junioris ex alio latere venditas Johanni 

filio quondam Ghibonis Melijs soen a dicto Arnoldo Avemari prout in 

litteris et quas hereditates (dg: d) primodictus Johannes sibi de morte 

dicti (dg: Johannis qu) Johannis filii quondam Ghibonis Melijs soen #sui 

avunculi# successione advolutas !dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Wonder filio (dg: He) quondam Henrici filii quondam Hermanni Scuwinc 

supportavit cum litteris et jure #occasione# promittens (dg: ratam 

servare et obligationem) super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti Johannis sui 

avunculi deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 155v 10 vr 15-06-1403. 

Hermannus Sweirtvager zv Arnoldus Cleijnnael beloofde aan Sijmon van Vario, 

tbv etc, 9 oude Franse schilden met Sint-Jacobus-Apostel aanstaande (wo 25-

07-1403; 15+25=40 dgn) te betalen, op straffe van ½. 

 

Hermannus Sweirtvager filius Arnoldi Cleijnnael promisit super omnia 

Sijmoni de Vario ad opus etc novem aude scilde Francie ad Jacobi apostoli 

proxime futurum persolvendos sub pena J. Testes Uden et Scilder datum in 

crastino sancti sacramenti. 

 

1183 f.156r. 

 tercia post octavas penthecostes: dinsdag 12-06-1403. 

 in profesto sancti sacramenti: woensdag 13-06-1403. 

 

BP 1183 f 156r 01 di 12-06-1403. 

Willelmus Voghel van Berlikem verkocht aan Andreas zvw Jacobus Keelbreker 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een kamp, 4 bunder groot, deels in Berlicum en deels 

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

Nijcolaus gnd Coel die Dorre enerzijds en Henricus Steijmpel anderzijds, 

reeds belast met een b-erfcijns van 1 oude schild. 

 

Willelmus Voghel de Berlikem (dg: commo) hereditarie vendidit Andree 

filio quondam Jacobi Keelbreker hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini [et] 

in Busco tradendam ex quodam campo dicti venditoris quatuor bonaria 

continente (dg: in paro) partim in parochia de Berlikem et partim infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Eilde inter hereditatem 

Nijcolai dicti Coel die Dorre ex uno et inter hereditatem Henrici 

Steijmpel ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu unius aude scilt exinde 

de jure solvendo annuatim ut dicebat et sufficientem facere. Testes Uden 

et Roesmont datum 3a post octavas penthecostes. 

 

BP 1183 f 156r 02 di 12-06-1403. 

Walterus Goeswijns van Engelen en zijn vrouw Eefsa wv Willelmus van Broegel 

droegen over aan Elizabet dvw voornoemde Willelmus van Broegel, door wijlen 
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voornoemde Willelmus verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Margareta dvw 

Johannes Belen soen, het vruchtgebruik, dat voornoemde Eefsa heeft in alle 

goederen van wijlen voornoemde Willelmus, die wijlen voornoemde Willelmus, 

staande het huwelijk tussen voornoemde wijlen Willelmus en Eefsa, had 

verworven en waarin hij was overleden. 

 

Walterus Goeswijns de Engelen maritus legitimus Eefse sue uxoris relicte 

quondam Willelmi de Broegel et dicta Eefsa cum eodem Waltero suo marito 

tamquam cum tutore usufructum dicte Eefse quovis modo competentem in 

omnibus bonis dicti quondam (dg: Walteri) #Willelmi# que idem quondam 

Willelmus stante integro thoro inter eosdem quondam Willelmum et Eefsam 

acquisierat et in quibus ipse decessit quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebant legitime supportaverunt Elizabet filie dicti 

quondam Willelmi de Broegel ab eodem quondam Willelmo et quondam 

Margareta #sua prima uxore# filia quondam Johannis Belen soen pariter 

genite promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

Coptiten et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 156r 03 wo 13-06-1403. 

Voornoemde Elizabeth droeg voornoemde goederen over aan voornoemde 

Walterus. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dicta Elizabeth #cum tutore# dicta omnia bona hereditarie supportavit 

dicto Waltero promittens cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Roesmont datum in 

profesto sancti sacramenti. 

 

BP 1183 f 156r 04 di 12-06-1403. 

Elizabeth dv Johannes Borchmans van Beke droeg over aan Petrus Brouwer zvw 

Willelmus Brouwers de helft van een stuk beemd, gnd die Runne Hoevel, in 

Moergestel, tussen Johannes van Brecht enerzijds en kv Truda van Zonne 

anderzijds, te weten de helft richting voornoemde Johannes van Brecht, 

zoals deze helft behoorde aan wijlen Gerlacus Cnode, welke helft voornoemde 

Elizabeth, tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt en te verwekken door 

Johannes Sceijve, verworven had van Willelmus gnd Sceijve. Voornoemde 

Elizabeth beloofde dat haar kinderen nimmer rechten op deze helft zullen 

doen gelden. 

 

Elizabeth filia Johannis Borchmans de Beke cum tutore medietatem pecie 

prati dicte die Runne Hoevel site in parochia de Ghestel prope Oesterwijc 

inter hereditatem Johannis de Brecht ex uno et inter hereditatem 

liberorum Trude de Zonne ex alio scilicet illam medietatem dicte pecie 

prati sue sita est versus dictam hereditatem Johannis de Brecht predicti 

prout huiusmodi medietas dicte pecie prati ad Gerlacum quondam Cnode 

spectare consueverat quam medietatem dicte pecie prati dicta Elizabeth ad 

opus sui et ad opus liberorum a dicta Elizabeth et Johanne Sceijve 

pariter genitorum et generandorum erga Willelmum dictum Sceijve 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Petro Brouwer filio 

quondam Willelmi Brouwers cum litteris et aliis et jure promittens cum 

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

deponere promisit insuper dicta Elizabeth cum suo tutore predicto sub 

predicta obligatione quod ipse omnes suos liberos ab eadem et dicto 

Johanne Sceijve pariter genitos et generandos tales semper habebit quod 

ipsi numquam presument se jus in dicta medietate pecie prati habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 156r 05 wo 13-06-1403. 

Engbertus zv Willelmus Schenckel ev Maria dvw Gerardus Ghisellen droeg over 

aan Johannes zvw Hermannus molenaar van Vught een b-erfpacht van 18 lopen 

rogge, maat van Beers, met Lichtmis in Beers te leveren, gaande uit 
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erfgoederen, die Nijcholaus gnd Arnt Ackermans soen in Beers had liggen en 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, te weten (1) een 

stuk land, gnd die Luttel Eijls, in Beers, tussen Johannes Spijkermans 

enerzijds en Johannes Scoenmaker anderzijds, met een eind strekkend aan het 

water gnd die Aa, (2) een stuk land, gnd die Kercacker, aldaar, tussen kv 

Johannes van Beerse enerzijds en Willelmus van Spulle anderzijds, (3) een 

stuk land, aldaar, ter plaatse gnd int Geloect, tussen Johannes bv 

voornoemde Nijcholaus enerzijds en Petrus zvw Arnoldus Ackermans 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint aldaar, welke pacht 

Aleijdis dvw Henricus van Bloemendael mv voornoemde Maria verworven had van 

voornoemde Nijcholaus Arnt Eckermans soen, en welke pacht nu geheel aan hem 

behoort. 

 

Engbertus filius Willelmi Schenckel maritus et tutor legitimus Marie sue 

uxoris filie quondam Gerardi Ghisellen hereditariam paccionem decem et 

octo lopinorum siliginis mensure de Berse solvendam hereditarie 

purificationis et in Berse tradendam ex hereditatibus quas Nijcholaus 

dictus Arnt Ackermans soen habuit sitas in dicta parochia de Berse (dg: 

et) eidem Nijcholao de morte quondam suorum parentum successione 

hereditarie advolutas videlicet ex pecia terre dicta die Luttel Eijls 

sita in dicta parochia inter hereditatem Johannis Spijkermans ex uno et 

inter hereditatem Johannis Scoenmaker ex alio tendente cum uno fine in 

aquam dictam die Aa atque ex pecia terre dicta die Kercacker sita ibidem 

inter hereditatem liberorum Johannis de Beerse ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Spulle ex alio atque ex pecia terre sita ibidem 

in loco dicto int Geloect inter hereditatem Johannis fratris eiusdem 

Nijcholai ex uno et inter hereditatem Petri (dg: fratris eiusdem 

Nijcholai ex alio) filii quondam Arnoldi Ackermans ex alio tendente cum 

uno fine ad communitatem ibidem quam paccionem (dg: quondam) Aleijdis 

filia quondam Henrici van (dg: den) Bloemendael (dg: erga) olim mater 

dicte Marie erga dictum Nijcholaum Arnt Eckermans soen acquisivit (dg: 

ut) et quam nunc integraliter ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Hermanni multoris de Vucht promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicte quondam Aleijdis et quorumcumque heredum dicte Aleijdis deponere. 

Testes Uden et Roesmont datum in profesto sancti sacramenti. 

 

BP 1183 f 156r 06 .. 22-06-1601. 

De brief van de erfpacht, voorzover die betreft 1½ mud rogge erfpacht uit 

2½ mud rogge, is voor de tweede keer geïngrosseerd voor Mathias, Anthonius 

en Gerardus Janssen eigenaars van de pacht van 1½ mud, die zwoeren dat de 

oorspronkelijke brief bij een rooftocht van soldaten is ?verdwenen, hetgeen 

bevestigd werd door Rodolphus van Schijndel en Jacobus Geraertssen. 

 

S. Vigore apostille dominorum scabinorum in Buscoducis de data 16a junii 

1601 littera hereditarie paccionis in quantum attinet ?tamen unius et 

dimidii modiorum siliginis hereditarie paccionis de duobus et dimidio 

modiis siliginis pro Mathia Anthonio et Gerardo Janssen proprietar[iis] 

dicte paccionis unius et dimidii modiorum siliginis secundario 

ingrossatur qui jurarunt principalem litteram in rapina militum 

prod..esse quod juramentum est confirmatum per Rodolphum de Schijndel et 

Jacobum Geraertssen. Actum 22a junii 1601. 

 

BP 1183 f 156r 07 wo 13-06-1403. 

Johannes zvw Hermannus molenaar van Vught gaf uit aan zijn broer 

Theodericus zvw voornoemde Hermannus een akker, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Spoordonk, tegenover huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Hermannus 

molenaar, over de gemene weg, tussen het water gnd die Vloet enerzijds en 

Johannes zv Henricus gnd Nennen soen anderzijds, minus een streep land 

behorend aan voornoemde Johannes zv Henricus Nennen soen die in voornoemde 

akker ligt, welke akker minus de streep eerstgenoemde Johannes verworven 
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had van voornoemde Theodericus; de uitgifte geschiedde voor de lasten die 

jaarlijks eruit gaan, zoals in de brief opgenomen, en voor een n-erfpacht 

van 2½ mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Spoordonk te leveren. 

 

Johannes filius quondam Hermanni multoris de Vucht (dg: domum aream et 

ortum ac hereditates) quemdam agrum terre situm in parochia de Oerscot in 

loco dicto Spoerdonc in opposito domus aree et orti dicti quondam 

Hermanni multoris (dg: sitorum ibidem) ultra communem plateam inter aquam 

(dg: die Vloet) dictam die Vloet ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii Henrici dicti Nennen soen ex alio minus tamen de dicto agro (dg: 

terre) quadam strepa terre spectante ad eundem Johannem predictum filium 

Henrici Nennen soen (dg: et que) sita in dicto agro quem agrum dicta 

strepa minus primodictus Johannes erga Theodericum filium dicti quondam 

Hermanni acquisierat prout in litteris dedit ad hereditarium pactum dicto 

Theoderico suo fratri cum predictis litteris et jure ab eodem hereditarie 

possidendum pro (dg: h) oneribus annuatim exinde de jure solvendis #et in 

dictis !contentis# dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione 

duorum et dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot danda sibi (dg: 

here) ab alio hereditarie purificationis et in Spoerdonc (dg: iuxta 

molendinum) tradenda ex dicto agro minus strepa terre predicta promittens 

super omnia ratam servare et (dg: obligationem ex) aliam obligationem ex 

parte sui deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 156r 08 wo 13-06-1403. 

Hubertus Back zvw Arnoldus beloofde aan Johannes Kemmer zvw Johannes Kemmer 

30 Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Sint-

Remigius over 4 jaar (za 01-10-1407) te betalen. 

 

Hubertus Back filius quondam Arnoldi promisit super omnia Johanni Kemmer 

filio quondam Johannis Kemmer XXX Hollant gulden monete quondam comitis 

Willelmi seu valorem (dg: ad) a Remigii proxime futuro ultra quatuor 

annos proxime futuros persolvendos. Testes Uden et Roesmont datum (dg: 

quarta) in profesto sancti sacramenti. 

 

BP 1183 f 156r 09 wo 13-06-1403. 

Henricus Graet zvw Henricus gnd Colen perkamentmaker beloofde aan Walterus 

Potteij 7 Engelse nobel of de waarde en 24 gemene plakken met H.Maria-

Geboorte aanstaande (za 08-09-1403) te betalen. 

 

Henricus Graet filius quondam Henrici dicti Colen pergamentifex promisit 

super omnia Waltero Potteij VII Engels nobel seu valorem atque XXIIII 

(dg: pl) gemeijn placken ad nativitatis beate Marie virginis proxime 

futurum persolvendos. Testes Uden et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 156r 10 vr 15-06-1403. 

Destijds hadden Arnoldus van Kigloe en zijn kinderen Henricus en Willelmus 

verkocht7 aan Johannes Vrient, tbv Engela ndv Arnoldus van den Goer, een 

lijfrente van 10 oude Franse schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Bartholomeus-Apostel in Den Bosch te betalen, gaande uit 

(1) een stuk land, gnd die Grotendonc, en een aangelegen beemd, in Mierlo, 

tussen voornoemde Arnoldus van den Goer enerzijds en kinderen gnd van der 

Donc anderzijds, met een eind strekkend {f.156v} tot aan de gemeint, (2) 

een stuk land, in Mierlo, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus van den 

Goer, (3) een stuk land, in Mierlo, ter plaatse gnd die Voertbeemt, 

beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus van den Goer, (4) een erfgoed, gnd 

een eusel, in Mierlo, voor de goederen van Kigloe, tussen Henricus Dicbier 

enerzijds en voornoemde Arnoldus van Kigloe anderzijds. Jacobus zvw 

voornoemde Arnoldus Kigloe beloofde thans aan voornoemde Arnoldus van den 

Goer, tbv zijn voornoemde natuurlijke dochter Enghela, garantie mbt 

                         
7 Zie ← BP 1177 f 328v 07 vr 07-12-1386, verkoop van de lijfrente. 
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voornoemde lijfrente en andere lasten in voornoemde erfgoederen, waaruit de 

lijfrente wordt betaald, af te handelen, uitgezonderd de grondcijns. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Arnoldus de Kigloe 

Henricus et Willelmus eius liberi legitime vendidissent Johanni Vrient ad 

opus Engele filie naturalis Arnoldi van den Goer vitalem pensionem decem 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vcatorum monete 

regis Francie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendam anno quolibet ad vitam dicte Enghele et non ultra 

Bartholomei apostoli et in Busco tradendam ex quadam pecia terre dicta 

die Grotendonc et ex prato eidem pecie terre adiacente sitis in parochia 

de Mierle inter hereditatem dicti Arnoldi van den Goer ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum van der Donc ex alio tendentibus cum uno 

fine 

 

1183 f.156v. 

 in crastino sancti sacramenti: vrijdag 15-06-1403. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 16-06-1403. 

 

BP 1183 f 156v 01 vr 15-06-1403. 

ad communitatem atque ex pecia terre sita in dicta parochia inter 

hereditates dicti Arnoldi van den Goer ex utroque (dg: coa) latere 

coadiacentes item ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto die 

Voertbeemt inter hereditatem dicti Arnoldi van den Goer ex utroque latere 

coadiacentem item ex quadam hereditate dicta een eeusel sita in dicta 

parochia ante bona de Kigloe inter hereditatem Henrici Dicbier ex uno et 

inter hereditatem dicti Arnoldi de Kigloe ex alio prout in litteris 

constititus igitur coram scabinis infrascriptis Jacobus filius dicti 

quondam Arnoldi Kigloe promisit super habita et habenda dicto Arnoldo van 

den Goer ad opus dicte Enghele sue filie naturalis quod ipse Jacobus 

dicte Enghele de predicta vitali pensione decem aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum #ad eius vitam et non ultra# 

warandiam prestabit et aliam obligationem in pretactis hereditatibus ex 

quibus dicta pensio solvenda est annuatim ut premittitur deponet (dg: et 

s) #eidem# excepto censu domini fundi annuatim exinde prius de jure 

solvendo et sufficientem faciet ad vitam dicte Enghele et non ultra. 

Testes Dijnther et Danijel datum in crastino sancti sacramenti. 

 

BP 1183 f 156v 02 vr 15-06-1403. 

Jacobus zvw Martinus nzvw Jacobus gnd Cop Govije verkocht aan hr 

Theodericus Venbosch kanunnik van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, 10½ 

hont land van wijlen Henricus Venbosch, in Oss, ter plaatse gnd die 

Beemden, in een kamp gnd Heijn Venbosch Camp, tussen Theodericus zvw 

Johannes Bathen soen enerzijds en Arnoldus Heer zvw Godefridus Heerken 

vleeshouwer anderzijds, welke 10½ hont aan eerstgenoemde Jacobus gekomen 

waren na erfdeling na overlijden van voornoemde Henricus Venbosch 

grootvader van eerstgenoemde Jacobus. 

 

Jacobus filius quondam Martini filii naturalis quondam Jacobi dicti Cop 

Govije decem et dimidium hont terre (dg: dicti) quondam Henrici Venbosch 

sita in parochia de Os ad locum dictum die Beemden in (dg: l) quodam 

campo dicto Heijn Venbosch Camp inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Johannis Bathen soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Heer 

filii quondam Godefridi Heerken carnificis ex alio (dg: ut dicebat 

promittens hereditarie vendidit domino Theoderico Venbosch canonico 

sancti Johannis ewangeliste in Busco promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere testes) et que decem et dimidium hont terre 

primodictus Jacobus sibi de morte dicti quondam Henrici Venbosch olim sui 

avi successione hereditaria! advoluta esse et mediante divisione 

hereditaria inter ipsum et suos in hoc coheredes in partem cessisse 

dicebat hereditarie vendidit domino Theoderico Venbosch canonico sancti 
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Johannis ewangeliste in Busco promittens super omnia warandiam et 

obligationem et impetitionem ex parte suo et quorumcumque (dg: suorum 

heredum de ?qnda) suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 156v 03 vr 15-06-1403. 

Theodericus die Clercke droeg over aan Petrus die Snijder zvw Nijcholaus 

snijder van Hilvarenbeek 1/3 deel, dat behoorde aan Henricus zvw 

Theodericus Posteel, van een hoeve, die was van wijlen Theodericus Meijers, 

waarin wijlen voornoemde Theodericus Meijer overleed, in Hilvarenbeek, welk 

1/3 deel voornoemde Henricus en zijn vrouw Enghela dv Willelmus van 

Casselaer geschonken hadden gekregen, uitgezonderd een mirtebroek, dat bij 

de hoeve behoorde, welk 1/3 deel van de hoeve, het mirtebroek uitgezonderd, 

voornoemde Theodericus die Clercke gerechtelijk gekocht had van Egidius 

Boijen. 

 

Theodericus die Clercke terciam partem que spectabat ad Henricum filium 

quondam Theoderici Posteel cuiusdam mansi qui fuerat quondam Theoderici 

Meijers in quo manso dictus quondam Theodericus Meijer decessit siti in 

parochia de Hildwarenbeke atque terciam partem omnium attinentiarum dicti 

mansi scilicet illam 3am partem dicti mansi et eius attinentiarum quam 

dictus Henricus cum Enghela sua uxore filia Willelmi de Casselaer nomine 

dotis sumpserat excepta tamen una palude mijrtiva ad dictum mansum 

spectante quam terciam partem dicti mansi et omnium eiusdem mansi 

attinentiarum excepta dicta una palude mijrtiva dictus Theodericus die 

Clercke erga Egidium Boijen (dg: periusd) per judicem mendiante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro die Snijder filio quondam Nijcholai sartoris de (dg: 

Beke) Hildwarenbeke cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 156v 04 vr 15-06-1403. 

Jacobus Loze droeg over aan de secretaris, tbv Johannes Loze zv voornoemde 

Jacobus, zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 3 mud 2 zester rogge, Bossche maat, welke 

pacht van 3 mud 2 zester voornoemde Jacobus met Lichtmis in Den Bosch 

beurt, gaande uit (1) een huis, hofstad, 2 huisjes gnd bergen met 

ondergrond, tuin, houtwas gnd eikenbosje met ondergrond, erfgoed en 

aangelegen stuk eusel, in Dinther, ter plaatse gnd Loesbroec, tussen de 

gemeint aldaar enerzijds en Godefridus Copparts soen van Uden anderzijds, 

(2) 4 lopen roggeland, ter plaatse gnd Loesbroec, tussen Wijnkinus gnd van 

Zochel enerzijds en wijlen Johannes Scraghe anderzijds, (3) 3 lopen 

roggeland, ter plaatse gnd Loesbroec, beiderzijds tussen erfgoederen van 

wijlen voornoemde Johannes Scraghe die Johannes van Ynghen gebruikt, (4) 

een stuk land, gnd die Gheer, 7 lopen rogge groot, ter plaatse gnd 

Loesbroec, tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde 

Johannes Scraghe dat voornoemde Johannes van Ynghen gebruikt anderzijds, 

(5) een stuk land, ter plaatse gnd Loesbroec, tussen voornoemde Wijnkinus 

van Zochel enerzijds en erfgoed van wijlen voornoemde Johannes Scraghe, 

behorend aan Gerardus van Bruggen, anderzijds, (6) een stuk land, gnd die 

Calverstrepe, ter plaatse gnd Loesbroec, beiderzijds tussen erfgoederen van 

wijlen Johannes Scraghe, nu behorend aan Gerardus van Bruggen, (7) 1 

zesterzaad roggeland, ter plaatse gnd Loesbroec, tussen Willelmus van 

Kriekenbeke enerzijds en voornoemde Gerardus van Bruggen anderzijds, (8) 4 

lopen roggeland, gnd die Horst, ter plaatse gnd Loesbroec, beiderzijds 

tussen wijlen voornoemde Johannes Scrage, nu voornoemde Gerardus van 

Bruggen, (9) 1 zesterzaad roggeland, gnd dat Stelt Stucke, aldaar, 

beiderzijds tussen wijlen voornoemde Johannes Scraghe, nu voornoemde 

Gerardus van Bruggen, (10) een stuk land, gnd die Rudige Strepe, aldaar, 

tussen Wijnricus van Zochel enerzijds en wijlen voornoemde Johannes 

Scraghe, nu voornoemde Gerardus van Bruggen, anderzijds, met een eind 

strekkend aan Gerardus Heerken, (11) 1 bunder erfgoed, ter plaatse gnd 
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Loesbroec, tussen erfgoed van wijlen voornoemde Johannes Scraghe dat 

voornoemde Johannes van Ynghen nu gebruikt enerzijds en voornoemde Gerardus 

Copparts soen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, gnd 

Loesbroec, welke voornoemde erfgoederen voornoemde Jacobus Loze had 

uitgegeven aan voornoemde Gerardus van Bruggen voor (a) 27 penning oude 

cijns aan de heer van Helmond, (b) voornoemde b-erfpacht van 3 mud 2 zester 

rogge. 

 

Jacobus Loze usufructum sibi competentem in hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis #mensure de Busco# de hereditaria paccione trium 

modiorum et duorum sextariorum siliginis dicte mensure quam #paccionem 

trium modiorum et duorum sextariorum siliginis# dictus Jacobus solvendam 

habuit hereditarie purificationis !ex in Busco tradendam ex domo 

domistadio et duabus domunculis dictis berghen cum suis fundis et orto et 

lignicrescentia dicta eijkenbusschelken cum suo fundo ac hereditate et 

pecia terre dicta eeusel sibi adiacente sitis in parochia de Dijnther ad 

locum dictum Loesbroec inter communitatem ibidem ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Copparts soen de Uden ex alio item ex quatuor 

lopinatis terre siliginee sitis in dicto loco Loesbroec vocato inter 

hereditatem (dg: Johannis) Wijnkini dicti de Zochel ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Scraghe ex alio item ex tribus lopinatis 

terre siliginee sitis in dicto loco Loesbroec vocato inter hereditates 

Johannis quondam Scraghe predicti quibus Johannes de Ynghen utitur ex 

utroque latere coadiacentes item ex pecia terre dicta die Gheer septem 

lopinos siliginis in semine capiente sita in dicto loco Loesbroec (dg: 

vocato) nuncupato inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

dicti quondam Johannis Scraghe qua dictus Johannes de Ynghen utitur ex 

alio item ex pecia terre sita in loco predicto inter hereditatem dicti 

Wijnkini de Zochel ex uno et inter hereditatem dicti quondam Johannis 

Scraghe ad Gerardum de Bruggen spectante ex alio item ex pecia terre 

dicta die Calverstrepe sita in loco sepedicto inter hereditates quondam 

Johannis Scraghe predicti nunc ad Gerardum de Bruggen spectantes (dg: ex 

alio) utroque latere coadiacentes item ex una sextariata terre siliginee 

sita in dicto loco inter hereditatem Willelmi de Kriekenbeke ex uno et 

inter hereditatem #dicti# Gerardi de Bruggen ex alio item ex quatuor 

lopinatis terre siliginee dictis die Horst sitis in loco predicto inter 

hereditatem !inter hereditatem dicti quondam Johannis Scrage nunc ad 

dictum Gerardum de Bruggen spectantem ex utroque latere coadiacentem item 

ex una sextariata terre siliginee dicta dat Stelt Stucke sita ibidem 

inter hereditatem dicti quondam Johannis Scraghe nunc ad dictum Gerardum 

de Bruggen spectantem ex utroque latere coadiacentem item ex pecia terre 

dicta die Rudige Strepe sita ibidem inter hereditatem Wijnrici de Zochel 

ex uno et inter hereditatem dicti quondam Johannis Scraghe nunc ad dictum 

Gerardum de Bruggen spectantem ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Gerardi Heerken item ex uno bonario hereditatis sito in loco 

predicto inter hereditatem dicti quondam Johannis Scraghe qua dictus 

Johannes de Ynghen utitur ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi 

Copparts soen ex alio tendente cum uno fine ad (dg: hereditatem) 

communitatem dictam Loesbroec prout dicte hereditates ibidem (dg: site) 

sunt situate quas hereditates pretactas dictus Jacobus Loze dederat ad 

pactum dicto Gerardo de Bruggen scilicet pro viginti septem denariis 

antiqui census domino de Helmont annuatim exinde de jure solvendis atque 

pro dicta hereditaria paccione trium modiorum et duorum sextariorum 

siliginis dicte mensure prout in litteris legitime supportavit mihi 

{liggende streep om ruimte op te vullen} ad opus Johannis Loze filii 

eiusdem Jacobi promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Roesmont datum in crastino sancti 

sacramenti. 

 

BP 1183 f 156v 05 za 16-06-1403. 

Johannes Loze zv Jacobus Loze droeg voornoemde b-erfpacht van 3 mud rogge, 
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Bossche maat, uit de b-erfpacht van 3 mud 2 zester rogge, Bossche maat, 

over aan Katherina dvw Johannes Wolf ev Henricus Berwout zvw Henricus 

Berwout. Voornoemde Johannes en zijn vader Jacobus beloofden de overdracht 

van waarde te houden en lasten af te handelen. 

 

-. 

Johannes Loze filius Jacobi Loze dictam paccionem trium modiorum 

siliginis (dg: de) mensure de Busco de dicta hereditaria paccione trium 

modiorum et duorum sextariorum siliginis dicte mensure hereditarie 

supportavit (dg: Henrico Berwout filio quondam Henrici Berwout et) 

Katherine #filie quondam Johannis Wolf# uxori Henrici Berwout filii 

quondam Henrici Berwout cum litteris et jure occasione promittentes (dg: 

indivisi) et cum eo dictus Jacobus eius pater indivisi super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Scilder et Broeder datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1183 f 156v 06 za 16-06-1403. 

Mr Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.157r. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 16-06-1403. 

 

BP 1183 f 157r 01 za 16-06-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Bastart van Bucstel, Petrus Scampart en Ludekinus 

(dg: met den Yemen) zvw Cristianus van Zeelst beloofden aan Sijmon van 

Vario, tbv etc, 34 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403; 14+31+31+30+1=107 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Bastart de Bucstel Petrus Scampart et 

Ludekinus (dg: met den Yemen) #filius quondam Cristiani# de Zeelst 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XXXIIII 

aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

unius. Testes Dijnther et (dg: Uden) Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 157r 02 za 16-06-1403. 

Godefridus zvw Johannes Ackerman verkocht aan Henricus van der Bruggen van 

Helvoirt verwer een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, die 

Willelmus Snijder zvw Johannes Rademaker van Best beloofd had aan 

voornoemde Godefridus, Johannes en Aleijdis, kvw Johannes Ackerman, met 

Lichtmis ter plaatse gnd Best te leveren, gaande uit (1) 2 bunder beemd, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd dat Ruwe Sonderen, tussen 

Henricus Maechelini enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds, (2) 5 

lopen rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, uit een stuk beemd, ½ bunder 

groot, dat aan voornoemde Willelmus Snijder gekomen was na overlijden van 

zijn ouders, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen Henricus van den 

Schoet enerzijds en Henricus van den Rijt anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint, welke 5 lopen voornoemde Willelmus Snijder mede 

tot onderpand had gesteld, welke eerstgenoemde pacht nu geheel aan 

voornoemde Godefridus behoort. 

 

Godefridus filius quondam Johannis Ackerman hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Oerscot quam Willelmus Snijder filius 

quondam Johannis Rademaker de Best promisit se daturum et soluturum dicto 

Godefrido Johanni et Aleijdi liberis quondam Johannis Ackerman 

hereditarie purificationis et in loco dicto Best tradendam et 

deliberandam ex duobus bonariis prati sitis in parochia de Oerscot ad 

dictum locum Best vocatum in loco dicto dat Ruwe Sonderen inter 

hereditatem Henrici Maechelini ex uno et inter hereditatem predicti 

Godefridi ex alio prout in litteris atque ex (dg: hereditaria paccione) 
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quinque lopinis (dg: siliginis) bone et dative siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Oerscot levandis et percipiendis annuatim et 

hereditarie ad peciam prati dimidium bonarium continentem dicto Willelmo 

Snijder de morte suorum quondam parentum successione hereditaria! 

advolutam (dg: esse dicebat) sitam in dicta parochia in dicto loco Best 

vocato inter hereditatem Henrici van den Schoet ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Rijt ex alio tendentem cum uno fine ad 

communitatem (dg: quam peciam prati) que quinque lopina bone et dative 

siliginis dictus Willelmus Snijder simul cum supradictis duobus bonariis 

prati ad maiorem securitatem solutionis primodicte hereditarie paccionis 

duorum modiorum siliginis (dg: ad pignus impo) dicto Godefrido ad pignus 

imposuit et obligavit et quam primodictam paccionem dictus Godefridus 

nunc integraliter ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Henrico 

(dg: de de Helvoirt) van der Bruggen de Helvoirt tinctori cum litteris et 

jure promittens super habita et habenda warandiam et (dg: a) obligationem 

deponere et sufficientem facere. Teses Aa et Scilder datum sabbato post 

sacramenti. 

 

BP 1183 f 157r 03 za 16-06-1403. 

Amelius zvw Lambertus Melijs soen beloofde aan Ghisbertus van de Doorn 150 

nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 Gelderse gulden gerekend, 

na maning te betalen. 

 

Amelius filius quondam Lamberti Melijs soen (dg: de) promisit super omnia 

Ghisberto de Spina centum et quinquaginta nuwe Gelre Gulden scilicet 

XXXVI gemeijn  placken pro quolibet Gelre gulden computato ad monitionem 

et voluntatem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 157r 04 za 16-06-1403. 

Volcquinus zvw Arnoldus Volcken Mijs soen beloofde aan Marcelius van den 

Broec 28 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

-. 

Volcquinus filius quondam Arnoldi Volcken Mijs soen promisit super omnia 

Marcelio van den Broec XXVIII nuwe Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Roesmont 

datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1183 f 157r 05 za 16-06-1403. 

Willelmus zv Jordanus Dircs soen van Herende verkocht aan Johannes zvw 

Johannes Rijcarts soen van der Voert een n-erfpacht van 1 mud haver, 

Bossche maat, met Sint-Martinus in Schijndel te leveren, gaande uit een 

stuk land, gnd die Groet Hoeve, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, 

tussen Mijchael Willems soen enerzijds en Elizabeth sv voornoemde Mijchael 

anderzijds. 

 

-. 

Willelmus filius Jordani Dircs soen de Herende hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Johannis Rijcarts soen van der Voert hereditariam 

paccionem unius modii havene mensure de Busco solvendam hereditarie 

Martini hyemalis et in Scijnle tradendam ex pecia terre dicti venditoris 

dicta die Groet Hoeve sita in parochia de Scijnle ad locum dictum Delscot 

inter hereditatem Mijchaelis Willems soen ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth sororis eiusdem Mijchaelis ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes Scilder et Broeder datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1183 f 157r 06 za 16-06-1403. 

Willelmus van der Straten zv Marcelius van der Straten en Johannes van 

Orthen nzvw Willelmus van Orthen beloofden aan Johannes Pijnge 25 mud 
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haver, Bossche maat, de beste haver die ten tijde van de levering naar de 

markt in Den Bosch wordt gebracht, echter minus een gemene plak per mud, 

met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus van der Straten filius Marcelii van der Straten et (dg: W) 

Johannes de Orthen filius #naturalis# quondam Willelmi de Orthen 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Pijnge XXV modios havene (dg: 

scilicet de) mensure de Busco scilicet de meliori havena que tempore 

solutionis huiusmodi ad forum portabitur in Busco dempto tamen de pretio 

cuiuslibet modii huiusmodi havene uno denario dicto communiter een 

gemeijn plac ad Martini hyemalis proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Scilder et Broeder datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1183 f 157r 07 za 16-06-1403. 

Otto Bruijstens en zijn dochter Elizabet wv Ghibo Bijsscop droegen over aan 

Engbertus Roncke een hofstad, gelegen tussen Den Bosch en Hintham, aan de 

Hinthamerdijk, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus van Berze, Lambertus 

Cannarts en wijlen voornoemde Ghibo Bijsscops enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Otto anderzijds, strekkend vanaf de dijk achterwaarts tot aan de 

gemeint, met de gebouwen en met de osendrup ter breedte van 2 voet richting 

voornoemd erfgoed van Otto, belast met het onderhoud van de Hinthamerdijk 

voorzover de hofstad daarnaast ligt. 

 

Otto Bruijstens (dg: domistadium s domum) #!e Elizabet eius filia relicta 

quondam Ghibonis Bijsscop cum suo tutore# domistadium situm inter 

Buschumducis et Hijntham in aggere Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

Nijcholai de Berze Lamberti Cannarts et quondam Ghibonis Bijsscops 

predicti ex uno et inter hereditatem (dg: Ottoni) dicti Ottonis ex alio 

tendens a dicto aggere retrorsum ad communitatem simul cum edificiis in 

dicto domistadio consistentibus atque cum stillicidio duas pedatas in 

latitudine versus dictam hereditatem dicti Ottonis continente ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Engberto Roncke promittentes indivisi cum 

tutore super omnia warandiam et obligationem deponere (dg: excepto et) 

excepto #onere ad dictum domistadium spectante# dictum aggerem 

Hijnthamensem (dg: ?ac) tenendum aggerandum et observandum (dg: ad lo 

prout et in quantum dictus agger Hijnthamensis se extendet) #scilicet in 

ea longitudine# #qua# dictum domistadium se extendet iuxta aggerem 

predictum ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 157r 08 za 16-06-1403. 

Destijds hadden Arnoldus Stamelart van Bruheze, zijn vrouw jkvr Gertrudis, 

en de broers Johannes, Henricus en Mathijas, wettige kvw Willelmus Jans 

soen, verkocht aan Zegherus van Baerle de helft van de beesten gnd 

horenquic, de helft van de paarden en de helft van de schapen, die op de 

goederen gnd het Groet Goit van Bruhuijs staan, in Bakel, echter 

uitgezonderd 4 koeien en 1 paard, die voornoemde Arnoldus Stamelart voor 

eigen gebruik heeft behouden, onder voorwaarde dat voornoemde helften van 

de beesten, paarden en schapen, de 4 koeien en het paard uitgezonderd, 

zullen verblijven en gevoed zullen worden op de goederen gnd het Groet Goit 

te Bruheze, gedurende 9 jaar. Voornoemde Arnoldus van Bruheze beloofde 

thans aan voornoemde Zegherus dat voornoemde helften van de beesten, 

paarden en schapen, de 4 koeien en het paard uitgezonderd, zullen 

verblijven en gevoed zullen worden op voornoemde goederen, gnd het Groet 

Goet te Bruheze, gedurende 7 jaar, ingaande heden. 

 

Solvit. Scabini noluerunt. ?Testes. 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Arnoldus Stamelart de 

Bruheze domicella Gertrudis eius uxor legitima Johannes Henricus et 

Mathijas fratres liberi legitimi quondam Willelmi Jans soen legitime 

vendidissent Zeghero de Baerle medietatem bestiarum dictarum horenquic 

medietatem equorum et medietatem ovium qui supra bona dicte tGroet Goit 
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de Bruhuijs consistent sita in parochia de Bakel demptis tamen de 

predictis bestiis #et equis# quatuor vaccis et uno equo quos dictus 

Arnoldus Stamelart ad suum usum proprium obtinuit tali conditione quod 

dicte medietas bestiarum medietas equorum et medietas ovium dictis 

quatuor vaccis et uno equo demptis (dg: manebunt) #manerent# pascentur et 

(dg: nutent) #nutrieri debentur# super dictis bonis tGroet Goit te 

Bruheze vocatis per spacium novem annorum ut dicebat constitutus igitur 

coram scabinis infrasciptis dictus Arnoldus de Bruheze promisit super 

habita et habenda dicto Zeghero quod huiusmodi medietas bestiarum 

dictarum horenquic medietas equorum et medietas ovium #et inde 

provenienda et nutrienda# (dg: sibi venditas) dictis quatuor vaccis et 

uno equo demptis manebunt nutrientur et pascentur super dictis bonis 

tGroet Goet te Bruheze nuncupatis ad spacium septem annorum datam 

presentium subsequentium immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 157r 09 za 16-06-1403. 

Yda dvw Henricus van Kilsdonc (dg: verklaarde door haar broer Marselius 

voldaan te zijn van) droeg over aan haar broer Marselius een b-erfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, die haar voornoemde broer Marselius aan 

voornoemde Yda beloofd had, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle 

goederen van voornoemde Marselius, die hij heeft of zal verkrijgen. 

 

Yda filia quondam Henrici de Kilsdonc (dg: palam recognovit sibi plenarie 

fore satisfactum de #ab Marselio suo fratre#) hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam (dg: dictus) 

Marselius #eius frater# promiserat dicte Yde se daturum et soluturum 

hereditarie purificationis ex omnibus et singulis bonis dicti Marselii ab 

eo habitis et habendis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat (dg: clamans inde quitum testes Aa et Roesmont datum supra) 

#hereditarie supportavit dicto Marselio suo fratri# promittens super 

omnia ratam servare. Testes Aa et Roesmont datum supra. 

 

1183 f.157v. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 16-06-1403. 

 secunda post sacramenti: maandag 18-06-1403. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 19-06-1403. 

 

BP 1183 f 157v 01 za 16-06-1403. 

Marselius van Kijlsdonc zvw Henricus verkocht aan Johannes Oeijveer zv 

Johannes een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Dinther, ter plaatse gnd 

Boeghe, tussen Gerardus van Kijlsdonc enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 30 schelling swart, een 

b-erfcijns aan de heer van Helmond en de cijns aan de naburen aldaar. 

 
!Mersilius de Kijlsdonc filius quondam Henrici hereditarie vendidit 

Johanni Oeijveer filio Johannis hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex domo et orto #dicti venditoris# sitis in parochia de 

Dijnther ad locum dictum Boeghe inter hereditatem Gerardi de Kijlsdonc ex 

uno et inter communem plateam ex alio promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu XXX 

solidorum swart et hereditario censu domini de Helmont (dg: annuatim 

prius exinde de jure solvendis atque hereditario) censu vicinorum ibidem 

annuatim exinde prius de jure solvendis et sufficientem facere super 

habita et habenda. Testes Aa et Roesmont datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1183 f 157v 02 ma 18-06-1403. 

De broers Willelmus en Henricus, kvw Johannes van Haren, en Henricus van 

Krekelhoeven beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 50 oude Franse 

schilden of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 
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12+31+31+30+1=105 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Haren et 

Henricus de Krekelhoeven promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de 

Vario ad opus etc L aude scilde Francie seu valorem ad Remigii proxime 

persolvendos sub pena II. Testes #Uden et Danijel datum 2a post 

sacramenti#. 

 

BP 1183 f 157v 03 ma 18-06-1403. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios duos indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 157v 04 ma 18-06-1403. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan Sijmon van 

Vario, tbv etc, 44½ (dg: nieuwe) Gelderse gulden gemeenlijk Stramprooise 

gulden genoemd, aan hem beloofd door Johannes van Achel zvw Henricus van 

Achel. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke XLIIII !quatuor et 

dimidium (dg: novos) Gelre gulden communiter Stramproedsche gulden 

vocatos promissos sibi a Johanne de Achel filio quondam Henrici de Achel 

prout in litteris legitime supportavit Sijmoni de Vario ad opus etc cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 157v 05 ma 18-06-1403. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan Goeswinus Herinc 

zvw Johannes Kale 44½ Stramprooise gulden, aan hem beloofd door Johannes 

van Achel zvw Henricus van Achel. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke XLIIII et dimidium 

Stramproedsche gulden promissos sibi a Johanne de Achel filio quondam 

Henrici de Achel prout in litteris legitime supportavit Goeswino Herinc 

filio quondam Johannis Kale cum litteris et jure. Testes Danijel et 

Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 157v 06 ma 18-06-1403. 

Mr Johannes van Best droeg over aan Katherina ndv hr Willelmus van Aa 

ridder een hofstad, 20 voet breed en 40 voet lang, in Den Bosch, in een 

straatje dat loopt van de huizinge van wijlen Engelbertus Ludinc van de 

Dijk naar de huizinge van de vrouwe van Lake, tussen erfgoed van Arnoldus 

van Dijest zvw Henricus van Mierbeke enerzijds en erfgoed van Arnoldus van 

Wesel anderzijds, welke hofstad voornoemde mr Johannes van Best 

gerechtelijk gekocht had van Arnoldus Groet Art de jongere. De hofstad gaat 

na overlijden van voornoemde Katherina naar haar natuurljke dochter Agnes, 

bij haar verwekt door Johannes van de Dijk. 

 

Magister Johannes de Best quoddam domistadium XX pedatas in latitudine et 

XL pedatas in longitudine continens situm in Busco in quodam viculo 

tendente a domo habitationis #quondam# Engelberti Ludinc de Aggere versus 

mansionem domine de Lake inter hereditatem Arnoldi de Dijest filii 

quondam Henrici de Mierbeke et inter hereditatem Arnoldi de Wesel quod 

domistadium dictus magister Johannes de Best erga Arnoldum Groet Art 

juniorem per judicem mediante sententia scabinorum emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Katherine filie naturali domini 

Willelmi de Aa militis cum litteris !jure promittens ratam servare tali 

annexa conditione quod dictum domistadium post decessum dicte Katherine 

ad Agnetem eius filiam naturalem ab ea et Johanne de Aggere pariter 

genitam devoltur!. Testes Henricus et Willelmus datum secunda post 

sacramenti. 
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BP 1183 f 157v 07 ma 18-06-1403. 

Destijds had voornoemde mr Johannes van Best voornoemde hofstad 

gerechtelijk gekocht van voornoemde Arnoldus Groet Art de jongere, namelijk 

voor 100 Hollandse gulden. Johannes van de Dijk beloofde thans voornoemde 

mr Johannes schadeloos te houden van die 100 gulden. 

 

Notum siit universis quod cum dictus magister Johannes de Best dictum 

domistadium erga dictum Arnoldum Groet Art juniorem per judicem emendo 

acquisuisset prout in litteris videlicet pro centum Hollant gulden 

constitutus (dg: dictus) Johannes de Aggere coram !infrascriptis et 

promisit super omnia dictum magistrum Johannem de premissis centum 

florenis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 157v 08 ma 18-06-1403. 

Willelmus van Oerscot zvw Johannes van der Capellen droeg over aan Wellinus 

van Beke de helft van 78 Franse kronen, aan voornoemde Willelmus en 

Wellinus beloofd8 door de broers Willelmus en Henricus, kvw Johannes van 

Haren, en Henricus van Krekelhoeven. 

 

Willelmus de Oerscot filius quondam Johannis van der Capellen medietatem 

septuaginta octo aureorum denariorum communiter Vrancrijc (dg: co) cronen 

vocatum! promissas! dicto Willelmo et Wellino de Beke a Willelmo et 

Henrico fratribus liberis quondam Johannis de Haren #et Henrico de 

Krekelhoeven# prout in litteris legitime supportavit dicto Wellino cum 

litteris et jure. Testes Aa et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 157v 09 ma 18-06-1403. 

Ghibo Lobbe droeg over aan Aleijdis wv Theodericus Ywani een b-erfcijns van 

20 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, gaande uit 1 zesterzaad 

roggeland, in Schijndel, naast de kerk aldaar, tussen Henricus Godewert 

enerzijds en Gerardus van Aa anderzijds. 

 

Ghibo Lobbe annuum et hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie Remigii ex una sextariata terre siliginee sita in parochia de 

Scijnle juxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Henrici Godewert ex uno 

latere et inter hereditatem Gerardi de Aa ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Aleijdi relicte quondam (dg: Ywani) Theoderici 

Ywani cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 157v 10 di 19-06-1403. 

Theodericus van Rode snijder maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 1 oude schild of ander paijment van dezelfde waarde, met 

Sint-Jan-Baptist te betalen, aan hem verkocht door Ghisbertus die Veer zvw 

Lambertus Clemenssen soen. 

 

Theodericus de Rode sartor hereditarium censum unius denarii antiqui aude 

scilt communiter vocati boni auri et iusti ponderis seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis Johannis 

baptiste venditum sibi a Ghisberto die Veer filio quondam Lamberti 

Clemenssen soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Aa et Broeder 

datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1183 f 157v 11 di 19-06-1403. 

Willelmus Broeder beloofde aan Sijmon van Vario, tbv Anthonius van Monte 

Fija tbv etc, 16 Engelse nobel met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 

                         
8 Zie ← BP 1183 f 061r 07 ma 06-11-1402, belofte 78 Franse kronen of de 

waarde ervan in goud, goed Vlaams geld te betalen op zo 25-03-1403. 
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11+31+31+30+1=104 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus Broeder promisit super omnia Sijmoni de Vario ad opus Anthonii 

de Monte Fija ad opus etc XVI Engels nobel ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes (dg: Aa et) datum supra. 

 

BP 1183 f 157v 12 di 19-06-1403. 

Johannes die Wechter van Gorichem, Walterus van Oekel en Adrianus Mijkart 

beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 96 oude Franse schilden met Sint-

Remigius-Belijder aanstaande (ma 01-10-1403; 11+31+31+30+1=104 dgn) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Johannes die Wechter de Gorichem Walterus de Oekel et Adrianus Mijkart 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc nonaginta 

sex auden scilden Francie ad festum beati Remigii confessoris proxime 

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

 

1183 f.158r. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 19-06-1403. 

 quarta post sacramenti: woensdag 20-06-1403. 

 quarta post octavas sacramenti: woensdag 27-06-1403. 

 

BP 1183 f 158r 01 di 19-06-1403. 

Jacobus zvw Johannes Coelman van Waderle verkocht aan Johannes Hermans soen 

van Ourle een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in 

Waderle te leveren, gaande uit een erfgoed, gnd dat Rot, in Waderle, tussen 

Tielmannus Scampart enerzijds en Willelmus van Houbraken anderzijds, welke 

pacht aan hem was verkocht door Hermannus Buc zvw Henricus Buc zvw Henricus 

Bucs soen van Eijmeric. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Coelman de Waderle hereditariam paccionem 

trium modiorum siliginis mensure de Waderle solvendam hereditarie 

purificationis et in Waderle tradendam ex quadam hereditate dicta 

communiter dat Rot sita in parochia de Waderle inter hereditatem 

Tielmanni Scampart ex uno et inter hereditatem Willelmi #de# Houbraken ex 

alio venditam sibi ab Hermanno Buc filio quondam Henrici Buc filii 

quondam Henrici Bucs soen de Eijmeric prout in litteris hereditarie 

vendidit Johanni Hermans soen de Ourle (dg: promisit super omnia cum 

litteris) supportavit cum litteris et #aliis# jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et 

Broeder datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1183 f 158r 02 di 19-06-1403. 

Goeswinus Moedel van der Donc, Florencius Florijs van Kijfhoec schout in 

Den Bosch en Thomas van de Kelder beloofden aan de secretaris, tbv 

Anthonius van Monte Fija en gezellen etc, 36 oude Franse schilden met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 11+31+31+30+1=104 dgn) te betalen op 

straffe van 1. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc Florencius Florijs de Kijfhoec sculthetus 

in Busco et Thomas de Penu promiserunt indivisi super omnia mihi 

{liggende streep om ruimte op te vullen} ad opus Anthonii de Monte Fija 

et sociorum etc (dg: XVIII au) XXXVI aude scilde Francie ad Remigii 

proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Coptiten et Broeder datum 

3a post sacramenti. 

 

BP 1183 f 158r 03 di 19-06-1403. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 158r 04 di 19-06-1403. 

Johannes van Gewanden en Engbertus zvw Jacobus Aven soen beloofden aan 

Gerardus die Wael zvw Ghisbertus, tbv Aelbertus die Wael, 80½ oude schild 

of de waarde (dg: in goud) met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te 

betalen. 

 

Johannes de Gewanden #et Engbertus filius quondam Jacobi Aven soen# 

promiserunt super omnia Gerardo die Wael filio quondam Ghisberti ad opus 

Aelberti die Wael LXXX et dimidium aude scilde seu valorem (dg: in auro) 

ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Broder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 158r 05 di 19-06-1403. 

(dg: Ghiselbertus nzvw Franco van Ghestel droeg al zijn erfgoederen en 

erfelijke goederen, die hij heeft of zal verkrijgen, over aan Oda dvw 

Aerlewinus Wisscart). 

 

(dg: Ghiselbertus filius naturalis quondam VFranconis de Ghestel omnes 

hereditates suas ac bona sua hereditaria ab eodem habita ac habenda 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat legitime supportavit 

Ode filie quondam Aerlewini Wisscart promittens super omnia ratam 

servare). 

 

BP 1183 f 158r 06 di 19-06-1403. 

(dg: Voornoemde Ghiselbertus nzvw Franco van Ghestel droeg al zijn roerende 

en gerede goederen, die hij heeft of zal verkrijgen, over aan voornoemde 

Oda dvw Aerlewinus Wisscart. Zouden voornoemde Ghiselbertus en Oda samen 

kinderen krijgen, ?dan zullen ?echter voornoemde erfelijke goederen en 

erfgoederen van voornoemde Ghiselbertus naar die kinderen gaan, waarbij 

voornoemde Oda altijd het vruchtgebruik houdt in voornoemde roerende en 

erfelijke goederen en erfgoederen). 

 

(dg: Dictus Ghiselbertus omnia bona sua mobilia et parata #ab eo habita 

et habenda# quocumque locorum consistentia ut dicebat hereditarie 

supportavit dicte Ode promittens super omnia ratam servare tali 

conditione apposita si contingerit dictum Ghiselbertum et Odam pueres ab 

eis generandis! ?quod ?tamen dicta bona hereditaria et hereditates dicti 

Ghiselberti ad dictos pueros pleno jure devolventur et succedent salvo 

semper dicte Ode in dictis bonis mobilibus et p hereditariis et 

hereditatibus suo usufructu). 

 

BP 1183 f 158r 07 di 19-06-1403. 

Goeswinus Moedel van der Donc, Thomas van de Kelder en Gerardus zvw 

Johannes zvw Johannes Bathen soen beloofden aan de secretaris, tbv 

Anthonius van Monte Fija etc, 36 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403; 11+31+31+30+1=104 dgn) te betalen, op straffe 

van 1. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc Thomas de Penu et Gerardus filius quondam 

Johannis filii quondam Johannis Bathen soen promiserunt indivisi super 

omnia mihi ad opus Anthonii de Monte Fija etc XXXVI aude scilde Francie 

ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Dijnther et 

Uden datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1183 f 158r 08 di 19-06-1403. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 
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BP 1183 f 158r 09 di 19-06-1403. 

Gerardus Bresser zvw Henricus zvw Henricus Bresser deed tbv Katherina wv 

Willelmus Bresser en kv voornoemde Katherina en wijlen Willelmus afstand 

van een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit goederen van Woltherus van Audenhoven, gnd 

Pettelaer, in Ghestel, in de heerlijkheid van de heer van Perwijs, welke 

pacht aan wijlen voornoemde Henricus zvw Henricus Bresser was verkocht door 

voornoemde Woltherus van Audenhoven. 

 

Gerardus (dg: filius) Bresser filius quondam Henrici filii quondam 

Henrici Bresser super hereditaria paccione duodecim lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot solvenda hereditarie purificationis et in Oerscot 

tradenda ex bonis Woltheri de Audenhoven dictis communiter Pettelaer 

sitis in parochia de Ghestel in dominio domini de Perewijs atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis vendita dicto quondam 

Henrico filio quondam Henrici Bresser a dicto Wolthero de Audenhoven 

prout in litteris atque super toto jure etc ad opus Katherine relicte 

quondam Willelmi Bresser et liberorum dictorum Katherine et quondam 

Willelmi hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 158r 10 wo 20-06-1403. 

Goeswinus Moedel van der Donc, Theodericus Bathen soen en Gerardus zvw 

Johannes Bathen soen beloofden aan Andreas van Drodis, tbv Anthonius etc, 

36 oude Franse schilden met Sint-Remigius-Belijder aanstaande (ma 01-10-

1403; 10+31+31+30+1=103 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Goeswinus Moedel van der Donc Theodericus Bathen soen et Gerardus filius 

quondam Johannis Bathen soen promiserunt super omnia Andree de Drodis ad 

opus Anthonii etc XXXVI auden scilden Francie ad festum beati Remigii 

confessoris proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Aa et 

Roesmont datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1183 f 158r 11 wo 20-06-1403. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 158r 12 wo 27-06-1403. 

Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Goeswinus Moedel van der 

Donc (1) een huis en tuin, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van Agnes Mersmans enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes 

Bubben soen anderzijds, zoals dit huis en de tuin behoorden aan wijlen 

Johannes Pape Jan, aan eerstgenoemde Johannes verkocht door jkvr Aleijdis 

wv voornoemde Johannes Pape Jan en haar kinderen Johannes, Willelmus, 

Gerardus, Gertrudis en Elizabeth, (2) !voornoemd huis en erf van Johannes 

gnd Tekens soen en zijn vrouw Ermgardis, in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, aan Jordanus zvw Arnoldus Tielkini gerechtelijk verkocht 

door Johannes zvw Rodolphus Koijt, welk huis en erf eerstgenoemde Johannes 

gekocht had van voornoemde Jordanus zvw Arnoldus Tielkini, {beiden} belast 

met (a) 2 oude groten en 2 oude zwarte tournosen voor hertogencijns, (b) 

een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, (c) een b-erfcijns van 5 pond 

geld; voor eerstgenoemde Johannes hierin gereserveerd (d) een n-erfcijns 

van 7 Hollandse gulden geld van Willelmus, welke cijns voornoemde Goeswinus 

Moedel beloofde aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Johannes filius quondam Godefridi de Erpe domum et ortum cum suis 

attinentiis singulis et universis sitos in Busco in loco dicto 

Wijnmoelenberch inter hereditatem Agnetis Mersmans ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Bubben soen ex alio prout huiusmodi domus et 
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ortus cum (dg: suis attinentiis) dictis eorum attinentiis ad quondam 

Johannem Pape Jan pertinere consueverunt venditos sibi a domicella 

Aleijde relicta dicti quondam Johannis Pape Jan Johanne Willelmo Gerardo 

Gertrude et Elizabeth eius liberis prout in litteris atque !dictam domum 

et aream Johannis dicti Tekens soen et Ermgardis sue uxoris sitam in 

Busco ad locum dictum Wijnmoelenberch venditam Jordano filio quondam 

Arnoldi Tielkini a Johanne filio quondam Rodolphi Koijt per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco et quam domum et aream primodictus 

Johannes erga prefatum Jordanum filium quondam Arnoldi Tielkini emendo 

acquisierat prout (dg: in litteris) hec in quibusdam litteris scabinorum 

de Busco super hiis confectis plenius continentur hereditarie supportavit 

Goeswino Moedel van der Donc cum omnibus litteris quas habuit mentionem 

de premissis ut dicebat facientibus et toto jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem deponere exceptis #II aude grote ende twe 

aude swart Tornoijs pro# censu domini nostri ducis atque hereditario 

censu viginti solidorum antique pecunie necnon hereditario censu quinque 

librarum monete annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat salvo tamen 

primodicto Johanni in premissis et sibi reservato hereditario censu 

septem Hollant gulden monete Willelmi quem dictus Goeswinus Moedel 

primodicto Johanni dare et solvere promisit annuatim et hereditarie ex 

premissis iuxta continentiam litterarum inde confectarum ut dicebat. 

Testes Aa et Roesmont datum quarta post octavas sacramenti. 

 

BP 1183 f 158r 13 wo 27-06-1403. 

Een brief maken van de wederbelofte dat voornoemde Goeswinus Moedel 

beloofde aan eerstgenoemde Johannes de cijns van 7 Holland gulden, geld van 

graaf Willelmus, met Sint-Jan-Baptist te betalen, voor het eerst met Sint-

Jan over een jaar {wo 24-06-1405} gaande uit voornoemde goederen. 

 

Et fiet littera de repromissione quod dictus Goeswinus Moedel promisit se 

daturum et soluturum primodicto Johanni hereditarium censum septem 

Hollant gulden monete comitis Willelmi seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris hereditarie nativitatis Johannis baptiste et primo solutionis 

termino a nativitatis Johannis proxime futuro ultra annum ex premissis et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 158r 14 wo 27-06-1403. 

Mr Johannes van Hees zv Godefridus van Gheel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Magister Johannes de Hees filius Godefridi de Gheel prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.158v. 

 quarta post sacramenti: woensdag 20-06-1403. 

 in octavis sacramenti: donderdag 21-06-1403. 

 

BP 1183 f 158v 01 wo 20-06-1403. 

Jordanus zvw Theodericus van Herende droeg over aan zijn zoon Willelmus de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Schijndel, (1) de helft van 3½ bunder 

beemd, gnd Merendoncs Hoeve, ter plaatse gnd Eilde, tussen Johannes van den 

Hoevel Serijs soen enerzijds en Marselius Peters soen van Zoemeren en 

Henricus gnd Heijnken sPapen soen anderzijds, (2) een stuk land, ter 

plaatse gnd die Hezewiker Steghe, ter plaatse gnd die Groet Hoeve, tussen 

Mijchael Willems soen van Overacker enerzijds en Elizabeth sv voornoemde 

Mijchael anderzijds, (3) een stuk land, gnd den Huijsacker, tussen Yda dvw 

Willelmus van Overacker enerzijds en Gerardus van Overacker en Lambertus 

gnd Luijten Hannen soen anderzijds, (4) een stuk land, gnd den Gansacker, 

tussen Johannes Reijnkens soen enerzijds en Johannes van den Nuwenhuijse 

anderzijds, (5) een stuk land, gnd den Boenacker, tussen Arnoldus Willems 

soen enerzijds en Metta van Gherwen en haar zoon Paulus anderzijds, (6) een 
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stuk land, gnd Ver Yden Wech, tussen Roverus van den Borne enerzijds en 

Jacobus Hutten soen anderzijds, (7) de helft van een stuk beemd, ter 

plaatse gnd die Hard Beemde, tussen Bonifacius zvw Lambertus van der 

Hommelhezen enerzijds en Johannes zvw Johannes Scijnkens soen anderzijds, 

welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft die behoort aan 

Rijcardus Willems soen, (8) een stuk beemd, ter plaatse gnd die Hard 

Beemde, tussen Willelmus van Houthem enerzijds en Arnoldus Eghen 

anderzijds, (9) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, die 

Henricus van Evershoet moest leveren aan voornoemde Jordanus. Voornoemde 

Willelmus zal 1/3 deel voor zijn rekening nemen van alle lasten, die 

voornoemde Jordanus uit voornoemde goederen en zijn andere erfgoederen en 

goederen heeft, uitgezonderd een b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia 

aan dekaan en kapittel van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, die voornoemde 

Willelmus alleen vanaf nu zal betalen, zó dat voornoemde Jordanus en zijn 

andere erfgoederen en goederen daarvan geen schade ondervinden. Twee 

brieven. Beiden hebben betaald. 

 

Solverunt ambo. Duplicetur. 

Jordanus filius quondam Theoderici de Herende (dg: quamdam) hereditates 

infrascriptas sitas in parochia de Scijnle primo videlicet (dg: quamdam) 

medietatem trium et dimidii bonariorum prati dictorum Merendoncs Hoeve 

sitorum in loco dicto Eilde inter hereditatem Johannis van den Hoevel 

Serijs soen ex uno et inter hereditatem Marselii Peters soen de Zoemeren 

et Henrici dicti Heijnken sPapen soen ex alio atque peciam terre sitam 

(dg: ibidem) ad locum dictum die Hezewiker Steghe in loco dicto die Groet 

Hoeve inter hereditatem Mijchaelis Willems soen de Overacker ex uno et 

inter hereditatem (dg: Mijch) Elizabeth (dg: fi) sororis dicti Mijchaelis 

ex alio necnon peciam terre dictam den (dg: Gansacker sitam) Huijsacker 

sitam inter hereditatem Yde filie quondam Willelmi de Overacker ex uno et 

inter hereditatem Gerardi de Overacker et Lamberti dicti Luijten Hannen 

soen ex alio item peciam terre dictam den Gansacker sitam inter 

hereditatem Johannis Reijnkens soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

van den Nuwenhuijse ex alio item peciam terre dictam den Boenacker sitam 

inter hereditatem Arnoldi Willems soen ex uno et inter hereditatem Mette 

de Gherwen et Pauli eius filii ex alio item peciam terre dictam Ver Yden 

Wech sitam inter hereditatem Roveri van den Borne ex uno et inter Jacobi 

Hutten soen ex alio item (dg: peciam terre) #medietatem pecie prati# site 

in loco dicto die Hard Beemde inter hereditatem Bonifacii filii (dg: Li) 

quondam Lamberti van der Hommelhezen ex uno et inter hereditatem Johannis 

filii quondam Johannis Scijnkens soen ex alio et que medietas dicte (dg: 

prat) pecie prati annuatim dividitur contra reliquam medietatem eiusdem 

pecie prati ad Rijcardum Willems soen spectantem atque peciam prati sitam 

in dicto loco die Hard Beemde vocato inter hereditatem Willelmi de 

Houthem ex uno et inter hereditatem Arnoldi Eghen ex alio atque 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Helmont quam 

paccionem (dg: Arnoldus Goideweirt van den Tommelen dicto Jordano) 

Henricus de Evershoet prefato Jordano solvere tenebatur annuatim ut ipse 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo (dg: filio dicti Jordani) suo 

filio promittens super omnia ratam servare tali conditione quod iamdictus 

Willelmus #╫ {hier BP 1183 f 158v 02 invoegen}# (dg: quecumque onera ex 

premissis hereditarie solvenda et ad premissa de jure spectantia anno) 

#nunc# deinceps #annuatim et perpetue# dabit et exsolvet terminis et loco 

in hiis consuetis (dg: annu) sic quod dicto Jordano et ad et supra alias 

hereditates et bona dicti Jordani dampna non eveniant quovis modo in 

futurum ut ipse recognovit et super omnia promisit dicto suo patri. 

Testes Aa et Broeder datum quarta post sacramenti. 

 

BP 1183 f 158v 02 wo 20-06-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 158v 01}. ╫. 

unam terciam partem omnium onerum que #onera# dictus Jordanus ex 

premissis et quibuscumque ceteris suis hereditatibus et bonis solvere 
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tenetur annuatim excepto hereditario censu decem solidorum antique 

pecunie decano et capitulo sancti Johannis ewangeliste in Busco solvendo 

quem idem integraliter et solus nunc deinceps solvere tenebitur annuatim. 

 

BP 1183 f 158v 03 wo 20-06-1403. 

Arnoldus {ruimte onbeschreven gelaten}, Willelmus van Zelant Coenen soen, 

Leonius zv Petrus Loeijers en Elijas gnd Eelken Jans soen van Helvoirt 

beloofden aan Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel 150 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Andreas-Apostel (vr 30-11-1403) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 18-05-1404). Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponatur in duabus litteris. 

Arnoldus {ruimte onbeschreven gelaten} Willelmus de Zelant Coenen soen 

Leonius filius Petri (dg: Loijer) Loeijers et Elijas dictus Eelken Jans 

soen de Helvoirt promiserunt indivisi super habita et habenda Hermanno de 

Os filio quondam Willelmi de Panhedel centum et quinquaginta Hollant 

gulden monete comitis Willelmi seu valorem pro una medietate Andree 

apostoli et pro reliqua medietate penthecostes proxime futurum (dg: pers) 

persolvendos. Testes. 

 

BP 1183 f 158v 04 wo 20-06-1403. 

Voornoemde Arnoldus {ruimte onbeschreven gelaten}, Willelmus van Zelant 

Coenen soen, Leonius zv Petrus Loeijers en Elijas gnd Eelken Jans soen van 

Helvoirt beloofden aan voornoemde Hermannus van Os zvw Willelmus van 

Panhedel 150 Hollandse gulden voornoemd geld {van graaf Willelmus} of de 

waarde, een helft te betalen met Sint-Andreas-Apostel over een jaar (zo 30-

11-1404) en de andere helft met Pinksteren over een jaar (zo 07-06-1405). 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Et ponatur in duabus litteris. 

Dicti quatuor promiserunt indivisi super habita et habenda dicto Hermanno 

centum et quinquaginta Hollant gulden dicte monete seu valorem pro una 

medietate a festo beati Andree apostoli proxime (dg: et pro reliqua) 

ultra annum et pro reliqua medietate a festo penthecostes proxime futuro 

ultra annum persolvendos. 

 

BP 1183 f 158v 05 wo 20-06-1403. 

Voornoemde Arnoldus {ruimte onbeschreven gelaten}, Willelmus van Zelant 

Coenen soen, Leonius zv Petrus Loeijers en Elijas gnd Eelken Jans soen van 

Helvoirt beloofden aan voornoemde Hermannus van Os zvw Willelmus van 

Panhedel 163 Hollandse gulden voornoemd geld {van graaf Willelmus} of de 

waarde, ¼ deel te betalen met Sint-Remigius (ma 01-10-1403), ¼ deel met 

Kerstmis (di 25-12-1403), ¼ deel met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404) en ¼ 

deel met Sint-Jan over een jaar (di 24-06-1404). Opstellen in 4 brieven. 

 

Et ponatur in 4 litteris. 

Dicti quatuor promiserunt indivisi super habita et habenda dicto Hermanno 

centum et sexaginta tres Hollant gulden dicte monete seu valorem pro una 

quarta parte Remigii pro 2a quarta parte nativitatis Domini pro 3a quarta 

parte pasche #proxime futurum# et pro ultima quarta parte #a# nativitatis 

Johannis baptiste proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes. 

 

BP 1183 f 158v 06 wo 20-06-1403. 

Voornoemde Arnoldus {ruimte onbeschreven gelaten}, Willelmus van Zelant 

Coenen soen, Leonius zv Petrus Loeijers en Elijas gnd Eelken Jans soen van 

Helvoirt beloofden aan voornoemde Hermannus van Os zvw Willelmus van 

Panhedel 163 Hollandse gulden voornoemde geld {van graaf Willelmus} of de 

waarde, ¼ deel te betalen met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-1404), 

¼ deel met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1404), ¼ deel met Pasen over 

een jaar (zo 30-03-1404) en ¼ deel met Sint-Jan over twee jaar (wo 24-06-
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1405). Opstellen in 4 brieven. 

 

Et ponatur in 4 litteris. 

Dicti quatuor promiserunt indivisi super habita et habenda dicto Hermanno 

centum et sexaginta (dg: sex) tres Hollant gulden dicte monete seu 

valorem pro una quarta parte a Remigii proxime futuro ultra annum pro 2a 

quarta parte a nativitatis Domini proxime futuro ulttra annum pro 3a 

quarta parte a pasche proxime futuro ultra annum et pro ultima quarta 

parte a nativitatis Johannis baptiste proxime futuro ultra duos aanos 

persolvendos. Testes. 

 

BP 1183 f 158v 07 do 21-06-1403. 

Henricus Feij droeg over aan zijn broer Mijchael Molijart 11 Stramprooise 

gulden, aan Hubertus Feij beloofd door Johannes van Os zvw Petrus van Os 

van Gewanden en Johannes Pau zv Jacobus Pau, welke 11 Stramprooise gulden 

Jutta wv Hubertus Feij had overgedragen aan voornoemde Henricus Feij. 

 

Henricus Feij undecim florenos aureos communiter Stramproedsche gulden 

vocatos promissos Huberto Feij a Johanne de Os filio quondam Petri de Os 

de Gewanden et Johanne Pau filio Jacobi Pau et quos undecim florenos 

aureos communiter Stramproedsche gulden vocatos Jutta relicta quondam 

Huberti Feij supportaverat dicto Henrico Feij prout hec in litteris 

scabinorum continetur legitime supportavit (dg: Henrico) Mijchaeli 

Molijart suo fratri cum litteris et aliis et jure. Testes (dg: Danijel) 

Uden et Danijel datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 158v 08 do 21-06-1403. 

Henricus Feij droeg over aan zijn broer Mijchael Molijart (1) 50 nieuwe 

gulden gnd Stramprooise gulden, aan Hubertus Feije beloofd door Willelmus 

Stevens soen, Lambertus Jans soen en Johannes zvw Henricus Roests soen, (2) 

30 nieuwe gulden, gnd Stramprooise gulden, aan voornoemde Hubertus Feije 

beloofd door Johannes van der Stegen Mijchiels soen, Willelmus van Bakel, 

Stephanus zvw Nijcholaus van den Schoer en Hermannus zv Henricus van 

Balleijn, welke 50 en 30 Stramprooise gulden Jutta wv voornoemde Hubertus 

Feije had overgedragen aan voornoemde Henricus Feij. 

 

Henricus Feij quinquaginta novos aureos florenos communiter 

Stramproedsche gulden vocatos promissos Huberto Feije a Willelmo Stevens 

soen Lamberto Jans soen et Johanne filio quondam Henrici Roests soen 

atque triginta aureos florenos novos communiter Stramproedse gulden 

vocatos promissos dicto Huberto Feije a Johanne van der Stegen Mijchiels 

soen Willelmo de Bakel Stephano filio quondam Nijcholai van den Schoer et 

Hermanno filio Henrici de Balleijn et quos quinquaginta et triginta novos 

aureos florenos communiter Stramproedsche gulden vocatos Jutta relicta 

dicti quondam Huberti Feije supportaverat dicto Henrico Feij prout hec in 

quibusdam litteris legitime supportavit Mijchaeli Molijart suo fratri cum 

litteris et aliis et jure (dg: testes) occasione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 158v 09 do 21-06-1403. 

Johannes zvw Theodericus Tijmmerman gaf uit aan Bernardus van Veen een 

stukje erfgoed, gnd Tijmmermans Hostat, in Vught Sint-Petrus, tussen Jutta 

Schiets enerzijds en Arnoldus van den Cloet, met een waterlaat gnd gemeijn 

waterlaet ertussen, anderzijds, welk stukje voornoemde Johannes zvw 

Theodericus Tijmmermans gekocht had van Henricus Dicbier zv Godefridus als 

ontvanger van de hertogin van Brabant; de uitgifte geschiedde voor 1¼ hoen 

als hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Lambertus te betalen. 

 

Johannes (dg: Tijmmerman multor) filius quondam Theoderici Tijmmerman 

(dg: peciam terre hereditatis) particulam hereditatis dictam Tijmmermans 

Hostat sitam in parochia de Vucht sancti Petri inter hereditatem Jutte 
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Schiets ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Cloet quodam 

aqueductu dicto gemeijn waterlaet interiacente ex alio quam particulam 

hereditatis predictam dictus Johannes filius quondam Theoderici 

Tijmmermans erga Henricum Dicbier filium Godefridi tamquam receptorem 

domine nostre ducisse Brabantie emendo acquisivit ut dicebat (dg: 

hereditarie supportavit Bernardo de Veen promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere testes) dedit ad 

hereditarium censum Bernardo de Veen ab eodem hereditarie possidendam pro 

(dg: hereditario censu XX solidorum monete dando et in B) pro uno (dg: 

pullo) et (dg: dif) #quarta parte# pulli pro censu domini ducis annuatim 

exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditario censu XX 

solidorum monete dando sibi ab alio hereditarie Lamberti promittens super 

omnia ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

1183 f.159r. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 21-06-1403. 

 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 22-06-1403. 

 quinta post Willibrordi: donderdag 08-11-1403. 

 

BP 1183 f 159r 01 do 21-06-1403. 

Hr Willelmus van Aa ridder en zijn zonen Florencius en Gerardus verkochten 

aan Arnoldus zvw Johannes Roeskens van Best een beemd, gnd Lijerincs Beemt, 

in Oirschot, in de herdgang van Best, ter plaatse gnd die Diefstege, tussen 

erfg vw Henricus van den Spijker enerzijds en de gemeint anderzijds, met 

beide einden strekkend aan de gemeint, belast met de grondcijns. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles Florencius et Gerardus eius filii quoddam 

pratum dictum Lijerincs Beemt situm in parochia de Oerscot in pastoria de 

Best ad locum dictum die Diefstege inter hereditatem heredum quondam 

Henrici van den Spijker ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex 

alio tendens cum utroque fine ad communitatem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo filio quondam Johannis Roeskens (dg: soe) de Best 

promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini #fundi# (dg: ducis) annuatim exinde de jure 

solvendo ut dicebant. Testes Uden et Broeder datum in octavis sancti 

sacramenti. 

 

BP 1183 f 159r 02 do 21-06-1403. 

Henricus van Loijt en zijn vrouw Agnes dvw Willelmus Zuermont verkochten 

aan Arnoldus van den Hagen molenaar ev Elsbena dvw voornoemde Willelmus, en 

Yda en Maria, dvw voornoemde Willelmus Zuermont, 1/5 deel, dat aan 

voornoemde Agnes gekomen was na overlijden van haar ouders, in erfgoederen 

en erfelijke goederen van wijlen voornoemde Willelmus, gelegen onder 

Veghel. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Henricus de Loijt maritus legitimus Agnetis sue uxoris filie quondam 

Willelmi Zuermont et dicta Agnes cum eodem tamquam cum tutore quintam 

partem dicte Agneti de morte suorum quondam parentum successione 

hereditaria! advolutam in quibuscumque hereditatibus et bonis 

hereditariis dicti quondam Willelmi (dg: infr) quocumque locorum infra 

parochiam de Vechel sitis ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo van 

den Hagen multori marito et tutori legitimo Elsbene sue uxoris filie 

dicti quondam Willelmi Yde et Marie filiabus dicti quondam Willelmi 

Zuermont promittentes indivisi cum tutore super omnia warandiam (dg: et 

obligationem i). Testes (dg: d) Uden et Danijel datum supra. Tradetur 

littera dicto Arnoldo. 

 

BP 1183 f 159r 03 do 21-06-1403. 

Willelmus die Coninc van Scijndel ev Batha dvw Johannes Bloijman van 

Dijnther verkocht aan Henricus Bloijman zvw voornoemde Johannes Bloijman 
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1/8 deel, dat aan voornoemde Batha gekomen was na overlijden van haar 

ouders, in alle erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes Bloijman, 

gelegen onder Sint-Oedenrode. 

 

Willelmus die Coninc de Scijndel maritus et tutor legitimus Bathe sue 

uxoris filie quondam Johannis Bloijman de Dijnther octavam partem (dg: 

que) dicte Bathe de morte suorum quondam parentum successione 

hereditaria! advolutam in omnibus hereditatibus dicti quondam Johannis 

Bloijman quocumque locorum infra parochiam de Rode #sancte Ode# situatis 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Bloijman filio dicti quondam 

Johannis Bloijman promittens super omnia warandiam !ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 159r 04 do 21-06-1403. 

Engelberna gnd Ghijs wv Gerardus Melijs van Westilborch droeg over aan haar 

kinderen Nijcholaus en Amelius, bij haar verwekt door {hier staan: ..} 

Herghi van Westilborch, haar vruchtgebruik in een huis, erf en tuin, in 

Westilburg, tussen Johannes van Arle en Nijcholaus Leppen enerzijds en 

voornoemde Engelberna en haar kinderen anderzijds. 

 

Engelberna (dg: de filia quondam) #dicta Ghijs# relicta quondam Gerardi 

Melijs de Westilborch cum tutore usufructum sibi competentem in domo et 

area ac orto sitis in Westilborch inter hereditatem Johannis de Arle (dg: 

ex) et hereditatem Nijcholai Leppen ex uno et inter hereditatem dicte 

Engelberne et suorum liberorum ex alio ut dicebat (dg: h) legitime 

supportavit Nijcholao et Amelio suis liberis ab ea et quondam {hier 

staan: ..} Herghi de Westilborch pariter genitis promittens cum tutore 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 159r 05 vr 22-06-1403. 

Voornoemde Amelius verkocht voornoemde goederen aan Johannes van Arle zvw 

Nijcholaus van Arle. Voornoemde Nijcholaus deed afstand. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus (dg: Nijcholaus et) Amelius premissa (dg: supportavit) 

vendiderunt! Johanni de Arle filio quondam Nijcholai de Arle promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere et hoc facto dictus 

Nijcholaus super premissis et jure ad opus dicti emptoris renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Danijel datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1183 f 159r 06 do 21-06-1403. 

Henricus gnd Meijnen soen zv Erardus gnd Erijt Steenken van Vucht verkocht 

aan Gerardus zvw Gerardus zvw Johannes Rutghers soen een huis en erf, in 

Vught Sint-Lambertus, tussen Henricus van Kreijel enerzijds en een muur 

behorend aan eerstgenoemde Henricus en aan erfg vw Paulus zvw Henricus 

Wouters soen anderzijds, samen met de helft van deze muur. 

 

Henricus (dg: filius) dictus Meijnen soen filius Erardi dicti Erijt 

Steenken de Vucht domum et aream sitam in parochia de Vucht sancti 

Lamberti inter hereditatem Henrici de Kreijel ex uno et inter (dg: 

hereditatem quondam) murum spectantem ad primodictum Henricum et ad 

heredes quondam Pauli filii quondam Henrici Wouters soen ex alio simul 

cum medietate dicti muri prout ibidem site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Gerardi filii quondam Johannis Rutghers 

soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Uden et Danijel datum in octavis sacramenti. 

{Aan einde van dit contract begint een haal die, via margine sinistra, 

doorloopt tot aan BP 1183 f 159r 09}. 



Bosch’ Protocol jaar 1403 05. 

 

49 

 

 

BP 1183 f 159r 07 do 21-06-1403. 

Henricus van Merlaer zvw Rodolphus vernaderde (dg: en de ander erkende hem 

niet zijn naderrecht) en droeg weer over. 

 

Henricus de Merlaer filius quondam Rodolphi prebuit (dg: et alter non 

recognovit sibi jus proximitatis testes datum supra) #et reportavit. 

Testes datum supra#. 

 

BP 1183 f 159r 08 do 21-06-1403. 

Erardus gnd Erijt Roelofs soen vernaderde, de ander (dg: erkende hem zijn 

naderrecht en hij behield) erkende hem niet zijn naderrecht en hij gaf het 

op volgens beslissing van voornoemde schepenen. 

 

Erardus dictus Erijt Roelofs soen prebuit et alter (dg: recognovit sibi 

jus proximitatis et obtinuit testes datum supra) #non recognovit sibi jus 

proximitatis et !et remisit hoc decreto scabinorum predictorum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 159r 09 do 08-11-1403. 

Erardus gnd Erijt Roelofs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Hier eindigt de haal die begon na BP 1183 f 159r 06}. 

{Later ertussen geschreven}. 

Erardus dictus Erijt Roelofs soen prebuit et reportavit. Testes Spijrinc 

et Becker datum quinta post Willibrordi. 

 

BP 1183 f 159r 10 do 21-06-1403. 

Henricus van Merlaer zvw Rodolphus van Merlaer gaf uit aan Hubertus 

Vlinckart zvw Johannes Vlinckarts (1) een stuk land en aangelegen 

heidekamp, in Uden, tussen kvw Jacobus van Dickelaer enerzijds en wijlen 

Henricus van den Elsen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 12 

cijnspenning aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan Johannes van 

Berlikem zvw Johannes. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Hubertus 

aan voornoemde Johannes van Berlikem tot onderpand (2) een kamp, in Uden, 

tussen kinderen gnd van den Eijkenhoevel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds. 

 

Henricus de Merlaer filius quondam Rodolphi de Merlaer (dg: quemdam 

campum) peciam terre et campum merice sibi adiacentem sitos in parochia 

de Uden inter hereditatem (dg: ?c) liberorum quondam Jacobi van Dickelaer 

ex uno et hereditatem (dg: He) quondam Henrici van den E[l]sen ex alio 

prout ibidem siti sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Huberto 

Vlinckart filio quondam Johannis Vlinckarts ab eodem hereditarie 

possidendos pro XII denariis censualibus domino fundi dandis etc atque 

pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco (dg: 

so) danda (dg: sibi) #Johanni de Berlikem filio quondam Johannis# ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens #dictus 

Henricus# super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem dictus Hubertus 

quemdam campum situm in dicta parochia inter hereditatem liberorum 

dictorum van den Eijkenhoevel ex uno et inter communem plateam ex alio 

prout ibidem situs est ut dicebat (dg: promittens super omnia habita et 

habenda warandiam) ad pignus imposuit dicto Johanni de Berlikem 

promittens super habita et habenda sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 159r 11 do 21-06-1403. 

Johannes Wijtman zvw Wijtmannus gnd Boekeleer droeg over aan Henricus zvw 
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Arnoldus gnd Heijenric een kamer9 met ondergrond, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, achter erfgoed van Johannes gnd Plattijnmaker, tussen erfgoed 

van Martinus die Decker enerzijds en Gerardus van der Weijden anderzijds, 

met een eind strekkend aan erfgoed van Goeswinus gnd Coman en met het 

andere eind aan erfgoed van voornoemde Johannes Plattijnmaker, met recht 

van weg vanaf de Vughterstraat naar voornoemde kamer over een weg van 

voornoemde Martinus die daar loopt, en met recht van weg vanaf de kamer tot 

aan de gemene stroom aldaar, welke kamer aan eerstgenoemde Johannes was 

verkocht10 door Everardus zv Willelmus van Eirde Plattijnmaker. 

 

Johannes Wijtman filius quondam Wijtmanni dicti Boekeleer quamdam cameram 

cum suo fundo sitam in Busco ad aggerem Vuchtensem retro hereditatem 

Johannis dicti Plattijnmaker inter hereditatem Martini die Decker ex uno 

et hereditatem Gerardi van der Weijden ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Goeswini dicti (dg: Coman) Coman et cum reliquo fine ad 

hereditatem dicti Johannis Plattijnmaker simul cum jure eundi et redeundi 

a vico Vuchtensi ad dictam cameram per viam dicti Martini ibidem 

tendentem et cum jure eundi et redeundi a dicta camera usque ad communem 

aquam ibidem currentem venditam primodicto Johanni ab Everardo filio 

Willelmi de Eirde factore plattijnnorum prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Arnoldi dicti Heijenric cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: d) Uden et !Uden datum (dg: supra) in 

octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 159r 12 do 21-06-1403. 

Henricus die Heerde alias gnd Maeckal verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Heerde alias dictus Maeckal prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.159v. 

 in octavis sancti sacramenti: donderdag 21-06-1403. 

 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 22-06-1403. 

 

BP 1183 f 159v 01 do 21-06-1403. 

Johannes nzv hr Henricus investiet van Geldrop, zijn broer Henricus en 

Rutgherus zvw Henricus nzvw Godefridus van Audenhoven priester beloofden 

aan Theodericus van Amelroden kassier van de hertogin 52 Stramprooise 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403) en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-

1404). 

 

Johannes filius naturalis domini Henrici investiti de Geldrop Henricus 

eius frater et Rutgherus filius quondam Henrici filii naturalis quondam 

(dg: Henr) Godefridi de Audenhoven presbitri promiserunt indivisi super 

omnia Theoderico van (dg: Al) Amelroden petansario domine nostre ducisse 

(dg: XXVI Stramproedsche gulden) LII Stramproedsche gulden seu valorem 

mediatim Remigii proxime futurum et mediatim a Remigii proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes (dg: Da) Uden et Danijel datum in 

octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 159v 02 do 21-06-1403. 

Walterus Gobelens verkocht aan Willelmus Ghisen zvw Gerardus Ghisen soen 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve, gnd Wolf Cameren, in Oisterwijk, rondom 

tussen kvw Hessello Goebelens, en uit het huis en de tuin op die hoeve, 

                         
9 Zie → BP 1184 f 201v 08 do 08-10-1405, overdracht van de kamer. 
10 Zie ← BP 1178 f 119v 05 vr 24-09-1389, verkoop van de kamer. 
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reeds belast met de grondcijns en 3 mud rogge. 

 

Walterus Gobelens hereditarie vendidit Willelmo Ghisen filio quondam 

Gerardi Ghisen soen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam purificationis et in Busco tradendam ex (dg: XIII bo) 

ex (dg: domo area et orto) quodam manso dicto Wolf Cameren cum suis 

attinentiis sitis in parochia de Oesterwijc inter hereditates liberorum 

quondam Hessellonis Goebelens circumquaque coadiacentes atque ex domo et 

orto in eisdem existentibus prout ibidem siti sunt ut dicebat promittens 

super (dg: h) omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: tribus) censu domini fundi et tribus modiis siliginis exinde de jure 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 159v 03 do 21-06-1403. 

Petrus Gobels soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus Gobels soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 159v 04 do 21-06-1403. 

Henricus van Uden vroeg aan zijn moeder jkvr Mabelia toestemming te gaan 

buiten de leefgemeenschap en kosten van zijn moeder en zijn moeder 

verleende hem die toestemming op de wijze van emancipatie. 

 

Henricus de Uden petiit licentiam a domicella Mabelia sua matre eundi et 

eeundi extra convictum et expensos dicte sue matris dicta vero sua mater 

in hoc favens dicto Henrico dedit ei licentiam eeundi et eundi extra 
!juxta modum debitum emancipandi oppidi de Busco. Testes Danijel et 

Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 159v 05 vr 22-06-1403. 

Danijel zvw Johannes Wouters soen van Westilborch verkocht aan Johannes zv 

Danijel van der Hasselt een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Tilburg, 

met Lichtmis in Westilburg te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en 

aangelegen ½ mudzaad roggeland, in Tilburg, naast de plaats gnd den 

Rugdijc, tussen Theodericus gnd Claes soen enerzijds en Goes zvw Gerardus 

Goessen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het 

andere eind aan Gerardus zvw voornoemde Gerardus Goessen, (2) een stuk 

land, gnd dat Heester Stucke, 2 lopen rogge groot, in Tilburg, tussen 

Wolterus die Beere enerzijds en Erardus gnd Eelken die Beere anderzijds, 

met een eind strekkend aan Petrus van Buerden en met het andere eind aan 

Woulterus Oden soen van den Creijenvenne, reeds belast met de grondcijns. 

 

Danijel filius quondam Johannis Wouters soen de Westilborch hereditarie 

vendidit Johanni filio Danijelis van der Hasselt hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Tilborch solvendam hereditarie 

purificationis et in Westilborch tradendam ex domo et area atque dimidia 

modiata (dg: silig) terre siliginee sibi adiacente sitis in parochia de 

Tilborch juxta locum dictum den Rugdijc inter hereditatem Theoderici 

dicti Claes soen ex uno et hereditatem (dg: Gerardi dicti) Goes filii 

quondam Gerardi Goessen ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem !ad hereditatem Gerardi filii 

dicti quondam Gerardi Goessen (dg: so) atque ex pecia terre (dg: quos lop 

s) dicta dat Heester Stucke duos lopinos siliginis annuatim in semine 

capiente sita in dicta parochia inter hereditatem Wolteri die Beere ex 

uno et hereditatem Erardi dicti Eelken die Beere ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Petri van Buerden et cum reliquo fine ad hereditatem 

Woulteri Oden soen van den (dg: Creijen) Creijenvenne (dg: promittens) 

prout ibidem site sunt ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem 

facere. Testes Uden et Danijel datum sexta post octavas sacramenti. 
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BP 1183 f 159v 06 vr 22-06-1403. 

Johannes zvw Robbertus gnd Bijnkens soen van Blaerthem verkocht aan 

Everardus zvw Ludekinus van Welpschot een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Oerle, met Lichtmis in Blaerthem Sint-Lambertus te leveren, gaande uit 

een akker, gnd die Middelste Beesdonc, tussen Willelmus Claes soen 

enerzijds en Elizabeth Coppen anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg. 

 

Johannes filius quondam Robberti dicti Bijnkens soen de Blaerthem 

hereditarie vendidit Everardo filio quondam Ludekini de (dg: Welschot) 

#Welpschot# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Oirle solvendam hereditarie purificationis et in #parochia de# Blaerthem 

sancti Lamberti tradendam ex quodam agro terre dicto die Middelste 

Beesdonc inter hereditatem Willelmi Claes soen ex uno et hereditatem 

Elizabeth Coppen ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam prout 

ibidem situs est ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Danijel et Broder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 159v 07 vr 22-06-1403. 

Johannes zvw Henricus Ywijns soen van Riele verkocht aan Johannes van 

Stapelen een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Breda, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Alphen, onder de gemeint 

van Tilburg, tussen Petrus Beijen soen enerzijds en Guedeldis wv voornoemde 

Henricus Ywijns anderzijds, (2) aangelegen erfgoederen, beiderzijds tussen 

Petrus Beijen, (3) ¼ deel in 5 bunder beemd en heideland, in Alphen, tussen 

Walterus die Witte van Tilborch enerzijds en Henricus gnd Pauwels soen van 

Gestel anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint van Tilburg, 

reeds belast met lasten. Na overlijden van de koper gaat de pacht naar 

voornoemde verkoper en zijn vrouw Elizabeth dvw Goeswinus Jans soen van 

Druenen, resp. naar de langstlevende, en na overlijden van hen beiden naar 

de kinderen door hen samen te verwekken, en anders voor de helft naar 

erfgenamen van voornoemde verkoper en voor de andere helft naar erfgenamen 

van zijn voornoemde vrouw Elizabeth {niet afgewerkt contract; contract is 

ook niet doorgehaald}. 

 

Johannes filius quondam Henrici Ywijns soen de Riel#e# hereditarie 

vendidit Johanni de Stapelen hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Breda solvendam hereditarie purificationis ex domo 

area et orto sitis in parochia de Alphen infra communitatem de Tilborch 

(dg: circum) inter hereditatem Petri Beijen soen ex uno et hereditatem 

Guedeldis relicte quondam Henrici Ywijns predicti ex alio (dg: tenden) et 

ex hereditatibus sibi adiacentibus (dg: tendentibus) inter hereditatem 

Petri Beijen ex utroque latere coadiacentem atque ex quarta parte ad 

dictum venditorem spectante in quinque bonariis prati et terre mericalis 

sitis in dicta parochia inter hereditatem Walteri #die Witte# de Tilborch 

ex uno et hereditatem Henrici #dicti# Pauwels soen de Gestel ex alio 

tendentibus cum utroque fine ad communitatem de Tilborch ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et 

sufficientem facere) exceptis oneribus exinde de jure solvendis et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta paccio statim post 

decessum dicti venditoris succedet ad dictum venditorem et ad Elizabeth 

suam uxorem filiam quondam Goeswini Jans soen de Druenen ab eisdem ac 

eorum altero diutius vivente in humanis et non ultra integraliter 

possidendam post vero decessum eorundem amborum ad (dg: li) pueros 

legitimos ab eis pariter generandos devolvendam pleno jure hereditario 

alioquin mediatim ad heredes dicti venditoris et mediatim ad heredes 

dicte Elizabeth sue uxoris succedendam. 

 

BP 1183 f 159v 08 vr 22-06-1403. 

Voornoemde Johannes van Stapelen verkocht aan Johannes zvw Henricus Ywijns 
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soen van Riel en zijn vrouw Elizabeth een lijfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Breda, met Lichtmis te leveren, gaande uit al zijn goederen, gelegen 

onder Riel. Zodra voornoemde Johannes van Stapelen overleden is, zal hij 

ontlast zijn {niet afgewerkt contract; contract is ook niet doorgehaald}. 

 

Dictus Johannes de Stapelen legitime vendidit Johanni filio quondam 

Henrici Ywijns soen de Riel et Elizabeth sue uxori vitalem pensionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Breda solvendam anno quolibet (dg: 

ad #purificationis# purificationis) quamdiu idem Johannes de Stapelen 

vixerit in humanis et non ultra purificationis (dg: promittens super) ex 

omnibus suis bonis quocumque locorum infra parochiam de Riel 

consistentibus promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere tali conditione quod cum dictus Johannes de Stapelen 

mortuus fuerit extunc erit quitus. 

 

1183 f.160r. 

 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 22-06-1403. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 23-06-1403. 

 

BP 1183 f 160r 01 vr 22-06-1403. 

De broers Johannes, Nijcholaus en Gerardus, kv Walterus Walle smid, maakten 

bezwaar teggen alle vervreemdingen, verkopingen en bezwaringen, gedaan met 

goederen van wijlen Johannes Dicbier. 

 

Johannes Nijcholaus et Gerardus fratres liberi (dg: quondam) Walteri 

Walle fabri omnes et singulas alienationes venditiones et obligationes 

factas cum bonis quibuscumque quondam Johannis Dicbier a personis 

quibuscumque calumpniaverunt. Testes Aa et Danijel datum sexta post 

octavas sacramenti. 

 

BP 1183 f 160r 02 za 23-06-1403. 

Gerardus Vos van Berze en hr Goeswinus van Aa ridder beloofden aan Sijmon 

van Vario, tbv etc, 6 oude Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403; 7+31+31+30+1=100 dgn) te betalen. 

 

Gerardus Vos de Berze et dominus Goeswinus de Aa miles promiserunt 

indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc VI audscilde Francie ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes dominus Goeswinus et Danijel 

datum (dg: sab) sabbato post octavas sacramenti. 

 

BP 1183 f 160r 03 za 23-06-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 160r 04 za 23-06-1403. 

Arnoldus zvw Henricus Boijen droeg over aan Beatrix wettige ev Johannes 

Boijen 1/8 deel van een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Henricus, 

in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Johannes Scilders 

enerzijds en erfgoed van wijlen Egidius Boijen, nu behorend aan Willelmus 

hersteller van oude kleren anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Henrici Boijen octavam partem unius quarte partis 

domus et aree #et orti# (dg: site in Busco) dicti quondam Henrici sitorum 

in Busco in vico ecclesie inter hereditatem Johannis Scilde[r]s !et 

hereditatem (dg: p) quondam Egidii Boijen nunc ad Willelmum (dg: den) 

reparatorem veterum vestium spectantem ex alio prout ibidem siti sunt ut 

dicebat hereditarie supportavit Beatrici uxori legitime Johannis Boijen 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Coptiten et Danijel datum supra. 
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BP 1183 f 160r 05 za 23-06-1403. 

Johannes van Boningen en zijn zoon Ghisbertus beloofden aan Johannes van 

Boningen zvw Sijmon 88 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Petrus-

Stoel aanstaande (vr 22-02-1404) te betalen. 

 

Johannes de Boningen et Ghisbertus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Boningen filio quondam Sijmonis LXXXVIII novos Gelre 

gulden seu valorem ad (dg: Pe) cathedram Petri proxime futuram 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 160r 06 za 23-06-1403. 

Arnoldus zvw Theodericus van Uden verkocht aan Jacobus uter Hasselt zvw 

Jacobus uter Hasselt een b-erfpacht van 13 lopen, uit een b-erfpacht van 15 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit (1) een huis en tuin, ter plaatse gnd Hasselt, waarin wijlen 

voornoemde Jacobus uter Hasselt woonde, (2) een stuk roggeland, ter plaatse 

gnd Hoge Hasselt, in de lengte strekkend naast de weg, (3) een stuk 

gerstland, gelegen naast voornoemd huis, (4) een beemdje achter voornoemd 

stuk land gelegen, welke voornoemde goederen Johannes Didden soen uter 

Hasselt en zijn zuster Heilwigis voor voornoemde pacht hadden uitgegeven 

aan wijlen voornoemde Jacobus uter Hasselt, en welke pacht van 13 lopen nu 

aan voornoemde Arnoldus behoort. 

 

Arnoldus filius quondam Theoderici de Uden hereditariam paccionem XIII 

lopinorum !de hereditaria paccione quindecim lopinorum siliginis mensure 

de Busco solvenda annuatim et hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradenda videlicet ex domo et orto cum suis 

attinentiis sitis in loco dicto Hasselt in qua olim Jacobus uter Hasselt 

commorari consuevit atque ex pecia terre siliginee sita in loco dicto 

Hoge Hasselt tendente et #?secundum# longitudinem juxta plateam atque ex 

pecia terre ordeacee juxta dictam domum sita atque ex uno pratulo retro 

dictam peciam terre (dg: sitam) coadiacente et (dg: quam) quos domum 

ortum cum suis attinentiis peciam terre siliginee peciam terre ordeacee 

atque pratulum predictos Johannes Didden soen uter Hasselt et Heilwigis 

eius soror dicto Jacobo uter Hasselt pro dicta paccione ad pactum 

dederunt et quam paccionem XIII lopinorum siliginis dictus Arnoldus nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie (dg: supportavit) #vendidit# Jacobo 

uter Hasselt filio quondam antedicti Jacobi promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Uden et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 160r 07 za 23-06-1403. 

Johannes gnd van den Birgelen zv Rutgerus van den Birgelen verkocht aan 

Willelmus zv Nijcholaus van der Moest (1) ¼ deel in 3 delen {wordt hiermee 

bedoeld één van drie vierde delen?} van een beemd, gnd die Nederlangbeempt, 

in Veghel, aan een zijde naast Henricus Boertmans, zijn zuster Agnes, 

Rodolphus Koghen en Yda Everits en met het andere eind naast het gemene 

water dnd die Aa, (2) ¼ deel in een erfgoed, gnd dWeertken, in Veghel, 

naast Petrus van Langvelt enerzijds en erfgoed gnd die Burdbeempt 

anderzijds, welke twee vierde delen voornoemde Johannes verworven had van 

Henricus Boertman zv Daniel Ansems. 

 

Johannes dictus van den B-(dg: e)-irgelen filius Rutgeri van den Birgelen 

quartam partem ad se spectantem in tribus partibus cuiusdam prati dicti 

die Nederlangbeempt siti in parochia de Vechel cum uno latere juxta 

hereditatem Henrici Boertmans Agnetis sue sororis Rodolphi Koghen et Yde 

Everits et cum (dg: ci) reliquo !fine iuxta communem aquam die Aa vocatam 

atque quartam partem in una hereditate dicta dWeertken sita in dicta 

parochia cum uno latere juxta hereditatem Petri de Langvelt et cum alio 

latere juxta hereditatem dictam die Burdbeempt ut dicebat et quas (dg: 

quartam partem) duas quartas partes dictarum hereditatum dictus Johannes 

erga Henricum Boertman filium Danielis Ansems acquisierat ut dicebat 
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hereditarie vendidit Willelmo filio Nijcholai van der Moest promittens 

super omnia warandiam et obligationem (dg: ex par) deponere. 

 

BP 1183 f 160r 08 za 23-06-1403. 

Johannes zv Leonius van de Kelder droeg over aan Walterus Bac van Eijcke 

zvw Henricus Bac zv Hubertus 200 Hollandse gulden geld van wijlen graaf 

Willelmus, aan hem beloofd door Daniel zvw Daniel gnd Neel van Lumel. 

 

Johannes filius Leonii de Penu ducentos aureos florenos Hollant gulden 

vocatos monete quondam comitis Willelmi promissos sibi a Daniele filio 

quondam Danielis dicti Neel de Lumel prout in litteris legitime 

supportavit Waltero Bac de Eijcke filio quondam Henrici Bac filii olim 

Huberti (dg: testes) cum litteris et jure. Testes Scilder et Willelmus 

datum supra. 

 

BP 1183 f 160r 09 za 23-06-1403. 

Voornoemde Johannes zv Leonius van de Kelder droeg over aan voornoemde 

Walterus Bac van Eijcke zvw Henricus Bac zv Hubertus een beemd, gnd Kockocs 

die Beemde, eertijds van hr Arnoldus Darijs investiet van Asten, in 

Eijckelberge, tussen Hubertus Bac enerzijds en Petrus Mechelman anderzijds, 

welke beemd voornoemde hr Arnoldus had geschonken aan voornoemde Daniel en 

zijn vrouw Elijzabeth dv voornoemde hr Arnoldus. 

 

Dictus Johannes quoddam pratum dictum Kockocs #die# Beemde dudum domini 

Arnoldi Darijs investiti de Asten situm in parochia de Eijckelberge inter 

hereditatem Huberti Bac ex uno et inter hereditatem Petri Mechelman ex 

alio (dg: #prout in litteris#) quod pratum dictus dominus Arnoldus 

dederat dicto Danieli cum Elijzabeth sua uxore filia eiusdem domini 

Arnoldi nomine dotis (dg: ut dicebat) #prout in litteris# hereditarie 

supportavit dicto Waltero Bac cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1183 f 160r 10 za 23-06-1403. 

Nijcholaus van Arle mesmakker zvw Nijcholaus van Arle droeg over aan zijn 

broer Johannes zvw voornoemde Nijcholaus een stuk land, gnd die Molenacker, 

in Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, bij de windmolen aldaar, tussen 

Henricus Bac zvw Hubertus Bac enerzijds en Petrus snijder van Tilborch en 

Gerardus van Ethen anderzijds, belast met 16 penning nieuwe cijns. 

Voornoemde Johannes beloofde dat hij 16 penning nieuwe cijns, die 

voornoemde Nijcholaus moet betalen aan Arnoldus Houtappel, gaande uit 

andere erfgoederen van hem, gelegen in Tilburg, zal betalen, zó dat zijn 

voornoemde broer Nijcholaus en zijn andere erfgoederen daarvan geen schade 

ondervinden. 

 

Nijcholaus de Arle cultellifex filius quondam Nijcholai de Arle peciam 

terre dictam die Molenacker sitam in parochia de Tilborch ad locum dictum 

Korvel prope molendinum venti ibidem inter hereditatem Henrici Bac filii 

quondam Huberti Bac ex uno et hereditatem Petri !satoris #de Tilborch# et 

Gerardi de (dg: Ethen) Ethen ex alio prout ibidem sita est ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni suo fratri filio dicti quondam Nijcholai 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

XVIII) XVI denariis novi census exinde de jure solvendis promittens 

dictus Johannes quod !quod ipse (dg: dictum Nijcholaum suum fratrem a) 

#Johannes# XVI denarios novi census quos idem Nijcholaus solvere tenetur 

Arnoldo Houtappel ex quibusdam aliis suis hereditatibus sitis in dicta 

parochia perpetue solvet quod dicto Nijcholao suo fratri (dg: damp) ac ad 

et supra alia sua bona dampna non eveniant in futurum. Testes Coptiten et 

Scilder datum supra. 

 

1183 f.160v. 

 in vigilia nativitatis Johannis baptiste: zaterdag 23-06-1403. 
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 in crastino nativitatis Johannis baptiste: maandag 25-06-1403. 

 

BP 1183 f 160v 01 za 23-06-1403. 

Johannes zvw Nijcholaus van Arle verkocht aan zijn broer Nijcholaus een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Molenacker, in Tilburg, ter 

plaatse gnd Korvel, tussen Henricus Bac zvw Hubertus Bac enerzijds en 

Petrus snijder van Tilborch en Gerardus van Ethen anderzijds, (2) een huis, 

erf en tuin, in Tilburg, aan de gemene weg gnd den Hoevel, tussen 

Nijcholaus Lebben enerzijds en Engelberna gnd Ghijs en haar kinderen 

anderzijds, (3) een akker, gnd den Rij Acker, in Tilburg, tussen Henricus 

Bac zvw Hubertus enerzijds en Johannes van Arle anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai de Arle hereditarie vendidit Nijcholao 

suo fratri hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre 

dicta die Molenacker sita in parochia de Tilborch ad locum dictum Korvel 

inter hereditatem Henrici Bac filii quondam Huberti Bac ex uno et 

hereditatem Petri sartoris de Tilborch et Gerardi de Ethen ex alio atque 

ex domo area et orto sitis in dicta parochia ad communem plateam dictam 

den Hoevel inter hereditatem (dg: e) Nijcholai Lebben ex uno et 

hereditatem Engelberne dicte Ghijs et suorum liberorum ex alio item ex 

quodam agro dicto den (dg: Rijde Acker) #Rij Acker# sito in dicta 

parochia inter hereditatem Henrici Bac filii quondam Huberti ex uno et 

hereditatem Johannis de (dg: Arle) Arle ex alio ut dicebat promittens 

supper habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Coptiten et Scilder datum in vigilia 

nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 160v 02 za 23-06-1403. 

(dg: Henricus van der Bruggen van Helvoert). 

 

(dg: Henricus van der Bruggen van Helvoert). 

 

BP 1183 f 160v 03 za 23-06-1403. 

Yudocus Brustens beloofde aan Henricus van der Bruggen van Helvoert 35 

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

gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Yudocus Brustens promisit super omnia Henrico van der !Brugen van 

Helvoert XXXV novos Gelre gulden scilicet IX boddrager seu X Vleems 

placken pro quolibet dictorum gulden !seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 160v 04 za 23-06-1403. 

Aleijdis wv Gerardus van Geffen molenaar maande11 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

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

Vismarkt, tussen erfgoed van wijlen Martinus gnd Monic enerzijds en erfgoed 

van wijlen Petrus van Waderle anderzijds, en uit alle goederen, die aan 

Ancelmus zvw Henricus Willems bakker en zijn dochter Hilla gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Henricus Willems, welke cijns aan wijlen 

voornoemde Gerardus was verkocht12 door voornoemde Ancelmus en zijn dochter 

Hilla. 

 

Aleijdis relicta quondam Gerardi de Geffen multoris hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex domo et area (dg: et ?oto) sitis in Busco ad forum piscium 

                         
11 Zie ← BP 1182 p 884v 01 do 22-06-1402, zelfde maning. 
12 Zie ← BP 1179 p 560v 03 wo 14-05-1393, verkoop van de cijns. 
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inter hereditatem quondam Martini dicti Monic ex uno et hereditatem 

quondam Petri de Waderle ex alio atque ex omnibus et singulis bonis 

Ancelmo filio quondam Henrici Willems pistoris et Hille eius (dg: uxori) 

filie de morte dicti quondam Henrici Willems successione advolutis 

venditum antedicto quondam Gerardo ab Ancelmo et Hilla sua filia 

predictis prout in litteris (dg: et qu) monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 160v 05 za 23-06-1403. 

Voornoemde Aleijdis wv Gerardus van Geffen molenaar maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een stukje erfgoed, in Den 

Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van 

der Heijden enerzijds en erfgoed van Lambertus Cannart anderzijds, en uit 

de helft van de wand tussen dit stukje erfgoed en voornoemd erfgoed van 

Lambertus, welke cijns aan Gerardus van Geffen molenaar was verkocht door 

Lambertus Cannart. 

 

Dicta Aleijdis hereditarium censum trium librarum monete !quem solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex particula hereditatis 

sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Arnoldi van 

der Heijden ex uno et hereditatem Lamberti Cannart ex alio atque ex 

medietate parietis consistentis inter dictam particulam hereditatis et 

dictam hereditatem dicti Lamberti venditum Gerardo de Geffen multori a 

dicto Lamberto Cannart prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 160v 06 za 23-06-1403. 

Gerardus zvw Henricus van Hezewijc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 7 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit de 

helft van een hoeve, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Groet Laer, welke cijns 

aan voornoemde Gerardus was verkocht door Ghisbertus van Hazenbossche. 

 

Gerardus filius quondam Henrici de Hezewijc hereditarium censum septem 

librarum monete solvendum hereditarie Martini hyemalis ex medietate 

cuiusdam mansi siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Groet Laer 

et ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis venditum dicto 

Gerardo a Ghisberto de Hazenbossche prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 160v 07 za 23-06-1403. 

Ghisbertus gnd Ghijb Loden soen van den Dunghen verkocht aan Aleijdis gnd 

Oems wv Hermannus Oems een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, schuur, erf en 

tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse 

gnd die Sporct, tussen een gemene weg enerzijds en kvw Willelmus van der 

Sporct anderzijds, (2) 4 hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Slagen, 

tussen Rodolphus van Gravia enerzijds en voornoemde kvw Willelmus van der 

Sporct anderzijds, (3) een stuk land, 6 lopen rogge groot, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Heijenrot, tussen Godefridus Sceijvel enerzijds en voornoemde 

kvw Willelmus van der Sporct anderzijds. 

 

Ghisbertus dictus Ghijb Loden soen van den Dunghen hereditarie vendidit 

Aleijdi dicte Oems relicte quondam Hermanni Oems hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam purificationis et in 

Busco tradendam ex domo #horreo# area et orto et (dg: pecia terre sex lo) 

sitis !libertate de Busco (dg: inter he coem) #in loco dicto Dungen# ad 

locum dictum die Sporct inter communem plateam ex uno et hereditatem 

liberorum quondam Willelmi van der Sporct ex alio atque ex quatuor hont 

terre sitis in parochia de Empel in loco dicto die Slagen inter 

hereditatem Rodolphi (dg: v) de Gravia ex #uno# (dg: alio) et hereditatem 
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dictorum liberorum (dg: e) quondam Willelmi van der Sporct !atque ex 

pecia terre sex lopinos siliginis in semine capiente sita in parochia de 

Berlikem ad locum dictum Heijenrot inter !Godefridi Sceijvel ex uno et 

hereditatem dictorum liberorum quondam Willelmi van der Sporct ex alio 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 160v 08 za 23-06-1403. 

Jkr Willelmus van Mijlberch heer van Zevenborn en Craendonc, Gheerlacus zvw 

Lucas van Erpe en Lucas van Erpe zvw Johannes beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 116 Gentse nobel met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1403; 7+31+31+30+1=100 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Domicellus Willelmus de (dg: Sovenborn et de Craend) #Mijlberch dominus 

de# Zevenborn et de Craendonc Gheerlacus filius quondam Luce de Erpe et 

Lucas de Erpe filius quondam Johannis promiserunt indivisi super omnia 

Andree de Drodis ad opus etc centum et XVI Gentsche nobel (dg: s) ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena IIII. Testes Egidius et 

Henricus datum supra. 

 

BP 1183 f 160v 09 za 23-06-1403. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia allios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 160v 10 ma 25-06-1403. 

Johannes van Ghemert droeg over aan Theodericus zvw Johannes Rovers soen 

alle erfgoederen, die de broers Bernijerus en Johannes, kvw Willelmus 

Berniers soen van Erpe, verworven hadden van Emondus zvw voornoemde 

Johannes Rovers soen, gelegen in de dingbank van Gemert, welke erfgoederen 

voornoemde Johannes van Ghemert vernaderd had. 

 

Johannes de Ghemert omnes hereditates quas Bernijerus et Johannes fratres 

liberi quondam Willelmi Berniers soen de Erpe erga Emondum filium quondam 

Johannis Rovers soen acquisierant sitas in jurisdictione de Ghemert et 

quas hereditates dictus Johannes de Ghemert per modum redemptionis e jure 

proximitatis acquisivit ut dicebat hereditarie supportavit Theoderico 

filio dicti quondam Johannis Rovers soen promittens super omnia ratam 

servare. Testes testes Aa et Broeder datum (dg: 2a post octavas sancti 

sacramenti) in crastino nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 160v 11 ma 25-06-1403. 

Bartholomeus zvw Nijcholaus Spijerinc Meeus soen beloofde aan Sijmon van 

Vario, tbv etc, 12 Gentse nobel met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-

1403; 5+31+31+30+1=98 dgn) te betalen, op straffe van ¼ nobel. 

 

Bartholomeus filius quondam Nijcholai Spijerinc Meeus soen promisit super 

omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XII Gentsche nobel ad Remigii proxime 

futurum persolvendos sub pena quarte partis unius nobel. Testes Roesmont 

et Broeder datum supra. 

 

1183 f.161r. 

 in crastino nativitatis Johannis baptiste: maandag 25-06-1403. 

 tercia post nativitatis Johannis: dinsdag 26-06-1403. 

 in crastino Petri et Pauli: zaterdag 30-06-1403. 

 anno CCCCmo terci mensus junii die ultima: zaterdag 30-06-1403. 

 quarta post Johannis: woensdag 27-06-1403. 
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BP 1183 f 161r 01 ma 25-06-1403. 

(dg: Hermannus Zweirtveger van Aken). 

 

(dg: Hermannus Zweirtveger de Aken forbu). 

 

BP 1183 f 161r 02 ma 25-06-1403. 

Johannes van Weerden ev Gertrudis dv Hermannus van Aken zwaardveger 

verklaarde dat voornoemde Hermannus hem alle kleinodiën, gebruiksvoorwerpen 

en huisraad gegeven heeft, die voornoemde Hermannus beloofd had aan 

voornoemde Johannes en zijn vrouw Gertrudis dv voornoemde Hermannus te 

schenken. 

 

Johannes de (dg: Weerden) #Weerden# maritus et tutor legitimus Gertrudis 

sue uxoris filie Hermanni van Aken forbitoris palam recognovit se a dicto 

Hermanno recepisse omnia et singula clenodia utencilia ac domicilia que 

idem Hermannus dicto Johanni promiserat cum dicta Gertrude sua uxore !sua 

uxore filia eiusdem Hermanni nomine dotis ut dicebat clamans inde quitum 

promittens quod ipse dictum Hermannum (dg: au) nec eius bone occasione 

premissorum numquam impetet quovis modo. Testes Uden et Danijel datum in 

crastino nativitatis Johannis. 

 

BP 1183 f 161r 03 ma 25-06-1403. 

Johannes Pas ev Margareta dvw Henricus van Oekel droeg over aan Ludolphus 

van Boemel het deel dat aan voornoemde Johannes en zijn vrouw Margareta 

gekomen was na overlijden van de ouders van voornoemde Margareta, in een 

dijk, gnd Roelkens Dike, met zijn weg, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, welke dijk behoort aan een hoeve, behorend aan het Geefhuis {in 

Den Bosch of aan de H.Geest van Oisterwijk?} en aan een hoeve die was van 

wijlen Rodolphus Roesmont ?en Cristina Coptiten en nu behoort aan 

voornoemde Ludolphus, welke hoeven gelegen zijn Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout. 

 

Johannes Pas maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Henrici de Oekel totam partem et omne jus sibi et dicte Margarete 

sue uxori de morte quondam parentum dicte Margarete successione 

hereditaria! advolutas in quodam aggere dicto Roelkens Dike #cum sua via# 

sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout et qui agger (dg: 

cum sua via) #predictus# spectat ad mansum spectantem ad mensam sancti 

spiritus et ad quemdam mansum (dg: spectan) qui fuerat quondam #Rodolphi 

Roesmont# Cristine Coptiten et nunc spectat ad Ludolphum de Boemel sitos 

in (dg: dictis) parochia et loco predictis ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Ludolpho promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Roesmont datum 

supra. 

 

BP 1183 f 161r 04 ma 25-06-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Mijnnemere droeg over aan Johannes van Colen zvw 

Nijcholaus van Colen een huis, erf en tuin, in Boxtel, tussen Metta Wellens 

enerzijds en Katherina van Zelant anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan erfgoed van de heer van Boxtel, gnd die Raemstat, zoals 

eerstgenoemde Willelmus dat huis, erf en tuin verworven had van Johannes 

Met Hillen soen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Mijnnemere domum aream et ortum sitos 

in Bucstel inter hereditatem Mette Wellens ex uno et inter hereditatem 

Katherine de Zelant ex alio tendente a communi platea ad hereditatem 

domini de Bucstel dictam die Raemstat prout ibidem siti sunt et 

primodictus Willelmus erga Johannem Met Hillen soen acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni de Colen filio quondam Nijcholai 

de Colen promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161r 05 di 26-06-1403. 

Florencius zv hr Willelmus van Aa ridder en Rutgherus Cort beloofden aan 

Johannes Daneels soen wonend in Ysselstein 36 Engelse nobel of de waarde 

met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Florencius filius domini Willelmi de Aa militis Rutgherus Cort 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Daneels #soen# commoranti in 

Ysselsteen XXXVI Engels nobel seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dijnther et Uden datum tercia post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1183 f 161r 06 di 26-06-1403. 

Hr Henricus van Perwijs beloofde voornoemde twee schadeloos te houden. 

 

Dominus Henricus de Perwijs promisit dictos ambos indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161r 07 za 30-06-1403. 

Hubertus Bac zvw Arnoldus Bac ev Aleijdis dvw Johannes Muijl verkocht aan 

Lambertus Plaetmaker van Moudewijc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 

1½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht Johannes Muijl zvw Johannes Cant 

beloofd had aan Johannes Kemmer, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, 

gaande uit 1½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Moers Beemt, in een kamp 

gnd Muijlscamp, en uit alle andere gooederen van voornoemde Johannes Muijl, 

welke pacht voornoemde Aleijdis verworven had van Johannes zvw Johannes 

Kemmer. 

 

Hubertus Bac filius quondam Arnoldi Bac maritus (dg: l) et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie Johannis quondam Muijl #hereditarie 

vendidit Lamberto Plaetmaker de Moudew[ijc]# hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco (dg: q de) #solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex# hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem Johannes Muijl 

filius quondam Johannis Cant promiserat se daturum et soluturum Johanni 

Kemmer hereditarie Martini et in Busco tradendam ex uno et dimidio 

jugeribus terre sitis in parochia de Os in loco dicto Moers Beemt in 

quodam campo dicto Muijlscamp atque ex omnibus et singulis aliis bonis 

dicti Johannis Muijl ubicumque locorum consistentibus et quam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis dicta Aleijdis erga Johannem filium 

quondam Johannis Kemmer acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie 

vendidit Lamberto die Plaetmaker de Moue Mouijwic) promittens super omnia 

(dg: habita) habita et habenda warandiam et #aliam# obligationem (dg: in 

d) in dicta paccione unius et dimidii modiorum siliginis deponere #et 

sufficientem facere#. Testes Nijcholaus et Wil datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 161r 08 za 30-06-1403. 

En hij kan tergkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (za 02-

02-1404), met 8 Engelse nobel en 3 botdrager en met de pacht van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Willelmus van Broechoven en Reijnerus Scaden. 

 

{In margine sinistra}. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

octo Engels nobel et tribus boddrager et cum paccione anni redemptionis 

ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo terci mensus junii die ultima 

hora vesperarum presentibus dictis scabinis Willelmo de Broechoven et 
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Reijnero Scaden. 

 

BP 1183 f 161r 09 za 30-06-1403. 

Henricus van Enghelant zvw Theodericus van Enghelant droeg over aan Egidius 

zvw Egidius Lange Gielijs (1) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, ter plaatse gnd 

Hintham, tussen Goddinus van Lijt enerzijds en Johannes Tielmans soen 

anderzijds, welk stuk land, Petrus Everarts soen van Heze voor voornoemde 

pacht verkregen had van Sophija wv Theodericus van Enghelant en haar zoon 

Henricus, (2) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (2a) een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Sporct, tussen erfgoed van het Leprozenhuis bij Den Bosch 

enerzijds en Oda Brocs anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

steeg aldaar, (2b) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in den 
?Ertten, tussen erfgoed van voornoemd Leprozenhuis enerzijds en Thomas van 

Hijntham anderzijds, (2c) een stuk land, in Hintham, in de tuinen aldaar, 

tussen Batha van Engelant enerzijds en wijlen Rodolphus van Engelant 

anderzijds, welke pacht eerstgenoemde Henricus verworven had van Johannes 

die Jonghe en Walterus van Oesterwijc. Lasten van zijn kant en van de kant 

van zijn moeder voornoemde Sophija en erfgenamen worden afgehandeld. 

 

Henricus (dg: filius Th) de Enghelant filius quondam Theoderici de 

Enghelant hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sita in loco 

dicto Hijntham inter hereditatem Goddini de Lijt ex uno et hereditatem 

Johannis Tielmans soen ex alio quam peciam terre Petrus Everarts soen de 

Heze erga Sophijam relictam quondam Theoderici de Enghelant et Henricum 

eius filium pro dicta paccione ad pactum acquisierat prout in litteris 

(dg: hereditarie supportavit Ghiboni Kesselman filio Ghibonis Kesselman 

cum litteris et jure) atque hereditariam paccionem sex lopinorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Roesmalen in loco 

dicto die Sporct inter hereditatem domus leprosorum site prope Buscum ex 

uno et hereditatem Ode Brocs ex alio tendente cum uno fine ad communem 

stegam ibidem atque ex pecia terre sita in parochia (dg: et loco) 

predicta in loco dicto in den Er[?tt]en inter hereditatem dicte domus 

leprosorum ex uno et hereditatem Thome de Hijntham ex alio atque de et ex 

pecia terre sita in Hijntham in ortis ibidem inter hereditatem Bathe de 

Engelant ex uno et hereditatem quondam Rodolphi de Engelant ex alio quam 

paccionem primodictus Henricus erga Johannem die Jonghe et Walterum de 

Oesterwijc acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

Ghiboni filio Ghibonis Kesselman) #Egidio filio quondam Egidii Lange 

Gielijs# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: dep) #et impetitionem# ex parte sui et dicte (dg: sue) 

Sophije sue matris #et quorumcumque heredum# deponere. Testes Coptiten et 

Roesmont datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 161r 10 wo 27-06-1403. 

Henricus Stevens soen van der Amervoert droeg over aan Walterus Coptiten de 

helft van alle beesten gnd horenvee, paarden, varkens, schapen en bijen, 

die thans zijn op de goederen van voornoemde Walterus Coptiten, in Haaren, 

naast de plaats gnd Nemerlaer, welke goederen voornoemde Henricus Stevens 

soen als hoevenaar van voornoemde Walterus thans beteelt, en al zijn 

roerende en gerede goederen, die hij heeft of zal verkrijgen. 

 

Henricus Stevens soen van der Amervoert medietatem omnium bestiarum 

dictarum horenvee equorum porcorum et ovium necnon apum consistentium ad 

presens supra bona Walteri Coptiten sita in parochia de Haren iuxta locum 

dictum Nemerlaer que bona dictus Henricus Stevens soen tamquam colonus 

dicti Walteri ad presens (dg: po) colit ut dicebat atque omnia sua bona 

mobilia et parata ab eo ad presens habita et imposterum habenda quocumque 
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locorum consistentia legitime vendidit dicto Waltero Coptiten promittens 

super omnia warandiam. Testes Uden et Roesmont datum quarta post 

Johannis. 

 

BP 1183 f 161r 11 wo 27-06-1403. 

Johannes van Dijnther, Willelmus van Nuwelant en Henricus van Uden 

beloofden aan de secretaris, tbv Anhonius van Monte Fija etc, 12 oude 

Franse schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 

3+31+31+30+1=96 dgn) te betalen, op straffe van ½. {Ondertekend door 

voornoemde Dijnther en Uden, als schepenen}. 

 

(dg: Willelmus de Nuwelant) Johannes de Dijnther #Willelmus de Nuwelant# 

et Henricus de Uden promiserunt indivisi super omnia mihi ad opus Anhonii 

de Monte Fija etc XII aude scilde Francie ad Remigii proxime futurum !sub 

pena J. Testes Dijnther et Uden predicti datum supra. 

 

BP 1183 f 161r 12 wo 27-06-1403. 

De eerste {Johannes van Dijnther} beloofde de twee anderen {Willelmus van 

Nuwelant en Henricus van Uden} schadeloos te houden. {Ondertekend door 

voornoemde Dijnther en door Roesmont}. 

 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes Dijnther 

predictus et Roesmont datum supra. 

 

1183 f.161v. 

 quinta post Johannis: donderdag 28-06-1403. 

 

BP 1183 f 161v 01 do 28-06-1403. 

Woltherus zvw Henricus Bits van Os verkocht aan Willelmus van Ghiessen ½ 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op die Cort Halve Mergen, tussen 

Arnoldus van den Bergulen enerzijds en voornoemde Walterus anderzijds, met 

een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Johannes 

Delijen soen. 

 

Woltherus filius quondam Henrici Bits de Os (dg: peciam terre) #dimidium 

iuger terre# situm in parochia de Os ad locum dictum op die Cort Halve 

Mergen inter hereditatem Arnoldi van den Bergulen ex uno et inter 

hereditatem dicti Walteri ex alio tendens cum uno fine ad communem viam 

et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis Delijen soen ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo de Ghiessen promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere etc. Testes Uden et Danijel 

datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1183 f 161v 02 do 28-06-1403. 

Henricus Mostelle, Godefridus zvw Hubertus van Lijeshout, Henricus Stocs 

van Helmont en Johannes zvw Johannes die Weirt van Helmont beloofden aan hr 

Johannes van Fiane propositus van het klooster Floreffiensis, Henricus van 

Erpe zvw Rutgerus en Johannes zv Arnoldus Hoernken, gedurende 3 jaar, 

ingaande half april aanstaande, elk van die 3 jaar te betalen en te leveren 

(1) 124 gulden pieter Leuvens of paijment van dezelfde waarde, een helft 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst Sint-Jan-

Baptist aanstaande (di 24-06-1404), (1) 1 Brabantse dobbel mottoen, met 

Sint-Jan-Baptist, voor het eerst Sint-Jan-Baptist aanstaande (di 24-06-

1404), (4) 4 pond kaneel, 4 pond gember, 4 pond peper en 60 pond was, met 

Sint-Remigius, voor het eerst over een jaar (wo 01-10-1404) en in Den Bosch 

of in Postel, zoals de crediteuren willen, te leveren. 

 

Henricus Mostelle Godefridus filius quondam Huberti de Lijeshout Henricus 

Stocs de Helmont et Johannes filius quondam Johannis die Weirt de Helmont 

promiserunt indivisi super omnia #se daturos et soluturos# domino Johanni 

de Fiane proposito monasterii Floreffiensis Henrico de Erpe filio quondam 
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Rutgeri et Johanni filio Arnoldi Hoernken seu eorum alteri #ad spacium 

trium annorum (dg: festum nativitatis Johannis proxime) medium mensis 

aprilis proxime futuri sine medio sequentium anno quolibet dictorum trium 

annorum# centum et XXIIII gulden peter monete de Lovanio seu ad 

pagamentum eiusdem valoris (dg: atque unum dob Brabant dobbel mottoen 

necnon sexaginta libras cere bone et paga mediatim nativitatis Domini et 

mediatim Joohannis) mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo 

termino nativitatis Johannis baptiste proxime futuro et sic deinceps 

dictis tribus annis durantibus atque I (dg: dn) Brabant dobbel mottoen in 

festo nativitatis beati Johannis baptiste et pro primo termino 

nativitatis Johannis proxime futuro et sic deinceps dictis tribus annis 

durantibus necnon quatuor libras cijnamomi quatuor libras #(dg: olli)# 

gijngiboris et quatuor librarum piperum boni et pagabilis (dg: Remigii) 

atque sexaginta libras cere bone et pagabilis Remigii et pro primo 

termino a festo Remigii proxime futuro #ultra annum et sic deinceps dicto 

spacio pendente# et in Busco seu in Postel ad velle dictorum creditorum. 
!Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 03 do 28-06-1403. 

De vier voornoemde beloofden aan voornoemde crediteuren 4 pond kaneel, 4 

pond gember, 4 pond peper en 60 pond was, met Sint-Remigius aanstaande (ma 

01-10-1403) te leveren en 62 gulden pieter Leuvens of de waarde, met 

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

 

Dicti quatuor promiserunt indivisi super omnia dictis creditoribus seu 

eorum alteri quatuor libras cijnamomi quatuor libras gijngiboris et 

quatuor libras piperum boni et pagabilis atque sexaginta libras cere bone 

et pagabilis in festo Remigii proxime futuro necnon sexaginta duos gulden 

peter monete de Lovanio seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 04 do 28-06-1403. 

Hr Johannes van Fiane propositus van het klooster Floreffiensis, namens hr 

abt en het klooster, verklaarde verhuurd te hebben aan Henricus Mostelle de 

smalle en grote tienden van Helmond en Rixtel, van het lopende jaar, dat 

begonnen is half april, voor zover die tienden aan voornoemde hr abt en 

klooster behoren. 

 

Dominus Johannes de Fiane propositus monasterii Floreffiensis ex parte et 

nomine domini abbatis [dicti] monasterii Floreffiensis atque ex parte 

eiusdem monasterii palam recognovit se locasse seu ad accensam dedisse 

Henrico Mostelle decimas munitas et magnas de Helmont et de Rijcstel ad 

spacium anni presentis et non ultra et qui annus incepit in medio mensis 

aprilis proxime preteriti prout et in quantum huiusmodi decime ad dictos 

dominum abbatem spectant et ad suum monasterium predictum ut ipse 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 05 do 28-06-1403. 

Johannes van Helmont zvw Henricus molenaar van Helmond verklaarde dat 

Johannes van der Meer aan hem voldaan heeft alle goederen, die wijlen 

Johannes Vonderman grootvader van eerstgenoemde Johannes in zijn testament 

vermaakt had aan Elizabet mv eerstgenoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes de Helmont filius quondam Henrici multoris de Helmont palam 

recognovit sibi per Johannem van der Meer fore satisfactum de omnibus 

bonis que quondam Johannes Vonderman avus olim primodicti Johannis 

Elizabet quondam matri primodicti Johannis legaverat in suo testamento ut 

dicebat clamans inde quitum. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 161v 06 do 28-06-1403. 

Johannes van Bucstel nzvw hr Willelmus van Bucstel ridder en Gerardus van 

Aa beloofden aan Eustatius van Hedechusen en Arnoldus van Andel, tbv de 

kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 112 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes de Bucstel filius naturalis quondam domini Willelmi de Bucstel 

militis et Gerardus de Aa promiserunt indivisi super omnia Eustatio de 

Hedechusen et Arnoldo de Andel (dg: seu eorum) ad opus fabrice ecclesie 

sancti (dg: e) Johannes ewangeliste in Busco centum et XII novos Gelre 
!seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 07 do 28-06-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit II placken. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 08 do 28-06-1403. 

Willelmus Zegers soen en Reijnerus Mudekens soen beloofden aan Nijcholaus 

Scilder 13 pond geld met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te 

betalen. 

 

Willelmus Zegers soen et Reijnerus Mudekens soen promiserunt indivisi 

Nijcholao Scilder XIII libras monete ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 09 do 28-06-1403. 

Henricus Mostelle beloofde aan hr Johannes van Fiane, Henricus van Erpe en 

Johannes zv Arnoldus Hoernken 62 gulden pieter of dee waarde en 1 Brabantse 

dobbel mottoen na maning te betalen. 

 

Henricus Mostelle promisit super omnia domino Johanni de !Fane Henrico de 

Erpe et Johanni filio Arnoldi Hoernken #[s]eu eorum [alteri]# LXII gulden 

peter seu #(dg: val)# valorem et unum Brabant dobbel mottoen ad 

monitionem dictorum !seu alterius eorum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 10 do 28-06-1403. 

Hilla Pennincs en haar zoon Petrus beloofden aan Henricus Steijmpel 26 

Gentse nobel, 4 lichte schilden en 4½ gemene plak of de waarde met Sint-

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

 

(dg: Pe) Hilla Pennincs et Petrus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Henrico Steijmpel XXVI nobel Gentsche et quatuor licht scilde et 

(dg: quinque) #quatuor# et dimidiam communes plackas seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 11 do 28-06-1403. 

Henricus van Boert zvw Johannes die Writer beloofde aan voornoemde Henricus 

Steijmpel 13 Gentse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-

10-1403) te betalen. 

 

Henricus de Boert filius quondam Johannis die Writer promisit super omnia 

dicto Henrico Steijmpel XIII Gentsche nobel seu valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 12 do 28-06-1403. 

Marcelius Claes soen van Alem en Reijmboldus gnd Loef Arts soen beloofden 

aan Theodericus van Ghemert zvw Theodericus 34½ oude Franse schild of de 

waarde, een helft te betalen met Kerstmis (di 25-12-1403) en de andere 
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helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404). 

 

Marcelius Claes soen de Alem et (dg: Lodolphus dictus Loef a) Reijmboldus 

dictus Loef Arts soen promiserunt indivisi super omnia Theoderico de 

Ghemert (dg: filius) filio quondam Theoderici (dg: X) triginta (dg: 

quinque) #quatuor# et dimidium audescild Francie seu valorem mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 161v 13 do 28-06-1403. 

Johannes zvw Henricus Ywijns soen van Riel verkocht aan Henricus van der 

Bruggen van Helvoert een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) huis, erf, tuin en 

aangelegen ½ mudzaad roggeland, in Riel, tussen Petrus Bijen soen en 

Willelmus Hoefkens soen enerzijds en wijlen voornoemde Henricus Ywijns soen 

anderzijds, (2) ¼ deel van 5 bunder beemd, gnd die Rijpt, in Riel, tussen 

Henricus van Ghestel enerzijds en Walterus die Wit van Tilborch anderzijds, 

{f.162r} (3) ¼ deel van een stuk land, gnd dat Merlant, in Riel, tussen 

voornoemde Wolterus die Wit en Johannes van Afterloe enerzijds en Petrus 

Bijen soen en kvw Johannes van Beke anderzijds, (4) 2½ bunder land, in 

Riel, beiderzijds tussen Petrus Bijen, welke 2½ bunder voornoemde verkoper 

verworven had van Gerardus zvw Willelmus Bac van Riel, reeds belast met 

lasten. 

 

Johannes filius quondam Henrici Ywijns soen de Riel hereditarie vendidit 

Henrico van der Bruggen de Helvoert hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: un) domo area et orto et dimidia modiata terre 

siliginee sibi adiacente sitis in parochia de Riel inter hereditatem 

Petri (dg: ?o) Bijen soen et hereditatem Willelmi Hoefkens soen ex [uno] 

et hereditatem dicti quondam Henrici Ywijns soen ex alio atque ex quarta 

parte quinque bonariorum prati dictorum die Rijpt sitorum in dicta 

parochia inter hereditatem Henrici de Ghestel ex uno et hereditatem 

Walteri die Wit de Tilborch ex alio 

 

1183 f.162r. 

 quinta post Johannis: donderdag 28-06-1403. 

 in crastino Jacobi apostoli: do 26-07-1403. 

 

BP 1183 f 162r 01 do 28-06-1403. 

atque ex quarta parte pecie terre dicte dat Merlant site in dicta 

parochia inter #hereditatem# dicti Wolteri die Wit (dg: ex uno) et 

hereditatem Johannis de Afterloe ex uno et inter hereditatem Petri Bijen 

soen et liberorum quondam Johannis de Beke ex alio atque ex duobus et 

dimidio bonariis terre sitis in dicta parochia inter hereditatem Petri 

Bijen soen ex utroque latere coadiacentem #et que duo et dimidium bonaria 

dictus venditor erga Gerardum filium quondam Willelmi Bac de Riel 

acquisierat ut dicebat# prout ibidem site sunt ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et (dg: ?sen) aliam obligationem deponere exceptis 

(dg: censu domini fundi) oneribus exinde prius de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Aa et Scilder datum quinta post nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1183 f 162r 02 do 28-06-1403. 

Johannes van Ghelen van Geldorp en Johannes Rutten soen van der Hoeven van 

Geldorp droegen over aan Aleijdis Troijaes wv Walterus van Berze een 

b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit 2 

kamers in Den Bosch, in een straatje gnd dat Gruitstraatje, dat vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts loopt tot aan de stroom aldaar, tussen erfgoed 

van Willelmus Donc enerzijds en erfgoed gnd dat Gruithuis anderzijds, welke 

cijns Berisius van Gravia bakker gekocht had van Gerardus van Hees zvw 
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Gerardus van Hees smid, en van welke cijns Willelmus van Gravia zvw 

Willelmus van Gravia, Reijnerus van Langel ev Margareta, Henricus van den 

Kerchove ev Aleijdis, dvw Johannes gnd Scoenmaker van Mierle, Jonathas gnd 

Gijntaes, Petrus Naghel, Nijcholaus en Henricus broers en hun zuster 

Ermgardis, kvw Johannes van Eijndoven, afstand13 hadden gedaan tbv 

eerstgenoemde Johannes van Ghelen en Johannes Rutten soen, en welke cijns 

nu aan hen behoort. Lasten van de kant van hen en van wijlen voornoemde 

Berisius an wijlen diens vrouw Aleijdis worden afgehandeld. 

 

Johannes de Ghelen de Geldorp et Johannes Rutten soen van der Hoeven de 

Geldorp hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste ex duabus cameris sitis in Busco in viculo 

quodam tendente a vico Hijnthamensi retrorsum ad aquam ibidem fluentem 

(dg: nuncupato communiter) nuncupato communiter dat Gruijtstreetken inter 

hereditatem Willelmi Donc ex uno et inter #hereditatem# dictam dat 

Gruijthuijs ex alio quem censum Berisius de Gravia pistor erga Gerardum 

de Hees filium quondam Gerardi de Hees fabri emendo acquisierat prout in 

litteris et super quo hereditario censu Willelmus de Gravia filius 

quondam Willelmi de Gravia Reijnerus de Langel maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris Henricus van den Kerchove maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filiarum quondam Johannis dicti Scoenmaker de (dg: 

..) Mierle Jonathas dictus Gijntaes Petrus Naghel Nijcholaus Henricus 

fratres et Ermgardis eorum soror liberi quondam Johannis de Eijndoven et 

super toto iure ad opus primodictorum Johannis de Ghelen et Johannis 

Rutten soen (dg: -s) hereditarie renunciaverunt prout in aliis litteris 

et quem censum nunc integraliter ad se spectare dicebant hereditarie 

supportaverunt Aleijdi Troijaes relicte quondam Walteri de Berze cum 

litteris et jure promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam 

Berisii (dg: atque) Aleijdis quondam sue uxoris et quorumcumque heredum 

dictorum quondam Berisii et Aleijdis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 162r 03 do 28-06-1403. 

Katherina dv Johannes van den Camp wv Godescalcus zvw Ghiselmarus van 

Vlijmen en Hilla, dv voornoemde Katherina en wijlen Godescalcus, beloofden 

aan Gerardus van Mulsen en Walterus van Nuwenhuse, tbv hen en Petrus van 

Cuijcke en Johannes Vette van Udenhout, garantie van eikenbomen die stonden 

op erfgoederen van wijlen voornoemde Godescalcus, onder de vrijdom van de 

stad Den Bosch, ter plaatse gnd die Dungen, welke bomen voornoemde Gerardus 

van Mulsen, Walterus, Petrus en Johannes gekocht hadden van voornoemde 

Katherina. Voornoemde Katherina en Hilla en Henricus zvw voornoemde 

Ghiselmarus van Vlijmen beloofden dat Engbertus, minderjarige zvw 

voornoemde Godescalcus en Katherina, zodra hij meerderjarig is, afstand zal 

doen. 

 

Katherina filia Johannis van den Camp relicta quondam Godescalci filii 

quondam Ghiselmari de Vlijmen et Hilla filia dictorum Katherine et 

quondam Godescalci cum tutore promiserunt indivisi super habita et 

habenda (dg: quod ipse) Gerardo de Mulsen et Waltero de Nuwenhuse ad opus 

eorum et ad opus Petri de Cuijcke #et# Johannis Vette de Udenhout quod 

ipse scilicet Katherina et Hilla de quidusdam arboribus quercinis que 

stabant (dg: infra libertatem opidi de Busco) supra hereditates dicti 

quondam Godescalci infra libertatem opidi de Busco sitas ad locum dictum 

die Dungen et quas arbores quercinas dicti Gerardus de Mulsen Walterus 

Petrus et Johannes erga dictam Katherinam emendo acquisierant (dg: 

debita) ut dicebant #dictis quatuor# warandiam prestabunt et obligationem 

deponent (dg: et quod ipsi Engbertum filium dictorum quondam Go) 

promiserunt insuper dicte Katherina et Hilla cum tutore et Henricus 

filius dicti quondam Ghiselmari de Vlijmen indivisi super habita et 

                         
13 Zie ← BP 1182 p 114v 14 wo 16-06-1400, afstand doen. 
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habenda quod ipsi Engbertum filium dictorum quondam Godescalci et 

Katherine dum ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ad 

opus dictorum quatuor hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 162r 04 do 28-06-1403. 

(dg: Voornoemde Katherina en Hilla beloofden voornoemde Henricus hiervan 

schadeloos te houden). 

 

(dg: Dicte Katherina et Hilla cum tutore promiserunt super habita et 

habenda dictum Henricum de premissis indempnem servare. Testes). 

 

BP 1183 f 162r 05 do 28-06-1403. 

Henricus Roempot zvw Johannes Roempot ev Heijlwigis dvw Laurencius van 

Baest droeg over aan de broers Walterus en Laurencius, kvw voornoemde 

Laurencius van Baest, een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, uit de 

helft van een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, en 1 steen vlas 

bereid tot de hekel, welke pacht van 8 mud Amisius gnd Mijs van Ymerle 

beloofd had aan wijlen voornoemde Laurencius van Baest, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de navolgende erfgoederen die behoorden aan 

voornoemde Laurencius, in Oostelbeers, (1) een huis, schuur, schaapskooi en 

huis gnd een buer, met ondergronden, tuin en aangelegen erfgoederen, rondom 

tussen de gemeint, (2) een beemd, gnd die Wolfsgrueve, tussen Jacobus van 

Baest enerzijds en Ghibo van Hapart anderzijds, (3) 2/3 deel dat aan 

voornoemde Laurencius behoorde, in een beemd, gnd dat Cleijn Beemdeken, 

tussen voornoemde Jacobus van Baest enerzijds en Baudewinus van Vessem 

anderzijds. Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Henricus Roempot 

dat voornoemde broers voortaan aan Godefridus Sceijvel zullen leveren een 

b-erfpacht van 13 lopen rogge, Bossche maat, die Arnoldus Hoernken 

verworven had van wijlen voornoemde Laurencius van Baest, zó dat voornoemde 

Henricus Roempot, zijn erfgoederen en goederen daarvan geen schade hebben. 

 

Henricus Roempot filius quondam Johannis Roempot maritus et tutor 

legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Laurencii de Baest 

hereditariam paccionem trium et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco #ad se spectantem# de medietate hereditarie paccionis octo modiorum 

siliginis dicte mensure de Busco et unius ponderis dicti communiter steen 

lini parati ad scalcrum dictum hekel quam paccionem octo modiorum 

siliginis Amisius dictus Mijs de Ymerle promisit se daturum et soluturum 

dicto quondam Laurencio de Baest hereditarie purificationis et in Busco 

traditurum ex hereditatibus infrascriptis que spectabant ad dictum 

Laurencium sitis in parochia de Oestelberze videlicet ex domo horreo 

ovili et domo dicta een buer cum suis fundis et orto atque hereditatibus 

eis adiacentibus sitis inter communitatem eis circumquaque coadiacentem 

atque ex quodam prato dicto communiter die Wolfsgrueve sito inter 

hereditatem Jacobi de Baest ex uno et inter hereditatem Ghibonis de 

Hapart ex alio atque ex duabus terciis partibus que spectabant ad dictum 

Laurencium in quodam prato dicto dat Cleijn Beemdeken sito inter 

hereditatem dicti Jacobi de Baest ex uno et inter hereditatem Baudewini 

de Vessem ex alio prout in litteris hereditarie supportavit Waltero et 

Laurencio fratribus liberis dicti quondam Laurencii de Baest cum litteris 

et jure occasione promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: ex parte) deponere. Quo facto (dg: repromiserunt dicti fratres 

indivisi) #repromisit dictus Walterus# super omnia dicto Henrico Roempot 

quod ipsi fratres predicti nunc deinceps solvent annuatim et hereditarie 

Godefrido Sceijvel hereditariam paccionem tredecim lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem Arnoldus Hoernken erga dictum quondam 

Laurencium de Baest acquisierat ut dicebat (dg: atque) sic quod dicto 

Henrico Roempot et ad et supra suas hereditates et bona dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes Aa et Broeder datum supra. 
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BP 1183 f 162r 06 do 28-06-1403. 

Voornoemde Walterus zvw Laurencius van Baest beloofde aan voornoemde 

Henricus Roempot een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit 4 lopen land, in Oostelbeers, ter 

plaatse gnd die Bercacker, tussen Bartholomeus Eijnssen soen enerzijds en 

voornoemde Walterus anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De brief 

overhandigen aan voornoemde Walterus. 

 

Dictus Walterus filius quondam (dg: Lamberti) Laurencii de Baest promisit 

se daturum et soluturum dicto Henrico Roempot hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradere ex quatuor lopinatis terre sitis in parochia de Oestelberze 

ad locum dictum die Bercacker inter hereditatem (dg: Amisii de Ymerle et 

inter hereditatem dicti) Bartholomei Eijnssen soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Walteri ex alio #ut dicebat# promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi annuatim exinde prius de jure solvendo et sufficientem facere. 

Testes Aa et Broeder datum supra. Tradatur dicto Waltero. 

 

BP 1183 f 162r 07 do 26-07-1403. 

Ghibo gnd Wouters Otten soens soen van den Dungen beloofde aan Elizabeth 

dvw Johannes Veerdoncs wv Willelmus zvw Arnoldus Tielkini binnen nu en 

Sint-Remigius over 2 jaar (do 01-10-1405) een lofwaardig huis van eikenhout 

van 4 gebinten te bouwen en dat te plaatsen op de hofstad van wijlen 

Theodericus Kepkens, onder de vrijdom van de stad Den Bosch, ter plaatse 

gnd die Dungen, tussen Egidius Willems soen en Engbertus van der Boijdonc 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, maar voornoemde Ghibo hoeft de 

deuren, vensters en bouwsels gnd dat omhentsel niet van eikenhout te maken. 

 

(dg: Johannes filius naturalis quondam Johannis Barniers soen) #Ghibo 

dictus Wouters Otten soens soen# van den Dungen promisit super omnia 

Elizabeth #filie quondam Johannis# Veerdoncs relicte quondam Willelmi 

filii quondam Arnoldi Tielkini quod ipse (dg: Johannes primodictus unnam) 

#Ghibo# unam bonam et laudabilem domum de lignis quercinis edificatam 

edificari faciet et procurabit de (dg: tribus) quatuor ligaturis dictis 

gebonden et eandem ponet ad et supra domistadium (dg: dictum) quondam 

Theoderici Kepkens situm infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

die Dungen inter hereditatem Egidii Willems soen et Engberti van der 

Boijdonc ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat salvo tamen 

primodicto #Ghibo[ni]# (dg: Johanni) quod ipse (dg: dictam domum) januas 

et fenestras dicte domus et edificia dicta dat omhentsel de lignis non 

quercinis poterit edificare. Testes (dg: Aa et Broeder datum quinta post 

nativitatis Johannis baptiste) testes Danijel et Broeder datum in 

crastino Jacobi apostoli. 

infra hinc et a festo Remigii proxcime futuro ultra duos annos. 

 

1183 f.162v. 

 quinta post nativitatis Johannis: donderdag 28-06-1403. 

 in crastino Petri et Pauli: zaterdag 30-06-1403. 

 

BP 1183 f 162v 01 do 28-06-1403. 

Hr Theodericus Snoec investiet van Kessel en zijn broer Johannes Buekentop 

droegen over aan de secretaris, tbv Henricus en Johannes, nkv voornoemde hr 

Theodericus Snoec, 2/3 deel, dat aan hen gekomen was na overlijden van 

Elizabeth dvw Lambertus Buekentop, in de helft van een huis en erf, in Den 

Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, naast de verste poort, tussen 

erfgoed van Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts enerzijds en erfgoed van 

wijlen Henricus Heijmen soen schoenmaker anderzijds, te weten de helft 

richting voornoemd erfgoed van Goeswinus. 
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Dominus Theodericus Snoec investitus de Kessel (dg: Henricus) et Johannes 

Buekentop eius frater (dg: unam medietatem domus et aree) #duas 3as 

partes# ipsis de morte quondam Elizabeth filie quondam Lamberti Buekentop 

#successione advolutas in medietate# domus et aree site in Busco ad finem 

vici Orthensis iuxta extremam portam ibidem inter hereditatem Goeswini 

filii quondam Johannis Erenbrechts ex uno et inter hereditatem quondam 

Henrici Heijmen soen sutoris ex alio scilicet illam! medietatem! dicte 

domus et aree que sita est versus dictam hereditatem Goeswini predicti ut 

dicebant hereditarie supportaverunt mihi ad opus Henrici et Johannis 

puerorum naturalium dicti domini Theoderici Snoec promittentes indivisi 

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

Aa et Scilder datum quinta post nativitatis Johannis. 

 

BP 1183 f 162v 02 do 28-06-1403. 

Henricus Buekentop droeg het deel, dat aan hem gekomen was na overlijden 

van voornoemde Elizabeth, in voornoemde helft van het huis en erf, te weten 

in de helft als hierboven, over aan de secretaris, tbv voornoemde 

natuurlijke kinderen. 

 

Henricus Buekentop totam partem et omne jus sibi de morte dicte quondam 

Elizabeth successione hereditaria! advolutas in dicta medietate domus et 

aree scilicet in illa medietate ut supra hereditarie supportavit mihi ad 

opus dictorum puerorum naturalium promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: deponere) deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 162v 03 do 28-06-1403. 

Johannes zvw Johannes Voet dekker droeg over aan Arnoldus Groetart de 

jongere (1) 24 schelling geld dat ten tijde van de betaling van dergelijke 

pecunia gemeenlijk in Den Bosch in de beurs gaat, die Johannes Buekentop 

zvw Rutgerus van Herpen beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, gedurende 5 

jaar, elk jaar met Sint-Baptist, te betalen, (2) 12 Hollandse gulden, aan 

eerstgenoemde Johannes beloofd door voornoemde Johannes Buekentop. 

 

Johannes filius quondam Johannis Voet tectoris viginti quatuor solidos 

monete pro tempore solutionis huiusmodi pecunie in Busco ad bursam 

communiter currentis quos Johannes Buekentop filius quondam Rutgeri de 

Herpen promisit super omnia se daturum et soluturum primodicto Johanni ad 

spacium quinque annorum anno quolibet dictorum quinque annorum 

nativitatis beati Johannis baptiste atque duodecim aureos florenos 

communiter gulden vocatos monete Hollandie boni auri et iusti ponderis 

promissos primodicto Johanni a Johanne Buekentop predicto prout in 

litteris legitime supportavit Arnoldo Groetart juniori cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare. Testes Aa et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 162v 04 do 28-06-1403. 

Mechtildis dvw Johannes Steen ketelaar wv Engbertus Ludinc van Uden 

verhuurde aan Egidius Zecker een kamp van wijlen voornoemde Engbertus 

Ludinc, ter plaatse gnd Over die Boertsche Meer, naast de gemene Dieze die 

daar stroomt enerzijds en wijlen Henricus Ghecke anderzijds, voor een 

periode van 9 jaar, ingaande Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403). 

Verhuurster en met haar Engbertus Luedinc zv Nijcholaus Coel Roelen soen 

van den Dungen beloofden garantie. 

 

Solvit. Scabini habuerunt grossum suum. 

Mechtildis filia quondam Johannis Steen cacabarii relicta quondam 

Engberti Ludinc de Uden quendam campum dicti quondam Engberti Ludinc 

situm ad locum dictum Over die Boertsche Meer iuxta communem Diesam 

ibidem fluentem ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Ghecke ex 

alio ut dicebat locavit recto locacionis modo (dg: ab eodem ad sp) Egidio 

Zecker ab eodem ad spacium novem annorum festum beati Martini hyemalis 
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proxime futurum immediate sequentium possidendum libere promittentes et 

cum ea Engbertus Luedinc filius (dg: quondam) Nijcholai Coel Roelen soen 

van den Dungen indivisi super omnia warandiam dicto spacio et non ultra. 

Testes Roesmont et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 162v 05 do 28-06-1403. 

Ghibo zvw Johannes Vijfvoet droeg over aan zijn zuster Margareta dvw 

voornoemde Johannes Vijfvoets (1) alle goederen, die aan hem gekomen zijn 

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

na overlijden van zijn broer Godefridus Vijfvoet resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van Aleijdis wv voornoemde Godefridus Vijfvoet. 

 

Ghibo filius quondam Johannis Vijfvoet omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de morte suorum quondam parentum 

successione hereditaria! advoluta quocumque locorum consistentia sive 

sita atque omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de 

morte quondam Godefridi (dg: sui fratris) Vijfvoet sui fratris 

successione hereditaria! advoluta et post mortem Aleijdis (dg: ux) 

relicte dicti quondam Godefridi Vijfvoet successione hereditaria! 

advolvenda ut dicebat hereditarie supportavit Margarete sue sorori filie 

dicti quondam Johannis Vijfvoets promittens super omnia (dg: w) ratam 

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

 

BP 1183 f 162v 06 do 28-06-1403. 

Margareta dvw Johannes Vijfvoet wv Willelmus Stercke en Willelmus, zv 

voornoemde Margareta en wijlen Willelmus, droegen over aan Ghibo gnd 

Vijfvoet zvw voornoemde Johannes Vijfvoet een huis en erf, dat behoorde aan 

Gerardus van Loeven zvw Gerardus gnd Bijtbeen, Bertholdus zvw Arnoldus gnd 

Ywijn van Hoesden ev Elizabeth dvw Willelmus gnd Cnoden, Johannes van 

Berlikem bakker ev Hilla dvw Thomas van Loeven, Johannes Jacobs soen ev 

Zaloma dvw voornoemde Thomas, de gezusters Elizabeth en Heijlwigis, dvw 

voornoemde Thomas van Loeven, gelegen in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed dat was van Reijnerus Kul enerzijds en erfgoed van Willelmus 

van Gewanden anderzijds, welk huis en erf Elizabeth wv Johannes Stercken in 

cijns verkregen had van voornoemde Gerardus van Loeven, Bertholdus, 

Johannes van Berlikem bakker, Johannes Jacobs soen, en de gezusters 

Elizabeth en Heijlwigis, en welk huis en erf voornoemde Elizabeth wv 

Johannes Stercken eertijds geschonken had aan wijlen voornoemde Willelmus 

Stercke en zijn vrouw voornoemde Margareta. Voornoemde Margareta en haar 

zoon Willelmus beloofden dat Hubertus, Katherina en Elizabeth, minderjarige 

kv voornoemde Margareta en wijlen Willelmus Stercke, zodra ze meerderjarig 

zijn, afstand zullen doen van het huis en erf. Voornoemde Katherina en haar 

zoon Willelmus behouden hierin een n-erfcijns van 40 schelling geld, die 

voornoemde Ghibo aan hen beloofde. 

 

Margareta filia quondam Johannis Vijfvoet relicta quondam Willelmi 

Stercke #cum tutore et Willelmus filius dictorum Margarete et quondam 

Willelmi# domum et aream que spectabat ad Gerardum de Loeven filium 

quondam Gerardi dicti Bijtbeen Bertholdum filium quondam Arnoldi dicti 

Ywijn de Hoesden maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Willelmi dicti Cnoden Johannem de Berlikem pistorem maritum et 

tutorem legitimum Hille sue uxoris filie quondam Thome de Loeven Johannem 

Jacobs soen maritum et tutorem legitimum Zalome sue uxoris (dg: filium) 

filie dicti quondam Thome Elizabeth et Heijlwigem sorores filias dicti 

quondam Thome de Loeven sitam in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

que fuerat Reijneri Kul ex uno et inter hereditatem Willelmi de Gewanden 

ex alio quam domum et aream Elizabeth relicta quondam Johannis Stercken 

erga dictum Gerardum de Loeven Bertholdum Johannem de Berlikem pistorem 

Johannem Jacobs soen Elizabeth et Heijlwigem sorores ad (dg: pactum) 

#censum# acquisierat prout in litteris et quam domum et aream dicta 

Elizabeth relicta quondam Johannis St[er]cken dudum dederat antedicto 
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quondam Willelmo Stercke cum dicta Margareta sua uxore nomine dotis ad 

jus opidi de Busco ut dicebant hereditarie supportaverunt Ghiboni dicto 

Vijfvoet filio dicti quondam Johannis Vijfvoet cum litteris et aliis et 

jure promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda (dg: 

warandiam) ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

promiserunt insuper dicti Margareta et Willelmus eius filius (dg: ind) 

cum tutore indivisi sub obligatione premissa quod ipsi Hubertum 

Katherinam et Elizabeth liberos eorundem Margarete et quondam Willelmi 

Stercke dum ad annos pubertatis pervenerint super dicta domo et area et 

jure ad opus dicti Ghibonis hereditarie renunciare facient salvo tamen 

dicte! Katherine et Willelmo eius filio et in premissis reservato 

hereditario censu XL solidorum monete quem dictus Ghibo antedictis 

Margarete et Willelmo suo filio dare et solvere promisit annuatim et 

hereditarie iuxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 162v 07 do 28-06-1403. 

Een brief maken van de belofte van voornoemde Ghibo dat hij uit het 

voorgaande voornoemde n-erfcijns zal betalen, een helft met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (di 25-

12-1403). 

 

Et fiet littera de repromissione quod dictus Ghibo promisit se daturum 

dictum hereditarium censum hereditarie (dg: ex premissis hereditarie) 

mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino nativitatis 

Domini proxime futurum ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 162v 08 za 30-06-1403. 

Nijcholaus van den Brekelen verkocht aan Hubertus gnd den Rietmaker een 

stuk beemd, in de eninge van Beek bij Gestel, ter plaatse gnd Beker Broeke, 

tussen erfg vw Jacobus gnd Coppe Hubrechts enerzijds en Johannes bv 

voornoemde Nijcholaus anderzijds, welk stuk beemd aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn zuster Oda, belast met 1/8 deel van (1) 12 penning oude 

cijns, (2) 4 penning nieuwe cijns aan de hertog. 

 

Nijcholaus van den Brekelen peciam prati (dg: sibi de morte quondam 

Odeva) sitam in (dg: parochia) #unione# de Beke prope Gestel ad locum 

dictum Beker Broeke inter hereditatem heredum quondam Jacobi dicti Coppe 

Hubrechts ex uno et inter hereditatem Johannis fratris dicti Nijcholai ex 

alio et que pecia prati sibi de morte quondam Ode sue sororis successione 

hereditarie est advoluta ut dicebat hereditarie vendidit Huberto dicto 

den Rietmaker promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepta octava parte duodecim denariorum antiqui census et quatuor 

denariorum novi census domino (dg: nostro) duci exinde solvendorum 

annuatim ut dicebat. Testes Coptiten et Broeder datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 162v 09 za 30-06-1403. 

Johannes zv Nijcholaus van den Brekelen droeg over aan zijn voornoemde 

vader Nijcholaus een beemdje gnd dat Aabeemdken, in de eninge van Beek, 

tussen Walterus Hageman enerzijds en de gemeint gnd die Heirtganc 

anderzijds. Hubertus die Rietmaker deed afstand. 

 

Johannes filius Nijcholai van den Brekelen quoddam pratulum dictum dat 

Aabeemdken situm in (dg: p) unione de Beke inter hereditatem Walteri 

Hageman ex uno et inter communitatem dictam die Heirtganc ex alio ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Nijcholao suo patri promittens 

ssuper omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 

Hubertus die Rietmaker super dicto pratulo et jure sibi in hoc competente 

ad opus dicti Nijcholai hereditarie renunciavit promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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1183 f.163r. 

 quinta post nativitatis Johannis: donderdag 28-06-1403. 

 in festo Petri et Pauli: vrijdag 29-06-1403. 

 in crastino Petri et Pauli: zaterdag 30-06-1403. 

 

BP 1183 f 163r 01 do 28-06-1403. 

Florencius Pannecoeke zvw Henricus gnd Mudeken verkocht al zijn goederen 

aan Franco van Mijrabello. De brief overhandigen aan voornoemde Franco of 

aan Johannes van Ghemert. 

 

Florencius Pannecoeke filius quondam Henrici dicti Mudeken omnia sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Franconi de Mijrabello 

promittens super habita et habenda warandiam. Testes Danijel et Roesmont 

datum quinta post nativitatis Johannis. Et tradetur littera dicto 

Franconi vel Johanni de Ghemert. 

 

BP 1183 f 163r 02 do 28-06-1403. 

Rodolphus die Bever zvw Petrus die Bever beloofde aan Johannes die Bever, 

Theodericus smid van Heeswijc, Petrus Lommelman, Wijnricus van Os, Johannes 

Bijts, Goeswinus Snabbe en Johannes van Kilsdonc, tbv hem en Petrus gnd 

Goeswijns soen van der Heijden, 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

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

 

Rodolphus die Bever filius quondam Petri die Bever promisit super omnia 

Johanni die Bever Theoderico fabro de Heeswijc Petro Lommelman Wijnrico 

de Os Johanni Bijts Goeswino Snabbe Johanni de Kilsdonc ad opus sui et ad 

opus Petri dicti Goeswijns soen van der Heijden L nuwe Gelre gulden seu 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1183 f 163r 03 vr 29-06-1403. 

Rodolphus die Bever zv Petrus die Bever beloofde Johannes die Bever, 

Theodericus van Hezewijc smid, Petrus Lommelman, Wijnricus van Os, Johannes 

Bijts, Goeswinus Snabbe, Johannes van Kilsdonc en Petrus Goeswijns soen van 

der Heijden schadeloos te houden van 50 nieuwe Gelderse gulden, aan 

Willelmus van Broechoven, tbv hr Henricus van Lecka, beloofd door 

voornoemde Johannes die Bever, Theodericus, Petrus, Wijnricus, Johannes 

Bijts, Goeswinus, Johannes en Petrus, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-

10-1403) te betalen. 

 

Rodolphus die Bever filius Petri die Bever promisit super omnia #quod 

ipse# Johannem die Bever Theodericum de Hezewijc fabrum Petrum Lommelman 

Wijnricum de Os Johannem Bijts Goeswinum Snabbe Johannem de Kilsdonc et 

Petrum (dg: di) Goeswijns soen van der Heijden a L nuwe Gelre !promissis 

Willelmo de Broechoven ad opus domini Henrici de Lecka a predictis 

Johanne die Bever Theoderico Petro Wijnrico Johanne Bijts Goeswino 

Johanne et Petro ad festum beati Remigii proxime futurum persolvendos ut 

dicebat et a dampnis quibuscumque indempnes servare. Testes Aa et 

Dijnther datum in festo Pe Pau. 

 

BP 1183 f 163r 04 vr 29-06-1403. 

Lucas van Erpe en Nijcholaus zvw Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van 

Ghemert beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 18 Engelse nobel met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen, op straffe van ½. 

 

Lucas de Erpe et Nijcholaus filius quondam Huberti filii quondam Johannis 

Swenelden soen de Ghemert promiserunt indivisi super omnia Andree de 

Drodis ad opus etc XVIII Engels nobel ad Remigii proxime futurum 

persolvendos sub pena dimidii. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 163r 05 vr 29-06-1403. 

Johannes Bits zvw Goeswinus beloofde aan Henricus Ghisel 16¾ nieuwe 

Gelderse gulden met Hemelvaart aanstaande (do 08-05-1404) te betalen. 

 

Johannes Bits filius quondam Goeswini promisit super omnia Henrico Ghisel 

XVII (dg: minus q) novos Gelre gulden minus quarta parte unius novi Gelre 
!ad festum assumptionis proxime futurum persolvendos. Testes Aa et 

Egidius datum supra. 

 

BP 1183 f 163r 06 vr 29-06-1403. 

Henricus Becker zvw Matheus droeg over aan Lucas van Erpe zvw Johannes zijn 

helft in 500 oude schilden, aan voornoemde Henricus en Lucas beloofd door 

Henricus van Gravia zvw Henricus Sceelwarts. 

 

Henricus Becker filius quondam Mathei medietatem ad se spectantem in 

quingentis aureis denariis antiquis communiter aude scilde vocatis 

promissis dicto Henrico et Luce de Erpe filio quondam Johannis a Henrico 

de Gravia filio quondam Henrici Sceelwarts prout in litteris legitime 

supportavit dicto Luce cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 163r 07 za 30-06-1403. 

Johannes die Bont en zijn vrouw Katherina dvw Gerardus die Boijter 

verkochten aan Johannes, Gerardus en Yda, kvw voornoemde Gerardus Boijter, 

tbv hen en hun zuster Elisabeth, alle goederen, die aan voornoemde Johannes 

en Katherina gekomen waren na overlijden van de ouders van Katherina, 

echter voor voornoemde Johannes Bont en zijn vrouw Katherina en hun 

kinderen gereserveerd een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde 3 kinderen vanaf nu zullen leveren aan voornoemde Johannes en 

Katherina, thv hen en hun kinderen, gaande uit voornoemde goederen en alle 

andere goederen die aan voornoemde 3 kinderen gekomen waren na overlijden 

van hun ouders. 

 

Johannes die Bont maritus legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Gerardi die Boijter #et dicta Katherina cum eodem tamquam cum suo tutore# 

omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et parata (dg: 

dicte Katherine de morte suo) ipsis Johanni et Katherine seu eorum alteri 

de morte quondam parentum eiusdem Katherine successione hereditarie 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni Gerardo fratribus et Yde (dg: et Elizabeth sororibus) 

#eorum sorori (dg: ad opus eorum et ad opus)# liberis dicti quondam 

Gerardi Boijter #ad opus eorum et ad opus Elisabeth eorum sororis# 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere salvis tamen dictis Johanni Bont et 

Katherine sue uxori atque liberis ab eisdem Johanne et Katherina parite 

genitis et generandis hereditaria paccione unius modiis! siliginis 

mensure de Busco quam dicti (dg: quatuor) #tres# liberi dictis Johanni et 

Katherine ad opus eorum et ad opus dictorum suorum liberorum genitorum et 

generandorum dare et solvere nunc deinceps annuatim promiserunt iuxta 

continentiam litterarum inde confectarum ex premissis et omnibus aliis 

bonis ipsis #tribus liberis# de morte suorum quondam parentum successione 

hereditaria! advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebant. Testes Coptiten et Roesmont datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 163r 08 za 30-06-1403. 

Voornoemde 3 kinderen beloofden aan voornoemde Johannes Bont en zijn vrouw 

Katherina, tbv hen en hun kinderen, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, te leveren, 

gaande uit voornoemde goederen en uit alle andere goederen van voornoemde 3 

kinderen, die aan hen gekomen waren na overlijden van hun ouders. 
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-. 

Et fiet repromissio quod dicti (dg: Johannes quatuor) #tres# liberi cum 

tutore repromiserunt se daturos et soluturos dicto Johanni Bont et 

Katherine sue uxori filie (dg: etc hereditariam paccionem un) ad opus 

eorum et ad opus liberorum eorundem Johannis et Katherine ab eisdem 

Johanne et Katherina parite genitorum et generandorum hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout 

tradere ex premissis et #ex# omnibus aliis bonis dictorum (dg: quatuor) 

#trium# liberorum ipsis de morte suorum quondam parentum successione 

hereditaria! advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis tali 

conditione quod dicti Johannes et Katherina et eorum alter diutius vivens 

in humanis dictam paccionem integraliter ad suam vitam possidebunt et 

post eorum decessum amborum dicta paccio ad dictos liberos dictorum 

Johannis et Katherine genitos et generandos hereditarie et pleno jure 

succedet et devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 163r 09 za 30-06-1403. 

Voornoemde 3 kinderen beloofden aan voornoemde Johannes Bont 47 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1405) te 

betalen. 

 

Dicti 3 liberi promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni Bo[nt] 

XLVII nuwe Gelre gulden seu valorem a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 163r 10 za 30-06-1403. 

Henricus van Gravia zvw Henricus gnd Sceelwart droeg over aan Geerlacus van 

Erpe zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfpacht van 6½ mud 1 lopen rogge, 

maat van Son, die Rodolphus gnd Roef zvw Ghisbertus van Zonne beloofd had 

aan Lucas zvw Lucas van Erpe, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit 

(1a) een stuk land, in Son, ter plaatse gnd dat Nuwelant, beiderzijds 

tussen Rutgherus van der Donc, (1b) een akker, gnd die Hostat, in Son, (1c) 

een akker, gnd die Steltacker, in Son, (1d) de helft van een beemd gnd die 

Coppel, zoals afgepaald, (1e) 1/8 deel van een stuk beemd, eveneens gnd die 

Coppel, in Son, (1f) het recht dat bij deze erfgoederen behoort in de 

gemeint van Woensel, (1g) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, 

gaande uit een erfgoed, gnd dLant van der Meer, in Son, ter plaatse gnd 

Blixenbos, beiderzijds tussen Willelmus Hadewigen soen, welke pacht aan 

Johannes van Erpe zvw Lucas van Erpe was overgedragen door zijn voornoemde 

broer Lucas zvw Lucas, en welke pacht voornoemde Johannes van Erpe had 

geschonken aan zijn voornoemde schoonzoon Henricus van Gravia zvw Henricus 

Sceelwart en diens vrouw Elizabet dv voornoemde Johannes van Erpe, (2) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, 

gaande uit een stuk land, gnd die Dijcacker, in Son, beiderzijds tussen 

Rutgerus van der Donc, welke pacht aan voornoemde Johannes van Erpe was 

verkocht door Lucas zvw Lucas van Erpe, (3) een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Sint-Oedenrode {f.163v}, welke pacht Wellinus zvw Lucas van Erpe 

beloofd had aan zijn voornoemde broer Johannes van Erpe, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit de helft, behorend aan voornoemde Wellinus, in de 

goederen gnd te Bubnagel, in Sint-Oedenrode. 

 

Henricus de Gravia filius quondam Henrici dicti Sceelwart usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione sex et dimidii modiorum ac dimidii 

lopini siliginis mensure de Zonne quam Rodolphus dictus Roef filius 

quondam Ghisberti de Zonne promiserat se daturum et soluturum Luce filio 

quondam Luce de Erpe hereditarie purificationis et in Zonne tradendam ex 

quadam pecia terre sita in parochia de Zonne in loco dicto dat Nuwelant 

inter hereditatem Rutgheri van der Donc ex utroque latere (dg: coadiace) 

coadiacentem atque ex quodam agro terre dicto communiter die Hostat sito 

in dicta parochia item ex quodam agro terre dicto communiter die 
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Steltacker sito in dicta parochia item ex medietate cuiusdam prati dicti 

communiter die Coppel prout dicta medietas predicti prati ibidem est 

limitata item ex octava parte cuiusdam pecie prati eciam die Coppel 

vocati sita in parochia predicta atque ex toto jure ad dictas hereditates 

de jure spectante in communitate !de communitate de Woensel insuper ex 

annua et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Zonne 

predicte solvenda et recipienda annuatim de et ex quadam hereditate dicta 

communiter dLant van der Meer sita in dicta parochia in loco dicto 

communiter Blixenbossche inter hereditatem Willelmi Hadewigen soen ex 

utroque latere coadiacentem supportata (dg: primodicto) Johanni de Erpe 

filio quondam Luce de Erpe a dicto Luca filio dicti quondam Luce suo 

fratre et quam paccionem dictus (dg: Henricus ..) Johannes de Erpe 

hereditarie supportaverat dicto Henrico de Gravia filio quondam Henrici 

Sceelwart suo genero cum Elizabet (dg: sua fi) eius uxore filia dicti 

Johannis de Erpe in nomine dotis ad jus opidi de Busco prout in litteris 

atque in hereditaria paccione duorum (dg: p) modiorum siliginis mensure 

de Zonne solvenda hereditarie purificationis et in Zonne tradenda ex 

quadam pecia terre dicta die Dijcacker sita in parochia de Zonne inter 

hereditatem Rutgeri van der Donc ex utroque latere coadiacentem vendita 

dicto Johanni de Erpe a Luca filio quondam Luce de Erpe prout in litteris 

necnom in hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Rode 

 

1183 f.163v. 

 in crastino Petri et Pauli: zaterdag 30-06-1403. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1403. 

 

BP 1183 f 163v 01 za 30-06-1403. 

sancte Ode (dg: hereditarie purificationis ex medietate ad Willelmum 

filium quondam Luce de Erpe) quam Wellinus filius quondam Luce de Erpe 

promisit se daturum et soluturum antedicto Johanni de Erpe (dg: 

hereditarie purificationis) suo fratri hereditarie purificationis de et 

ex medietate ad dictum Wellinum spectante in bonis dictis te (dg: 

Bobnagel) Bubnagel sitis in parochia de Rode sancte Ode atque ex 

attinentiis dicte medietatis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum situatis prout in litteris legitime supportavit 

Geerlaco de Erpe cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

immolabiliter observare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Coptiten et Broeder datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 163v 02 za 30-06-1403. 

Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw Arnoldus Heijme verkocht aan Johannes 

van Gewanden 3 bunder beemd uit een kamp, gnd der Vrouwen Camp, ongeveer 9 

bunder groot, welk kamp gelegen is in Dinther, naast de steeg die loopt 

naar de plaats gnd Hazelberch, tussen Johannes Spijerengs van Dijnther 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint aldaar, welke 3 bunder wijlen voornoemde Arnoldus Heijme gekocht 

had van jkr Johannes van Barlaer heer van Helmond en Keerberch, en welke 3 

bunder nu aan hem behoren. 

 

Hubertus de Ghemert maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Arnoldi Heijme tria bonaria prati de quodam campo dicto (dg: 

coit) der Vrouwen Camp novem bonaria terre vel circiter continente qui 

campus situs est in parochia de Dijnther iuxta stegam tendentem ad locum 

dictum Hazelberch inter hereditatem Johannis Spijerengs de Dijnther ex 

uno !inter communitatem ex alio tendens cum utroque fine ad communitatem 

ibidem et que tria bonaria prati dictus quondam Arnoldus Heijme erga 

domicellum Johannem de (dg: Baerlae) Barlaer dominum de Helmont et de 

Keerberch emendo acquisierat prout in litteris et {in margine dextra:} 

#quam nunc# {in margine sinisttra:} #ad se spectare dicebat# hereditarie 

vendidit (dg: Arnoldo de Gewa) Johanni de Gewanden supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 
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impetitionem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi Heijme et quorumcumque 

heredum dicti quondam Arnoldi Heijme deponere. Testes Coptiten et 

Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 163v 03 za 30-06-1403. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw Arnoldus Heijme verkocht 

aan Johannes van Gewanden 4 bunder land, uit een kamp van wijlen Arnoldus 

Heijme, gnd der Vrouwen Hoeve, ongeveer 9 bunder groot, in Dinther, naast 

Johannes Spijerinc zvw Spijringus van Dijnther en elders rondom naast de 

gemeint, tezamen met de sloten rondom het kamp, welk kamp gnd der Vrouwen 

Hoeve met zijn sloten wijlen voornoemde Arnoldus Heijme gekocht had van jkr 

Johannes van Barlaer heer van Helmond en van Keerberch, en welke 4 bunder 

nu aan hem behoren. Een allodium. 

 

Dictus Hubertus de Ghemert (dg: quatuor bonaria terre de quod) maritus et 

tutor legitimus ut supra quatuor bonaria terre de quodam campo quondam 

(dg: do) Arnoldi Heijme dicto der Vrouwen Hoeve novem bonaria vel 

circiter continente sito in parochia de Dijnther contigue iuxta 

hereditatem Johannis Spijerinc filii quuondam Spijringi de Dijnther (dg: 

ex u) et circumquaque alibi iuxta communitatem in ea quantitate (dg: di) 

qua dictus campus ibidem est situatus simul cum fossatis dicto campo 

circumquaque coadiacentibus et quem (dg: quatuor bonaria sita sunt inter 

he) campum der Vrouwen Hoeve vocatum #cum suis fossatis# dictus quondam 

Arnoldus Heijme erga domicellum Johannem de Barlaer dominum de Helmont et 

de Keerberch emendo acquisierat et que #quatuor bonaria# nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni de Gewanden (dg: cum) 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 163v 04 za 30-06-1403. 

Arnoldus Rover Boest {verwerkte zijn recht tot vernaderen:} kocht 

voornoemde goederen terug en droeg weer over. 

 

╫. 

Arnoldus Rover Boest premissa redemit #et# reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 163v 05 di 03-07-1403. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert ev Margareta dvw Arnoldus Heijme gaf uit 

aan Marcelius zv Hubertus van den Hazelberch 2 bunder beemd van wijlen 

Arnoldus Heijme, in Dinther, ter plaatse gnd op Hazelberch, ter plaatse gnd 

der Vrouwen Hoeve, tussen Theodericus zvw Johannes zvw Spijringus van 

Dijnther enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint en met het andere eind aan Johannes van Gewanden; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch 

te betalen, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1405). 

 

{Met haal in margine sinistra verboden met BP 1183 f 163v 09}. 

Dictus Hubertus ut supra duo bonaria prati quondam Arnoldi Heijme sita in 

parochia de Dijnther ad locum dictum op Hazelberch in loco dicto der 

Vrouwen Hoeve inter hereditatem (dg: hereditatem) Theoderici filii 

quondam #Johannis filii quondam# Spijringi de Dijnther ex uno et inter 

(dg: hereditatem Johannis de Gewanden ex alio tendentia) communitatem ex 

alio tendentia cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis de Gewanden ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

Marcelio filio Huberti van den Hazelberch ab eodem hereditarie possidenda 

pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendo ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 
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repromisit. Testes Aa et Scilder datum 3a post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 163v 06 di 03-07-1403. 

Voornoemde Marcelius beloofde aan eerstgenoemde Hubertus 55 pond geld met 

Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Dictus Marcelius promisit super omnia primodicto Huberto quinquaginta 

quinque libras monete a purificationis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 163v 07 za 30-06-1403. 

Henricus van Engelant zvw Theodericus van Engelant droeg over aan Egidius 

zvw Egidius gnd Lange Gielijs (1) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche 

maat, die Petrus Everaets soen van Heze beloofd had aan Sophija wv 

Theodericus van Engelant en haar zoon Henricus, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stuk land, ter plaatse gnd Hijntham, tussen Goddinus van 

Lijt enerzijds en Johannes Tielmans soen anderzijds, welke pacht nu aan hem 

behoort, (2) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, die Johannes 

die Jonge en Walterus van Oesterwijc beloofd hadden aan voornoemde Henricus 

van Engelant, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (2a) een 

stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Sporct, tussen erfgoed van het 

leprozenhuis bij Den Bosch enerzijds en Oda gnd Broes anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene steeg aldaar, (2b) een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd in den Erttem, tussen erfgoed van voornoemd 

leprozenhuis enerzijds en Thomas van Hijntham anderzijds, (2c) een stuk 

land, in Hijntham, in de tuinen aldaar, tussen Batha van Engelant enerzijds 

en Rodolphus van Engelant anderzijds. 

 

Henricus de Engelant filius quondam Theoderici de Engelant hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco quam Petrus Everaets 

soen de Heze promisit se daturum et soluturum Sophije relicte quondam 

Theoderici de Engelant et Henrico eius filio hereditarie purificationis 

ex quadam pecia terre sita in loco dicto Hijntham inter hereditatem 

Goddini de Lijt ex uno et inter hereditatem Johannis Tielmans soen ex 

alio prout in litteris et quam paccionem nunc integraliter ad se spectare 

dicebat atque hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis dicte 

mensure quam Johannes die Jonge et Walterus de Oesterwijc promiserunt 

indivisi se daturos et soluturos dicto Henrico de Engelant hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex pecia terre sita in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Sporct inter hereditatem domus 

leprosorum site prope Buscum ex uno et inter hereditatem Ode dicte Broes 
!tendente cum uno fine ad communem stegam ibidem atque ex pecia terre 

sita in dicta parochia in loco dicto in den Erttem inter hereditatem 

dicte domus leprosorum ex uno et inter hereditatem Thome de Hijntham ex 

alio atque de et ex pecia terre sita in Hijntham in ortis ibidem inter 

hereditatem Bathe de Engelant ex uno et inter hereditatem Rodolphi de 

Engelant ex alio prout dicte hereditates ibidem sunt situate prout in 

litteris hereditarie supportavit Egidio filio quondam Egidii dicti Lange 

Gielijs cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetititonem ex parte sui et dicte quondam Sophije sue 

matris et quorumcumque heredum dicte Sophie deponere. Testes Coptiten et 

Roesmont datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 163v 08 za 30-06-1403. 

Hr Walterus van Goirle priester zvw Johannes van Goirle en Johannes van 

Herzel zvw Johannes van Herzel verkochten aan Willelmus zvw Johannes 

Schencken van Helmont een stuk land, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, 

beiderzijds tussen erfgoederen van het klooster Porta Celi bij Den Bosch, 

met een eind strekkend aan Hubertus van Boert en met het andere eind aan 

erfgoed gnd Vl..ssche, belast met de hertogencijns als die eruit gaat. 
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Dominus Walterus de Goirle presbiter filius quondam Johannis de Goirle et 

Johannes de Herzel filius quondam Johannis de Herzel peciam terre sitam 

in parochia de Nuenen ad locum dictum Wetten inter hereditates conventus 

de Porta Celi siti prope Buscum ex utroque latere coadiacentes tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Huberti de Boert et cum reliquo fine ad 

hereditatem dictam Vl..ssche ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo 

filio quondam Johannis Schencken de Helmont promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis si 

quis exinde fuerit solvendus de jure. Testes Nijcholaus et Wil datum in 

crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 163v 09 za 29-03-1404. 

Voornoemde Hubertus droeg voornoemde b-erfcijns van 3 pond over aan Petrus 

Witmeri Weenmaers soen. 

 

{Met haal in margine sinistra verboden met BP 1183 f 163v 05}. 

Dictus Hubertus dictum hereditarium censum trium librarum hereditarie 

supportavit Petro Witmeri Weenmaers soen cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui 

(dg: deponere testes) et quondam Arnoldi Heijme et quorumcumque heredum 

dicti quondam Arnoldi Heijme deponere. Testes Henricus Godefridi et 

Walterus datum in vigilia pasche post benedictionem cerei. 

 

BP 1183 f 163v 10 za 29-03-1404. 

(dg: Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

1183 f.164r. 

 secunda post Petri et Pauli: maandag 02-07-1403. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1403. 

 

BP 1183 f 164r 01 za 30-06-1403. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven verkocht aan 

Margareta wv Godefridus van Derentheren een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

hoeve van wijlen Henricus Roggen, nu aan voornoemde Willelmus behorend, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, naast de gemene weg enerzijds en 

Lemkinus Theeus soen anderzijds, (2) 4 bunder beemd van voornoemde 

verkoper, in Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd des Writers 

Hoeve, tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Yda wv 

Henricus van den Broec anderzijds, (3) 4 lopen roggeland van verkoper, 

aldaar, tussen voornoemde Yda enerzijds en Elijas van den Wijel anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns, een b-erfcijns van 3 pond en een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven 

hereditarie vendidit Margarete relicte quondam Godefridi de Derentheren 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

manso quondam Henrici Roggen #nunc ad dictum W[illelm]um spectante# sito 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Eijlde juxta communem plateam ex 

uno et inter hereditatem Lemkini Theeus soen ex alio item ex quatuor 

bonariis prati #dicti venditoris# sitis in parochia et loco predictis ad 

locum dictum des Writers Hoeve inter hereditatem mense sancti spiritus in 

Busco ex uno et inter hereditatem #Yde relicte# quondam Henrici van den 

Broec ex alio atque ex quatuor lopinatis terre siliginee dicti venditoris 

sitis ibidem inter hereditatemm dicte Yde ex uno et inter hereditatem 

Elije van den Wijel ex alio promittens super omnia (dg: habita et 

habenda) warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu trium librarum et hereditaria paccione duorum 
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modiorum siliginis mensure de Busco exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 164r 02 za 30-06-1403. 

Nijcholaus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus Scilder prebuit et reportavit. Testes (dg: datum supra) 

Egidius et Wil datum supra. 

 

BP 1183 f 164r 03 za 30-06-1403. 
†Luppertus van den Teijnden (*) †Elizabeth 

1. Elizabeth (*) Walterus zvw Petrus Wouters soen 

2. Theodericus zvw Luppertus 

Johannes van Cobbeke droeg over aan Theodericus zvw Luppertus van den 

Teijnden een b-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Oerle, die Petrus 

Wouters soen beloofd had aan voornoemde Johannes, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Herken Cloet, 

in Mierfelt, tussen wijlen Henricus Kijst enerzijds en Mijchael molenaar 

anderzijds, (2) een stuk land, in Zeelst, tussen wijlen Walterus van Oerle 

enerzijds en Katherina Pouwels anderzijds, (3) alle goederen, die aan 

Walterus zvw voornoemde Petrus Wouters soen en zijn vrouw Elizabeth dvw 

voornoemde Luppertus gekomen waren na overlijden van Elizabeth mv 

voornoemde Elizabeth. 

 

Solvit. 

Johannes de Cobbeke hereditariam paccionem quiqnue lopinorum siliginis 
!siliginis mensure de Oirle quam Petrus Wouters soen promiserat se 

daturum et soluturum dicto Johanni hereditarie purificationis et supra 

hereditates infrascriptas tradendam ex quadam pecia terre dicta 

communiter die Herken Cloet sita in parochia de Mierfelt !et inter 

hereditatem quondam Henrici Kijst ex uno et inter hereditatem Mijchaelis 

multoris ex alio atque ex pecia terre sita in parochia de Zeelst inter 

hereditatem quondam Walteri de Oerle ex uno  et inter hereditatem 

Katherine Pouwels ex alio atque ex omnibus et singulis bonis (dg: dicto 

Petro) #Waltero filio dicti Petri Wouters soen# et Elizabeth sue uxori 

filie quondam !Luipperti van den Teijnden de morte quondam Elizabeth 

matris olim dicte Elizabeth successione advolutis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis (dg: promittens super omnia ratam servare et 

ob) prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico filio dicti 

quondam Lupperti cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 164r 04 ma 02-07-1403. 

Destijds had Theodericus Buc alle goederen van Henricus van den Bruggen zv 

Henricus van der Donc gerechtelijk gekocht na schepenvonnis van Den Bosch 

van Elizabeth wv Stephanus van der Donc zvw Johannes Toelen soen. 

Voornoemde Theodericus Buc droeg thans over aan Henricus Stake zvw Johannes 

Stake van Steensel een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Eersel, die 

voornoemde Henricus Stake moest leveren aan voornoemde Henricus van den 

Bruggen, gaande uit erfgoederen van voornoemde Henricus Stake, in Steensel, 

welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Theodericus Buc omnia bona Henrici van den 

Bruggen filii Henrici van der Donc erga Elizabeth relictam quondam 

Stephani van der Donc filii quondam Johannis Toelen soen per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in 

litteris constitutus igitur dictus Theodericus Buc hereditariam paccionem 

trium lopinorum siliginis mensure de Eersel quam Henricus Stake #filius 

quondam Johannis Stake de Steensel# prefato Henrico van den Bruggen 

solvere tenebatur annuatim ex hereditatibus dicti Henrici Stake in 

parochia de Steensel situatis #et que nunc ad ipsum spectat# ut dicebat 
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hereditarie supportavit dicto Henrico Stake (dg: promittens) promittens 

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

Nijcholaus et Wil datum secunda post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 164r 05 ma 02-07-1403. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Destijds had Elizabeth etc” 

en voornoemde Theodericus Buc beloofde, zo nodig, de brief ter hand te 

stellen aan voornoemde Henricus Stake. 

 

Solvit. 

Et fiet vidimus de littera incipiente notum sit universis presentia 

visuris quod cum Elizabeth etc et dictus Theodericus Buc promisit super 

omnia tradere dicto Henrico Stake ut in forma. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 164r 06 di 03-07-1403. 

De gezusters Aleijdis en Margareta, dvw Theodericus Troijaes, Johannes van 

Erpe zvw Johannes van Erpe handschoenmaker en zijn vrouw Katherina dvw 

voornoemde Theodericus droegen over aan Gerardus, zvw voornoemde 

Theodericus Troijaes en bv voornoemde gezusters, het deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Theodericus Troijaes resp. aan hen 

zal komen na overlijden van Katherina, wv voornoemde Theodericus en mv 

voornoemde gezusters, in een hofstad in Oss, in de Peperstraat, tussen 

Henricus Ghijsselen soen enerzijds en wijlen Henricus Scheecken anderzijds. 

 

Aleijdis (dg: Katherina) #et Margareta# sorores filie quondam Theoderici 

Troijaes cum tutore Johannes de Erpe filius quondam Johannis de Erpe 

cijrothecarii maritus legitimus Katherine sue uxoris (dg: maritus et 

tutor) filie dicti quondam Theoderici et dicta Katherina cum eodem 

tamquam cum suo tutore totam partem et omne jus eis et earum alteri de 

morte dicti quondam Theoderici Troijaes successione hereditaria! 

advolutas et post mortem Katherine relicte dicti quondam Theoderici 

matris dictarum sororum successione hereditaria! advolvendas in quodam 

domistadio sito in Os in vico dicto Peperstraet inter hereditatemm 

Henrici Ghijsselen soen ex uno et inter hereditatem (dg: H) quondam 

Henrici Scheecken ex alio ut dicebat hereditarie supportaverunt Gerardo 

filio dicti quondam Theoderici Troijaes fratri dictarum sororum 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare. 

Testes Aa et Scilder datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 164r 07 di 03-07-1403. 

Henricus zvw Everardus van Boert droeg over aan zijn broer Everardus zvw 

voornoemde Everardus van Boert alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, gelegen onder Nuenen. 

 

Henricus filius quondam Everardi de Boert omnia et singula bona mobilia 

et immobilia hereditaria et parata sibi de morte suorum quondam parentum 

successione hereditaria! advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Nuenen consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Everardo 

suo fratri filio dicti quondam Everardi de Boert promittens super omnia 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 164r 08 di 03-07-1403. 

Voornoemde Everardus beloofde aan zijn voornoemde broer Henricus 41 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Everardus promisit super omnia dicto Henrico suo fratri XLI nuwe 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 164r 09 di 03-07-1403. 

Emondus zv Henricus Moelneirs van Erpe ev Cristina ndvw Henricus Loenman 
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droeg over aan Hugo zvw Hugo gnd Swartoghe een b-erfcijns van 1 oude Franse 

schild of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een hofstad, huis en korenschuur, in Kessel, tussen Heijnmannus 

gnd Heijnmans soen enerzijds en Johannes Berijs soen van Mameren 

anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde Henricus Loenman gekocht had van 

Thomas zv Arnoldus Nouden soen, en welke cijns nu aan hem behoort. Lasten 

van de kant van hem, wijlen voornoemde Henricus Loenman en wijlen diens 

vrouw Elizabeth en hun erfgenamen worden afgehandeld. 

 

Emondus filius Henrici Moelneirs de Erpe maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie naturalis quondam Henrici Loenman hereditarium 

censum unius aurei denarii antiqui communiter aude scilde vocati monete 

regis Francie seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domistadio domo et granario dicto 

communiter berch sitis in parochia de Kessel inter hereditatem Heijnmanni 

dicti Heijnmans soen ex uno et inter hereditatem Johannis Berijs soen 

(dg: ex alio) de Mameren ex alio (dg: ut dicebat) #+ {via + in margine 

sinistra: BP 1183 f 164r 10 invoegen}# et quem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Hogoni filio quondam Hugonis dicti 

Swartoghe cum litteris et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Henrici Loenman et quondam Elizabeth sue uxoris et quorumcumque heredum 

eorundem quondam Henrici et Elizabeth deponere. Testes Coptiten et 

Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 164r 10 di 03-07-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 164r 09}. 

et quem censum dictus quondam Henricus Loenman erga Thomam filium Arnoldi 

Nouden soen emendo acquisierat prout in litteris. 

 

1183 f.164v. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1403. 

 

BP 1183 f 164v 01 di 03-07-1403. 

Arnoldus Rover zvw Willelmus van Langelaer verkocht aan Johannes Cnode zvw 

Gerlacus Cnode alle cijnzen en cijnshoenderen, die wijlen voornoemde 

Willelmus beurde onder de ban van Vlijmen, en welke nu aan hem behoren. 

 

-. 

Arnoldus Rover filius quondam Willelmi de Langelaer omnes census et 

pullos censuales quos dictus quondam Willelmus solvendos habuit annuatim 

et hereditarie infra jurisdictionem dictam den ban de Vlijmen (dg: cum 

omnibus) in omni eo jure et modo quibus dicti census et pulli censuales 

ad dictum quondam Willelmum pertinere consueverunt et quos nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni Cnode filio quondam Gerlaci 

Cnode promittens super habita et habenda warandiam et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Willelmi sui patris et 

quorumcumque heredum dicti quondam Willelmi deponere. 

 

BP 1183 f 164v 02 di 03-07-1403. 

Johannes van Drongelen zvw Johannes van Drongelen ev Sophija dvw Willelmus 

Bastart van Bucstel droeg over aan Johannes die Zaest kramer een b-erfcijns 

van 3 pond geld, die Eligius zvw een zekere Luntens van den Berghe beloofd 

had aan wijlen Rutgerus van den Stadeacker en zijn broer Willelmus, met 

Sint-Martinus te betalen, gaande uit ongeveer 3 bunder beemd, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Liemde, tussen Theodericus zvw Bartholomeus enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, zoals deze 3 bunder daar binnen hun sloten 

gelegen zijn, welke cijns Willelmus zvw voornoemde Willelmus Bastart 

gekocht had van de broers Johannes en Jacobus, kvw voornoemde Rutgerus van 

den Stadeacker, Willelmus zvw Arnoldus gnd Udemans soen van Bruheze ev 

Margareta, en Marcelius gnd Vos ev Hildewaris, dvw voornoemde Rutgerus van 
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den Stadeacker, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes #de# Drongelen filius quondam Johannis de Drongelen maritus et 

tutor legitimus Sophije sue uxoris filie quondam Willelmi Bastart de 

Bucstel hereditarium censum trium librarum monete quem Eligius filius 

quondam dicti Luntens van den Berghe promisit se daturum et soluturum 

Rutgero quondam van den Stadeacker et Willelmo suo fratri hereditarie 

Martini hyemalis ex tribus bonariis prati vel circiter sitis in parochia 

de Bucstel ad locum dictum Lijemde inter hereditatem Theoderici filii 

quondam Bartholomei ex uno et inter communitatem ibidem ex alio prout 

dicta tria bonaria prati ibidem infra sua fossata sunt situata et quem 

censum Willelmus filius dicti quondam Willelmi Bastart erga Johannem et 

Jacobum fratres liberos dicti quondam Rutgeri van den Stadeacker 

Willelmum filium quondam Arnoldi dicti Udemans soen de Bruheze maritum et 

tutorem legitimum Margarete sue uxoris {liggende streep over de rest van 

de regel} et Marcelium dictum Vos maritum et tutorem legitimum (dg: Hille 

sue u) Hildewaris sue uxoris filiarum dicti quondam Rutgeri van den 

Stadeacker emendo acquisierat prout in litteris et quem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni die Zaest institori cum 

omnibus litteris quas habuit mentionem de premissis facientibus et toto 

jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti Willelmi filii quondam Willelmi 

Bastart atque eciam obligationem et impetitionem ex parte quorumcumque 

heredum dicti quondam Willelmi Bastart de Bucstel deponere. Testes 

Coptiten et Roesmont datum 3a post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 164v 03 di 03-07-1403. 

Johannes die Zaest kramer beloofde aan Johannes van Drongelen zvw Johannes 

van Drongelen 39 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen 

aanstaande (do 01-11-1403) te betalen. 

 

Johannes die Zaest institor promisit super omnia Johanni de Drongelen 

filio quondam Johannis de Drongelen XXXIX nuwe Gelre gulden seu valorem 

ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 164v 04 di 03-07-1403. 

Matheus zvw Matheus van Merlaer, door wijlen voornoemde Matheus verwekt bij 

zijn vrouw Yda dvw Arnoldus van Lijt, deed tbv Johannes zv Johannes gnd van 

Hamont afstand van een huis en erf in Den Bosch, ter plaatse gnd 

Windmolenberg, tussen erfgoed van Elizabeth van Driele enerzijds en erfgoed 

van Aleijdis gnd Keijmpen anderzijds, welk huis en erf voornoemde Johannes 

zv Johannes van Hamont gekocht had van de gezusters Elizabeth en Yda, kvw 

Arnoldus van Lijt, Godefridus Sceijnckel ev Eefsa dvw voornoemde Arnoldus 

en Elizabeth dv voornoemde Yda. 

 

Matheus filius quondam Mathei de Merlaer #ab eodem quondam Matheo et Yda 

sua uxore filia quondam Arnoldi de Lijt pariter genitus# super domo et 

area sita in Busco in loco dicto Wijnmoelenberch inter hereditatem 

Elizabeth de Driele et inter hereditatem Aleijdis dicte Keijmpen quam 

domum et aream Johannes filius Johannis dicti de Hamont erga Elizabeth et 

Ydam sororem! liberos quondam Arnoldi de Lijt Godefridum Sceijnckel 

maritum et tutorem legitimum Eefse sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi 

et Elizabeth filiam Yde predicte emendo acquisierat (dg: p) ut dicebat 

atque super toto jure #sibi ad presens in eadem competente# etc ad opus 

dicti Johannis filii Johannis de Hamont hereditarie renunciavit 

promittens super habita et habenda ratam servare. Testes Coptiten et 

Roesmont datum 3a post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 164v 05 di 03-07-1403. 

Henricus van Pollenbergen van Mechlinia ev Aleijdis van Bernheze dvw 

Henricus van Bernheze droeg over aan Mechtildis van Boert dvw Johannes van 
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Boert zvw Hermannus Scuwinc 1/10 deel, dat aan hem en zijn voornoemde vrouw 

Aleijdis gekomen was na overlijden van Mechtildis van Bernheze tante van 

voornoemde Aleijdis, in (1) 1 morgen land van wijlen voornoemde Mechtildis, 

in Oss, ter plaatse gnd in Oijerbroec, (2) 7 hont land, in Oss, gnd den 

Cruijsenbeemt, (3) 2 morgen land van wijlen voornoemde Mectildis, in Oss, 

waarvan (3a) 4 hont ter plaatse gnd Ossermeir, (3b) 8 hont ter plaatse gnd 

opten Rushoevel, (4) 7½ lopen roggeland van wijlen voornoemde Mechtildis, 

in Oss, ter plaatse gnd Scadewijc. 

 

Henricus de Pollenbergen de Mechlinia maritus et tutor legitimus Aleijdis 

de Bernheze sue uxoris filie quondam Henrici de Bernheze unam decimam 

partem sibi et dicte Aleijdi sue uxori sue eorum alteri de morte quondam 

Mechtildis de Bernheze olim matertere dicte Aleijdis successione 

hereditarie advolutam in (dg: duobus jugeribus terre sitis in parochia de 

Os dicte quondam Mechtildis !sitis in parochia de Os in loco dicto Oij 

quorum unum juger terre situm est in loco dicto Oijerbroec et aliud) uno 

jugere terre dicte quondam Mechtildis sito in parochia de Os in loco 

dicto in Oijerbroec atque in septem hont terre sitis in dicta parochia 

dictis den Cruijsenbeemt atque in duobus jugeribus terre dicte quondam 

Mectildis sitis in dicta parochia et de quibus duobus jugeribus quatuor 

hont ad locum dictum Ossermeir et octo hont (dg: sita) ad locum dictum 

opten (dg: Russelen) #Rushoevel {in margine sinistra: Rushoevel}# sita 

sunt atque in (dg: du) septem et dimidio lopinatis terre siliginee dicte 

quondam Mechtildis sitis in dicta parochia ad locum dictum Scadewijc ut 

dicebat hereditarie supportavit Mechtildi de Boert filie quondam Johannis 

de Boert filii quondam Hermanni Scuwinc promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 164v 06 di 03-07-1403. 

Henricus zv Wellinus van Os droeg over aan Reijnerus van Barleham zv 

voornoemde Henricus alle goederen van Arnoldus van Huculem, aan Arnoldus 

Groetart zvw Lambertus van Engelant gerechtelijk verkocht door voornoemde 

Henricus zv Wellinus van Os, welke goederen voornoemde Henricus zv Wellinus 

van Os verworven had van voornoemde Arnoldus Groetart. 

 

Henricus filius Wellini de Os omnia et singula bona Arnoldi de Huculem 

vendita Arnoldo Groetart filio quondam Lamberti de Engelant a dicto 

Henrico filio Wellini de Os per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco et que bona omnia et singula idem Henricus filius Wellini de Os 

erga predictum Arnoldum Groetart acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Reijnero de Barleham filio dicti Henrici. 

 

BP 1183 f 164v 07 di 03-07-1403. 

Johannes Mouwe Robbrechts soen droeg over aan Johannes Flijps soen van 

Dordrecht de helft van 60 Engelse nobel, die Theodericus van den Beirgelen 

hem verschuldigd is en die voornoemde Johannes Mouwe op voornoemde 

Theodericus en zijn goederen gerechtelijk verkregen had. 

 

Johannes Mouwe Robbrechts soen medietatem sexaginta Engels nobel quos 

(dg: d) sexaginta Engels nobel Theodericus van den Beirgelen sibi tenetur 

in omni eo jure et modo quibus idem Theodericus huiusmodi sexaginta 

Engels nobel dicto Johanni Mouwe tenetur et idem Johannes Mouwe eosdem LX 

Engels nobel ad et supra eundem Theodericum et eius bona prosecutus est 

in judicio ut dicebat legitime supportavit Johanni Flijps soen de 

Dordrecht. Testes Dijnther et Scilder dartum 3a post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 164v 08 di 03-07-1403. 

Arnoldus Bruijsten zvw Henricus des Bruijnen van Os droeg over aan Johannes 

die Vroede van Os een b-erfcijns van 45 schelling geld, die Petrus zv 

Paulus dekker beloofd had aan Boudewinus des Gruijters van Os, met Sint-

Petrus-Stoel te betalen, gaande uit een stuk land, in Berghem, ter plaatse 
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gnd op Scemelken, naast erfgoed gnd die Gheen, welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Arnoldus Bruijsten filius quondam Henrici des Bruijnen de Os hereditarium 

censum quadraginta quinque solidorum monete quem Petrus filius Pauli 

tectoris promisit se daturum et soluturum Boudewino des Gruijters de Os 

hereditarie in festo beati Petri ad cathedram ex pecia terre sita in 

parochia de Berchen ad locum dictum op Scemelken contigue iuxta 

hereditatem dictam die Gheen prout in litteris et quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni die Vroede de Os cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Boudewini et quorumcumque 

heredum dicti quondam Boudewini deponere. Testes (dg: Scilder) Coptiten 

et Roesmont datum supra. 

 

1183 f.165r. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 03-07-1403. 

 tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 10-07-1403. 

 

BP 1183 f 165r 01 di 03-07-1403. 

De broers Reijnerus en Willelmus, kvw Henricus Mudekens, Robbertus van 

Brabantia, Godefridus van Zeelst zvw Gerardus en Henricus zvw Roverus van 

Oesterwijc beloofden aan Sijmon van Vario, tbv etc, 65 mud minus 2 zester 

tarwe, Bossche maat, de beste tarwe die ten tijde vann de levering in Den 

Bosch op de markt te koop komt, minus 2 plakken per mud, tussen Sint-

Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) en Kerstmis erop volgend (di 25-12-

1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Reijnerus et Willelmus fratres liberi quondam Henrici Mudekens #Robbertus 

de (dg: v) Brabantia# Godefridus de Zeelst filius quondam (dg: Philippi) 

#Gerardi# et Henricus filius quondam Roveri de Oesterwijc promiserunt 

indivisi super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc LXV modios tritici 

minus duobus sextariis #tritici# mensure de Busco et in Busco tradendos 

(dg: infra festum beati Martini hiemalis proxime futurum et festum 

nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentem persolvendos 

testes) de meliori tritico quod tempore solutionis huiusmodi tritici (dg: 

quo tempore solutionis b) ad (dg: b) forum in Busco veniet !veniet venale 

minus duobus plackis infra festum beati Martini hiemalis proxime futurum 

et festum nativitatis Domini proxime sine medio sequentem persolvendos 

(dg: testes) et in Busco tradendos. Testes Coptiten et Roesmont datum 3a 

post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 165r 02 di 03-07-1403. 

De twee eersten beloofden de twee laatsten schadeloos te houden. 

 

Et fient due quitancie et Godefridus solvit 1 grossum. 

Dicti duo primi promiserunt duos ultimos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 165r 03 di 03-07-1403. 

(dg: Johannes gnd Leijsen soen). 

 

(dg: Johannes dictus Leijsen soen). 

 

BP 1183 f 165r 04 di 03-07-1403. 

Tielmannus zvw Ludovicus van Nederijnen verkocht aan Henricus van der 

Bruggen van Helvoirt verwer, tbv Henricus, Elizabeth, Oda en Yda, kvw 

Henricus zvw Johannes Everaets soen van Hijntham, 2 morgen land, ter 

plaatse gnd die Vliedert, (1) tussen wijlen Petrus Ludings enerzijds en 

erfgoed behorend aan het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, (2) tussen 
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erfgoed gnd dat Ruwen enerzijds en Henricus Keijster anderzijds. 

 

Tielmannus filius quondam Ludovici de Nederijnen duo jugera terre ad se 

spectantia sita in (dg: lodo) loco dicto die Vliedert quorum unum juger 

inter hereditatem quondam Petri Ludings ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad mensam sancti spiritus in Busco ex alio et reliquum juger 

terre inter hereditatem dictam dat Ruwen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Keijster ex alio #sita sunt# prout ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit #Henrico van der Bruggen de Helvoirt tinctori# ad 

opus Henrici Elizabeth (dg: Yde) Ode et Yde liberorum quondam Henrici 

filii quondam Johannis Everaets soen de Hijntham promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 165r 05 di 03-07-1403. 

Johannes gnd Leijsen, Walterus die Greve ev Leijsa, Ghisbertus Scheers ev 

Zuzanna, en Jordanus Jans soen van Rode ev Katherina, dv voornoemde 

Johannes Leijsen, droegen over aan Albertus zvw Albertus ketelaar (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit 1/6 deel dat aan Henricus Henrics soen van der Lijnden ev 

Hadewigis dv Theodericus gnd Neven soen gekomen was uit de goederen van 

wijlen zijn schoonvader !Henricus, in een beemd gnd die Papenvoert, in 

Oirschot, te weten uit het 1/6 deel van die beemd, welke pacht voornoemde 

Johannes Leijsen gekocht had van voornoemde Henricus Henrics soen van der 

Lijnden, (2) een b-erpacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot, welke 

pacht voornoemde Henricus Henrics soen beloofd had aan voornoemde Johannes 

Leijsen, met Lichtmis te leveren, gaande uit (2a) een deel van een huis en 

tuinen, dat voornoemde Henricus Henrics soen van der Lijnden verworven had 

van Theodericus den Greven, (2b) 1 zester land aldaar, gnd in den Selven 

Geloect, tussen Willelmus van den Dijc en kinderen gnd Aleijten Kijnderen 

van Casterle, welk huis, tuinen en zesterzaad land gekomen waren aan 

voornoemde Theodericus als ev Goedestoedis uit de goederen van wijlen zijn 

schoonvader Henricus gnd Dirc Neven soen, (2c) 1 lopen roggeland in een 

streep lands, met een eind richting het oosten strekkend naast erfgoed van 

Goeswinus van den Roetelen en erfgoed gnd die Boecte. Voornoemde Ghisbertus 

Scheers beloofde dat Johannes uitlandige zv voornoemde Johannes Leijsen, 

zodra hij teruggekeerd is, afstand zal doen. 

 

Johannes dictus Leijsen (dg: Walterus eius filius) Walterus die Greve 

maritus et tutor legitimus Leijse sue uxoris Ghisbertus Scheers maritus 

et tutor legitimus Zuzanne sue uxoris et Jordanus Jans soen de Rode 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti Johannis 

Leijsen hereditariam paccionem unius modii siliginis bone et dative 

mensure de Oerscot solvendam hereditarie et perpetue purificationis ex 

quadam parte que Henrico Henrics soen van der Lijnden tamquam tutori 

legitimo Hadewigis sue uxoris filie Theoderici dicti Neven soen de bonis 

quondam !Henrici eius soceri in partem cessit in quodam prato dicto die 

Papenvoert sito in parochia de Oerscot videlicet ex sexta parte eiusdem 

prati quam paccionem unius modii siliginis dicte mensure antedictus (dg: 

Henricus Henrics soen van der Lijnden) Johannes Leijsen erga prefatum 

Henricum Henrics soen van der Lijnden (dg: erga) emendo acquisierat ut 

dicebat atque hereditariam paccionem novem lopinorum bone et dative 

siliginis dicte mensure de Oerscot #quam paccionem dictus Henricus 

Henrics soen recognovit (dg: et promisit) se debere et promisit dicto 

Johanni Leijsen# hereditarie (dg: purificationis) et perpetue 

purificationis (dg: solvendam) solvendam levandam et percipiendam ex 

quadam parte domus et ortorum quam dictus Henricus Henrics soen van der 

Lijnden erga Theodericum den Greven acquisierat atque ex sextariata terre 

sita ibidem dicta in den Selven Geloect inter hereditatem Willelmi van 

den Dijc et liberorum dictorum Aleijten Kijnderen van Casterle et qui 

domus orti et sextariata terre dicto Theoderico tamquam (dg: marito) 

tutori legitimo Goedestoedis sue uxoris de bonis quondam Henrici dicti 
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Dirc (dg: -s) Neven soen sui soceri successione hereditarie sunt advoluti 

atque ex una lopinata terre siliginee (dg: de) #in# quadam strepa terre 

tendente cum uno fine versus oriens inter hereditatem Goeswini van den 

Roetelen et hereditatem dictam die Boecte (dg: et quam paccionem dictus 

Johannes Leijsen Henricus Henrics soen van der Lijnden recognovit se 

habere debere et promisit dicto Johanni Leijsen) ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Alberto filio quondam Alberti cacabarii promittentes 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere promisit insuper dictus Ghisbertus Scheers super habita et 

habenda quod ipse Johannem filium dicti Johannis Leijsen extra patriam 

existentem dum ad patriam redierit super premissis et jure ad opus 

primodicti Alberti hereditarie renunciare faciet. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 165r 06 di 10-07-1403. 
†Henricus Ghecke (*)†Weijndelmoedis dvw Willelmus Herinc 

1. Cristina (*) Godefridus van Buttel. 

†Henricus Ghecke (**) Katherina 

Godefridus van Buttel ev Cristina dvw Henricus gnd Ghecke, door wijlen 

voornoemde Henricus verwekt bij wijlen zijn vrouw Weijndelmoedis dvw 

Willelmus Herinc, droeg over aan Katherina wv voornoemde Henricus Ghecke 

een huis en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over Her Geerlecs 

Brugge, tussen erfgoed van Johannes van den Hoevel Serijs soen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Henricus Colen anderzijds, welk huis en erf aan 

voornoemde Godefridus en zijn vrouw Cristina gekomen was na overlijden van 

de ouders van voornoemde Cristina. 

 

Godefridus de Buttel maritus (dg: et tutor) #et tutor# legitimus Cristine 

sue uxoris filie quondam Henrici dicti Ghecke (dg: der) ab eodem quondam 

Henrico et quondam Weijndelmoede #sua uxore# filia quondam Willelmi 

Herinc pariter genite #(dg: et dicta Cristina cum eodem tamquam cum suo 

tutore)# domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi ultra pontem 

dictum Her Geerlecs Brugge inter hereditatem Johannis van den Hoevel 

Serijs soen ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Colen ex alio et 

quam domum et aream dictus Godefridus sibi et dicte Cristine #sue uxori# 

de morte (dg: dicti quondam Henrici Ghecke) #dictorum# quondam parentum 

eiusdem Cristine successione hereditarie advolutam esse dicebat 

hereditarie supportavit Katherine relicte dicti quondam Henrici Ghecke 

cum omnibus litteris etc et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: deponere et et dic Cristine) deponere. 

Testes Uden et Scilder datum 3a post octavas (dg: sacramenti) Pe Pau. 

 

BP 1183 f 165r 07 di 10-07-1403. 

Petrus die Vrieze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus (dg: filius) die Vrieze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.165v. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1403. 

 in octavis Petri et Pauli: vrijdag 06-07-1403. 

 

BP 1183 f 165v 01 do 05-07-1403. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer droeg over aan zijn natuurlijke zoon 

Willelmus de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 mud rogge en 2 mud 

gerst b-erfpacht, die hr Willelmus van de Kelder priester beurde uit 

goederen gnd ten Houthem, in Ollant, in Sint-Oedenrode, welke helft van 

voornoemde pacht voornoemde mr Jacobus verworven had van Petrus van Vucht 

zvw Petrus gnd van Sanctus Ademarus. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer medietatem 

hereditarie paccionis unius modii siliginis et unius modii ordei mensure 

de Busco solvende hereditarie purificationis de duobus modiis siliginis 
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ac de duobus modiis ordei paccionis huiusmodi quos dominus Willelmus de 

Penu presbiter annuatim et hereditarie habebat in bonis dictis ten 

Houthem sitis in (dg: Oll) Ollant in parochia de Rode quam medietatem 

predictam dictus magister Jacobus erga Petrum de Vucht filium quondam 

Petri dicti de Sancto Ademaro acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo suo filio naturali cum litteris et jure promittens 

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

et Roesmont datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 165v 02 do 05-07-1403. 

Voornoemde mr Jacobus Groij droeg over aan zijn voornoemde natuurlijke zoon 

Willelmus alle goederen van Rijcoldus gnd Belijen soen van Os, aan hem 

gerechtelijk verkocht door mr Johannes van Best. 

 

Dictus magister Jacobus Groij omnia bona Rijcoldi dicti Belijen soen de 

Os vendita sibi a magistro Johanne de Best per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Willelmo suo filio naturali cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare. Testes Coptiten et Roesmont datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 165v 03 vr 06-07-1403. 

Johannes Potter zvw Johannes, zijn vrouw Conegundis en hun zoon Johannes 

beloofden aan Goeswinus Caelstaf 62 Gelderse Stramprooise gulden, een helft 

te betalen met Sint-Jacobus (wo 25-07-1403), ¼ deel met Kerstmis (di 25-12-

1403) en ¼ deel met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404). 

 

Johannes (dg: Puetter) #Potter# filius quondam Johannis #et Conegundis 

eius uxor# et Johannes (dg: eius) #eorum# filius promiserunt indivisi 

super omnia Goeswino Caelstaf (dg: XLII) LXII florenos Gelrie 

Stramproetsche gulden mediatim Jacobi et pro una quarta parte nativitatis 

Domini et pro reliqua quarta parte penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Broeder datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1183 f 165v 04 do 05-07-1403. 

Reijnerus zv Reijnerus van Vinckenschoet verkocht aan Mijchael zvw 

Willelmus van den Velde een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Boxtel, 

met Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit een huis en tuin van 

voornoemde verkoper, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, tussen Henricus 

Maes soen en Willelmus van den Bijechelaer enerzijds en de gemeint 

anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

-. 

Reijnerus filius Reijneri de Vinckenschoet hereditarie vendidit (dg: 

Mijchali) Mijchaeli filio quondam Willelmi van den Velde hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Bucstel solvendam hereditarie 

purificationis et in Bucstel tradendam ex domo et orto dicti venditoris 

sitis in parochia de Bucstel in jurisdictione dicta dingbanc de Lijemde 

inter hereditatem Henrici Maes soen et Willelmi van den Bijechelaer ex 

uno et inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

annuatim exinde de jure solvendo ut dicebat et sufficientem facere. 

Testes Aa et Roesmont datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 165v 05 do 05-07-1403. 

Arnoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de jongere, Henricus zvw Johannes 

Weijlen soen en Johannes Mersman van Os beloofden aan Arnoldus Heijme, 

gedurende de komende 4 jaar, elk jaar met Lichtmis, 24 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde te betalen, voor het eerst met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404). 
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Arnoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman junioris Henricus filius 

quondam Johannis Weijlen soen et Johannes Mersman de Os promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos Arnoldo Heijme ad spacium 

quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum quatuor annorum 

XXIIII Hollant gulden (dg: e j) monete comitis Willelmi seu valorem 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro et 

deinceps dictis quatuor annis durantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 165v 06 do 05-07-1403. 

Johannes die Drossaet zvw Johannes die Drossaet en Aleijdis sv 

eerstgenoemde Johannes verkochten aan Willelmus van Haren zvw Willelmus een 

beemd, gnd die Borchbeemt, in Moergestel, ter plaatse gnd Heijnsen, tussen 

Snellardus zvw Amisius gnd Mijs van der Bijest enerzijds en Petrus zvw 

Willelmus Potters anderzijds, met een eind strekkend aan erfg vw Godefridus 

van der Houtvoert en met het andere eind aan de gemeint van Heijnsen. 

 

Johannes die Drossaet filius quondam Johannis die Drossaet et Aleijdis 

(dg: enn) soror Johannis primodicti #cum tutore# (dg: d) quoddam pratum 

dictum die Borchbeemt situm in parochia de Ghestel prope Oesterwijc (dg: 

inter) ad locum dictum Heijnsen inter hereditatem (dg: Amisii) Snellardi 

filii quondam Amisii dicti Mijs van der Bijest ex uno et inter 

#hereditatem# Petri filii quondam Willelmi Potters ex alio (dg: ut 

dicebat) tendens cum uno fine ad hereditatem heredum quondam Godefridi 

van der Houtvoert et cum reliquo fine ad communitatem de Heijnsen ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo de Haren filio quondam Willelmi 

promittentes indivisi cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 165v 07 do 05-07-1403. 

Arnoldus Bruijsten, Godefridus die Gruijter, Johannes Cnoden, broers, kvw 

Henricus die Bruijn van Os, en Johannes van Megen ev Mechtildis dvw 

voornoemde Henricus Bruijn verkochten aan Rutgerus zvw Johannes Heijnen 

soen van Os een b-erfcijns van 12 groten paijment, die wijlen voornoemde 

Henricus beurde, gaande uit een erfgoed van wijlen Henricus Denkens, in 

Oss, in de Peperstraat, tussen Arnoldus Paep enerzijds en Baudewinus gnd 

Coman anderzijds. Yda dvw voornoemde Henricus die Bruijn zal nimmer rechten 

op de cijns doen gelden. 

 

Arnoldus Bruijsten Godefridus die Gruijter Johannes Cnoden fratres 

#liberi quondam Henrici die Bruijn de Os# et Johannes de Megen maritus et 

tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Henrici Bruijn 

hereditarium censum duodecim grossorum pagamenti quem dictus quondam 

Henricus solvendum habuit annuatim et hereditarie ex quadam hereditate 

(dg: sita in Os in vico dicto) quondam Henrici Denkens sito in Os in vico 

dicto Peperstraet inter hereditatem Arnoldi Paep ex uno et inter 

hereditatem Baudewini dicti Coman ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Rutgero filio quondam Johannis Heijnen soen de Os 

promittentes indivisi (dg: cum tu) super omnia warandiam et obligationem 

deponere et quod ipsi Ydam filiam dicti quondam Henrici die Bruijn semper 

talem habebunt quod ipsa numquam presumet se jus habere in pensa 

supradicta. Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 165v 08 do 05-07-1403. 

Voornoemde Yda droeg haar deel en recht in voornoemde cijns over aan 

voornoemde drie broers en Johannes van Megen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicta Yda cum tutore totam partem et omne jus sibi competentes in dicto 

censu hereditarie supportavit dicto 3 fratribus et Johanni de Megen 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes {in margine dextra:} Coptiten et Uden datum in 



Bosch’ Protocol jaar 1403 05. 

 

89 

octavis Pe Pau. 

 

BP 1183 f 165v 09 do 05-07-1403. 

Albertus van Beke zvw Willelmus van Beke van Gestel bij Herlaer ev 

Margareta dvw Gerlacus van Keeldonc verkocht aan Gerardus Carper zvw 

Gerardus Carper een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd Hovelsberch, tussen 

Henricus Cnode enerzijds en wijlen Henricus Pricken anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Gerardus Carper en met het andere eind aan 

Henricus die Leeuwe, belast met cijnzen aan de naburen aldaar, een cijns 

van 10 schelling aan de H.Geest van Erp, een b-erfcijns van 5 schelling 

(dg: paijment) aan een altaar in de kerk van Veghel in zodanig geld als 

waarin een de cijns van vijf schelling betaald moet worden. 

 

Albertus de Beke filius quondam Willelmi de Beke de Gestel prope Herlaer 

(dg: peciam) maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Gerlaci de Keeldonc peciam terre sitam in parochia de Erpe in 

loco dicto Hovelsberch inter hereditatem Henrici Cnode ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Pricken ex alio (dg: ut dicebat hereditarie 

Ger Kar Carper filio quondam Gerardi Carper promittens super omnia) 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Gerardi Carper et cum reliquo fine 

ad hereditatem Henrici die Leeuwe ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Gerardo Carper filio quondam Gerardi Carper promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus vicinorum ibidem 

atque #censu decem solidorum# mense sancti spiritus de Erpe #de jure 

annuatim exinde solvendo# necnon hereditario censu quinque solidorum (dg: 

pagamenti annuatim) cuidam altari sito in ecclesia de Vechel annuatim 

exinde solvendo in tali moneta in quali huiusmodi census quinque 

solidorum exinde solvendus est de jure ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 165v 10 do 05-07-1403. 

Conrardus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

#(dg: Conr)# Conrardus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 165v 11 do 05-07-1403. 

Willelmus Loijer nzv mr Jacobus Groij beloofde aan zijn voornoemde vader mr 

Jacobus Groij 100 Engelse nobel na maning te betalen. 

 

Willelmus #Loijer# filius naturalis magistri Jacobi Groij promisit super 

habita et habenda dicto magistro Jacobo Groij suo patri centum Engels 

nobel ad monitionem persolvendos. Testes Coptiten et Roesmont datum 

quinta post Pe Pau. 

 

1183 f.166r. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1403. 

 

BP 1183 f 166r 01 do 05-07-1403. 

Johannes van Broegel kramer droeg over aan Gerardus Nijcoel zv Walterus Wal 

smid een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, 

gaande uit 2/3, behorend aan Rodolphus van Spoerdonc schedemaker, in een 

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

van Ghenderen goudsmid enerzijds en erfgoed van voornoemde Walterus Wal 

anderzijds, welke cijns aan Mechtildis ev voornoemde Johannes van Broegel 

was verkocht door voornoemde Rodolphus van Spoerdonc schedemaker. 

 

Johannes de Broegel institor hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis baptiste de et ex duabus 3is 

partibus ad Rodolphum de Spoerdonc #vaginatorem# spectantibus in domo et 

area sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Johannis de 

Ghenderen aurifabri ex uno et inter hereditatem Walteri Wal fabri ex alio 
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venditum Mechtildi uxori dicti Johannis de Broegel a dicto Rodolpho de 

Spoerdonc vaginatore prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo 

Nijcoel filio dicti Walteri Wal cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Coptiten et Roesmont datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 166r 02 do 05-07-1403. 

Henricus van Zoemeren ev Gertrudis dv Johannes metten Bairde verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Zoemeren maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie Johannis metten Bairde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 166r 03 do 05-07-1403. 

Johannes Loijer ev Gerburgis dvw Gerardus van Vladeracken verkocht aan 

Gerardus zvw Arnoldus Man van Geffen 1 hont land van wijlen voornoemde 

Gerardus, in Geffen, in een kamp dat uit de gemeint van Geffen aldaar is 

genomen, welk kamp gelegen is beiderzijds tussen een gemene steeg aldaar, 

en welke hont land in voornoemd kamp gelegen is naast een ander hont dat 

behoort aan kvw Theodericus Rover Uden soen enerzijds en erfgoed van 

Goeswinus Leijten soen anderzijds. 

 

Johannes Loijer maritus et tutor legitimus Gerburgis ue uxoris filie 

quondam Gerardi de Vladeracken unum hont terre dicti quondam Gerardi 

situm in parochia de Geffen in quodam campo de communitate de Geffen 

ibidem sumpto et qui campus situs !inter communem stegam ibidem ex 

utroque latere coadiacentem et quod (dg: ..) unum hont terre (dg: situm 

est in) situm est in dicto campo contigue iuxta unum aliud hont terre 

spectans ad liberos quondam Theoderici Rover Uden soen ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Leijten soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Gerardo filio quondam Arnoldi Man de Geffen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere (dg: exceptis). Testes. 

 

BP 1183 f 166r 04 do 05-07-1403. 

Geerburgis dvw Johannes Rover van Vladeracken, Ghisbertus zvw Henricus van 

der Smedebroec ev Zeijnsa dvw voornoemde Johannes Rover van Vladeracken: 1 

hont land gelegen {niet afgewerkt contract}. 

 

(dg: dicti) #Geerburgis filia quondam Johannis Rover de Vladeracken cum 

tutore (dg: ....)# Ghisbertus filius quondam Henrici van der Smedebroec 

maritus et tutor legitimus Zeijnse sue uxoris filie (dg: quondam) dicti 

quondam Johannis Rover de Vladeracken unum hont terre situm. 

 

BP 1183 f 166r 05 do 05-07-1403. 

Johannes Loijer ev Gheerburgis dvw Gerardus van Vladeracken verkocht aan 

Gerardus zvw Arnoldus die Man van Geffen de helft, die behoorde aan wijlen 

voornoemde Gerardus van Vladeracken, van 2 hont land, in Geffen, in een 

kamp gelegen op de gemeint van Geffen, beiderzijds tussen een gemene steeg, 

welke 2 duo hont land in voornoemd kamp gelegen zijn tussen wijlen 

Theodericus Rover Uden soen enerzijds en Goeswinus Leijten soen anderzijds, 

en van welke 2 hont land de andere helft behoort aan erfg vw Johannes Rover 

van Vladeracken. 

 

Johannes Loijer maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue uxoris filie 

quondam Gerardi de Vladeracken (dg: u) medietatem (dg: duorum hont terre) 

que spectabat ad dictum quondam Gerardum de Vladeracken duorum hont terre 

sitorum in parochia de Geffen in quodam campo sito supra communitatem de 

Geffen in! communem stegam ibidem ex utroque latere coadiacentem et que 

duo hont terre sita sunt in dicto campo inter hereditatem quondam 

Theoderici Rover Uden soen ex uno et inter hereditatem Goeswini Leijten 

soen ex alio et de quibus duobus hont terre reliqua medietas spectat ad 
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heredes quondam Johannis Rover de Vladeracken ut ipse dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo filio quondam Arnoldi die Man de Geffen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Coptiten et Roesmont 

datum supra. 

 

BP 1183 f 166r 06 do 05-07-1403. 

Geerburgis dvw Johannes Rover van Vladeracken en Ghisbertus zvw Henc van 

der Smedebroec ev Zeijnsa dvw voornoemde Johannes Rover van Vladeracken 

verkochten de andere helft van voornoemde 2 hont land aan voornoemde 

Gerardus zvw Arnoldus die Man. 

 

Geerburgis filia quondam Johannis Rover de Vladeracken cum tutore et 

Ghisbertus filius quondam Henc! van der Smedebroec maritus et tutor 

legitimus Zeijnse sue uxoris filie dicti quondam Johannis Rover de 

Vladeracken reliquam medietatem dictorum duorum hont terre hereditarie 

vendiderunt dicto Gerardo filio quondam Arnoldi die Man promittentes 

indivisi cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 166r 07 do 05-07-1403. 

Katherina dvw Johannes Scheenken van Dijnther, haar zoon Johannes van 

Sassenvelt en haar dochter Sophija droegen over aan Albertus zvw Lambertus 

van der Hommelhezen (1) 2 zester rogge b-erfpacht, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus Molenbeecs soen van 

Dijnther beloofd had aan Katherina dvw Henricus Scheenken van Dijnther, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen stuk land, in 

Dinther, naast de plaats gnd Reijtsel, tussen erfgoed behorend aan de kerk 

van Dinther enerzijds en de gemeint van Dinther anderzijds, met een eind 

strekkend aan de plaats gnd tFenne, welke 2 zester b-erfpacht aan 

eerstgenoemde Katherina gekomen was na overlijden van haar voornoemde tante 

Katherina dvw Henricus Sceenken, (2) het deel dat aan Nennekina dvw 

Johannes gnd Sceenken gekomen was na overlijden van haar voornoemde tante 

Katherina dvw Henricus Sceenken van Dijnther, in voornoemde b-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, welk deel eerstgenoemde Katherina verworven had 

van Ghisbertus van der Lake en zijn vrouw voornoemde Nennekina dvw Johannes 

Sceenken. 

 

Katherina filia quondam Johannis Scheenken de Dijnther #Johannes de 

Sassenvelt eius filius et Sophija eius filia# cum tutore (dg: medietatem 

hereditarie paccionis dimidium modium) #duo sextaria# siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Busco de hereditaria (dg: sp) paccione 

duorum modiorum siliginis dicte mensure quam #paccionem duorum modiorum# 

Gerardus Molenbeecs soen de Dijnther promisit se daturum et soluturum 

Katherine filie quondam Henrici Scheenken de Dijnther hereditarie 

purificationis ex domo et orto ac pecia terre ipsis adiacente cum eorum 

attinentiis sitis in parochia de Dijnther iuxta locum dictum Reijtsel 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Dijnther ex uno et inter 

communitatem (dg: ex alio) de Dijnther ex alio tendentibus cum uno fine 

ad locum dictum communiter tFenne et (dg: de quo dimidio modio et) que 

{in margine sinistra:} #duo sextaria# siliginis hereditarie paccionis 

predicte primodicta Katherina (dg: unam medietatem) sibi de morte dicte 

quondam Katherine filie quondam Henrici Sceenken olim matertere 

primodicte Katherine successione hereditarie advolutam esse dicebat atque 

totam partem et omne jus Nennekine filie quondam Johannis dicti Sceenken 

de morte dicte quondam Katherine filie quondam Henrici Sceenken de 

Dijnther matertere olim eiusdem Nennekine successione hereditaria! 

advolutas in dicta hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

predicte quas totam partem et omne jus primodicta Katherina erga 

Ghisbertum (dg: van den Lake) van der Lake maritum legitimum dicte 

Nennekine sue uxoris filiam! dicti quondam Johannis Sceenken et dictam 

Nennekinam acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt 
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Alberto filio quondam Lamberti van der Hommelhezen cum litteris #et 

aliis# et jure occacione promittentes indivisi cum tutore super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Roesmont et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 166r 08 do 05-07-1403. 

Matheus Butkens soen en zijn vrouw Oda dvw Johannes Sceenkens  

2 zester rogge b-erfpacht, uit de b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht van 2 mud Gerardus gnd Molenbeecs soen van Dijnther beloofd had 

zoals staatt in het vorige contract tot en met “ter plaatse gnd tFenne”, 

welke 2 zester aan voornoemde Matheus en Oda gekomen was na overlijden van 

voornoemde Katherina dvw Henricus Sceenkens, tante van voornoemde Oda. 

 

Matheus Butkens soen maritus legitimus Ode sue uxoris filie quondam 

Johannis Sceenkens et dicta Oda cum eodem tamquam cum suo tutore duo 

sextaria siliginis hereditarie paccionis de hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco quam paccionem duorum modiorum 

siliginis dicte mensure Gerardus dictus Molenbeecs soen de Dijnther 

promisit ut in contractu precedente etc usque ad illud #prout in 

litteris# ‘ad locum dictum communiter tFenne’ et que duo sextaria 

siliginis hereditarie (dg: predicte) paccionis predicte dictis Matheo et 

Ode sue uxori seu eorum alteri de morte quondam (dg: -d) dicte Katherine 

filie quondam Henrici Sceenkens olim matertere dicte Ode successione 

hereditarie advoluta esse dicebant hereditarie supportaverunt dicto 

Alberto filio quondam Lamberti van der Hommelhezen cum litteris et jure 

occacione promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.166v. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1403. 

 in festo nativitatis Johannis baptiste: zo 24-06-1403. 

 

BP 1183 f 166v 01 do 05-07-1403. 

Henricus Voertman zvw Arnoldus Voertman verkocht aan Nijcholaus zvw 

Nijcholaus Haghens een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen dAude 

Ynstat, tussen Henricus Ghenen soen enerzijds en Hadewigis Heijlen 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Henricus Ghenen en met 

het andere eind aan een gemene weg. 

 

Henricus Voertman filius quondam Arnoldi Voertman peciam terre sitam in 

parochia de Scijnle ad locum dictum aen dAude Ynstat inter hereditatem 

Henrici Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Hadewigis Heijlen ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici Ghenen et cum reliquo 

fine #ad# communem viam ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao filio 

quondam Nijcholai Haghens promittens super omnia warandiam et obigationem 

deponere. Testes Roesmont et Broeder datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 166v 02 do 05-07-1403. 

Arnoldus Spaenrebeen verkocht aan Bruijstinus van den Scoetacker de 

goederen gnd het Goit int Bosch, in Bladel, naast goederen gnd te 

Wolfswinckel behorend aan het huis van Postel, welke goederen gnd het Goit 

int Bosch voornoemde Arnoldus Spaenrebeen verworven had van Johannes van 

Audenhoven zvw Johannes van Audenhoven, en welke goederen gnd het Goit int 

Bosch Henricus Marien soen van Kerccasterle nu als hoevenaar bezit, belast 

met 1½ penning cijns als die aan Johannes Peters soen van Bladel jaarlijks 

hieruit betaald moet worden. 

 

-. 

Arnoldus Spaenrebeen bona dicta tGoit int Bosch sita in parochia de 

Bladel #iuxta bona dicta te Wolfswinckel ad domum de Postula spectantia# 

cum omnibus (dg: suis) edificiis terris agris pratis pascuis et mericis 
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#ad dicta bona spectantibus# atque ceteris attinentiis #et juribus# 

dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis #{Symbool van een links ingezakte tafel op twee poten met twee 

punten erboven; hier BP 1183 f 166v 03 invoegen}# ut dicebat hereditarie 

vendidit Bruijstino van den Scoetacker promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exeptis uno et dimidio denariis census 

si qui Johanni Peters soen de Bladel annuatim ex premissis solvendi 

fuerunt de jure ut dicebat. Testes Aa et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 166v 03 do 05-07-1403. 

{Symbool van een links ingezakte tafel op twee poten met twee punten 

erboven. Invoegen in BP 1183 f 166v 02}. 

et que bona tGoit int Bosch vocata #cum suis attinentiis et {in margine 

sinistra:} juribus# dictus Arnoldus Spaenrebeen erga Johannem de 

Audenhoven filium quondam Johannis de Audenhoven acquisierat (dg: ut 

dicebat et que) #et que# bona tGoit int Bosch genoemt cum suis 

attinentiis Henricus Marien soen de Kerccasterle tamquam colonus ad 

presens possidet ut dicebat. 

 

BP 1183 f 166v 04 do 05-07-1403. 

Hermannus Egidii van Gravia verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Hermannus Egidii de Gravia prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 166v 05 do 05-07-1403. 

Emondus zv Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder, door voornoemde 

Theodericus verwekt bij wijlen jkvr Conegondis ndvw hr Johannes van Arkel 

bisschop van Luik, deed tbv Arnoldus van Ghele zvw Jacobus afstand van een 

hoeve, die was van voornoemde Theodericus, in Son, ter plaatse gnd Aenscot, 

aan voornoemde Arnoldus van Ghele verkocht door voornoemde Theodericus 

Rover. Vier brieven, één voor Arnoldus van Ghele en de andere voor Johannes 

Wolfart, Gerlacus Rover en etc. 

 

Et duplicetur littera. 

Emondus filius Theoderici Rover filii domini quondam Emondi Rover militis 

ab eodem Theoderico et domicella quondam Conegonde sua uxore filia 

naturali domini quondam Johannis de Arkel #episcopi Leodiensis# pariter 

genitus super quodam manso cum suis attinentiis qui fuerat dicti 

Theoderici sito in parochia de Zonne ad locum dictum Aenscot vendito 

Arnoldo de Ghele filio quondam Jacobi a dicto Theoderico Rover (dg: et) 

ut dicebat (dg: de quo manso dictus Theodericus) atque super toto jure ad 

opus dicti (dg: Theoderici v) Arnoldi de Ghele hereditarie renunciavit 

promittens super habita et habenda ratam servare. Testes (dg: d b) 

Roesmont et Broeder datum quinta post Pe Pau. Et fient quatuor littere 

quarum unam habebit Arnoldus de Ghele et alias habebunt Jo Wolfart 

Gerlacus Rover et etc. 

 

BP 1183 f 166v 06 do 05-07-1403. 

Reijmboldus Wellens soen van Berze, zijn broer Petrus, Stephanus zvw 

Arnoldus van Slaepbroec en Hubertus zv Zibertus van Cruijsbergen beloofden 

aan Mabelia wv Henricus van Uden de jongere en Henricus zvw Gerardus van 

Uden 39½ mud rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een helft met 

Sint-Andreas (vr 30-11-1403) en de andere helft met Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1404). Twee brieven, één voor Mabelia van haar helft en de andere 

voor Henricus van zijn helft. 

 

Reijmboldus Wellens soen de Berze Petrus eius frater Stephanus filius 

quondam Arnoldi de Slaepbroec et Hubertus filius Ziberti de Cruijsbergen 

promiserunt indivisi super omnia Mabelie relicte quondam Henrici de Uden 

juniori et Henrico filio quondam Gerardi de Uden triginta novem et 
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dimidium modios siliginis mensure de Busco (dg: a) mediatim Andree et 

mediatim purificationis proxime futurum persolvendos et (verbeterd uit: 

testes) in Busco tradendos. Testes datum supra. 

Et fient due littere una Mabelie #de sua medietate# et Henrico altera de 

sua medietate. 

 

BP 1183 f 166v 07 do 05-07-1403. 

Godefridus van Brecht beloofde aan Arnoldus Houtappel zvw Ghisbertus, tbv 

hem en de pitancier van Tongerlo, 14 Franse kronen met Lichtmis aanstaande 

(za 02-02-1404) te betalen. 

 

Godefridus de Brecht promisit super omnia Arnoldo Houtappel filio quondam 

Ghisberti ad opus sui et ad opus pijtanciarii de Tongerloe seu ad opus 

alterius eorundem XIIII Vrancrijcs cronen (dg: fr) ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. !Roesmont et Broeder darum quinta post Pe 

Pau. 

 

BP 1183 f 166v 08 do 05-07-1403. 

Rodolphus Dircs soen van Slabroec, Nijcholaus Coel zvw Henricus Colen soen 

van Hees, Arnoldus zvw Godefridus Haec, Stephanus zvw Henricus Stevens 

soen, Nijcholaus van Heze, Zibertus zvw Henricus van Cruijsbergen, 

Wautgerus Wautgers soen en Gerardus van Vucht wonend in Hees beloofden aan 

Arnoldus Coenen, tbv hr Johannes Bac kanunnik van de kerk van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch, 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande 

in Den Bosch te leveren. 

 

Rodolphus Dircs soen de Slabroec Nijcholaus Coel filius quondam Henrici 

Colen soen de Hees Arnoldus filius quondam Godefridi Haec Stephanus 

filius quondam Henrici Stevens soen Nijcholaus de Heze Zibertus filius 

quondam Henrici de Cruijsbergen Wautgerus Wautgers soen et Gerardus de 

Vucht (dg: de) commorans in Hees promiserunt indivisi super omnia Arnoldo 

Coenen ad opus domini Johannis Bac canonici ecclesie sancti Johannis 

ewangeliste in Busco nonaginta sex modios siliginis mensure de Busco ad 

purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 166v 09 zo 24-06-1403. 

Gertrudis wv Bernardus Otten van Empel en haar zoon Otto beloofden aan 

vrouwe Maria wettige evw hr Arnoldus Rover ridder 28 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Gertrudis relicta quondam Bernardi Otten de Empel et Otto eius filius 

promiserunt indivisi super omnia domine Marie conthorali legitime quondam 

domini Arnoldi Rover militis XXVIII nuwe Gelre gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Coptiten datum in 

festo nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 166v 10 do 05-07-1403. 

Gerardus zvw Mijchael van Breda droeg al zijn goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn ouders, over aan zijn broer Henricus. De brief 

overhandigen aan Walterus Bac zvw Amelius van Zonne. 

 

Gerardus filius quuondam Mijchaelis de Breda omnia et singula sua bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte suorum quondam 

parentum successione hereditaria! advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Henrico suo fratri 

promittens super habita et habenda warandiam. Testes Coptiten et Roesmont 

datum quinta post Pe Pau. Et dabitur littera Waltero Bac filio quondam 

Amelii de Zonne. 
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BP 1183 f 166v 11 do 05-07-1403. 

Henricus Graet ev Aleijdis dvw Yvels van den Boegarde verkocht aan 

Nijcholaus van der Astendonc een stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die 

Coelneirs Hoeve, tussen Arnoldus Claes soen ennerzijds en Franco Eefsen man 

anderzijds, belast met 12 penning aan de heer van Helmond. 

 

Henricus Graet maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam {nieuwe regel} Yvels van den Boegarde peciam prati sitam in 

parochia de Vechel ad locum dictum die Coelneirs Hoeve inter hereditatem 

Arnoldi Claes soen ex uno et inter hereditatem Franconis Eefsen man ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao van der Astendonc 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis XII 

denariis domino de Helmont annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. 

(dg: Co) Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 166v 12 do 05-07-1403. 

Voornoemde Henricus Graet ev voornoemde Aleijdis verkocht aan voornoemde 

Nijcholaus van der Astendonc de helft van een stuk beemd, in Veghel, ter 

plaatse gnd Coelners Hoeve, beiderzijds tussen Franco Eefsen man, van welke 

stuk beemd de andere helft behoort aan voornoemde Franco en Johannes 

Huberts soen van den Loeke. 

 

Dictus Henricus Graet maritus et tutor legitimus dicte Aleijdis 

medietatem pecie prati site in parochia de Vechel ad locum dictum 

Coelners Hoeve inter hereditatem Franconis Eefsen man (dg: ex uno et 

inter) ex utroque latere !et de qua pecia prati reliqua medietas spectat 

ad dictum Franconem et Johannem Huberts soen van den Loeke ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Nijcholao van der Astendonc promittens super 

omnnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 166v 13 do 05-07-1403. 

Rodolphus Baudewijns soen van Maren beloofde aan Petrus Witmeri Weenmaers 

soen, gedurende de 4 komende jaren, elk jaar met Sint-Martinus, 7 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde te betalen, voor het eerst met Sint-Martinus 

aanstaande (zo 11-11-1403), en dat hij twee sloten uitgraaft en onderhoudt 

die bij 2 morgen van voornoemde Petrus behoren, in Maren, (1) één morgen 

ter plaatse gnd Pandelaer, (2) de andere ter plaatse gnd Coeleij, welke 

sloten aan het eind van voornoemde 2 {p.167r} morgen gelegen zijn. 

 

Rodolphus Baudewijns soen de Maren (dg: sp) promisit super omnia #se 

daturum et soluturum# Petro Witmeri Weenmaers soen (dg: vi) ad spacium 

quatuor annorum proxime futurorum anno quolibet dictorum quatuor annorum 

VII nuwe Gelre gulden seu valorem Martini hyemalis et pro primo termino 

Martini proxime futurum et sic deinceps tali conditione quod dictus 

Rodolphus duo fossata (dg: sita) spectantia ad duo jugera terre dicti 

Petri sita in parochia de Maren quorum unum juger ad locum dictum 

Pandelaer et reliquum ad locum dictum Coeleij sita sunt et que fossata 

sita sunt ad finem dictorum duorum 

 

1183 f.167r. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1403. 

 

BP 1183 f 167r 01 do 05-07-1403. 

jugerum terre effodiet et conservabit in bona dispositione coram 

circumspectione dicta scouwe dictis quatuor annis durantibus sic quod 

dicto Petro dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes 

Coptiten et Roesmont datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 167r 02 do 05-07-1403. 

Johannes van Keeldonc zv Gerlacus van Keeldonc beloofde aan Johannes van 

der Hautart 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 
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aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Johannes de Keeldonc filius Gerlaci de Keeldonc promisit super omnia 

Johanni van der Hautart L nuwe Gelre gulden seu valorem ad Martini 

hyemalis proxime futurum persolvendos. Tstes Coptiten et Roesmont datum 

quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 167r 03 do 05-07-1403. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde voornoemde Johannes 

hiervan schadeloos te houden. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Johannis Rover militis promisit 

super omnia dictum Johannem de premissis indempnem servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 167r 04 do 05-07-1403. 

Henricus Graet ev Aleijdis dvw Yvels van den Bogarde verkocht aan 

Nijcholaus van der Astendonc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

streep land van wijlen voornoemde Yvels, in Veghel, ter plaatse gnd op 

Hulselaer, tussen Gerardus Heijnmans soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds. 

 

Henricus Graet maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Yvels van den Bogarde hereditarie vendidit Nijcholao van der 

Astendonc hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Buscoducis #solvendam hereditarie purificationis# et in Vechel tradendam 

ex domo orto et strepa terre (dg: dicti quonda) sibi adiacente (dg: si) 

dicti quondam Yvels sitis in parochia de Vechel ad locum dictum op 

Hulselaer inter hereditatem (dg: co) Gerardi Heijnmans soen ex uno et 

inter communitatem ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

#aliam# obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 05 do 05-07-1403. 

Arnoldus zv Paulus Arts soen alias gnd Keijster verkocht aan Arnoldus gnd 

Snijder van Geffen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Hijnen, tussen Amelius Dijependijc enerzijds en Johannes die 

Cremer anderzijds. 

 

Arnoldus filius Pauli Arts soen alias dicti Keijster hereditarie vendidit 

Arnoldo dicto Snijder de Geffen hereditariam! (dg: paccionem unius modii) 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo 

orto et agro terre sibi adiacente sitis in parochia de (dg: Geffen) 

Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter hereditatem Amelii Dijependijc ex 

uno et inter hereditatem Johannis die Cremer ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficiientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 06 do 05-07-1403. 

Vervolgens beloofde voornoemde Arnoldus Snijder dat voornoemde cijns van 40 

schelling geld direct na zijn overlijden teruggaat naar de verkoper als hij 

dan leeft en anders naar diens naaste erfgenamen. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur dictus 

Arnoldus Snijder promisit super omnia dicto venditori quod dictus 

hereditarius !s census XL solidorum monete statim post obitum dicti 

emptoris hereditario jure succedet et devolvetur ad dictum venditorem 

(dg: et) si ipsum in humanis vivere contingat alioquin ad eius proximos 

heredes pertunc in humanis viventes heredibus dicti emptoris nichil juris 
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in dicto censu retinendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 07 do 05-07-1403. 
†Johannes Meelman 

1. Dijna (*) †Johannes van Breda 

2. Heijlwigis (*) Danijel Roesmont schepen 

3. Mechtildis (*) Arnoldus gnd Lemkens soen. 

Dijna wv Johannes van Breda dvw Johannes Meelman, Danijel Roesmont ev 

Heijlwigis, en Arnoldus gnd Lemkens soen ev Mechtildis, dvw voornoemde 

Johannes Meelman, droegen over aan Walterus van Osse een b-erfcijns van 4 

pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een huis en 

tuin van Arnoldus zvw Henricus Boegaert van Osse, in Oss, tussen kvw 

Nijcholaus Boegaert enerzijds en Arnoldus Mersman zwager van voornoemde 

Arnoldus zvw Henricus Boegaert anderzijds, (2) 7 hont land van voornoemde 

Arnoldus zvw Henricus Boegart, in Oss, op de plaats gnd Ussen, tussen 

voornoemde Arnoldus Mersman enerzijds en Gerardus Vilt anderzijds, welke 

cijns aan Johannes gnd Meelman zvw Johannes Meelman was verkocht door 

Arnoldus zvw Henricus Bogart van Os. 

 

Dijna relicta quondam Johannis de Breda filia quondam Johannis Meelman 

cum tutore Danijel Roesmont maritus et tutor legitimus (dg: Aleijdis) 

Heijlwigis sue uxoris et Arnoldus dictus Lemkens soen maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis Meelman 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis et in Busco tradendum ex domo et orto Arnoldi filii 

quondam Henrici Boegaert de Osse sitis in parochia de Osse inter 

hereditatem liberorum quondam Nijcholai Boegaert ex uno et hereditatem 

Arnoldi Mersman sororii dicti Arnoldi filii quondam Henrici Boegaert ex 

alio atque ex septem hont terre dicti Arnoldi filii quondam Henrici 

Boegart sitis in dicta parochia super locum dictum Ussen inter 

hereditatem dicti Arnoldi Mersman ex uno et hereditatem Gerardi Vilt ex 

alio venditum Johanni dicto Meelman filio quondam Johannis Meelman ab 

Arnoldo filio quondam Henrici Bogart de Os prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Waltero de Osse cum litteris et jure promittentes indivisi 

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

Coptiten et Danijel predictus datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 08 do 05-07-1403. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Arnoldus Lemkens soen 4½ 

Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Arnoldo Lemkens soen IIII et 

dimidium Engels nobel seu valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 09 do 05-07-1403. 

Rutgerus zvw Jacobus van den Yvenlaer beloofde aan Martinus zvw Johannes 

die Keijster 3 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403) in Den Bosch te leveren. 

 

Rutgerus filius quondam Jacobi van den Yvenlaer promisit super omnia 

Martino filio quondam Johannis die Keijster tres modios et duos sextaria 

siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 10 do 05-07-1403. 

Petrus van der Schueren droeg over aan Johannes zvw Petrus Wouters soen van 

der Heijden alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

Engelberna dv voornoemde Johannes zvw Petrus Wouters soen. 

 

Petrus van der Schueren omnia et singula bona mobilia et immobilia 

hereditaria et parata sibi de morte quondam Engelberne #olim# filie 
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Johannis filii quondam Petri Wouters soen van der Heijden successione 

hereditaria! advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Johanni filio quondam Petri Wouters soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 11 do 05-07-1403. 

Ghibo Hessel zvw Johannes Selen van Cromvoert verkocht aan Henricus Becker 

zvw Johannes Becker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit 1 bunder beemd van voornoemde verkoper, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd Strijpt, tussen 

erfgoed behorend aan het klooster van Cameren enerzijds en Ghisbertus 

Floren soen anderzijds, reeds belast met 4 penningen gnd Engelsen voor de 

hertogencijns. 

 

Ghibo Hessel filius quondam Johannis Selen (dg: here) de Cromvoert 

hereditarie vendidit Henrico Becker filio quondam Johannis Becker 

hereditarium censum viginti solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex uno bonario prati dicti venditoris sito in parochia 

(dg: de Vucht) sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum Cromvoert in loco 

dicto Strijpt inter hereditatem spectantem ad conventum de Cameris ex uno 

et inter hereditatem Ghisberti Floren soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quatuor 

denariis dictis Engelsche pro (dg: dni) censu domini nostri ducis 

annuatim exinde solvendis de jure ut dicebat et sufficientem facere. 

Testes Roesmont et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 12 do 05-07-1403. 

Jacobus zvw Johannes Selen van Cromvoert verkocht aan voornoemde !Johannes 

Becker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 1 dagmaat beemd aan voornoemde verkoper behorend, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, ter plaatse gnd Strijpt, tussen 

Johannes zvw voornoemde Johannes Selen soen enerzijds en Henricus Heijnen 

soen anderzijds, reeds belast met 1 penning gnd Engelse aan de hertog. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Selen de Cromvoert hereditarie vendidit 

dicto !Johanni Becker hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex (dg: dio) diurnata prati ad 

dictum venditorem spectante sita in parochia sancti Lamberti de Vucht ad 

locum dictum Cromvoert in loco dicto Strijpt inter hereditatem Johannis 

(dg: Scoe) filii dicti quondam Johannis Selen soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici Heijnen soen ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere (dg: et sufficientem 

facere testes) excepto uno denario dicto Engels annuatim exinde de jure 

domino nostro duci solvendo ut dicebat et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 167r 13 do 05-07-1403. 

Henricus van Heirsel zvw Johannes van Heirsel en Bartholomeus zvw 

Nijcholaus Spijering Meeus soen beloofden aan de secretaris, tbv Johannes 

Peters soen van Druenen alias gnd Sceffennere, 37½ nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Henricus de Heirsel filius quondam Johannis de Heirsel et Bartholomeus 

filius quondam Nijcholai Spijering Meeus soen #promiserunt indivisi super 

omnia mihi# ad opus Johannis (dg: de Druenen filii) Peters soen de 

Druenen alias dicti Sceffennere XXXVIIJ nuwe Gelre gulden seu valorem ad 

(dg: om) Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 167r 14 do 05-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

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

 

1183 f.167v. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 05-07-1403. 

 in octavis Petri et Pauli: vrijdag 06-07-1403. 

 in festo Remigii: maandag 01-10-1403. 

 

BP 1183 f 167v 01 do 05-07-1403. 

Aleijdis dvw Serisius Stevens soen van Berchen droeg over aan Arnoldus zvw 

Nijcholaus Art sNeijsers soen 4 stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, (1) tussen wijlen hr Henricus van Nuwelant ridder en Johannes van de 

Dijc enerzijds en wijlen Johannes Sceijvel zvw Rutgerus van Kessel 

anderzijds, (2) beiderzijds tussen wijlen voornoemde hr Henricus van 

Nuwelant ridder, (3) beiderzijds tussen wijlen voornoemde hr Henricus van 

Nuwelant ridder, (4) ter plaatse gnd in den Broec, eveneens beiderzijds 

tussen wijlen voornoemde hr Henricus van Nuwelant ridder, welke 4 stukken 

land Arnoldus Toelinc gerechtelijk gekocht had van Nijcholaus Plaetmeker, 

en welke 4 stukken land voornoemde Aleijdis verworven had van voornoemde 

Arnoldus Toelinc. 

 

Aleijdis filia quondam Serisii Stevens soen de Berchen cum tutore quatuor 

pecias terre sitas in parochia de Roesmalen in loco dicto Heze quarum una 

inter hereditatem domini quondam Henrici de Nuwelant militis et Johannis 

de Aggere ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Sceijvel filii 

quondam Rutgeri de Kessel ex alio altera inter hereditatem dicti domini 

quondam Henrici de Nuwelant militis ex utroque latere coadiacentem 3a 

inter hereditatem dicti domini quondam Henrici de Nuwelant ex utroque 

latere coadiacentem et quarta in loco dicto in den Broec eciam inter 

hereditatem predicti domini Henrici de Nuwelant ex utroque latere 

coadiacentem sunt situate quas quatuor pecias terre predictas Arnoldus 

Toelinc erga Nijcholaum Plaetmeker per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat et quas quatuor pecias terre 

predictas dicta Aleijdis erga prefatum Arnoldum Toelinc acquisivit prout 

hec in litteris (dg: hi) hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam 

Nijcholai Art (dg: Snijders) #sNeijsers# soen cum litteris et jure 

promittens cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Roesmont et Broeder datum 

quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 167v 02 do 05-07-1403. 

Voornoemde Aleijdis dvw Serisius Stevens soen van Berchen verkocht aan 

voornoemde Arnoldus zvw Nijcholaus Art sNeijsers soen al haar goederen, die 

aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Dicta Aleijdis cum tutore omnia sua bona immobilia et hereditaria sibi de 

morte suorum quondam parentum successione hereditaria! advoluta quocumque 

locorum consistentia #sive sita# ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Arnoldo promittens cum tutore super habita et habenda (dg: warandiam et) 

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

 

BP 1183 f 167v 03 do 05-07-1403. 

Johannes Kesselman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Kesselman (dg: premiss) prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 
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BP 1183 f 167v 04 vr 06-07-1403. 

Hermannus zvw Henricus Venbosch ev Agnes dv Arnoldus van Haenwijc droeg 

over aan zijn zoon Henricus (1) een huis en tuin, gnd het Goit ten Hoevel, 

die waren van voornoemde Arnoldus van Haenwijc, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Haenwijc, tussen het gemene water gnd die Dommel enerzijds en 

een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Metta van Dueren en 

met het andere eind aan de gemeint gnd die Lede aldaar, (2) alle andere 

erfgoederen die voornoemde Hermannus in Gestel bij Herlaer vandaag heeft 

liggen, zoals die tot nu toe behoorden aan voornoemd huis en tuin gnd het 

Goit ten Hoevel, echter voor voornoemde Hermannus hieruit gereserveerd een 

stuk land, gnd des Joeden Venne, aldaar, tussen erfgoed gnd Heijstmans 

Venne enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Hermannus filius (dg: q) quondam Henrici Venbosch maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filie Arnoldi de Haenwijc domum et ortum 

#dictos tGoit ten Hoevel# qui fuerant dicti Arnoldi de Haenwijc sitos in 

parochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Haenwijc inter (dg: 

hereditatem) communem aquam dictam die Dommel ex uno et inter (dg: l) 

communem plateam ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Mette de 

Dueren (dg: ex uno) et #et cum reliquo fine ad# (dg: inter) communitatem 

dictam die Lede ibidem (dg: ex alio) atque omnes alias hereditates quas 

dictus Hermannus in dicta parochia (dg: et) habet sitas #pro presenti# 

prout ibidem site sunt et ad dictos domum et ortum (dg: d) tGoit ten 

Hoevel vocatos hucusque pertinere consueverunt salva tamen dicto Hermanno 

et sibi de premissis reservata una pecia terre dicta des Joeden Venne 

sita ibidem inter hereditatem dictam Heijstmans Venne ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico suo 

filio promittens super omnnia ratam !et obligationem ex parte sui 

deponere. !Uden et Broeder datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1183 f 167v 05 vr 06-07-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde vader Hermannus, tbv hem 

en zijn vrouw Agnes mv voornoemde Henricus, een lijfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (za 02-02-1404), gaande uit alle goederen van voornoemde 

Henricus. De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Hermanno suo patri ad opus sui 

et ad opus Agnetis sue uxoris #matris eiusdem Henrici# quod ipse scilicet 

dictus Henricus dabit et exsolvet dictis Hermanno et Agneti sue uxori et 

alteri eorum diutius viventi super terram vitalem pensionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum 

coniugum seu alterius eorum diutius viventis et non ultra purificationis 

et pro primo termino purificationis proxime futuro ex omnibus et singulis 

bonis dicti Henrici quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere tali 

conditione quod alter diutius vivens dictam vitalen pensionem 

integraliter possidebit ad suam vitam scilicet cum ambo mortui fuerint 

erit quitus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 167v 06 vr 06-07-1403. 

Henricus zv Hermannus Venbosch zvw Henricus Venbosch droeg over aan zijn 

broer Arnoldus van Haenwijc zv voornoemde Hermannus Venbosch (1) een 

b-erfcijns van 1 oud groot Tournoois en (dg: een b-erfcijns van) 21 

schelling geld, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, welke 

cijnzen en pacht voornoemde Henricus met Lichtmis in Den Bosch beurt, 

gaande uit (a) een tuin, in Gestel bij Herlaer, tussen Henricus van den 

Hoernic enerzijds en Robbertus Robbe anderzijds, (b) 2 bunder heide en 

broekland, gnd dat Nuwelant, die behoorden aan Ghibo zv Johannes van den 

Rennendonc en Petrus zv Luijta van Hezewijc, in Gestel bij Herlaer, naast 

goederen gnd ten Hoernoc, tussen Bartholomeus Bever enerzijds en Henricus 
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van den Hoernoc anderzijds, welke tuin en 2 bunder broekland en heide 

voornoemde Henricus had uitgegeven aan Johannes zvw Jacobus Mertens van 

Gestel, te weten voor 2 oude groten aan de grondheer gaande uit voornoemde 

2 bunder en voor voornoemde cijnzen en pacht. Voornoemde Arnoldus van 

Haenwijc beloofde aan zijn voornoemde broer Henricus, ingeval er uit 

voornoemde tuin van ouds jaarlijks 1 oude groot en een erfcijns van 21 

schelling paijment moeten worden betaald, dat dan voornoemde Arnoldus die 

oude groot en erfcijns van 21 schelling paijment zal betalen, zó dat 

voornoemde Henricus en zijn erfgoederen en goederen daarvan geen schade 

ondervinden. 

 

Henricus filius Hermanni Venbosch filii quondam Henrici Venbosch 

hereditarium censum unius antiqui grossi Turonensis atque (dg: 

hereditarium censum) viginti unius solidorum monete necnon hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quos census et 

paccionem dictus Henricus solvendos habet hereditarie purificationis et 

in Busco tradendos ex quodam orto sito in parochia de Ghestel prope 

Herlaer inter hereditatem Henrici van den Hoernic ex uno et inter 

hereditatem Robberti Robbe ex alio atque de duobus bonariis merice et 

paludis dictis dat Nuwelant que spectabant ad Ghibonem filium Johannis 

van den Rennendonc et Petrum filium (dg: Luce) Luijte de Hezewijc sitis 

in parochia de Ghestel prope Herlaer iuxta bona dicta communiter ten 

Hoernoc inter hereditatem Bartholomei Bever ex uno et inter hereditatem 

Henrici van den Hoernoc ex alio quos ortum et duo bonaria paludis et 

merice dictus Henricus dederat ad pactum et censum Johanni filio quondam 

Jacobi Mertens de Gestel scilicet pro duobus grossis antiquis domino 

fundi annuatim ex dictis duobus bonariis solvendis de jure atque pro 

predictis censibus et paccione prout in litteris hereditarie supportavit 

Arnoldo de Haenwijc suo fratri filio dicti Hermanni Venbosch cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: tali). Quo facto dictus Arnoldus de Haenwijc repromisit 

super omnia dicto Henrico suo fratri si (dg: ex dicto orto) unus antiquus 

grossus et hereditarius census viginti unius solidorum pagamenti ex 

supradicto orto annuatim et hereditarie ab antiquo fuerant solvendi de 

jure quod extunc dictus Arnoldus huiusmodi grossum antiquum et 

hereditarium censum viginti #unius# solidorum pagamenti dabit et solvet 

deinceps et perpetue #illi vel illis cui vel quibus de jure fuerant 

solvendi# sic quod dicto Henrico et ad et supra hereditates et bona dicti 

Henrici dampna exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 167v 07 ma 01-10-1403. 

Voornoemde Arnoldus droeg voornoemde goederen over aan zijn voornoemde 

broer Henricus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus premissa supportavit dicto Henrico suo fratri cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Heijme et Bertholdus datum in festo Remigii. 

 

BP 1183 f 167v 08 vr 06-07-1403. 

(dg: voornoemde Henricus droeg over aan zijn voornoemde broer Arnoldus 42 

Hollandse gulden of de waarde en 2 mud rogge, Bossche maat, aan hem beloofd 

door Johannes zvw Jacobus Mertens soen van Gestel). 

 

(dg: dictus Henricus XLII Hollant gulden seu valorem et duos modios 

siliginis mensure de Busco promissos sibi a Johanne filio quondam Jacobi 

Mertens soen de Gestel prout in litteris legitime supportavit dicto 

Arnoldo suo fratri cum litteris et jure. Testes datum supra). 
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BP 1183 f 167v 09 vr 06-07-1403. 

Hr Willelmus van Aa ridder, zijn zoon Florencius en hr Goeswinus van Aa 

ridder beloofden aan Johannes van den Oesteijnde van Zeelandia 250 Franse 

kronen of de waarde in goud, met Sint-Remigius over een jaar (wo 01-10-

1404), hetzelfde bedrag met Sint-Remigius over 2 jaar (do 01-10-1405) en 

hetzelfde met Sint-Remigius over 3 jaar (vr 01-10-1406) te betalen. 

Opstellen in 3 brieven. 

 

Et ponetur in 3 litteris. 

Dominus Willelmus de Aa miles Florencius eius filius et dominus Goeswinus 

de Aa miles promiserunt indivisi #super omnia# Johanni van den Oesteijnde 

de Zeelandia ducentos et quinquaginta Vrancsche croenen boni auri et 

iusti ponderis seu valorem in auro a festo Remigii proxime futuro ultra 

annum persolvendos et tantum a Remigii proxime futuro ultra duos annos et 

tantum a Remigii proxime futuro ultra tres annos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 167v 10 vr 06-07-1403. 

De twee eersten beloofden de derde schadeloos te houden. 

 

Primi duo promiserunt 3m indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.168r. 

 in octavis Petri et Pauli: vrijdag 06-07-1403. 

 

BP 1183 f 168r 01 vr 06-07-1403. 

Henricus zv Wellinus van Os en zijn kinderen Reijnerus van Barleham en 

Henricus Wellens droegen over aan Johannes van de Dijk alle goederen van 

Arnoldus van Huculem, aan Arnoldus Grotaert zvw Lambertus van Engelant 

gerechtelijk verkocht door voornoemde Henricus zv Wellinus van Os, welke 

goederen voornoemde Henricus zv Wellinus verworven had van voornoemde 

Arnoldus Groetaert zvw Lambertus van Engelant. 

 

Henricus filius Wellini de Os Reijnerus de Barleham et Henricus Wellens 

liberi dicti Henrici filii Wellini omnia et singula bona Arnoldi de 

Huculem vendita Arnoldo Grotaert filio quondam Lamberti de Engelant a 

dicto Henrico filio Wellini de Os per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco et que bona omnia et singula predicta dictus Henricus 

filius Wellini erga prefatum Arnoldum Groetaert filium quondam Lamberti 

de Engelant acquisierat prout hec in quibusdam litteris scabinorum de 

Busco !hereditarie supportaverunt Johanni de Aggere cum litteris et jure 

promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Broeder datum in 

octavis Pe Pau. 

 

BP 1183 f 168r 02 vr 06-07-1403. 

Arnoldus zvw Nijcholaus Arnt sNeijsers soen droeg over aan Aleijdis dvw 

Serisius Stevens soen (1) een stuk roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, beiderzijds tussen kvw hr Henricus van Nuwelant ridder, met het 

bovenste einde strekkend aan wijlen Rodolphus zvw Henricus Hagen en met het 

onderste einde aan een gemene weg, (2) een stuk beemd, aldaar, tegenover 

voornoemd stuk roggeland, over voornoemde gemene weg, beiderzijds tussen 

voornoemde kvw hr Henricus van Nuwelant ridder, met een eind strekkend aan 

voornoemde gemene weg en met het andere eind aan voornoemde kinderen. Zou 

voornoemde Aleijdis sterven zonder wettig nageslacht dan gaan voornoemde 

erfgoederen naar voornoemde Arnoldus als hij dan leeft en anders naar zijn 

naaste erfgenamen. 

 

Arnoldus filius quondam Nijcholai Arnt (dg: Snijders) #sNeijsers# soen 

(dg: duas peci) peciam terre #siliginee# sitam in parochia de Roesmalen 

ad locum dictum Heze inter hereditates liberorum domini quondam Henrici 
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de Nuwelant #militis# ex utroque !coadiacentes tendentem cum superiori 

fine ad hereditatem quondam Rodolphi filii quondam Henrici Hagen et cum 

inferiori fine ad communem plateam atque peciam prati sitam ibidem in 

opposito dicte pecie terre siliginee ultra dictam communem plateam inter 

hereditates dictorum liberorum antedicti domini quondam Henrici de 

Nuwelant militis ex utroque !coadiacentes tendentem cum uno fine ad 

dictam communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dictorum 

liberorum ut dicebat hereditarie supportavit Aleijdi filie quondam 

Serisii Stevens soen promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere (dg: tali) tali conditione si contingat dictam Aleijdem absque 

prole legitima superviva remanente mori quod extunc dicte (verbeterd uit: 

dicta)) hereditates ei supportate ad dictum Arnoldum si ipsum protunc 

vivere contingat in humanis alioquin ad eius proximos heredes succedent 

et jure hereditario integraliter devolventur ut dicta Aleijdis cum tutore 

palam recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 168r 03 vr 06-07-1403. 

Wedigo van den Hoevel droeg over aan Lambertus van Middelrode smid een 

b-erfcijns van 6 pond 6 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de brug 

gnd Zwengelbrug, tussen erfgoed van Johannes Loze bv Bartholomeus gnd Meeus 

zvw Bartholomeus gnd Meeus Wedigen soen enerzijds en Henricus van den 

Arennest anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot 

aan het gemene water aldaar, welke cijns aan hem was verkocht door 

eerstgenoemde Bartholomeus Meeus. 

 

(dg: Henricus) Wedigo van den Hoevel hereditarium censum sex librarum et 

sex solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de et ex 

domo area et orto sitis in Busco in vico Hijnthamensi ultra pontem dictum 

Zwengelbrugge inter hereditatem Johannis Loze fratris Bartholomei dicti 

Meeus filii quondam Bartholomei dicti Meeus Wedigen soen ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Arennest ex alio tendentibus a dicto vico 

Hijnthamensi retrorsum ad communem aquam ibidem venditum sibi a 

primodicto Bartholomeo Meeus prout in litteris hereditarie supportavit 

Lamberto de Middelrode fabro cum litteris et jure promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 168r 04 vr 06-07-1403. 

Willelmus van Casselaer zvw Johannes Gerijts soen droeg over aan Godefridus 

nzvw hr Heijmericus dekaan van Beek een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat 

van Woensel, met Lichtmis in Woensel te leveren, gaande uit de volgende 

erfgoederen gelegen onder Woensel, (1) een stuk land, gnd dat 

Moelengeloect, tussen een gemene weg gnd die Moelenstraet lopend naar 

Scijnmoelen enerzijds en wijlen Petrus die Weder anderzijds, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Moelenwijel, (2) een stuk land gnd dat 

Heijdegeloect, naast de dijk van Theodericus Belen soens, met een eind 

strekkend aan de gemeint, (3) een erfgoed, gnd dat Dijcstucsken, achter 

erfgoed gnd Geloect van Rodolphus Roefs wever, naast voornoemde dijk van 

Theodericus Belen zoens richting de akkers aldaar, (4) een stuk land, ter 

plaatse gnd in den Honshoevel, met een eind strekkend aan erfgoed van de 

jkr van Craendonc en met de andere zijde aan de weg gnd den Kercwech, (5) 

een erfgoed, gnd die Lantrijt, dat deels akkerland is en deels beemd, 

gelegen tussen Wellinus van den Perre enerzijds en Petrus van der Moelen en 

Engelbertus Gherarts soen anderzijds, (6) 20 schelling paijment b-erfrente, 

die kvw Boudewinus van den Hove moeten betalen aan voornoemde Willelmus, 

gaande uit een stuk land, gnd die Loekens Acker, welke voornoemde 

erfgoederen aan voornoemde Willelmus gekoemn waren na erfdeling na 

overlijden van zijn ouders, en welke erfgoederen voornoemde Willelmus had 

uitgegeven aan zijn oom Engelbertus gnd Gherards soen voor voornoemde 

b-erfpacht van 5 mud rogge, met 15 mud rogge achterstallige termijnen van 
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de laatste 3 jaar. 

 

Willelmus de Casselaer filius quondam Johannis Gerijts soen hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de Woensel quam se solvendam 

habere dicebat #annuatim et hereditarie# purificationis et in Woensel 

tradendam (dg: ex pecia terre) ex hereditatibus infrascriptis et suis 

attinentiis sitis infra parochiam de Woensel videlicet ex pecia terre 

dicta dat Moelengeloect sita inter communem plateam dictam die 

Moelenstraet tendentem versus Scijnmoelen ex uno et inter hereditatem 

Petri quondam die Weder ex alio tendentibus cum uno fine ad aquam dictam 

die Moelenwijel atque ex pecia terre dicta dat Heijdegeloect sita iuxta 

aggerem Theoderici Belen soens tendente cum uno fine ad communitatem 

prout ibidem sita est item ex hereditate (dg: sita) dicta dat 

Dijcstucsken sita retro hereditatem dictam Geloect Rodolphi Roefs 

textoris iuxta dictum aggerem Theoderici Belen zoens versus agros ibidem 

item ex pecia terre sita in loco dicto in den Honshoevel cum uno fine 

tendens ad hereditatem domicelli de Craendonc et cum uno latere ad viam 

dictam den Kercwech atque ex (dg: pecia) quadam hereditate dicta die 

Lantrijt que hereditas iamdicta partim terre arabilis et partim pratum 

est et sita inter hereditatem Wellini van den Perre ex uno et inter 

hereditatem Petri van der Moelen (dg: ex alio) et Engelberti Gherarts 

soen ex alio atque ex (dg: hereditario censu) viginti solidis pagamenti 

hereditarii redditus (dg: quem redditum) quos liberi quondam Boudewini 

van den Hove sibi #Willelmo# annuatim solvere tenebantur ex pecia terre 

dicta die Loekens Acker que hereditates prescripte antedicto Willelmo 

post mortem suorum quondam parentum mediante divisione inter ipsum et 

suos #in hoc# coheredes cesserunt in partem et quas hereditates idem 

Willelmus dederat ad pactum Engelberto (dg: filio) dicto Gherards soen 

suo avonculo pro dicta scilicet hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis mensure predicte (dg: ut dicebat hereditarie supportavit 

Godefrido filio naturali quondam domini Heijmerici olim decani de Beke 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) simul cum quindecim modiis siliginis dicte mensure sibi de 

tribus annis proxime preteritis arrestantibus deficientibus et non 

solutis de dicta paccione ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido 

filio naturali domini quondam Heijmerici olim decani de Beke promittens 

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

Coptiten et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 168r 05 vr 06-07-1403. 

De broers Arnoldus Bruijsten, Godefridus die Gruijter en Johannes Cnode, en 

hun zuster Yda, kvw Henricus Bruijn van Os, door wijlen voornoemde Henricus 

Bruijn verwekt bij wijlen zijn echtgenote Goederadis dvw Arnoldus 

Bruijsten, en Johannes van Megen ev Mechtildis, dv voornoemde wijlen 

Henricus Bruijn en Goederadis, droegen over aan Johannes Loijer (3 zesde 

delen) en Matheus Luwe vleeshouwer (2 zesde delen) 5/6 deel, dat aan hen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus Bruijn en Goderadis, in 

(1) ¼ deel van een b-erfcijns van 5 pond, 1 oude groot Tournoois geld van 

de koning van Frankrijk voor 16 penningen gerekend of ander gelijkwaardig 

paijment, en 5 groten Tournnoois, een helft te betalen met Lichtmis en de 

andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit goederen gnd ter Oest, in 

Son, welke cijns van 5 pond voornoemd geld en 5 groten Tournoois Wellinus 

Cnode gekocht had van hr Arnoldus Rover priester zvw Wellinus, (2) ¼ deel 

van een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld en 5 groten Tournoois, welke 

cijns voornoemde hr Arnoldus Rover priester verklaarde verkocht te hebben 

aan voornoemde Wellinus Cnoden. 

 

Arnoldus Bruijsten Godefridus die Gruijter Johannes Cnode fratres Yda 

eorum (dg: sorum) soror (dg: ac) liberi quondam Henrici Bruijn de Os ab 

eodem quondam Henrico Bruijn et quondam Goederade sua uxore filia quondam 

Arnoldi Bruijsten pariter geniti #cum tutore# et Johannes de Megen 
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maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dictorum quondam 

(dg: Arnoldi Bruijstens) #Henrici Bruijn# et Goederadis sue uxoris 

quinque sextas partes (dg: sibi) sibi (dg: de dictorum) et dicte 

Mechtildi de morte dictorum quondam (dg: Arnoldi Bruijs) Henrici Bruijn 

et quondam Goderadis successione hereditaria! advolutas {in margine 

sinistra:} #in quarta parte {geschreven in het woord: “in”}# hereditarii 

census {verbeterd uit: hereditario censu} quinque librarum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato vel alterius pagamenti (dg: eiusdem valoris) equivalentis 

et quinque grossorum Turonensium denariorum dando! et solvendo! anno 

quolibet mediatim purificationis et mediatim nativitatis Johannis 

baptiste de bonis dictis ter Oest in parochia de Zonne consistentibus et 

de universis attinentiis bonorum predictorum (dg: atque in) quem censum 

quinque librarum dicte monete et quinque grossorum Turonensium denariorum 

Wellinus Cnode erga dominum Arnoldum Rover presbitrum filium quondam 

Wellini emendo acquisierat atque in quarta parte #hereditarii census# 

quinque librarum dicte monete et quinque grossorum (dg: antiquis) 

Turonensium denariorum (dg: ?i) quem censum idem dominus Arnoldus Rover 

presbiter se dicto Wellino Cnoden prius vendidisse recognovit prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Johanni Loijer et Matheo Luwe 

carnifici scilicet dicto Johanni Loijer pro 3 sextis partibus et Matheo 

pro duabus sextis partibus habendas #cum litteris et jure occacione# 

promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda (dg: et h) ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Coptiten et Uden 

datum supra. 

 

1183 f.168v. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: zaterdag 07-07-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis julii die septima: zaterdag 07-07-1403. 

 

BP 1183 f 168v 01 za 07-07-1403. 

Theodericus Buc droeg over aan Henricus zvw Johannes Screijnmakers alle 

goederen van Gerardus gnd Vosken zvw Reijnerus gnd Steenbecker, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Albertus Wael. 

 

Theodericus Buc omnia bona Gerardi dicti Vosken filii quondam Reijneri 

dicti St[e]enbecker vendita sibi ab Alberto Wael per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico filio quondam Johannis Screijnmakers cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Uden datum in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1183 f 168v 02 za 07-07-1403. 

Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Gerlacus nzv Geerlacus Cnode 

een n-erfcijns van 6 nieuwe Gelderse gulden van wijlen hertog Willelmus 

hertog van Gelre of de waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

b-erfcijns van 10 oude schilden geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een stuk 

land in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd die Vorst, tussen erfgoed 

van de heren van Gemert enerzijds en het woonhuis van Theodericus van 

Ghemert en zijn broers anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die Hoernicken, 

in de dingbank van Gemert, tussen de gemeint van Beek enerzijds en de 

gemene beemden van Gemert anderzijds, welke cijns van 10 oude schilden 

voornoemd geld voornoemde Goeswinus gekocht had van Theodericus van 

Ghemert. 

 

Goeswinus filius quondam Gheerlaci Cnode #hereditarie vendidit Gerlaco 

filio naturali Geerlaci Cnode# hereditarium censum sex novorum aureorum 

florenorum communiter nuwe gulden vocatorum monete Gelrie scilicet (dg: 

comitis) #ducis# quondam Willelmi ducis olim Gelrie boni auri et justi 

ponderis seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini #(dg: ...)# 
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ex hereditario censu decem aureorum denariorum antiquorum aude scilde 

vocatorum monete imperatoris vel regis Francie boni auri et justi 

ponderis seu (dg: a) valorem solvendorum! hereditarie purificationis de 

et ex pecia terre sita in jurisdictione de Ghemert ad locum dictum die 

Vorst inter hereditatem dominorum de Ghemert ex uno et inter domum 

habitationis Theoderici de Ghemert et suorum fratrum ex alio atque ex 

pecia prati dicta die Hoernicken sita in jurisdictione predicta inter 

communitatem de Beke ex uno et inter communia prata de Ghemert ex alio 

quem censum decem aureorum antiquorum denariorum predictorum dicte monete 

dictus Goeswinus erga (dg: dictum) Theodericum de Ghemert emendo 

acquisierat prout in litteris #quas vidimus# (dg: hereditarie vendidit 

Gheerlaco filio naturali Gheerlaci Cnode) promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Coptiten et Broeder datum in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1183 f 168v 03 za 07-07-1403. 

En voornoemde Goeswinus kan terugkopen gedurende 5 jaar met 52 nieuwe 

Gelderse gulden, geheel de cijns van het jaar van wederkoop en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in Den Bosch in het huis van Henricus 

Matheeus in aanwezigheid van voornoemde Henricus en Theodericus clericus 

van het Geefhuis in Den Bosch. 

 

{In margine sinistra:} Et dictus Goeswinus poterit redimere ad spacium 

quinque annorum proxime futurorum (dg: cum LII) semper dicto spacio 

pendente cum LII novis Gelre !et cum integro censu anni redemptionis et 

cum arrestadiis si que fuerint ut in forma. Actum in Busco in domo 

Henrici Matheeus presentibus eodem Henrico et Theoderico clerico mense 

sancti spiritus in Busco anno CCCCmo tercio mensis julii die septima hora 

none. 

 

BP 1183 f 168v 04 za 07-07-1403. 

Henricus van Meirlaer zvw Henricus van Meirlaer gaf uit aan Theodericus 

molenaar van Veghel een kamp, in Veghel, ter plaatse gnd den Weijcamp, 

tussen erfgoed gnd Tuijfthese enerzijds en de gemeint anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Henricus van Meirlaer en met het andere eind 

aan de gemeint van Veghel; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. De sloot 

tussen voornoemd kamp en erfgoed van voornoemde Henricus zal behoren aan 

voornoemde Henricus en voornoemde Henricus zal die sloot op eigen kosten 

uitgraven en omwallen. 

 

Henricus de Meirlaer filius quondam Henrici de Meirlaer quendam campum ad 

se spectantem situm in parochia de Vechel ad locum dictum den Weijcamp 

inter hereditatem dictam Tuijfthese ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici de Meirlaer et cum 

reliquo fine ad communitatem de Vechel ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Theoderico multori de Vechel ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco (dg: s) danda et solvenda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere tali conditione quod (dg: dictus 

Henricus) fossatum inter dictum campum et hereditatem dicti Henrici situm 

solummodo spectabit ad dictum Henricum et idem Henricus dictum fossatum 

solummodo effodiet et circumvallabit et circumvallare tenebitur sub suis 

propriis laboribus et expensis ut ipsi mutuo recognoverunt et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 168v 05 za 07-07-1403. 

Goeswinus zvw Goeswinus Heijnen soen van Best ev Mechtildis dvw Johannes 

Otten soen van Dijnther, door wijlen voornoemde Johannes verwekt bij zijn 

vrouw Godescalca ndvw hr Arnoldus van den Sporct, droeg over aan Johannes 
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Buekentop alle erfgoederen, die aan hem en voornoemde Mechtildis gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Godescalca mv voornoemde Mechtildis, 

gelegen onder Heeswijk. 

 

Goeswinus filius quondam Goeswini Heijnen soen de Best (dg: ome) maritus 

et tutor legitimus Mechtildis filie quondam Johannis Otten soen de 

Dijnther ab eodem quondam Johanne et (dg: Goed) Godescalca #sua uxore# 

filia naturali domini quondam Arnoldi van den Sporct pariter genite omnes 

hereditates sibi et dicte Mechtildi sue uxori de morte dicte quondam 

Godescalce #olim# matris dicte Mechtildis successione hereditaria 

advolutas quocumque locorum infra parochiam de Hezewijc situatas ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Buekentop promittens super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 168v 06 za 07-07-1403. 

Matheus Hulen soen gaf uit aan Henricus van den Laer zvw Johannes van 

Collenberch (1) een land, onder Boxtel, ter plaatse gnd Broekelen, welk 

land de prior van Porta Celi had uitgegeven aan Laurencius zvw Zanderus van 

Broekelen en welk land voornoemde Matheus gerechtelijk gekocht had van 

broeder Johannes Lijsscap kloosterling van Porta Celi; de uitgifte 

geschiedde voor (1a) de cijns aan de heer van Boxtel, (1b) 4 kapoenen, 

waarschijnlijk voor (1c) 4 kapoenen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan het klooster Porta Celi, en thans voor (1d) 4 kapoenen 

met Sint-Martinus te leveren en een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren {of zou toch bedoeld zijn dat 

dit laatste aan het klooster moet worden gegeven?}. Ter meerdere zekerheid 

van de levering van voornoemde 4 kapoenen en n-erfpacht stelde voornoemde 

Henricus van den Laer tot onderpand (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Boxtel, die voornoemde Henricus met Kerstmis in Boxtel beurt, 

gaande uit (2a) een stuk land, gnd die Moelenberch, in Boxtel, ter plaatse 

gnd ten Bruekelen, tussen wijlen Johannes tSmeets enerzijds en Theodericus 

Mertens soen anderzijds, (2b) 2 stukken land, ter plaatse gnd Bruekelen, 

tussen Theodericus Mertens soen van Abruggen aan een eind en Baudewinus gnd 

Jans soen aan het andere eind, welke 3 stukken land voornoemde Henricus van 

den Laer had uitgegeven aan voornoemde Theodericus Mertens soen van 

Abruggen, voor 3 penningen, gnd Keulsen, aan de heer van Boxtel en voor 

voornoemde pacht van ½ mud rogge. 

 

(dg: Matheus Hulen soen) #Matheus Hulen soen# terram sitam infra 

parochiam de Bucstel ad locum dictum generaliter Broekelen quam terram 

predictam religiosus vir prior conventus de Porta Celi ordinis fratrum 

Willemitarum dederat ad pactum Laurencio filio quondam Zanderi de 

Broekelen et quam terram dictus Matheus erga fratrem Johannem Lijsscap 

conventualem #dicti# conventus de Porta Celi potentem ad hoc facto! a 

priore et #dicto# conventu de Porta Celi per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris simul cum dictis 

litteris et jure dedit ad hereditarium pactum Henrico van den Laer filio 

quondam Johannis de Collenberch ab eodem Henrico hereditarie possidendam 

pro censu domini de (dg: Bustel) Bucstel annuatim exinde solvendo de jure 

#atque pro quatuor caponibus# dandis etc atque pro (dg: hereditario 

redditu #pactu#) quatuor caponibus (dg: in festo beati Martini hyemalis 

dandis et pro hereditaria paccione unius modii siliginis) dandis sibi ab 

alio hereditarie Martini hyemalis necnon pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco danda et solvenda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia ratam servare et (dg: obligationem et) obligationem ex parte 

sui deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem solutionis 

dictorum (dg: pacti) #quatuor caponum# et paccionis dictus Henricus van 

den Laer hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Bucstel quam dictus Henricus solvendam habet annuatim hereditarie 

nativitatis Domini et in Bucstel tradendam ex pecia terre dicta die 
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Moelenberch sita in dicta parochia ad locum dictum ten Bruekelen inter 

hereditatem quondam Johannis tSmeets ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Mertens soen ex alio atque ex duabus peciis terre sitis in 

dicto loco inter hereditatem Theoderici Mertens soen de Abruggen (dg: ex 

uno) #ad unum finem# et inter hereditatem Baudewini dicti Jans soen ad 

alium finem quas tres pecias terre dictus Henricus van den Laer dederat 

ad hereditarium pactum dicto Theoderico Mertens soen de Abruggen scilicet 

pro tribus denariis dictis Coelsche domino de Boxtel annuatim exinde 

solvendis et pro predicta paccione dimidii modii siliginis dicte mensure 

de Bucstel ut dicebat simul cum supradicta terra pro solutione (dg: 

primodicti pacti) #caponibus# et paccione ad pignus imposuit et firmiter 

obligavit promittens super omnia (dg: warandiam) habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere. Testes (dg: w) Scilder et 

Roesmont datum quinta post #octavas# Pe Pau. 

#{met een puntje in elk van de vier hoeken} atque pro quatuor caponibus 

et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco conventui 

de Porta Cel annuatim exinde prius de jure solvendis. 

 

BP 1183 f 168v 07 za 07-07-1403. 

Johannes van Zochel zvw Nijcholaus verkocht aan Hermannus zvw Lambertus van 

den Hoeven de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Johannes met Kerstmis beurt, gaande uit 1/7 deel van een hoeve, 

gnd die Hoeve van Zochel, van wijlen voornoemde Nijcholaus, in Hees, ter 

plaatse gnd Zochel, welk 1/7 deel voornoemde Johannes van Zochel had 

uitgegeven aan voornoemde Hermannus zvw Lambertus van den Hoeven voor 

voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Johannes de Zochel filius quondam Nijcholai medietatem (dg: duorum mod) 

hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam 

paccionem idem Johannes solvendam habet hereditarie nativitatis Domini ex 

(dg: quodam) #septima parte cuiusdam# mansi dicti die Hoeve de Zochel 

dicti quondam Nijcholai siti in parochia de Hees ad locum dictum (dg: S) 

Zochel et ex attinentiis eiusdem septime partis dicti mansi singulis et 

universis ut ipse #+ {hier BP 1183 f 168v 08 invoegen}# dicebat 

hereditarie vendidit dicto Hermanno filio quondam Lamberti van den Hoeven 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere, Testes Uden et 

Broeder datum in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1183 f 168v 08 za 07-07-1403. 

{+. Invoegen in BP 1183 f 168v 07}. 

et quam septimam partem dicti mansi cum suis attinentiis dictus Johannes 

de Zochel dederat ad pactum (dg: dicto) Hermanno filio quondam Lamberti 

van den Hoeven scilicet pro dicta hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure ut ipse dicebat. 

 

BP 1183 f 168v 09 za 07-07-1403. 

Voornoemde Johannes van Zochel zvw Nijcholaus verkocht aan voornoemde 

Hermannus zvw Lambertus van den Hoeven een stuk beemd, in Hees, ter plaatse 

gnd die Raect, ter plaatse gnd die Gheer, tussen Hermannus zvw Lambertus 

van den Hoeven enerzijds en Johannes van Brede de jongere anderzijds. 

 

Dictus Johannes peciam prati sitam in parochia de Hees ad locum dictum 

die Raect in loco dicto die Gheer inter hereditatem Hermanni filii 

quondam Lamberti van den Hoeven ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Brede junioris ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto (dg: dicto) 

Hermanno promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.169r. 

 in octavis Petri et Pauli: vrijdag 06-07-1403. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: zaterdag 07-07-1403. 
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 secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 09-07-1403. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1403. 

 

BP 1183 f 169r 01 vr 06-07-1403. 

Willelmus van Stipdonc alias gnd Barbiers ontlastte Henricus van Beke zv 

Arnoldus van Beke van alle geschillen met hem. 

 

Willelmus de Stipdonc alias dictus Barbiers #palam quitavit Henricum de 

Beke filium Arnoldi de Beke ab omnibus etc# (dg: super) omnibus et 

singulis causis et impetitionibus quibus mediantibus dictus Willelmus 

eundem Henricum de Beke filium Arnoldi de Beke #et eius bona impetere 

posset# a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: impetere 

posset et ad opus dicti Henrici) promittens super omnia quod ipse 

#Willelmus# dictum Henricum de Beke et eius bona numquam impetet per se 

alium vel alios in judicio spirituali vel in judicio seculari aut alias 

quovis modo in futurum occacione premissorum et inde emergentium. Testes 

Uden et Danijel datum in octavis Pe Pau. 

 

BP 1183 f 169r 02 vr 06-07-1403. 

Evenzo ontlastte Henricus van Beke voornoemde Willelmus. 

 

Et simili modo Henricus de Beke quitavit dictum Willelmum et eqr... 

promisit ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 169r 03 za 07-07-1403. 

Judocus Bruijsten verklaarde dat Emondus zv Albertus Buc van Lijt hem 

voldaan heeft 120 oude Gelderse gulden die voornoemde Emondus aan 

voornoemde Judocus eertijds in een schepenbrief van Den Bosch beloofd had. 

 

Judocus Bruijsten palam recognovit sibi per Emondum filium Alberti Buc de 

Lijt plenarie fore satisfactum de centum et XX aude Gelre gulden quos 

idem Emondo! dicto Judoco dudum in litteris scabinorum de Busco 

promiserat ut dicebat clamans inde quitum. Testes Uden et Broeder datum 

in crastino octavarum Pe et Pau. 

 

BP 1183 f 169r 04 za 07-07-1403. 

Hermannus zvw Lambertus van den Hoeven beloofde aan Johannes zvw Nijcholaus 

van Zochel 18 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande 

(za 02-02-1404) te betalen. 

 

Hermannus filius quondam Lamberti van den Hoeven promisit super omnia 

Johanni filio quondam Nijcholai de Zochel XVIII nuwe Gelre gulden seu 

valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 169r 05 ma 09-07-1403. 

Gerardus van Berkel, zijn zoon Goeswinus, Thomas van de Kelder en Arnoldus 

Stamelart van de Uden beloofden aan Lucas van Erpe, tbv hr Conrardus van 

der ?Valce propositus van de tafel van Sint-Gertrudis in Leuven en tbv het 

klooster, (1) 16 Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Sint-Jan-Baptist 

aanstaande (di 24-06-1404) te betalen, (2) hetzelfde met Sint-Jan-Baptist 

over 1 jaar (wo 24-06-1405), (3) hetzelfde met Sint-Jan-Baptist over 2 jaar 

(do 24-06-1406), (4) hetzelfde met Sint-Jan-Baptist over 3 jaar (vr 24-06-

1407), (5) hetzelfde met Sint-Jan-Baptist over 4 jaar (zo 24-06-1408), (6) 

20 Brabantse dobbel mottoen of de waarde met Sint-Jan-Baptist over 5 jaar 

(ma 24-06-1409). Zes brieven. 

 

Gerardus de Berkel Goeswinus eius filius Thomas de Penu #et# Arnoldus 

Stamelart de Uden promiserunt indivisi super omnia Luce (dg: filio q) de 

Erpe ad opus domini Conrardi van der Val[ce?] propositi mense sancte 

Gertrudis in Lovanio et ad opus sui monasterii sedecim Brabant dobbel 
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mottoen seu valorem ad nativitatis beati Johannis baptiste proxime 

futurum persolvendos et tantum a nativitatis beati Johannis baptiste 

proxime futuro ultra annum et tantum a nativitatis beati Johannis 

baptiste proxime futuro ultra duos annos et tantum a nativitatis beati 

Johannis baptiste proxime futuro ultra 3 annos proxime futuros et tantum 

(dg: ul) a nativitatis beati Johannis baptiste proxime futuro ultra 

quatuor annos proxime futuros (dg: et tantum u a nativitatis beati 

Johannis baptiste proxime futuro ultra quinque annos persolvendos testes) 

et viginti Brabant dobbel mottoen seu valorem a nativitatis beati 

Johannis baptiste proxime futuro ultra quinque annos proxime futuros 

persolvendos. Testes Dijnther et Uden datum 2a post octavas Pe Pau. Et 

fient sex littere. 

 

BP 1183 f 169r 06 ma 09-07-1403. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 169r 07 do 12-07-1403. 

Rodolphus zvw Gerardus zvw Rodolphus Ghenen soen verkocht aan Willelmus zvw 

Henricus van den Hoernic (1) een huis, erf en tuin, die behoorden aan 

Arnoldus zvw Ghibo gnd van den Eijckendonc, onder de vrijdom van de stad 

Den Bosch, ter plaatse gnd Eijkendonc, (2) een kleine beemd naast voornoemd 

huis en tuin, welk huis, erf en tuin en kleine beemd wijlen voornoemde 

Gerardus zvw Rodolphus Ghenen soen tezamen met andere erfgoederen verworven 

had van voornoemde Arnoldus zvw Ghibo van den Eijckendonc, en welk huis, 

erf, tuin en beemd nu aan eerstgenoemde Rodolphus behoren. De koper 

beloofde aan de verkoper dat hij een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, die wijlen voornoemde Gerardus zvw Rodolphus Ghenen soen moest 

leveren aan Johannes Vrancken soen van der Westlaken gaande uit voornoemd 

huis, erf, tuin en kleine beemd en uit andere erfgoederen van voornoemde 

Gerardus, vanaf nu zal leveren uit voornoemd huis, erf, tuin en kleine 

beemd, zó dat eerstgenoemde Rodolphus en andere erfgoederen en goederen van 

wijlen voornoemde Gerardus daarvan geen schade lijden. 

 

Rodolphus filius quondam Gerardi filii quondam Rodolphi Ghenen soen domum 

aream et ortum qui spectabant ad Arnoldum filium quondam Ghibonis dicti 

van den Eijckendonc sitos infra libertatem oppidi de Busco ad locum 

dictum communiter Eijkendonc atque parvum pratum situm iuxta domum et 

ortum predictos quos domum aream et ortum et parvum pratum predictos 

dictus quondam Gerardus filius quondam Rodolphi Ghenen soen simul 

quibusdam alii! hereditatibus erga prenominatum Arnoldum filium quondam 

Ghibonis van den Eijckendonc acquisierat prout in litteris et quos domum 

aream ortum et pratum (dg: di) primodictus Rodolphus nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Henrici van den 

Hoernic (dg: cum litteris et ju) supportavit cum litteris (dg: et) #aliis 

et jure# !jure occacione promittens super habita et habenda ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi sui 

patris et quorumcumque heredum dicti quondam Gerardi sui patris deponere 

(dg: testes). Quo facto dictus (dg: ve) emptor promisit super omnia dicto 

venditori quod ipse dictus emptor hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco quam dictus quondam Gerardus filius quondam 

Rodolphi Ghenen soen Johanni Vrancken #soen# van der Westlaken ex 

predictis domo area orto et parvo prato atque ex quibusdam aliis 

hereditatibus eiusdem Gerardi solvere tenebatur ut dicebat nunc deinceps 

annuatim et perpetue dabit et exsolvet #ex dictis domo area orto et parvo 

prato# illi seu illis cui vel quibus huiusmodi paccio annuatim fuerit 

solvenda de jure sic quod primodicto Rodolpho et ad et supra alias 

hereditates et bona dicti quondam Gerardi dampna non eveniant quovismodo 

in futurum. Testes Scilder et Roesmont datum quinta post octavas Pe Pau. 
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BP 1183 f 169r 08 do 12-07-1403. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 50 Hollandse gulden geld 

van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori L Hollant gulden 

monete quondam comitis Willelmi seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.169v. 

 secunda post octavas Petri et Pauli: maandag 09-07-1403. 

 sabbato post Jacobi: zaterdag 28 juli 1403. 

 tercia post octavas Petri et Pauli: dinsdag 10-07-1403. 

 

BP 1183 f 169v 01 ma 09-07-1403. 

Hugemannus van Ghiessen en van Poederoijen, Johannes van Andel snijder en 

Henricus Gruijter nzvw Leonius van Langvelt beloofden aan Andreas 

Hoppenbrouwer 42¼ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Severinus-

Bisschop aanstaande (di 23-10-1403) te betalen. 

 

Hugemannus de Ghiessen et de Poederoijen Johannes de Andel sartor et 

Henricus Gruijter filius naturalis quondam Leonii de Langvelt promiserunt 

indivisi super omnia #Andree Hoppenbrouwer# XLII nuwe Gelre gulden et 

quartam partem unius Gelre gulden seu valorem ad Severini episcopi 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: andro) Roesmont et Broeder 

datum 2a post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 169v 02 ma 09-07-1403. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 03 ma 09-07-1403. 

Alarda! en Hilla, kvw Heijnmannus Rolofs soen, door wijlen voornoemde 

Heijnmannus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Willelmus Bastart 

van Buxtel, verkochten aan Nijcholaus van Doerne zvw Everardus (1) de helft 

van een b-erfcijns van 7½ oude groot, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit een erfgoed van Hepkinus Buijst, in Eindhoven, en ramen 

(=huidenspanners) op dit erfgoed, (2) de helft van een b-erfcijns van 2½ 

oude groten, die kvw Henricus Meus soen moeten betalen, gaande uit een 

erfgoed, gnd in der Goudekens Lake, in Woensel, van welke cijnzen Henricus 

zvw Willelmus Bastart van Buxstel, tbv hem en zijn zuster Aleijdis, één 

helft gekocht had van Johannes zvw Henricus van Achel. 

 

Alarda! et Hilla liberi quondam Heijnmanni Rolofs soen ab eodem quondam 

Heijnmanno et quondam Elizabeth eius uxore filia quondam Willelmi Bastart 

de Buxtel #pariter geniti cum tutore medietatem# hereditarii census 

septem et dimidii grossorum antiquorum solvendi hereditarie Martini 

hyemalis ex hereditate Hepkini Buijst sita in Eijndoven atque ex 

pannitensoriis in eadem hereditate consistentibus atque #medietatem# 

hereditarii census duorum et dimidii grossorum antiquorum quem liberi 

quondam Henrici Meus soen solve[re] tenentur ex quadam hereditate dicta 

in der Goudekens Lake sita in parochia de Woensel et de quibus censibus 

Henricus filius quondam Willelmi Bastart de Buxstel #unam medietatem# ad 

opus sui et ad opus Aleijdis eius (dg: uxoris) sororis erga Johannem (dg: 

de Achel) filium quondam Henrici de Achel acquisierat emendo prout in 

litteris (dg: et de quibus censibus reliqua medietas eis) hereditarie 

(dg: s) vendiderunt Nijcholao de Doerne filio quondam Everardi 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dictorum Henrici et Aleijdis et suorum heredum deponere. Testes Aa et 
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Dijnter datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 04 ma 09-07-1403. 

Voornoemde Alardus! en Hilla verkochten de andere helft in voornoemde 

cijnzen aan voornoemde Nijcholaus. 

 

(dg: dicti Ale) Dicti Alardus! et Hilla cum tutore reliquam medietatem ad 

se spectantem in censibus predictis hereditarie (dg: supportaverunt) 

vendiderunt dicto Nijcholao promittentes cum tutore indivisi super habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 05 ma 09-07-1403. 

Mijchael die Leeuwe van Ghestel bij Oesterwijc beloofde aan Godefridus van 

Driel en Andreas Hoppenbrouwer 12 mud 2 zester rogge, maat van Moergestel, 

met Sint-Andreas aanstaande (vr 30-11-1403) in Moergestel te leveren. 

 

Mijchael die Leeuwe de Ghestel prope Oesterwijc promisit super omnia 

Godefrido de Driel et Andree Hoppenbrouwer XII modios et duo sextaria 

siliginis mensure de Ghestel predicta (dg: me) ad festum Andree proxime 

futurum persolvendos et in Ghestel predicta tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 169v 06 ma 09-07-1403. 

Henricus van Haren, zijn broer Willelmus en Mathijas die Custer beloofden 

aan Rodolphus zvw Godescalcus van Bladel 18 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen. 

 

Henricus de Haren Willelmus eius frater et Mathijas die Custer 

promiserunt indivisi super omnia Rodolpho filio quondam Godescalci de 

Bladel (dg: X) XVIII novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 07 ma 09-07-1403. 

Mathijas die Custer, Henricus van Haren en Willelmus van Haren beloofden 

aan Sijmon van Vario etc 40 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403; 22+31+30+31+30+25=169 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

(dg: ?G) Mathijas die Custer Henricus de Haren et Willelmus de Haren 

promiserunt indivisi super omnia Sijmoni de Vario etc XL aude scilde 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 08 ma 09-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 09 ma 09-07-1403. 

Johannes van Broeghel kramer verkocht aan Ghisbertus Wonder zv Arnoldus 

Wonder een kamer met ondergrond, die was van wijlen Cristina gnd Berwouts, 

in Den Bosch, tussen de kamers van de kooplieden aldaar, aan voornoemde 

Johannes verkocht door Godescalcus zvw Rodolphus Roesmont. 

 

Johannes de Broeghel institor quandam cameram cum eius fundo que fuerat 

quondam Cristine dicte Berwouts sitam in Busco inter cameras mercatorum 

ibidem venditam dicto Johanni a Godescalco filio quondam Rodolphi 

Roesmont prout in litteris hereditarie (dg: su) vendidit Ghisberto Wonder 

filio Arnoldi Wonder supportavit cum litteris et aliis et jure promittens 

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

 

BP 1183 f 169v 10 za 28-07-1403. 

Willelmus van Broegel, in aanwezigheid van voornoemde koper, verwerkte zijn 

recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus de Broegel in presentia dicti (dg: venditoris) #emptoris# 

prebuit et alter cessit et reportavit. Testes Scilder et Broeder datum 

sabbato post Jacobi. 

 

BP 1183 f 169v 11 di 10-07-1403. 

Johannes Vijnninc beloofde aan Johannes zvw Hermannus Pijngen 12 Gentse 

nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 12-02-1404) te betalen. 

 

Johannes Vijnninc promisit super omnia Johanni filio quondam Hermanni 

Pijngen XII Gentsche nobel seu valorem ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Roesmont datum 3a post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 169v 12 di 10-07-1403. 

Henricus van Haren en zijn broer Willelmus beloofden {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Henricus de Haren et Willelmus eius frater promiserunt indivisi super 

omnia. 

 

BP 1183 f 169v 13 di 10-07-1403. 

De broers Willelmus van Haren en Henricus van Haren beloofden aan Sijmon 

van Vario, tbv etc, 18 oude Franse schilden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (di 25-12-1403; 21+31+30+31+30+25=168 dgn) te betalen op straffe 

van 1. 

 

Willelmus de Haren et Henricus de Haren #fratres# promiserunt indivisi 

super omnia Sijmoni de Vario ad opus etc XVIII aude scilde Francie seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena 

unius. Testes Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 14 di 10-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit unum grossum et scabini noluerunt. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 169v 15 di 10-07-1403. 

Jacobus gnd Selen en Arnoldus Jans soen van Crumvoert beloofden aan 

Arnoldus van Andel zv Arnoldus van Andel 88 Engelse nobel of de waarde in 

ander goed goud met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Jacobus dictus Selen et Arnoldus Jans soen de Crumvoert promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo de Andel filio Arnoldi de Andel LXXXVIII 

Engels nobel seu valorem in alio bono auro ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Roesmont et Brueder datum supra. 

 

1183 f.170r. 

 quarta post octavas Petri et Pauli: woensdag 11-07-1403. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1403. 

 

BP 1183 f 170r 01 wo 11-07-1403. 

Lambertus van den Laer zvw Danijel van Zelant zvw Johannes van Zelant 

verkocht aan Gerardus die Wael zvw Ghibo die Wael een n-erfcijns van 4 pond 

geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 
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gaande uit een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, die Lambertus zvw 

Lambertus die Rike, Egidius Copparts soen en Arnoldus zvw Arnoldus van den 

Boghaerde beloofd hadden aan eerstgenoemde Lambertus, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de helft van een hoeve, gnd het Goit ten 

Berge, in Uden, ter plaatse gnd op Zelant, zoals deze helft behoorde aan 

wijlen voornoemde Daniel van Zelant. 

 

Lambertus van den Laer filius quondam (dg: J) Danijelis de Zelant filii 

quondam Johannis de Zelant hereditarie vendidit Gerardo die Wael filio 

quondam Ghibonis die Wael hereditarium censum quatuor librarum monete 

#{boven het contract:} solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Busco# quam Lambertus filius quondam Lamberti die Rike Egidius Copparts 

soen et Arnoldus filius quondam Arnoldi van den Boghaerde promiserunt 

indivisi se daturos et soluturos primodicto Lamberto hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam et deliberandam ex medietate 

cuiusdam mansi dicti communiter tGoit ten (dg: Berghe) Berge sito! in 

parochia de Uden in loco dicto communiter op Zelant atque ex attinentiis 

eiusdem medietatis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout dicta medietas cum dictis eius 

attinentiis mansi predicti ad dictum quondam (dg: Danijelem) Danielem de 

Zelant pertinere consuevit et in eadem medietate decessit prout in 

litteris quas vidimus promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Uden et Roesmont datum quarta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 170r 02 wo 11-07-1403. 

Johannes zvw Everardus van den Water verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Everardi van den Water prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170r 03 do 12-07-1403. 

Engbertus Ludinc zv Nijcholaus Coel Roelen soen van den Dungen beloofde aan 

hr Rodolphus Vos dekaan van de kerk van Sint-Bartholomeus in Luik 15 oude 

schilden of de waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (di 24-06-1404) te 

betalen. De brief van hr Rodolphus overhandigen aan zijn broer Johannes of 

aan Conrardus Herman Coenen soen. 

 

Engbertus (dg: filius ..o) Ludinc filius Nijcholai Coel Roelen soen van 

den Dungen promisit super omnia domino Rodolpho Vos decano ecclesie 

sancti Bartholomei Leodiensis XV aude scilde boni auri et iusti ponderis 

seu valorem ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos. Testes Coptiten et Uden datum quinta post octavas Pe Pau. 

Tradetur littera domini Rodolphi Johanni suo fratri vel Conrardo Herman 

Coenen soen. 

 

BP 1183 f 170r 04 do 12-07-1403. 

Hr Rodolphus Vos kanunnik van de kerk etc droeg over aan voornoemde 

Engbertus Ludinc 50 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, 

aan hem beloofd door Elizabeth wv Jacobus van Uden. 

 

Dominus Rodolphus Vos canonicus #ecclesie etc# etc quinquaginta aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos boni auri et iusti 

ponderis seu aliud pagamentum eiusdem valoris promissos sibi ab Elizabeth 

relicta quondam Jacobi de Uden prout in litteris supportavit dicto 

Engberto Ludinc cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170r 05 do 12-07-1403. 

Johannes Mersman zvw Johannes Mersman en Henricus zvw Johannes Weijlen soen 

van Os beloofden aan Willelmus van Ghiessen 45 Holland gulden geld van 
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graaf Willelmus of de waarde met Sint-Bartholomeus over een jaar (zo 24-08-

1404) te betalen. 

 

Johannes Mersman filius quondam Johannis Mersman et Henricus filius 

quondam Johannis Weijlen soen de Os promiserunt indivisi super omnia 

Willelmo de Ghiessen XLV Hollant gulden monete comitis Willelmi seu 

valorem (dg: ad) a Bartholomei proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170r 06 do 12-07-1403. 

Johannes die Laet, Johannes van Houthem, Gerardus van den Acker en Johannes 

Zeghers soen beloofden aan Johannes Stroijlman, tbv hem en hr Johannes 

Maerscalc investiet van Schijndel, 59 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (za 02-02-1404) 

en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

Johannes die Laet Johannes de Houthem Gerardus van den Acker et Johannes 

Zeghers soen promiserunt indivisi super omnia Johanni Stroijlman ad opus 

(dg: domini) sui et ad opus domini Johannis Maerscalc investiti de 

Scijnle seu ad opus alterius eorundem quinquaginta novem Hollant gulden 

monete comitis Willelmi seu valorem (dg: a) mediatim purificationis et 

mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Scilder 

datum (dg: supra) supra. 

 

BP 1183 f 170r 07 do 12-07-1403. 

Jacobus van Vladeracken gaf uit aan Theodericus zvw Henricus Wolf een stuk 

land, 5 lopen rogge groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen 

voornoemde Theodericus zvw Henricus Wolf enerzijds en erfgoed van Johannes 

Toijt gnd die Huijsacker anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes 

zvw Theodericus Wolf en met het andere eind aan erfgoed behorend aan de 

hoeve van wijlen de heer van Perwijs; de uitgifte geschiedde voor de 

grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1405). 

 

Jacobus de Vladeracken peciam terre (dg: si) quinque lopinos siliginis in 

semine capientem sitam in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel 

inter hereditatem Theoderici filii quondam Henrici Wolf ex uno et inter 

hereditatem Johannis Toijt dictam communiter die Huijsacker ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis filii quondam Theoderici 

Wolf et cum reliquo fine ad hereditatem spectantem ad mansum quondam 

domini de Perweijs ibdem situm (dg: ut dicebat) prout ibidem sita est ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Theoderico filio quondam Henrici 

Wolf predicto ab eodem hereditarie possidendam pro censu domini fundi 

exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione quatuor 

lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et (dg: per) pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam (dg: et a) pro premissis et aliam obligationem deponere 

et alter (dg: p) repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170r 08 do 12-07-1403. 

Voornoemde Theodericus zvw Henricus Wolf beloofde aan voornoemde Jacobus 5¼ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis over 

een jaar (ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Dictus Theodericus filius quondam Henrici Wolf promisit super omnia dicto 

Jacobo quinque Hollant gulden monete comitis Willelmi et quartam partem 

unius Hollant gulden #seu valorem# a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1403 05. 

 

116 

BP 1183 f 170r 09 do 12-07-1403. 

Heijmericus Buc en Albertus Buc van Lijt beloofden aan Sijmon van Vario, 

tbv etc, 15 mud tarwe, Bossche maat, de beste tarwe die ten tijde van de 

levering in Den Bosch te koop is, minus 2 plakken per mud, tussen Sint-

Remigius (ma 01-10-1403) en Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403), zo het de 

debiteuren het beste schikt, te leveren. 

 

Heijmericus Buc et Albertus Buc de Lijt promiserunt indivisi super omnia 

Sijmoni de Vario ad opus etc XV modios tritici mensure de Busco scilicet 

de meliori qui veniet venalis pro tempore solutionis huiusmodi ad duas 

gemeijn placken prope valorem melioris tritici qui tunc veniet venalis 

infra festum Remigii et nativitatis Domini proxime futurum ad maius 

commodum dictorum debitorum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170r 10 do 12-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Et scabini habent. Solvit s....... 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170r 11 do 12-07-1403. 

Willelmus van Riel nzvw Willelmus van Riel verkocht aan Lambertus 

Plaetmaker van Moudewijc een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, in de vrijheid van 

Oisterwijk, tussen Gertrudis Aben enerzijds en wijlen Ghisbertus Sappeels 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind 

aan Nijcholaus Hollen, welke tuin eerstgenoemde Willelmus in cijns 

verkregen had van Nijcholaus Maert nzvw hr Willelmus van Hukulem priester 

voor 12 Hollandse plakken, belast met deze 12 Hollandse plakken. 

 

Willelmus van Riel filius naturalis quondam Willelmi de Riel hereditarie 

vendidit Lamberto Plaetmaker de Moudewijc hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domo et area 

(dg: s) et orto sitis in libertate de Oesterwijc inter hereditatem 

Gertrudis Aben ex uno et hereditatem quondam Ghisberti Sappeels ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem vicum et cum reliquo fine ad 

hereditatem Nijcholai Hollen prout ibidem siti sunt (dg: ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere) et quem ortum (dg: di) primodictus Willelmus erga Nijcholaum 

Maert filium naturalem quondam domini Willelmi de Hukulem presbitri ad 

censum acquisierat pro XII Hollant placken ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem !obligationem deponere 

exceptis dictis XII Hollant placken et sufficientem facere. Testes 

Scilder Broder datum supra. 

 

1183 f.170v. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1403. 

 

BP 1183 f 170v 01 do 12-07-1403. 

Henricus van Kessel, Petrus van Lent en Ghisbertus Jacops soen van Os 

beloofden aan Willelmus van Ghiessen 90 Hollandse gulden geld van wijlen 

graaf Willelmus of de waarde met Sint-Bartholomeus aanstaande (vr 24-08-

1403) te betalen. 

 

Henricus de Kessel Petrus de Lent et Ghisbertus Jacops soen de Os 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo de Ghiessen nonaginta Hollant 

gulden monete quondam comitis Willelmi seu valorem a festo Bartholomei 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Aa et Broder datum quinta 

post octavas Pe Pau. 
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BP 1183 f 170v 02 do 12-07-1403. 

Nijcholaus zvw Johannes van Brabant van den Dungen verkocht aan Ghibo 

Keijot zvw Ghibo Keijot een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jacobus in het na te noemen huis te leveren, voor het eerst over een 

jaar (vr 25-07-1404), gaande uit een huis, erf en tuin, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Johannes van Brabant zvw 

voornoemde Johannes van Brabant enerzijds en een gemene weg anderzijds, met 

een eind strekkend aan Henricus die Lang alias gnd Pangelart, zoals deze 

onderpanden aan voornoemde Nijcholaus gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Johannes, reeds belast met cijnzen. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis de Brabant van den Dungen hereditarie 

vendidit (dg: Ghisberto K) Ghiboni Keijot filio quondam Ghibonis Keijost! 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie Jacobi et pro primo termino a Jacobi proxime futuro #ultra 

annum# et #in# (dg: supra hereditates) #domo et area# infrascriptis 

tradendam ex domo et area et orto sitis infra libertatem de Busco ad 

locum dictum Dungen inter hereditatem Johannis de Brabant filii dicti 

quondam Johannis de Brabant ex uno et inter communem vicum ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Henrici die Lang alias dicti 

Pangelart (dg: et cum i) prout ibidem siti sunt et dicto Nijcholao de 

morte dicti quondam Johannis sui patris successione advolutos esse 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere #exceptis censibus annuatim exinde de jure 

solvendis ut dicebat# et sufficientem facere. Testes Aa et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 170v 03 do 12-07-1403. 

Destijds had Anthonius van den Doerne verhuurd14 aan Hubertus van Ghemert 

voor een periode van 8 jaar (1) een kamp, gnd den Crummen Camp, in Maren, 

ter plaatse gnd op Bernelen Camp, tussen Emondus van Hellu enerzijds en 

jkvr Maria dvw Hubertus van Hellu anderzijds, (2) 2 kampen, in Maren, ter 

plaatse gnd op Bernelen Camp, tussen erfg vw jkvr Heijlwigis gnd Rutghers 

enerzijds en Henricus Roempots anderzijds, per jaar voor 30 nieuwe gulden 

geld van Gelre. Voornoemde Anthonius verklaarde dat voornoemde Hubertus het 

geld betaald heeft van de eerste 7 jaar. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Hubertus de Ghemert) Anthonius van den 

Doerne quendam campum dictum den Crummen Camp situm in parochia de Maren 

ad locum dictum op Bernelen Camp inter hereditatem Emondi de Hellu ex uno 

et hereditatem domicelle Marie filie quondam Huberti de Hellu ex alio 

atque duos campos sitos in parochia et loco predictis inter hereditatem 

heredum quondam domicelle Heijlwigis dicte Rutghers ex uno et hereditatem 

Henrici Roempots ex alio prout ibidem site sunt locasset Huberto de 

Ghemert ab eodem ad spacium octo annorum datam litterarum inde 

confectarum sine medio sequentium possidendum anno quolibet dictorum octo 

annorum pro triginta novis aureis florenis communiter nuwe gulden vocatis 

monete Gelrie prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Anthonius palam recognovit sibi per dictum Hubertum 

(dg: fore) fore satisfactum de (dg: p) tota pecunia #que# dicto Anthonio 

de predictis septem annis primis dictorum (dg: septem) octo (dg: -rum) 

annorum provenit ac proveniet (dg: ?s) dictis tamen litteris locationis 

in omnibus #aliis# et per omnia #alia# quoad octavum annum dictorum octo 

annorum in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170v 04 do 12-07-1403. 

Hubertus van Ghemert verkocht aan Anthonius van de Doorn al het elzenhout 

dat staat op 14 bunder van voornoemde Hubertus, in Schijndel, welke 14 

bunder behoren tot de goederen gnd ter Aa, gelegen in Dinther en aan 

                         
14 Zie ← BP 1181 p 287r 02 do 13-02-1399, verhuur. 
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voornoemde Hubertus behorend, welke 14 bunder gelegen zijn beiderzijds 

tussen de gemeint, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan Egidius van Ghele en wijlen Henricus Ghecke. Voornoemde Anthonius 

zal de helft van dat hout zagen tussen nu en de maand mei aanstaande en 

halverwege de maand mei weghalen, en de andere helft zagen vanaf mei over 

een jaar en halverwege mei over een jaar weghalen. 

 

Hubertus de Ghemert omnia ligna alnea stantia et consistentia (dg: si) in 

et supra quatuordecim bonaria eiusdem Huberti sita in parochia de (dg: 

Dijnther ad) #Scijnle# et que quatuordecim bonaria spectant ad bona dicta 

ter Aa (dg: eius) #sita in parochia de Dijnther# ad dictum Huberta! 

spectantia et que quatuordecim bonaria sita sunt inter communitatem ex 

utroque latere coadiacentem tendentia cum uno fine ad communitatem et cum 

reliquo fina ad hereditatem Egidii de Ghele et hereditatem quondam 

Henrici Ghecke ut dicebat legitime vendidit Anthonio de Spina promittens 

super omnia warandiam #quousque item Anthonius huiusmodi ligna secaverit 

et de suo fundo amoverit# et obligationem deponere tali conditione quod 

dictus Anthonius medietatem dictorum lignorum secabit et secari faciet 

infra hinc et (dg: me..m) mensem maij proxime futurum et de fundo 

amovebit et amoveri faciet #in medio eiusdem mensis maii proxime futuro# 

et reliquam medietatem secabit et secari faciet a mense (dg: meii) maii 

proxime futuro ultra annum et a medio mensis maii proxime futuro ultra 

annum a fundo et ex dictis quatuordecim bonariis amovebit et amoveri 

procurabit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170v 05 do 12-07-1403. 

Ermgardis wv Robbertus Huben soen van Moenle en haar kinderen Hubertus en 

Hermannus verkochten aan Gerardus Peters soen van Berchen, tbv Walterus zv 

voornoemde Gerardus, een stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd op den 

Enghe, tussen de broers Leonius en Godefridus, kvw Godefridus van Erpe, 

enerzijds en wijlen Petrus gnd Volpen soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan erfgoed dat was van 

Amelius Steffens soen. 

 

Ermgardis relicta quondam (dg: Huberti de Mo) Robberti (dg: de Moe) Huben 

soen de Moenle cum tutore Hubertus et Hermannus eius liberi peciam terre 

sitam in parochia de Berchen ad locum dictum op den Enghe inter 

hereditatem Leonii et Godefridi fratrum liberorum quondam Godefridi de 

Erpe ex uno et inter hereditatem (dg: Elizabeth relicte) quondam Petri 

dicti Volpen soen ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo fine (dg: Amelii) ad hereditatem que fuerat Amelii Steffens 

soen ut dicebat hereditarie vendiderunt Gerardo Peters #soen# de Berchen 

ad opus Walteri filii eiusdem Gerardi promittentes indivisi cum tutore 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

Danijel et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 170v 06 do 12-07-1403. 

Johannes Voertman van Scijnle ev Engelberna van Bilssen svw Petrus van 

Bilsen, verkocht aan Rutgherus zvw Henricus Berwout de helft, die aan hem 

en zijn vrouw gekomen was na overlijden van Petrus van Bilssen, in een 

b-erfcijns van 14 pond geld, welke cijns Johannes zv Johannes van den Culen 

beloofd had aan wijlen voornoemde Petrus van Bilssen, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit alle erfgoederen die voornoemde Petrus had liggen in 

Schijndel, ter plaatse gnd Werners Broec. 

 

Johannes Voertman de Scijnle (dg: medietatem a) maritus et tutor 

legitimus Engelberne de Bilssen #sue uxoris# sororis olim Petri quondam 

de Bilsen medietatem (dg: ad se spectantem) #sibi et dicte sue uxori de 

morte (dg: dicti) quondam Petri de Bilssen successione advolutam# in 

hereditario censu quatuor librarum monete quem censum Johannes filius 

Johannis van den Culen promisit se daturum et soluturum dicto quondam 
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Petro de Bilssen hereditarie purificationis ex omnibus et singulis 

hereditatibus quas dictus Petrus habuit in parochia de Scijnle in loco 

dicto communiter Werners Broec situatas prout in litteris (dg: scilicet 

illam medietatem dicti census que) hereditarie vendidit Rutghero filio 

quondam Henrici Berwout #supportavit cum litteris et jure# promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et sue uxoris et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 170v 07 do 12-07-1403. 

Arnoldus van den Tuijnen van Boerdonc zvw Arnoldus die Fraij verkocht aan 

Johannes die Hoessche van Lijttoijen een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

huis, erf, tuin en 1 aangelegen zesterzaad roggeland, maat van Erp, in Erp, 

ter plaatse gnd Boerdonc, tussen de gemeint van Erp enerzijds en Willelmus 

van den Tuijnen anderzijds, (2) een beemd, in {f.171r} Aarle Beke, ter 

plaatse gnd in die Overbest, tussen een beemd behorend tot de goederen gnd 

van der Haren enerzijds en voornoemde Willelmus van den Tuijn anderzijds, 

(3) 1 zesterzaad roggeland, in Aarle Beke, ter plaatse gnd die Boerdoncger 

Hoeve, tussen Emondus van der Zantvoert enerzijds en voornoemde Willelmus 

van den Tuijnen anderzijds, reeds belast met 3½ oude groot aan de 

grondheer. 

 

Arnoldus (dg: van) #van den# Tuijnen de Boerdonc (dg: hereditarie ve) 

filius quondam Arnoldi die Fraij hereditarie vendidit Johanni die 

Hoessche de Lijttoijen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco (dg: et in Busco tradendam) solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto (dg: sitis in) 

et una sextariata terre siliginee mensure de Erpe eis adiacente sitis in 

parochia de Erpe ad locum dictum Boerdonc inter (dg: he) communitatem de 

Erpe ex uno et hereditatem Willelmi van den Tuijnen ex alio atque ex 

quodam prato sito in parochia de 

 

1183 f.171r. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1403. 

 

BP 1183 f 171r 01 do 12-07-1403. 

Arle Beke in loco dicto in die Overbest inter (dg: hereditatem quond) 

quoddam pratum spectans ad bona dicta van der Haren ex uno et hereditatem 

dicti Willelmi (dg: van) #van den# Tuijn ex alio atque una sextariata 

terre siliginee sita in jamdicta parochia in loco dicto die Boerdoncger 

Hoeve inter hereditatem Emondi van der Zantvoert ex uno et hereditatem 

dicti Willelmi (dg: van Tuijnen) #van den# Tuijnen ex !promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu 

domini fundi scilicet) tribus et dimidio antiquis grossis domino fundi 

exinde solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: Danijel et) Scilder 

#et Danijel# datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 171r 02 do 12-07-1403. 

Marcelius van Vessem zv Johannes van Vessem droeg over aan Nijcholaus 

Ackerman een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, 

tussen kvw Willelmus Sceijve enerzijds en voornoemde Nijcholaus Ackerman 

anderzijds, (2) een b-erfpacht van 7 zester rogge, uit een b-erfpacht van 

1½ mud rogge, maat van Oisterwijk, welke laatstgenoemde pacht van 1½ mud 

Johannes Buc zvw Gerardus Buc met Lichtmis beurde, gaande uit een beemd in 

Beilver, in Haaren, tussen een beemd van Lambertus Ghijsbrechts soen 

enerzijds en een beemd van Everardus Zibben anderzijds, welke eerstgenoemde 

pacht aan voornoemde Marcelius was verkocht door voornoemde Johannes Buc 

zvw Gerardus Buc. 
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Marcelius de Vessem filius Johannis de Vessem hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex domo et area et 

orto sitis in Oesterwijc inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

Sceijve ex uno et !hereditatem Nijcholai Ackerman ex alio atque ex 

hereditaria paccione septem sextariorum siliginis (dg: de) in hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Oesterwijc quam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis ultimadictam Johannes Buc 

filius quondam Gerardi Buc solvendam habuit hereditarie purificationis ex 

quodam prato sito in Beilver in parochia de Haren inter pratum Lamberti 

Ghijsbrechts soen ex uno et inter pratum Everardi Zibben ex alio venditam 

dicto Marcelio a dicto Johanne Buc filio quondam Gerardi Buc prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Nijcholao Ackerman cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 03 do 12-07-1403. 

Johannes die Hoel, zijn broer Henricus, Leonardus zvw Henricus ionge 

Heijnen soen, Gerardus Broes Butters soen en Walterus zvw Walterus Marien 

soen beloofden aan de secretaris, tbv Johannes van Best, 53 oude Franse 

schilden of de waarde met Sint-Jan-Baptist aanstaande (di 24-06-1404) te 

betalen. 

 

Johannes die Hoel Henricus eius frater Leonardus filius (dg: H) quondam 

Henrici ionge Heijnen soen Gerardus Broes Butters soen et Walterus filius 

quondam Walteri Marien soen promiserunt (dg: super omnia mihi ad o) 

indivisi super omnia mihi ad opus Johannis de Best LIII aude scilde 

Francie seu valorem ad nativitatis Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 04 do 12-07-1403. 

De 3 eersten beloofden de 2 anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Dicti 3 primi (dg: sol) promiserunt alios duos indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 05 do 12-07-1403. 

Gerlacus nzv Gerlacus Cnoden machtigde Godefridus zvw Godefridus van Erpe 

te manen etc zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden. 

 

Gerlacus filius naturalis Gerlaci Cnoden dedit et contulit Godefrido 

filio quondam Godefridi de Erpe plenam et liberam potestatem et mandatum 

speciale monendi etc suos census redditus pacciones et credita que 

debentur et debebuntur etc usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 06 do 12-07-1403. 

Hubertus zvw Henricus Elijaes soen van Scijnle droeg al zijn goederen over 

aan zijn schoonzoon Arnoldus van Hees zvw Johannes die Rode van Hees. 

 

Solvit. 

Hubertus filius quondam Henrici Elijaes soen de Scijnle omnia et singula 

sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo de Hees 

filio quondam Johannis die Rode de Hees suo genero promittens super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 07 do 12-07-1403. 

Henricus van Zanbeke en Hilla van Tricht beloofden aan Henricus Matheeus 21 

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

gerekend of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) te 
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betalen. 

 

Henricus de Zanbeke et Hilla de Tricht promiserunt indivisi super omnia 

Henrico Matheeus XXI novos Gelre gulden scilicet decem Vleemsche placken 

vel IX boddrager pro quolibet gulden computato seu valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 08 do 12-07-1403. 

Willelmus zvw Johannes Louwers soen van Kessel en Theodericus Colne zvw 

Gerardus beloofden aan hr Johannes van Mierde, tbv hem, hr Jacobus Groij 

kanunnik van Luik en Rijxkinus van Lille bode van het kapittel van Luik, 

39½ oude Franse schild of de waarde in goud, een helft te betalen met Sint-

Petrus-Stoel (vr 22-02-1404) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

30-03-1404). 

 

Willelmus filius quondam Johannis Louwers soen de Kessel Theodericus (dg: 

fi) Colne filius quondam Gerardi promiserunt indivisi super omnia domino 

Johanni de Mierde ad opus sui et ad opus domini Jacobi Groij canonici 

Leodiensis et Rijxkini! de Lille messagio! capituli Leodiensis (dg: s) ac 

ad opus alterius eorum XXXIX #et dimidium# aude scilde Francie seu 

valorem in auro mediatim Petri ad cathedram et mediatim pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 09 do 12-07-1403. 

Ghevardus van Eijndoven en Anthonius van den Doren beloofden aan voornoemde 

hr Johannes van Mierde, tbv hem, hr Jacobus Groij kanunnik van Luik en 

Rijxkinus van Lille bode van het kapittel van Luik, 39½ oude Franse schild 

op voornoemde termijnen te betalen: een helft met Sint-Petrus-Stoel (vr 22-

02-1404) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

Ghevardus de Eijndoven et Anthonius van den Doren (dg: tantum XXXIX et 

dimidium) promiserunt dicto domino Johanni ad opus ut supra XXXIX et 

dimidium aude scilt Francie terminis solutionis predictis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 171r 10 do 12-07-1403. 

Jacobus zvw Baudekinus Judas en Henricus zvw Berisius van Mameren beloofden 

aan voornoemde hr Johannes van Mierde, tbv hem, hr Jacobus Groij kanunnik 

van Luik en Rijxkinus van Lille bode van het kapittel van Luik, 39½ oude 

Franse schild op voornoemde termijnen te betalen: een helft met Sint-

Petrus-Stoel (vr 22-02-1404) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

30-03-1404). 

 

Jacobus filius (dg: B) quondam Baudekini Judas et Henricus filius quondam 

Berisii de Mameren promiserunt dicto domino Johanni ad opus ut supra 

XXXIX et dimidium aude scilt Francie terminis solutionis predictis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 11 do 12-07-1403. 

Ghisbertus zvw Arnoldus Vos van Kessel en Ludovicus zvw Johannes Louwers 

beloofden aan voornoemde hr Johannes van Mierde, tbv hem, hr Jacobus Groij 

kanunnik van Luik en Rijxkinus van Lille bode van het kapittel van Luik, 

39½ oude Franse schild op voornoemde termijnen te betalen: een helft met 

Sint-Petrus-Stoel (vr 22-02-1404) en de andere helft met Pasen aanstaande 

(zo 30-03-1404). 

 

Ghisbertus filius quondam Arnoldi Vos de Kessel et (dg: Lodovicus) 

Ludovicus filius quondam Johannis Louwers promiserunt indivisi dicto 

domino Johanni ad opus ut supra XXXIX et dimidium aude scilde Francie 

terminis solutionis predictis persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 171r 12 do 12-07-1403. 

Beatrix wv Lambertus Keelbreker en Lambertus en Elizabeth, kv voornoemde 

Beatrix en wijlen Lambertus, droegen over aan Judocus Bruijstens een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen akker, in Berlicum, tussen erfgoed van de 

heren van Berne enerzijds en Willelmus gnd Meester anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Lambertus Keelbreker verkocht door Woltherus zv Woltherus gnd 

van Hijntham. 

 

Beatrix relicta quondam Lamberti Keelbreker Lambertus et Elizabeth liberi 

dictorum Beatricis et quondam Lamberti cum tutore hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto et agro terre ipsis adiacente sitis in parochia de 

Berlikem inter hereditatem dominorum de Berna ex uno et inter hereditatem 

Willelmi dicti Meester ex alio venditum dicto quondam Lamberto Keelbreker 

a Wolthero filio Woltheri dicti de Hijntham prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Judoco Bruijstens cum litteris et #aliis et# jure 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum (dg: dep) et dicti quondam 

Lamberti Keelbreker deponere. Testes Uden et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 171r 13 do 12-07-1403. 

Henricus Campart, Henricus zvw Henricus van Tuernout en Henricus smid van 

Scijnle beloofden aan Johannes Stroijlman, tbv hem en hr Johannes Marscalc 

investiet van Schijndel, 140½ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of 

de waarde, een helft te betalen met Lichtmis (za 02-02-1404) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

Henricus Campart et Henricus filius quondam Henrici de Tuernout et 

Henricus faber de Scijnle promiserunt indivisi super omnia Johanni 

Stroijlman ad opus sui et ad opus domini Johannis Marscalc investiti de 

Scijnle seu ad opus alterius eorundem (dg: mediatim) centum qaudraginta 

et dimidium Hollant gulden monete comitis Willelmi seu valorem mediatim 

purificationis et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.171v. 

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 12-07-1403. 

 in festo Margarete virginis: vrijdag 13-07-1403. 

 in profesto Margarete virginis: donderdag 12-07-1403. 

 in crastino Margarete: zaterdag 14-07-1403. 

 

BP 1183 f 171v 01 do 12-07-1403. 

Engbertus Peters soen, zijn zoon Petrus, Arnoldus van Kilsdonc, Rijcardus 

Eefsen soen bakker en Franco zvw Johannes van Essche beloofden aan Johannes 

Stroijlman, tbv hem en hr Johannes Maerscalc investiet van Schijndel, 104½ 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, een helft te 

betalen met Lichtmis (za 02-02-1404) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

Engbertus Peters soen Petrus eius filius Arnoldus de Kilsdonc et 

Rijcardus Eefsen soen pistor et Franco filius quondam Johannis de Essche 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Stroijlman ad opus sui et ad 

opus domini Johannis Maerscalc investiti de Scijnle seu ad opus alterius 

eorundem centum quatuor et dimidium Hollant gulden monete quondam comitis 

Willelmi seu valorem mediatim purificationis et mediatim pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes (dg: da) Scilder et Roesmont datum quinta 

post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 171v 02 do 12-07-1403. 

Rijcardus Willems soen, Arnoldus Egen Arts soen en Henricus zv Lucas Hannen 
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soen beloofden aan voornoemde Johannes Stroijlman, tbv hem en hr Johannes 

Maerscalc investiet van Schijndel, 67 Hollandse gulden van Willelmus op 

voornoemde termijnen te betalen: een helft met Lichtmis (za 02-02-1404) en 

de andere helft met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

Rijcardus Willems soen Arnoldus Egen Arts soen et Henricus filius Luce 

Hannen soen promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni Stroijlman ad 

opus ut supra LXVII Hollant gulden Willelmi ad terminos predictos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 171v 03 do 12-07-1403. 

Ghibo Kesselman de oudere beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 13½ 

Gentse nobel of de waarde in goud, minus 9 gemene plakken, te betalen 

wanneer Jordanus wil. 

 

-. 

Ghibo Kesselman senior promisit super omnia Jordano filio Arnoldi 

Tielkini XIII et dimidium Gentsche nobel seu valorem in #auro# IX (dg: 

placken) gemeijn placken minus ad voluntatem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 171v 04 do 12-07-1403. 

Theodericus die Bloet Jans soen verkocht aan Willelmus van Lent zvw 

Henricus Mudeken 4 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd den Eftersten 

Eirt, tussen voornoemde Willelmus van Lent enerzijds en Metta Boudekens en 

erfg vw Matheus Ruijnnen anderzijds, strekkend vanaf de gemene steeg gnd 

die Middelste Eirtsteghe tot aan de gemene steeg gnd die Voirbroecsche 

Steghe, belast met zegedijken, waterlaten en sloten, binnenlands gelegen. 

 

Theodericus die Bloet Jans soen quatuor mensuras dictas vademen terre 

sitas in parochia de Kessel ad locum dictum den Eftersten Eirt inter 

hereditatem Willelmi de Lent filii quondam Henrici Mudeken ex uno et 

inter hereditatem Mette Boudekens et hereditatem heredum quondam Mathei 

Ruijnnen ex alio tendentes (dg: cum u) a communi stega dicta die 

Middelste Eirtsteghe ad communem stegam dictam die Voirbroecsche Steghe 

prout ibidem site sunt #ut dicebat# hereditarie vendidit dicto Willelmo 

de Lent promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis aggeribus dictis zegediken aqueductibus et fossatis ad 

premissa spectantibus de jure et infra terram dictam binnenlants sitis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 171v 05 vr 13-07-1403. 

Willelmus zvw Danijel van der Hautart ev Weijndelmoedis dvw Willelmus 

Becker van Oesterwijc verkocht aan Henricus van der Bruggen van Helmont 

verwer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit de helft, aan voornoemde verkoper behorend, in 

1½ bunder beemd, die waren van wijlen voornoemde Willelmus, in Oirschot, 

ter plaatse gnd Wippenhout, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en 

Nijcholaus Pluijme anderzijds, geheel de 1½ bunder reeds belast met 1½ oude 

groot aan de hertog. 

 

Willelmus filius quondam Danijelis van der Hautart #maritus et tutor 

legitimus Weijndelmoedis sue uxoris filie quondam Willelmi Becker de 

Oesterwijc# hereditarie vendidit Henrico van der Bruggen de Helmont 

tinctori hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex medietate 

ad dictum venditorem spectante in uno et dimidio bonario prati que 

fuerant dicti quondam Willelmi sita! in parochia de Oerscot in loco dicto 

Wippenhout inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Pluijme ex alio ut dicebat promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis uno 
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et dimidio grossis antiquis domino nostro duci ex dictis uno et dimidio 

bonariis prati annuatim prius de jure solvendis (dg: ut dicebat) et 

sufficientem facere. Testes Uden et Roesmont datum in festo Margarete 

virginis. 

 

BP 1183 f 171v 06 vr 13-07-1403. 

Yudocus zvw Johannes Kersmaker verkocht aan Johannes gnd Kathelinen soen 

van der Aa een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, uit een erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 2 mud voornoemde Johannes 

Kathelinen soen beloofd had aan Ermgardis wv voornoemde Johannes Kersmaker, 

aan haar gedurende haar leven, en na haar overlijden aan haar voornoemde 

zoon Yudocus, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd die Hautart, tegenover het huis of 

kasteel gnd ten Roden, tussen wijlen Gerardus van Gael enerzijds en erfgoed 

van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van voornoemd klooster en met het andere eind aan de 

gemeint van Schijndel. 

 

Yudocus filius quondam Johannis Kersmaker hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem duorum modiorum siliginis dicte 

mensure Johannes dictus Kathelinen soen van der Aa promisit se daturum et 

soluturum Ermgardi relicte dicti quondam Johannis Kersmaker quamdiu 

vixerit in humanis et post decessum eiusdem Ermgardis dicto Yudoco suo 

filio nativitatis Domini et in Busco (dg: tradendam) traditurum et 

deliberaturum ex pecia prati sita in parochia de Scijnle in loco dicto 

die Hautart in opposito domus seu castri dicti ten Roden inter 

hereditatem quondam Gerardi de Gael ex uno et inter hereditatem conventus 

sancte Clare in Busco ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicti 

conventus et cum reliquo fine ad communitatem de Scijnle prout in 

litteris quas vidimus hereditarie vendidit dicto Johanni Kathelinen soen 

promittens super omnia warandiam et (dg: aliam) obligationem deponere. 

Testes dartum supra. 

 

BP 1183 f 171v 07 do 12-07-1403. 

Arnoldus zv Johannes van Middengael verzocht aan zijn voornoemde vader 

Johannes toestemming te gaan buiten het huis, de leefgemeenschap en de 

kosten van zijn voornoemde vader Johannes en voornoemde Johannes van 

Middengael gaf die toestemming. {Emancipatie}. 

 

Arnoldus filius Johannis de Middengael petiit instanter a dicto Johanne 

suo patre quatenus dictus Johannes daret licentiam prefato Arnoldo suo 

filio essendi et exeundi domum convictum et expensos eiusdem Johannis sui 

patris sub debito modo vere emancipationis dictus Johannes de Middengael 

in hoc favens precibus dicti Arnoldi sui filii dedit et concessit eidem. 

Testes Scilder et Roesmont datum in profesto Margarete virginis. 

 

BP 1183 f 171v 08 za 14-07-1403. 

Johannes die Bije ev Gertrudis dvw Wellinus Scilder en Johannes Willems 

soen van Eijndoven droegen over aan de secretaris, tbv Willelmus Loijer nzv 

mr Jacobus Groij, een b-erfcijns van 20 schelling, 1 oud groot Tournoois 

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

paijment van dezelfde waarde, die Henricus Goetkijnt zadelmaker beurde, een 

helft met Kerstmis en de andere helft met Pasen, in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) een halve akker in Oss, ter plaatse gnd op Ghemersceet, op 

de akkers gnd dat Westervelt, (2) ½ morgen land, in het broek gnd dat 

Oijerbroec, welke cijns wijlen voornoemde Wellinus Scilder gekocht had van 

voornoemde Henricus Goetkijnt zadelmaker, en welke cijns nu aan hen behoort 

en ook aan Wellinus zv voornoemde Johannes Willems soen, door voornoemde 

Johannes Willems soen verwekt bij wijlen zijn vrouw Lerija dvw voornoemde 

Wellinus. Met achterstallige termijnen. Voornoemde Johannes Willems soen 
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beloofde dat zijn minderjarige zoon Wellinus, zodra hij meerderjarig is, 

afstand zal doen. 

 

Johannes die Bije maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filie 

quondam Wellini Scilder et Johannes Willems soen de Eijndoven 

hereditarium censum viginti solidorum grosso Turonensi denario monete 

regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem Henricus Goetkijnt selliparus solvendum 

(dg: habui) se habere dicebat #mediatim# hereditarie nativitatis Domini 

et mediatim pasche et in Busco tradendum de dimidio agro terre sito in Os 

ad locum dictum op Ghemersceet super arva dicta dat Westervelt atque de 

dimidio jugere terre sito in palude dicta dat Oijerbroec quem censum 

dictus quondam Wellinus Scilder erga dictum Henricum Goetkijnt selliparum 

emendo acquisierat prout in litteris et quem censum nunc ad se et ad 

Wellinum filium dicti Johannis Willems soen ab eodem Johanne Willems soen 

et quondam Lerija sua uxore filia dicti quondam Wellini spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt #mihi ad opus# Willelmo! Loijer filio! 

naturali! magistri Jacobi Groij cum litteris et jure #et arrestadiis# 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Wellini et quorumcumque 

heredum dicti quondam Wellini deponere promisit insuper dictus Johannes 

Willems soen super omnia quod ipse Wellinum suum filium dum ad annos 

pubertatis pervenerit super dicto censu et jure ad opus dicti Willelmi 

Loijer hereditarie renuntiare faciet. Testes Coptiten et Willelmus datum 

in crastino Margarete. 

 

BP 1183 f 171v 09 za 14-07-1403. 

Johannes Rover zvw Johannes Rover van den Laer en zijn vrouw Katherina dvw 

Henricus van der Schant verkochten aan Willelmus van Hamvelt spoormaker een 

b-erfcijns van 3 pond geld, die Johannes gnd Rijsselken timmerman en zijn 

vrouww Aleijdis gnd van Hees beloofd15 hadden aan Gerardus van Amstel zvw 

voornoemde {f.172r} Henricus van der Schant, een helft te betalen met Sint-

Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hofstad in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de brug gnd Loefsbrugge naar de straat 

gnd Huls, tussen erfgoed van Johannes van Doren szv Gijnta van Os enerzijds 

en erfgoed van voornoemde Gerardus anderzijds, welke hofstad 20 voet breed 

is en 40 voet lang, en welke cijns aan voornoemde Katherina gekomen was na 

overlijden van haar broer voornoemde Gerardus van Amstel, en welke cijns nu 

aan hen behoort. 

 

Johannes Rover filius quondam Johannis Rover van den Laer maritus 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Henrici van der Schant et 

dicta Katherina cum eodem Johanne suo marito tamquam cum suo tutore 

hereditarium censum trium librarum monete quem Johannes dictus Rijsselken 

carpentator et Aleijdis dicta de Hees eius uxor promiserunt se daturos et 

soluturos Gerardo de Amstel filio dicti quondam 

 

1183 f.172r. 

 in crastino Margarete: zaterdag 14-07-1403. 

 

BP 1183 f 172r 01 za 14-07-1403. 

Henrici (dg: de Amstel) van der Schant hereditarie mediatim nativitatis 

Johannis baptiste et mediatim nativitatis Domini ex domistadio sito in 

Busco in vico tendente a ponte dicto Loefsbrugge versus vicum dictum Huls 

inter hereditatem Johannis de Doren generi Gijnte de Os ex uno et inter 
!et inter hereditatem dicti Gerardi ex alio quod domistadium continet in 

latitudine viginti pedatas et in longitudine quadraginta pedatas (dg: et 

quod domistadium predictum dicti Johannes Rijsselken et Aleijdis eius 

uxor) prout in litteris et quem censum (dg: prenominatus Johannes Rover 

                         
15 Zie ← BP 1176 f 104v 22 di 06-03-1380, uitgifte voor de cijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1403 05. 

 

126 

et) dicta Katherina de morte dicti quondam Gerardi de Amstel olim sui 

fratris successione hereditaria! advolutum esse (dg: dicebat et) et nunc 

integraliter ad ipsos! spectare dicebat hereditarie vendiderunt Willelmo 

de Hamvelt calcariatori supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Scilder et Broeder datum in crastino 

Margarete. 

 

BP 1183 f 172r 02 za 14-07-1403. 

Arnoldus van Hezewijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Hezewijc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 172r 03 za 14-07-1403. 

Elizabeth wv Arnoldus Berwout en Rodolphus, zv voornoemde Elizabeth en 

wijlen Arnoldus Berwout, verkochten aan Willelmus van Broechoven zvw 

Walterus Bac, tbv hr Henricus van Lecka heer van Heeswijk, een stuk land 

dat eertijds was van Egidius zvw Ywanus van Vauderic, in Heeswijk, naast 

het kasteel van voornoemde hr Henricus van Lecka, tussen erfgoed van 

voornoemde hr Henricus enerzijds en erfgoed van Johannes van den Eijnde en 

Johannes Funsel anderzijds. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout #cum tutore# et Rodolphus 

filius dictorum Elizabeth et quondam Arnoldi Berwout peciam terre que 

dudum spectabat ad Egidium filium quondam Ywani de Vauderic sitam in 

parochia de Hezewijc iuxta castrum domini #Henrici de Lecka domini# de 

Hezewijc inter hereditatem eiusdem domini Henrici ex uno et inter 

hereditatem Johannis van den Eijnde et Johannis Funsel ex alio prout 

ibidem sita est ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo de 

Broechoven filio quondam Walteri Bac ad opus dicti domini Henrici de 

Lecka promittentes (dg: indi) cum tutore indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Uden et Scilder datum in crastino 

Margarete. 

 

BP 1183 f 172r 04 za 14-07-1403. 

Voornoemde Nijcholaus Scilder {kennelijk de schepen} verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Nijcholaus Scilder predictus prebuit et reportavit. Testes Uden et 

Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 172r 05 za 14-07-1403. 
†Godefridus Vleminc 

1. †Walterus 

a. Willelmus, 

b. Godefridus, 

2. Johannes Paesdach 

Willelmus zvw Walterus zvw Godefridus Vleminc verkocht aan Willelmus van 

Vucht zvw Willelmus Telders een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

gaande uit de helft aan voornoemde Willelmus behorend, van een b-erfpacht 

van 3 mud rogge, Bossche maat, welke pacht van 3 mud Johannes Paesdach zvw 

voornoemde Godefridus Vleminc beloofd had aan zijn voornoemde broer 

Walterus zvw voornoemde Godefridus Vleminc, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een hoeve eertijds behorend aan wijlen voornoemde Godefridus Vleminc, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Gerardus van Vlederacken 

enerzijds en Arnoldus Houtappel anderzijds, en uit de overige goederen van 

voornoemde Johannes. Voornoemde Johannes Paesdach beloofde aan voornoemde 

Willelmus van Vucht dat Godefridus, bv voornoemde Willelmus en zvw 

Walterus, nimmer rechten op eerstgenoemde n-erfpacht van ½ mud rogge zal 

doen gelden. 
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Willelmus filius quondam Walteri filii quondam Godefridi Vleminc 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco de 

medietate ad eundem Willelmum spectante hereditarie paccionis trium 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem trium modiorum 

#siliginis# dicte mensure Johannes Paesdach filius dicti quondam 

Godefridi Vleminc promisit (dg: se daturum et soluturum) super habita et 

habenda et acquirenda se daturum et soluturum dicto Waltero suo (dg: 

filio) fratri filio dicti quondam Godefridi Vleminc hereditarie 

purificationis ex quodam manso spectante olim ad dictum quondam 

Godefridum Vleminc sito in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel 

inter hereditatem Gerardi de Vlederacken ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Houtappel ex alio atque ex dicti mansi attinentiis ceterisque 

bonis dicti Johannis universis et singulis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie vendidit Willelmo 

de Vucht filio quondam Willelmi Telders cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte sui 

deponere et impetitionem ex parte sui et dicti! suorum heredum) ex parte 

sui deponere promisit insuper dictus Johannes Paesdach super omnia dicto 

Willelmo de Vucht quod ipse Godefridum fratrem dicti Willelmi filium (dg: 

w) quondam Walteri (dg: Vleminc) semper talem habebit quod ipse numquam 

presumet se jus in primodicta hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis habere. Testes Scilder et (dg: Uden) Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 172r 06 za 14-07-1403. 

Yudocus Bruijstens en Gerardus Bauderics beloofde aan Egidius zvw Egidius 

gnd Lang Gielis 40½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens et Gerardus Bauderics promiserunt indivisi super omnia 

Egidio filio quondam Egidii dicti Lang Gielis XL Gentsche nobel et 

dimidium #seu valorem# ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Danijel !testes datum supra. 

 

BP 1183 f 172r 07 za 14-07-1403. 

(dg: De broers Arnoldus en Henricus, kvw Johannes Liefman alias gnd Pape). 

 

(dg: Arnoldus et Henricus fratres liberi quondam Johannis Liefman alias 

dicti Pape). 

 

BP 1183 f 172r 08 za 14-07-1403. 
†Rodolphus Roesmont 

1. ?? (*)†Johannes Liefman alias gnd Pape 

a. Arnoldus, 

b. Henricus. 

c. Elizabeth sv voornoemde Arnoldus en Henricus, 

2. †Mechtildis (*) †Walterus Spijerings 

a. Jutta (*) Jacobus de Dommellen timmerman. 

De broers Arnoldus en Henricus, kvw Johannes Liefman alias gnd Pape, door 

wijlen voornoemde Johannes en wijlen !Rodolphus Roesmont tezamen verwekt, 

en Jacobus van Dommellen timmerman ev Jutta dvw Walterus Spijerings, door 

wijlen voornoemde Walterus verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw 

voornoemde Rodolphus Roesmont, gaven uit aan Ludolphus zvw Ludolphus van 

Boemel het deel dat aan voornoemde broers, hun zuster Elizabeth, of aan 

voornoemde Jutta en Jacobus gekomen was na overlijden van wijlen voornoemde 

Rodolphus Roesmont, of welk deel vandaag aan hen behoort, in een hoeve van 

wijlen voornoemde Rodolphus Roesmont en wijlen Cristina wv Johannes 

Coptiten, gelegen in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen erfgoed 

van het Geefhuis enerzijds en Johannes zvw Danijel van Vladeracken 

enerzijds en van wijlen Gerardus Berwouts anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) een b-erfpacht van 7 mud 2 zester rogge, maat van Den 

Bosch, te leveren voor één helft aan de broers Arnoldus en Henricus, en hun 

zuster Elizabeth, en voor de aandere helft aan voornoemde Jacobus als ev 

voornoemde Jutta, met Lichtmis in Den Bosch te leveren (niet afgewerkt 
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contract). 

 

Arnoldus et Henricus fratres liberi quondam Johannis Liefman alias dicti 

Pape (dg: et Jacob) ab eodem quondam Johanne et #quondam# Rodolpho! 

Roesmont pariter geniti et Jacobus de Dommellen carpentarius maritus et 

tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Walteri Spijerings ab 

eodem quondam Waltero et Mechtilde quondam sua uxore filia dicti quondam 

Rodolphi Roesmont pariter genite totam partem et omne jus dictis Arnoldo 

et Henrico fratribus Elizabeth eorum sorori atque dictis Jutte et Jacobo 

seu eorum alteri de morte dicti quondam Rodolphi Roesmont atque ipsis et 

eorum alteri ad presens competentes in quodam manso quondam dicti 

Rodolphi Roesmont et quondam Cristine relicte quondam Johannis Coptiten 

siti in parochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem 

mense sancti spiritus in Busco ! et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Danijelis de Vladeracken et (dg: Johannis) quondam Gerardi 

Berwouts ex alio et in attinentiis dicti mansi singulis et universis 

quocumque locorum situatis (dg: ut dicebat) simul cum omnibus litteris 

quas ipsi habuerunt mentionem de premissis facientes ut dicebant dederunt 

ad hereditarium pactum Ludolpho filio quondam Ludolphi de Boemel ab (dg: 

eidem) eodem hereditarie possidendas pro omnibus oneribus annuatim ex 

dicta parte et omni jure annuatim prius de jure solvendis dandis et 

solvendis etc atque pro hereditaria paccione (dg: VII modiis) VII 

modiorum et duorum sextariorum siliginis mensure de Busco danda et 

solvenda dictis Arnoldo et Henrico fratribus et Elizabeth eorum sorori 

predicte pro una medietate atque prefato Jacobo (dg: pro reliqua) tamquam 

marito et tutori dicte Jutte sue uxoris pro reliqua medietate hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promiserunt 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promiserunt insuper dicti fratres indivisi super omnia quod ipse 

dictam Elizabeth eorum. 

 

1183 f.172v. 

 secunda post divisionem apostolorum: maandag 16-07-1403. 

 tercia post divisionem apostolorum: dinsdag 17-07-1403. 

 

BP 1183 f 172v 01 ma 16-07-1403. 

Lambertus van Middelrode smid droeg over aan Gerardus van Derenborch, tbv 

hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Kemerlincs, voor de duur van hun 

leven of van de langstlevende, 1 morgen land, aan hem behorend, in 3 morgen 

land gelegen ter plaatse gnd die Aelcamp, tussen Willelmus Loeijer 

enerzijds en erfgoed gnd die Hazeldonc anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene dijk aldaar en met het andere eind aan Johannes van den Camp.  

Na overlijden van hen beiden gaat de morgen terug naar voornoemde Lambertus 

als hij dan leeft en anders naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Lambertus (dg: faber) de Middelrode faber unum juger terre ad se spectans 

in tribus jugeribus terre sitis #(dg: retro i)# ad locum dictum die 

Aelcamp inter hereditatem Willelmi Loeijer ex uno et inter hereditatem 

dictam die Hazeldonc ex alio tendentibus cum uno fine ad aggerem (dg: 

ibi) communem ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis van den 

Camp prout ibidem situm est et ad dictum Lambertum pertinere dinoscitur 

legitime supportavit Gerardo de Derenborch ad opus sui et ad opus 

Elizabeth filie quondam Johannis Kemerlincs sue uxoris ab eisdem Gerardo 

et Elizabeth ad eorum vitam et non ultra possidendum et habendum 

promittens super omnia warandiam ad eorum vitam et obligationem deponere 

tali conditione quod alter dictorum coniugum diutius vivens in humanis 

dictum juger terre integraliter possidebit ad suam vitam videlicet cum 

ambo mortui fuerint extunc dictum juger terre ad dictum Lambertum si 

ipsum protunc vivere contingat in humanis alioquin ad eius proximos 

heredes hereditario jure spectabit et devolvetur. Testes Aa et Danijel 
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datum secunda post (dg: M) divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 172v 02 ma 16-07-1403. 

Sijmon zvw Arnoldus van Gheel zvw Egidius verkocht aan Henricus die 

Hoessche zvw Henricus die Hoessche kramer een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/5 deel, 

dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Arnoldus in 

alle goederen van wijlen voornoemde Arnoldus. 

 

Sijmon filius quondam Arnoldi de Gheel #filii quondam Egidii# hereditarie 

vendidit Henrico die Hoessche filio quondam Henrici die Hoessche 

institoris hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco (dg: de) tradendam ex 

quinta parte sibi (dg: successione advoluta) de morte dicti quondam 

Arnoldi sui patris successione advoluta in omnibus et singulis bonis 

dicti quondam Arnoldi quocumque locorum consistentibus ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes (dg: a) datum supra. 

 

BP 1183 f 172v 03 ma 16-07-1403. 

Voornoemde Sijmon zvw Arnoldus van Gheel zvw Egidius verkocht aan Lambertus 

Plaetmaker van Moudewic een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1/5 deel dat aan hem gekomen 

was na overlijden van zijn voornoemde vader Arnoldus in alle goederen van 

wijlen zijn voornoemde vader Arnoldus. 

 

Dictus Sijmon hereditarie vendidit Lamberto Plaetmaker de Moudewic 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quinta parte sibi de 

morte quondam Arnoldi sui patris successione advoluta in omnibus bonis 

dicti quondam Arnoldi sui patris quocumque locorum consistentibus 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 172v 04 di 17-07-1403. 
†Heijwigis (dg: dvw †Willelmus van den Zande, (?*) †Jacobus Eefsen soen) 

(?**) †Gerardus Maes soen van Hijntham 

1. Katherina dvw Gerardus Maes soen van Hijntham (*)  

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint-Ademaro 

2. Johannes 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint-Ademaro ev Katherina dvw Gerardus Maes 

soen van Hijntham verkocht aan Johannes zvw voornoemde Gerardus Maes soen 

1/3 deel, dat aan eerstgenoemde Petrus en Katherina gekomen was na 

overlijden van Heijlwigis mv voornoemde Katherina (dg: dvw Willelmus van 

den Zande en wv Jacobus Eefsen soen) in een huis en tuin, in Hintham, 

tussen Zeelkinus gnd Maes soen enerzijds en Goddinus gnd Olisleger 

anderzijds. 

 

-. 

#Petrus de Vucht filius quondam Petri de sancto Ademaro maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Gerardi Maes soen de 

Hijntham# (dg: Johannes filius quondam Gerardi Maes soen de Hijntham) 

terciam partem sibi #et dicte Katherine# de morte quondam Heijlwigis (dg: 

sue) matris #dicte Katherine# (dg: filie quondam Willelmi van den Zande 

relicte quondam Jacobi Eefsen soen) successione hereditarie advolutam in 

domo et orto sitis in Hijntham inter hereditatem Zeelkini dicti Maes soen 

ex uno et inter hereditatem Goddini dicti Olisleger ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio (dg: Gerardi dicti Maes) quondam 

Gerardi Maes soen predicti promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Scilder datum 3a post 

divisionem apostolorum. 
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BP 1183 f 172v 05 di 17-07-1403. 

Yda dvw Gerardus Becker droeg over aan haar broer Augustinus gnd Austijn, 

tbv hem en Henricus, Heijlwigis, Gertrudis en Katherina, kvw voornoemde 

Gerardus, 1/6 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden van haar 

voornoemde vader Gerardus resp. aan haar zal komen na overlijden van haar 

moeder Katherina wv voornoemde Gerardus, in een hofstad, in Erp, ter 

plaatse gnd Wasschaer, tussen Petrus voller enerzijds en Henricus 

Spaenrebeen anderzijds, en in de gebouwen op deze hofstad. 

 

Yda filia quondam Gerardi Becker cum tutore sextam partem sibi de morte 

dicti quondam Gerardi sui patris successione hereditarie advolutam et 

post mortem Katherine sue matris relicte dicti quondam Gerardi 

successione hereditarie advolvendam in quodam domistadio sito in parochia 

de (dg: Vechel) Erpe in loco dicto communiter Wasschaer inter hereditatem 

Petri fullonis ex uno et inter hereditatem Henrici Spaenrebeen ex alio et 

in edificiis in eodem domistadio consistentibus (dg: quod domistadium 

predictum) ut ipsa dicebat hereditarie supportavit Augustino dicto 

Austijn suo fratri ad opus sui et ad opus Henrici Heijlwigis Gertrudis et 

Katherine liberorum dicti quondam Gerardi promittens cum tutore super 

habita et habenda ratam servare. Testes Uden et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 172v 06 di 17-07-1403. 

Godefridus Dunnecoppe beloofde aan Johannes gnd Hessel van Boert 14¼ Gentse 

nobel of de waarde met Allerheiligen aanstaande (do 01-11-1403) te betalen. 

 

Godefridus Dunnecoppe promisit super omnia Johanni (dg: He) dicto Hessel 

van Boert XIIII Gentsche nobel et quartam partem unius Gentsche nobel seu 

valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Uden et 

Roesmont datum 3a post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 172v 07 di 17-07-1403. 

Nijcholaus van Deijle beloofde aan Johannes Rover zvw Paulus Rover 

Teschmaker van Vladeracken 28 nieuwe Gelderse gulden of de waarde in ander 

paijment met Sint-Egidius-Abt aanstaande (za 01-09-1403) te betalen. 

 

(dg: Robber) Nijcholaus de Deijle promisit super omnia Johanni Rover 

filio quondam Pauli Rover Teschmaker de Vladeracken XXVIII nuwe Gelre 

gulden seu valorem in alio pagamento ad festum beati Egidii abbatis 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Roesmont datum 3a post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 172v 08 di 17-07-1403. 

Destijds had Henricus zvw Henricus van Uden de jongere {een van de 

testerende schepenen} alle goederen van Gerardus van Berkel, die hij heeft 

en zal verkrijgen, gerechtelijk gekocht van Godefridus Ketellere. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus van Uden de jongere droeg thans over aan 

de secretaris (dg: tbv) een b-erfcijns van 20 schelling geld dat in Den 

Bosch ten tijde gemeenlijk gebruikelijk zal zijn, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis en 

erf van Gheerlacus zv Egidius zvw Gheerlacus, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, welke cijns aan Nijcholaus van Berkel was verkocht door Metta 

Petri svw Willelmus van Berkel. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Henricus (dg: Uden) filius 

quondam Henrici de Uden junioris omnia bona Gerardi de Berkel ab eodem 

Gerardo ad presens habita et imposterum ab eodem Gerardo habenda et 

acquirenda erga Godefridum Ketellere per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris quas vidimus 

constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus (dg: de 

Uden) filius quondam Henrici de Uden junioris hereditarium censum viginti 

solidorum talis monete que in Busco pro tempore communiter erit usualis 
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solvendum anno quolibet pro una medietate nativitatis Domini et pro 

reliqua medietate nativitatis beati Johannis baptiste de domo et area 

Gheerlaci filii Egidii filii quondam Gheerlaci sita in Busco in vico 

dicto Colperstrate venditum Nijcholao de Berkel a Metta Petri sorore 

quondam Willelmi de Berkel prout in litteris hereditarie supportavit mihi 

(dg: ad opus) cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes dictus Henricus de 

Uden et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 172v 09 di 17-07-1403. 

Johannes van Orthen zvw Willelmus beloofde aan Johannes Pijnge 75 nieuwe 

Gelderse gulden (dg: of de waarde) 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, met Kerstmmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes de Orthen filius quondam Willelmi promisit super omnia Johanni 

Pijnge LXXV nuwe Gelre gulden (dg: seu valorem) #IX botdrager vel X 

Vleemsche placken pro quolibet gulden computato# ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 172v 10 di 17-07-1403. 

Petrus van Vucht zvw Petrus van Sint Odomarus en Rodolphus van den Zande 

beloofden aan Jacobus van Kessel zvw Johannes 57 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Petrus de Vucht filius quondam Petri de Sancto Odomaro et Rodolphus van 

den Zande promiserunt indivisi super omnia Jacobo de Kessel filio quondam 

Johannis LVII novos Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Coptiten et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 172v 11 di 17-07-1403. 

Theodericus Berwout droeg over aan Franco van Mirabello, tbv Aleijdis 

Bernieri mv de na te noemen broers Theodericus en Gerardus, 50 Gelderse 

gulden, aan hem beloofd door de gebroeders Theodericus en Gerardus, kvw 

Barnierus gnd Andries soen, en Johannes van Ghemert. 

 

Theodericus Berwout quinquaginta Gelre gulden promissos sibi a Theoderico 

et Gerardo fratribus liberis quondam Barnieri dicti Andries soen et 

Johanne de Ghemert prout in litteris legitime supportavit Franconi de 

Mirabello ad opus Aleijdis Bernieri matris dictorum Theoderici et Gerardi 

cum litteris et jure. Testes Dijnther et Uden datum 3a post divisionis! 

apostolorum. 

 

1183 f.173r. 

 quarta post divisionem apostolorum: woensdag 18-07-1403. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 19-07-1403. 

 

BP 1183 f 173r 01 wo 18-07-1403. 

Aleijdis ndv Theodericus Rover, door voornoemde Theodericus verwekt bij Oda 

Beckers, wv Henricus zvw Herbertus Truden soen van Kessel droeg over aan de 

gebroeders Gerlacus en Arnoldus Rover Boest (1) haar vruchtgebruik in alle 

goederen van wijlen voornoemde Henricus, waarin hij was overleden, (2) al 

haar goederen, die zij heeft of zal verkrijgen. 

 

Aleijdis filia naturalis Theoderici Rover ab eodem Theoderico et Oda 

Beckers pariter genita relicta quondam Henrici filii quondam Herberti 

Truden soen de Kessel cum tutore usufructum sibi competentem in omnibus 

bonis dicti #quondam# Henrici in quibus idem quondam Henricus decessit 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque omnia et singula bona 

sua mobilia et immobilia hereditaria et parata ab ea ad presens habita et 

imposterum ab ea habenda et acquirenda quocumque locorum consistentia 

sive sita ut ipsa dicebat hereditarie supportavit Gerlaco et Arnoldo 
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Rover Boest fratribus promittens cum tutore super habita et habenda ratam 

servare. Testes Dijnther et Roesmont datum quarta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1183 f 173r 02 do 19-07-1403. 

Ricoldus Mersman zvw Arnoldus Mersman de oudere beloofde aan Gerardus Vilt 

zvw Gerardus Vilt van Ussen 500 oude Franse schilden met H.Maria-Hemelvaart 

aanstaande (wo 15-08-1403) te betalen. De brief overhandigen aan voornoemde 

Ricoldus, tenzij hij in tussentijd overlijdt. 

 

Ricoldus Mersman filius quondam Arnoldi Mersman senioris promisit super 

omnia Gerardo Vilt filio quondam Gerardi Vilt de Ussen quingentos aude 

scilde Francie ad assumptionem Marie proxime futurum persolvendos. Testes 

Coptiten et Broeder datum quinta post divisionem apostolorum. Et tradetur 

littera dicto Ricoldo nisi interim decesserit. 

 

BP 1183 f 173r 03 do 19-07-1403. 

Hr Arnoldus van der Dussen ridder maande 3 achterstallige jaren van 

b-erfrenten die aan hem behoren, geschat op een totaal van 114 pond 5 

schelling 3 penningen, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, welke cijnzen eertijds waren van de 

heer van Boxtel en betaald worden door verschillende personen deels met 

Sint-Lambertus-Martelaar en deels met Kerstmis, gaande uit verschillende 

erfgoederen onder de villa van Oijen. 

 

Dominus Arnoldus (dg: Rover) van der Dussen miles (dg: hereditarios) 

annuos et perpetuos redditus #ad se spectantes# ad summam centum librarum 

quatuordecim librarum quinque solidorum et trium denariorum grosso 

Turonensi denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in 

hiis computato qui census quondam fuerant domini de Bucstel et solvuntur 

annuatim partim Lamberti martiris et partim nativitatis Domini a diversis 

personis et de diversis hereditatibus infra villam de Oijen situatis 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 173r 04 do 19-07-1403. 

Voornoemde hr Arnoldus machtigde Gerardus van Houthem zijn cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden te manen. 

 

-. 

Dictus dominus Arnoldus dedit Gerardo de Houthem potestatem et mandatum 

speciale monendi suos census redditus et pacciones et credita sua que 

sibi debentur ac debebuntur a personis quibuscumque quacumque occacione 

et cum hiis etc usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 173r 05 do 19-07-1403. 

Baudekinus van Alem beloofde aan Gerardus Heerken 35 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404) te betalen. 

 

-. 

Baudekinus de Alem promisit super omnia Gerardo Heerken XXXV nuwe Gelre 

gulden seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 173r 06 do 19-07-1403. 

Johannes die Koc Willems soen en Willelmus Bijeken zvw Godefridus van der 

Graft van Lijttoijen beloofden aan Johannes Loze zvw Bartholomeus Meeus 

Wedigen, tbv zijn broer Bartholomeus, 28 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404) te betalen. 

 

Johannes die Koc Willems soen Willelmus Bijeken filius quondam Godefridi 

van der Graft de Lijttoijen promiserunt #indivisi# super omnia Johanni 



Bosch’ Protocol jaar 1403 05. 

 

133 

Loze filio quondam Bartholomei Meeus Wedigen ad opus Bartholomei sui 

fratris XXVIII nuwe Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 173r 07 do 19-07-1403. 

Johannes van der Graft Otten soen en zijn broer Petrus beloofden aan 

voornoemde Johannes Loze zvw Bartholomeus Meeus Wedigen, tbv zijn 

voornoemde broer Bartholomeus, 28½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404) te betalen  

 

Johannes van der Graft Otten soen et Petrus eius frater promiserunt 

indivisi super omnia dicto Johanni die Loze ad opus dicti Bartholomei sui 

fratris XXVIII et dimidium nuwe Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 173r 08 do 19-07-1403. 
Vergelijk RAT cartularium H.Geest Oisterwijk, 727, inv.nr. 1, f. 49v/50r. 

Arnoldus Cleijnael verkocht aan Willelmus den Becker van Oesterwijc en zijn 

vrouw Jutta dv Willelmus Pagge, tbv hen en hun kinderen, 4 lopen rogge 

b-erfpacht, maat van Oisterwijk, die behoorden aan Nijcholaus van der 

Eijcken en die Johannes Lombart met Lichtmis moest leveren aan voornoemde 

Nijcholaus, gaande uit (1) een hofstad en tuin, in Haaren, tussen Agnes van 

der Eijcken enerzijds en Henricus Lombart anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Henricus en met het andere eind aan de gemeint, 

(2) de helft van een stuk land, gnd die Driesch, in Oisterwijk, tussen een 

gemene weg enerzijds en voornoemde Henricus Lombarts anderzijds, met een 

eind strekkend aan Luijtgardis van den Loe en met het andere eind aan 

voornoemde Agnes van der Eijcken, welke 4 lopen rogge voornoemde Arnoldus 

Cleijnael gekocht had van voornoemde Nijcholaus van der Eijcken. 

 

Arnoldus Cleijnael (dg: hereditariam paccionem) quatuor lopina siliginis 

hereditarie paccionis #mensure de Oesterwijc# que spectabant ad 

Nijcholaum van der Eijcken (dg: que) et que Johannes Lombart dicto 

Nijcholao solvere tenebatur annuatim purificationis de et ex domistadio 

et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de Haren inter hereditatem 

Agnetis van der Eijcken ex uno et inter hereditatem Henrici Lombart ex 

alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici et cum reliquo 

fine ad communitatem atque (dg: ex) de medietate pecie terre dicte die 

Driesch site in dicta parochia inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici Lombarts ex alio tendentis cum uno fine (dg: 

Lu) ad hereditatem Luijtgardis van den Loe et cum reliquo fine ad 

hereditatem Agnetis van der Eijcken predicte que quatuor lopina siliginis 

dictus Arnoldus Cleijnael erga dictum Nijcholaum van der Eijcken emendo 

acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo den Becker de 

Oesterwijc et Jutte eius uxori (dg: fili) filie Willelmi Pagge (dg: ?et) 

ad opus eorum et ad opus liberorum dictorum Willelmi Becker et Jutte sue 

uxoris genitorum et generandorum promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali conditione quod dicti coniuges et 

alter eorum diutius vivens in humanis dicta quatuor lopina siliginis 

dicte paccionis mensure predicte quoad vixerint integraliter levabunt et 

percipient videlicet post decessum dictorum coniugum amborum dicta 

quatuor lopina siliginis dicte hereditarie paccionis ad dictos liberos 

genitos et generandos hereditario jure spectabunt (dg: e) succedent et 

devolventur. Testes Aa et Broder datum quinta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1183 f 173r 09 do 19-07-1403. 

Egidius zvw Goeswinus Jacops soen van Erpe overkocht aan Willelmus van den 

Elsen een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd die Hildbrake, beiderzijds 

tussen Elizabeth wv Ywanus Koc en haar kinderen, met een eind strekkend aan 

een gemene weg, belast met 1 oude groot Tournoois aan Arnoldus Hoernken. 
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Egidius (dg: Goeswijns) filius quondam Goeswini Jacops soen de Erpe 

peciam terre (dg: d) sitam in parochia de Erpe ad locum dictum die 

Hildbrake inter hereditatem Elizabeth relicta! quondam Ywani Koc et eius 

liberorum ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad 

communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo van den Elsen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno 

grosso Turonensi antiquo Arnoldo Hoernken annuatim exinde de jure 

solvendo ut dicebat. Testes Uden et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 173r 10 do 19-07-1403. 

Yudocus Bruijstens en Gerardus zv Theodericus Bauderics beloofden aan 

Johannes Pijngen 18 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens et Gerardus filius Theoderici Bauderics promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Pijngen XVIII Gentsche nobel #seu valorem# 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Coptiten 

datum supra. 

 

BP 1183 f 173r 11 do 19-07-1403. 

Johannes zvw Willelmus van den Perre droeg over aan Ambrosius gnd Broes zvw 

Ambrosius gnd Broes Guedelden soen (1) een lijfrente van 4 oude Gelderse 

gulden of ander paijment van dezelfde waarde, die Ambrosius gnd Broes zv 

Aleijdis gnd Broes beloofd had aan Johannes zvw Willelmus gnd van den Perre 

en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes van Overmeer of de langstlevende, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Ambrosius, die 

hij heeft of zal verkrijgen, (2) een lijfrente van 4 oude Gelderse gulden 

of ander paijment van dezelfde waarde, die Godefridus van Overmere zv 

Johannes beloofd had aan voornoemde Johannes zvw Willelmus van den Perre en 

zijn vrouw Mechtildis {f.173v} of de langstlevende, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Godefridus, die hij heeft 

of zal verkrijgen, (3) een lijfrente van 4 oude Gelderse gulden of ander 

paijment van dezelfde waarde die Heijmericus van Overmere en zijn 

natuurlijke zoon Godefridus beloofd hadden aan voornoemde Johannes en zijn 

vrouw Mechtildis of de langstlevende, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Heijmericus en zijn natuurlijke zoon 

Godefridus, die zij hebben of zullen verkrijgen. 

 

Johannes filius quondam Willelmi van den Perre annuam et vitalem 

pensionem quatuor antiquorum aureorum florenorum communiter aude (dg: 

scilde) #gulden# vocatorum monete Gelrie boni auri et iusti ponderis seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quam Ambrosius dictus Broes filius 

Aleijdis dicte Broes promisit #super habita et habenda# se daturum et 

soluturum Johanni filio quondam Willelmi dicti van den Perre et Mechtildi 

sue uxori filie quondam Johannis de Overmeer anno quolibet ad vitam 

dictorum Johannis et Mechtildis seu alterius eorundem diutius viventis in 

humanis et non ultra nativitatis Domini de et ex omnibus et singulis 

bonis dicti Ambrosii ab eo ad presens habitis ac imposterum ab eo 

habendis et acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

in litteris atque vitalem pensionem quatuor aureorum florenorum 

antiquorum communiter aude gulden vocatorum monete Gelrie boni auri et 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quam Godefridus de 

Overmere filius Johannis promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dictis Johanni filio quondam Willelmi van den Perre et 

Mechtildi sue uxori anno quolibet ad vitam 

 

1183 f.173v. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 19-07-1403. 

 

BP 1183 f 173v 01 do 19-07-1403. 
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eorundem Johannis et Mechtildis seu alterius eorundem diutius viventis et 

non ultra nativitatis Domini de et ex omnibus et singulis bonis predicti 

Godefridi ab eo ad presens habitis et imposterum ab eo habendis et 

acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris 

necnon vitalem pensionem quatuor antiquorum aureorum florenorum 

communiter aude gulden vocatorum monete Gelrie boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quam Heijmericus de 

Overmere et Godefridus eius filius naturalis promiserunt indivisi super 

habita et habenda et acquirenda se daturos et soluturos dictis Johanni et 

Mechtildi sue uxori anno quolibet ad vitam eorundem Johannis et 

Mechtildis seu alterius eorundem diutius viventis in humanis et non ultra 

nativitatis Domini ex omnibus et singulis bonis dictorum Heijmerici et 

Godefridi sui filii naturalis ab eis !presens habitis ac imposterum ab 

eis habendis et acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

prout in litteris #legitime supportavit# Ambrosio dicto Broes filio 

quondam Ambrosii dicti Broes Guedelden soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Danijel et Broder datum quinta post (dg: divisionem) 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 173v 02 do 19-07-1403. 

Johannes zvw Willelmus van den Perre verkocht aan eerstgenoemde Ambrosius 2 

kisten, 2 bedden gnd smaelbedden met toebehoren, 2 koperen potten, 2 kleine 

ketels, 1 grote ketel gnd brouwketel, 1 troch en ander huisraad dat 

tegenwoordig staat in het huis van voornoemde Johannes, in Geffen, tussen 

Petrus van Hoesden enerzijds en Rodolphus Bubbe Wijnrics soen anderzijds, 

en 2 koeien van voornoemde Johannes, 2 stuks vee waarvan één gnd 

“eenewijnter runt” en het andere kalf, en 2 varkens die aan voornoemde 

Johannes behoren. 

 

+. Solvit. 

Johannes filius quondam Willelmi van den Perre duo scrinea duos lectos 

dictos smaelbedden cum suis (dg: li) attinentiis duas ollas eneas et duos 

(dg: cab) cacabos parvos et unum cacabum maiorem dictum brouketel atque 

unum troch atque cetera domicilia consistentia (dg: in do) ad presens in 

domo (dg: dicti Johannis habita) ipsius Johannis site! in parochia de 

Geffen inter hereditatem Petri de Hoesden ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Bubbe Wijnrics soen ex alio atque duas vaccas dicti Johannis 

atque duas (dg: pecudes) pecias pecudum quarum una eenewijnter runt et 

altera een calf dicte sunt necnon duos porcos ad eundem Johannem 

spectantes ut dicebat legitime et hereditarie vendidit primodicto 

Ambrosio etc promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 173v 03 do 19-07-1403. 

Ambrosius gnd Broes zvw Ambrosius gnd Broes Guedelden soen beloofde aan 

voornoemde Johannes Willems soen van den Perre dat voornoemde Mechtildis, 

wettige ev voornoemde Johannes en dvw Johannes van Overmere, en erfgenamen 

van voornoemde Mechtildis nimmer rechten zullen doen gelden op goederen van 

voornoemde Johannes Willems soen van den Perre, die hij thans heeft en 

later zal verkrijgen, en dat hij, dus eerstgenoemde Ambrosius, voornoemde 

Johannes Willems soen van den Perre en zijn erfgenamen schadeloos zal 

houden van alle aanspraken van de kant van voornoemde Mechtildis of haar 

erfgenamen, wegens voornoemde goederen. 

 

Ambrosius dictus Broes filius quondam Ambrosii dicti Broes Guedelden soen 

promisit super omnia habita et habenda dicto Johanni Willems soen van den 

Perre quod ipse primodictus Ambrosius dictam Mechtildem uxorem legitimam 

dicti Johannis filiam quondam Johannis de Overmere et quoscumque heredes 

dicte Mechtildis perpetue tales habebunt! quod ipsi numquam presument se 

jus habere in quibuscumque bonis dicti Johannis Willems soen van den 

Perre ab eo ad presens habitis et imposterum ab eodem habendis et 
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acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis quodque eciam 

primodictus Ambrosius dictum Johannem Willems soen van den Perre et (dg: 

suos he) quoscumque ipsius heredes ab omnibus impetitionibus ipsis et 

supra eorum hereditates et bona fiendis ac eventuris ex parte dicte 

Mechtildis vel eius heredum occacione dictorum bonorum aut inde 

emergentium et a dampnis in quantum #dictus Johannes# huiusmodi dampna 

per legitimos testes probari poterint! indempnem observare (dg: dictis 

tamen) vendicionibus #tamen# et supportationibus primodicto Ambrosio 

hodierna die factis in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 173v 04 do 19-07-1403. 

Johannes zvw Henricus Louwer droeg over aan zijn oom Johannes zv Johannes 

van Hamont het momberschap over zijn zusters Heijlwigis en Agnes, dvw 

voornoemde Henricus, en hun goederen. 

 

Johannes filius quondam Henrici Louwer mamburnitatem sibi competentem in 

Heijlwige et Agnete suis sororibus #filiabus dicti quondam Henrici# et in 

eorum bonis quibuscumque ut dicebat legitime supportavit Johanni filio 

Johannis de Hamont suo avonculo promittens super omnia ratam. !Testes 

Dijnther et Roesmont datum quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 173v 05 do 19-07-1403. 

Johannes van Vucht handschoenmaker beloofde aan Arnoldus zv Arnoldus van 

Andel 44 Engelse nobel of de waarde in goud met Kerstmis aanstaande (di 25-

12-1403) te betalen. 

 

Johannes de Vucht cijrothecarius promisit super omnia Arnoldo filio 

Arnoldi de Andel XLIIII Engels #nobel# seu valorem in auro ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Danijel et Broder datum 

quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 173v 06 do 19-07-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Posteel droeg over aan Mechtildis Posteels wv 

Godescalcus Roesmont een b-erfcijns van 2 gouden franken of ander paijment 

van dezelfde waarde en 2 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, 

gaande uit (1) een akker lands, 4 lopen rogge groot, van Johannes van den 

Goer, in Bakel, naast de plaats gnd Bij den Goer, tussen voornoemde 

Johannes van den Goer enerzijds en kinderen gnd van den Goer anderzids, (2) 

een stukje {niets ingevuld}, in Bakel, naast de plaats gnd Bij den Goer, 

tussen een gemene weg enerzijds en Ghevardus Didden soen anderzijds, welke 

cijns wijlen Heijlwigis evw voornoemde Willelmus Posteel, tbv haar 

voornoemde man Willelmus, gekocht had van voornoemde Johannes van den Goer, 

en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Posteel hereditarium censum duorum 

denariorum aureorum (dg: antiquorum) communiter francken vocatorum boni 

auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem valoris atque 

duorum caponum solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendum 

ex quodam agro terre quatuor lopinos siliginis annuatim in semine 

capiente Johannis van den Goer sito in parochia de Bakel iuxta locum 

dictum Bij den Goer inter hereditatem dicti Johannis van den Goer ex uno 

et inter hereditatem liberorum dictorum van den Goer ex alio atque ex !ex 

quadam pecia !sita in parochia et loco predictis inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem Ghevardi Didden soen ex alio quem censum 

Heijlwigis (dg: quondam ux) quondam uxor Willelmi quondam Posteel 

predicti ad opus eiusdem Willelmi sui mariti erga dictum Johannem van den 

Goer emendo acquisierat prout in litteris et quem nunc ad se integraliter 

spectare dicebat hereditarie supportavit Mechtildi Posteels relicte 

quondam Godescalci Roesmont cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Willelmi Posteels sui patris et quorumcumque heredum eiusdem 
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quondam Willelmi Posteel deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.174r. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 19-07-1403. 

 in crastino Jacobi apostoli: do 26-07-1403. 

 

BP 1183 f 174r 01 do 19-07-1403. 

Hr Godefridus van Conden priester van Lithoijen, Johannes Roelen zvw 

Johannes Roelens, Laurencius die Hollander en Henricus zvw Henricus Wouters 

soen beloofden aan hr Gerardus van den Hoeve investiet van Lithoijen, hr 

Johannes Bac kanunnik van Sint-Jan in Den Bosch en Theodericus Scalpert 105 

2/3 Brabantse dobbel mottoen, 2 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus 

of de waarde voor 1 Brabantse dobbel mottoen gerekend, en 4 mud gerst, 

Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een helft met Sint-Petrus-Stoel (vr 

22-02-1404) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404). 

 

-. 

Dominus Godefridus de Conden presbiter de Lijttoijen Johannes Roelen 

filius quondam Johannis Roelens Laurencius die Hollander et Henricus 

filius quondam Henrici Wouters soen promiserunt indivisi super omnia (dg: 

domino) domino Gerardo van den Hoeve investito de Lijttoijen domino 

Johanni Bac canonico sancti Johannis in Busco et Theoderico Scalpert seu 

eorum alteri centum Brabants dobbel et quinque Brabant dobbel mottoen et 

duas 3as partes unius Brabant dobbel mottoen scilicet duos florenos 

Hollandie monete comitis Willelmi seu valorem pro quolibet Brabant dobbel 

mottoen computato atque quatuor modios ordei mensure de Busco (dg: ad 

Petri ad) mediatim ad Petri ad cathedram et mediatim penthecostes proxime 

futurum et ad Buscum tradendos. Testes (dg: Danijel et #Dijnther#) 

Roesmont #et Broeder# datum quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 174r 02 do 26-07-1403. 

Rijcoldus Willems soen droeg over aan Weijndelmoedis dvw Cristianus van den 

Straten een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Johannes nzvw 

Johannes Houbraken beloofd had aan voornoemde Rijcoldus Willems soen, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 4 lopen 10 roeden roggeland, in 

Schijndel, ter plaatse gnd die Scoetsche Hoeve, tussen Rutgherus gnd van 

den Schoet enerzijds en voornoemde Rijcoldus anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, (2) de helft van de sloten aan beide zijden 

van voornoemde 4 lopen 10 roeden. Voornoemde Rijcoldus en zijn schoonzoon 

Johannes zvw Petrus Wouters soen beloofden het onderpand van waarde te 

houden en in Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Rijcoldus Willems soen hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam paccionem Johannes filius naturalis quondam 

Johannis Houbraken promisit se daturum et soluturum dicto Rijcoldo 

Willems soen hereditarie purificationis ex quatuor lopinatis et decem 

virgatis terre siliginee sitis in parochia de Scijnle in loco dicto die 

Scoetsche Hoeve inter hereditatem Rutgheri dicti van den Schoet ex uno et 

inter hereditatem dicti Rijcoldi ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam atque ex medietate fossatorum ex utroque latere dictarum 

quatuor lopinatarum et decem virgatarum terre situatorum prout in 

litteris hereditarie supportavit Weijndelmoedi filie quondam Cristiani 

van den Straten cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper dictus Rijcoldus 

et Johannes filius quondam Petri Wouters soen gener dicti Rijcoldi 

indivisi super omnia sufficientem facere testes (dg: datum supra) et in 

Busco tradere. Testes Roesmont !datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1183 f 174r 03 do 19-07-1403. 

De broers Henricus en Arnoldus, kvw Arnoldus van Stiphout, Johannes 
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Lambrechts soen van Lee ev Mechtildis, en Willelmus van den Elsen ev 

Heijlwigis, dvw voornoemde Arnoldus, verkochten aan Marcelius zvw Alardus 

Selen soen van Os, tbv hr Willelmus van Aa ridder, een b-erfpacht van 15 

lopen rogge en 15 lopen gerst, maat van Oirschot, die wijlen voornoemde 

Arnoldus van Stiphout beurde, gaande uit goederen van wijlen hr Willelmus 

van Den Bosch ridder die later behoorden aan de heer van Perwijs, in 

Oirschot, welke goederen voornoemde hr Willelmus van Aa ridder later 

verworven had van de heer van Perwijs. 

 

Henricus Arnoldus fratres liberi quondam Arnoldi de Stiphout Johannes 

Lambrechts soen van Lee maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

et Willelmus van den Elsen maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filiarum dicti quondam Arnoldi hereditariam paccionem quindecim 

lopinorum siliginis et quondecim lopinorum ordei mensure de Oerscot quam 

(dg: dictus Willelmus) dictus quondam Arnoldus de Stiphout solvendam 

habuit annuatim et hereditarie ex bonis quondam domini Willelmi de Busco 

militis et que postea ad dominum de Pereweijs sit[is] in parochia de 

Oerscot spectabant et que bona dominus Willelmus de Aa miles erga dominum 

de Pereweijs imposterum acquisivit ut dicebant hereditarie {in margine 

sinistra:} #vendiderunt# Marcelio filio quondam Alardi Selen soen de Os 

ad opus dicti domini Willelmi de Aa militis promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Coptiten datum 

quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 174r 04 do 19-07-1403. 

Henricus van Helvoirt zvw Henricus van Helvoirt verkocht aan Eustatius van 

Hedichusen een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die Petrus van der 

Hautart beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan Johannes van 

Orthen zv Theodericus, gaande uit alle goederen van voornoemde Petrus, die 

hij heeft en zal verkrijgen, welke pacht Geerlacus van Zonne zv Arnoldus 

verworven had van voornoemde Johannes van Orthen zv Theodericus, en welke 

pacht eerstgenoemde Henricus van Helvoirt gekocht had van voornoemde 

Geerlacus van Zonne zv Arnoldus. 

 

Henricus de Helvoirt filius quondam Henrici de Helvoirt hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco quam Petrus van der 

Hautart promisit (dg: se daturum et soluturum) super habita et habenda se 

daturum et soluturum Johanni de Orthen filio Theoderici hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam et deliberandam ex omnibus et 

singulis bonis dicti Petri ab eo ad presens habitis et imposterum ab 

eodem habendis et acquirendis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

et quam paccionem (dg: primodictus Gh Henricus de Helvoirt filio! quondam 

Henrici de Helvoirt erga Gerlacum de Zonne filium Arnoldi emendo 

acquisierat) Geerlacus de Zonne filius Arnoldi erga dictum Johannem de 

Orthen filium Theoderici acquisivit et quam paccionem trium modiorum 

siliginis dicte mensure primodictus Henricus de Helvoirt erga prefatum 

Geerlacum de Zonne filium Arnoldi emendo acquisierat prout hec in 

quibusdam litteris continetur hereditarie vendidit Eustatio de Hedichusen 

supportavit cum #omnibus# litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare ex! obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Aa et 

Coptiten datum quinta post divisionem apostolorum). 

 

BP 1183 f 174r 05 do 19-07-1403. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde en 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen en in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori centum Hollant gulden 

monete comitis Willelmi seu valorem et III modios siliginis mensure de 

Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 
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Testes. 

 

BP 1183 f 174r 06 do 19-07-1403. 

Petrus van der Hautart beloofde aan voornoemde Eustatius van Hedichusen 100 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 3 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen en in 

Den Bosch te leveren. 

 

Petrus van der Hautart promisit super omnia dicto Eustatio de Hedichusen 

centum Hollant gulden monete comitis Willelmi seu valorem et III modios 

siliginis mensure de Busco ad Remigii proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes. 

 

BP 1183 f 174r 07 do 19-07-1403. 

Nijcholaus Wouters soen, zijn broer Walterus en Johannes die Hoel beloofden 

aan Henricus die Wilde brouwer, gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Pasen 

(zo 15-04-1403), elk jaar met Sint-Martinus, voor het eerst met Sint-

Martinus aanstaande, 31½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen, 

dat zij een kamp gnd Roempots Camp, behorend aan voornoemde Henricus die 

Wilde, in Maren, ter plaatse gnd Pandelaer, in het vierde jaar niet zullen 

bezaaien en dat zij de sloten aan beide einden van voornoemd kamp, die bij 

dit kamp horen, zullen onderhouden. 

 

Nijcholaus Wouters soen Walterus eius frater et Johannes die Hoel 

promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Henrico die 

Wilde braxatori ad spacium quatuor annorum festum pasche proxime 

preteritum (dg: ultra quatuor annos) sine medio subsequentium anno 

quolibet dictorum quatuor annorum XXXI et dimidium nuwe Gelre gulden seu 

valorem Martini #hyemalis# et pro primo termino Martini hyemalis proxime 

futurum et sic deinceps dictis quatuor annis durantibus tali conditione 

quod dicti Nijcholaus Walterus fratres et Johannes die Hoel quendam 

campum dictum Roempots Camp ad dictum Henricum die Wilde spectantem situm 

in parochia de Maren (dg: inter l) ad locum dictum Pandelaer prout ibidem 

situs est (dg: ultimo) in #ultimo# quarto anno dictorum quatuor annorum 

non seminabunt et quod ipsi (dg: fossata aqueduct) fossata ad utrumque 

finem dicti campi consistentia et ad eundem campum spectantia dictis 

quatuor annis tenebunt et observabunt in bona et laudabili dispositione 

coram circumspectione dicta scouwe cum instrumentis dictis zicht ende 

zeijssen sic quod dicto Henrico die Wilde dampna exinde non eveniant 

quovis modo in futurum. Testes Aa et Coptiten datum quinda! post 

divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 174r 08 do 19-07-1403. 

Henricus zvw Egidius van Craendonc van Heze en van Leende beloofde Johannes 

zvw Franco van Geldorp schoenmaker en zijn goederen te ontlasten van een 

b-erfrente die spruit uit een dienstverlening gnd coermede, die wijlen 

Mechtildis dvw Reijnerus voller van Leende eertijds wettige ev voornoemde 

Johannes verschuldigd was aan de jonker van Balsengijs zvw hr Theodericus 

Loef van Huerne. 

 

Henricus filius quondam Egidii de (dg: Craend) Craendonc de Heze et de 

Leende promisit super omnia Johanni #filio quondam Franconis# de Geldorp 

sutori quod ipse Henricus dictum Johannem #et bona sua quecumque# a 

quodam hereditario redditu proveniendo occacione cuiusdam servitutis 

dicte coermede quem quondam Mechtildis filia quondam {in margine 

sinistra:} #Reijneri fullonis de Leende# olim legitima uxor dicti 

Johannis tenebatur #{#}hier BP 1183 f 174r 09 invoegen# (dg: domino de 

Theoderico Loef de Hoerne #et suis heredibus#) ut dicebat quitabit in 

perpetuum et penitus ab illis redditu et servitutue dicta coermede 

indempnem servabit. Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 
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BP 1183 f 174r 09 do 19-07-1403. 

{#} domicello de Balsengijs filio domini quondam Theoderici (dg: de Hoe) 

Loef de Huerne. 

 

1183 f.174v. 

 quinta post divisionem apostolorum: donderdag 19-07-1403. 

 sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1403. 

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

 

BP 1183 f 174v 01 do 19-07-1403. 

Ghisbertus van den Zule van Huesden verklaarde van Henricus zv Paulus Rover 

Teschmaker ontvangen te hebben 33 Gentse nobel in afkorting van 66 Gentse 

nobel, aan voornoemde Ghisbertus beloofd door voornoemde Henricus en 

Johannes van Vucht handschoenmaker. 

 

Solvit 1 boddrager. 

Ghisbertus van den Zule de Huesden palam recognovit se ab Henrico filio 

Pauli Rover Teschmaker recepisse XXXIII Gentsche nobel in abbreviationem 

LXVI Gentsche nobel promissorum dicto Ghisberto ab Henrico predicto et 

Johanne de Vucht cijrothecario prout in litteris. Testes Aa et Coptiten 

datum quinta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 174v 02 do 19-07-1403. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan Petrus zv Ghibo Kesselman 24½ nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) 

te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit super omnia (dg: Jacob) Petro filio 

Ghibonis Kesselman XXIIII et dimidium nuwe Gelre gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Roesmont et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 174v 03 vr 27-07-1403. 

Willelmus Zorgen van Eijndoven zvw Henricus Zorghe verkocht aan Arnoldus 

Noudeken zvw Arnoldus Noudeken van Eijndoven een beemd van wijlen 

voornoemde Henricus, gnd Tombroec, in Tongelre, tussen Cristianus 

sCondermans van Eijndoven enerzijds en voornoemde Willelmus Zorgen 

anderzijds, met een eind reikend aan voornoemde Arnoldus Noudekens en met 

het andere eind aan Henricus van den Bogarde van Tongerle, zoals afgepaald, 

belast met (1) een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Eindhoven, (2) 

de helft van ¼ deel van 6 schelling 1 penning oude cijns aan het kapittel 

van Sint-Petrus in Oirschot, (3) de helft van 5 schelling 8 penning en 5 

penning aan de kerk van Tongerle. De koper zal voornoemde beemd aan de kant 

richting erfgoed van voornoemde verkoper omwallen vanaf het midden van een 

paal die daar staat tot aan de akker van Henricus van den Hagen. Voornoemde 

Willelmus Zorge verleent voornoemde Arnoldus Noudeken recht van weg vanaf 

voornoemde beemd over zijn erfgoed dat daar ligt tot aan erfgoed van 

voornoemde Henricus van der Hagen. 

 

Willelmus Zorgen de Eijndoven filius quondam Henrici Zorghe quoddam 

pratum dicti quondam Henrici dictum Tombroec situm in parochia de 

Tongelre inter hereditatem Cristiani sCondermans de Eijndoven ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Zorgen predicti ex alio tendens cum uno fine 

ad hereditatem Arnoldi Noudekens (dg: ex uno) et cum reliquo fine ad 

hereditatem Henrici van den Bogarde de Tongerle prout ibidem situm est 

(dg: u) et limitatum ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo 

Noudeken filio (dg: f) quondam Arnoldi Noudeken de Eijndoven promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: censu 

domino) hereditaria paccione sedecim lopinorum siliginis mensure de 

Eijndoven atque medietate quarte partis sex solidorum et unius denarii 

antiqui census capitulo sancti Petri Oerscottensis necnon medietate 
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quinque solidorum octo denariorum et quinque denariorum ecclesie de 

Tongerle annuatim (dg: nunc deinceps) exinde solvendis ut dicebat tali 

conditione quod dictus (dg: emptor) #venditor# dictum pratum in 

latitudine versus hereditatem dicti venditoris circumvallare tenebitur a 

medio palo ibidem fixo usque ad agrum Henrici van den Hagen ut ipse 

recognovit {Hier BP 1183 f 174v 04 invoegen}. Testes (dg: Coptiten et) 

Roesmont (dg: datum supra) et Broeder datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1183 f 174v 04 vr 27-07-1403. 

{In margine sinistra. Invoegen in BP 1183 f 174v 03}. 

Tali conditione quod dictus Willelmus Zorge viare tenebitur dictum 

Arnoldum (dg: et) Noudeken scilicet a dicto prato ad et supra suam 

hereditatem ibidem sitam usque ad hereditatem dicti Henrici van der Hagen 

ad minus dampnum quotiens indigebit. 

 

BP 1183 f 174v 05 vr 27-07-1403. 

Arnoldus van der Heijden bakker beloofde aan Egidius Coptiten 80 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te 

betalen. 

 

Arnoldus van der Heijden pistor promisit super omnia Egidio Coptiten LXXX 

nuwe Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dijnther et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 174v 06 vr 27-07-1403. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven beloofde aan 

Johannes Scroijlman, tbv hem en hr Johannes Maerscalc investiet van 

Schijndel, 26 Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde, een helft 

te betalen met Lichtmis (za 02-02-1404) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven promisit 

super omnia Johanni Scroijlman ad opus sui (verbeterd uit: dui) et ad 

opus domini Johannis Maerscalc investiti de Scijnle seu ad opus alterius 

eorundem XXVI Hollant gulden monete Willelmi seu valorem mediatim 
!mediatim purificationis et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. 

Testes Aa et Dijnther datum supra. 

 

BP 1183 f 174v 07 vr 20-07-1403. 

Johannes Sticker droeg over aan zijn zoon Hermannus zijn deel in een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Johannes van Cleve van Berlikem 

beloofd had aan zijn broer Arnoldus zvw Andreas zv Godefridus van Berlikem, 

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

uit een stuk beemd, ongeveer 7½ bunder groot, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroec, tussen kv Truda van Best enerzijds en Bruijstinus svv Johannes 

van Berlikem anderzijds, welke cijns van 40 schelling Arnoldus zv Johannes 

Bessellen gekocht had van voornoemde Arnoldus zvw Andreas zv Godefridus van 

Berlikem en van welke b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld Johannes 

Bessellen, Theodericus van Meghen en Matheus Brenthens afstand hadden 

gedaan tbv voornoemde Johannes Sticker en zijn zoon Hermannus. 

 

Johannes Sticker totam partem et omne jus sibi quovis !competentes in 

hereditario censu quadraginta solidorum monete quem Johannes de Cleve de 

Berlikem (dg: promi frater Arnoldi filii quondam Andree filii Godefridi 

de Berlikem promisit prrefato Arbnoldo suo fratri) promisit se daturum et 

soluturum Arnoldo filio quondam Andree filii Godefridi de Berlikem suo 

fratri hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis ex 

quadam pecia prati septem et dimidium bonaria vel circiter continente 

sita in parochia de Berlikem ad locum dictum Lengsbroec inter hereditatem 

liberorum Trude de Best ex uno et inter hereditatem Bruijstini soceri 

Johannis de Berlikem ex alio prout in litteris et quem censum #XL 
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solidorum# Arnoldus filius Johannis Bessellen erga prefatum Arnoldum 

filium quondam Andree filii Godefridi de Berlikem emendo acquisierat 

prout in aliis litteris et super quo dicto hereditario censu quadraginta 

solidorum dicte monete Johannes Bessellen Theodericus de Meghen et 

Matheus Brenthens et super toto jure ad opus dicti Johannis Sticker et 

Hermanni sui filii hereditarie renunciaverunt prout in aliis litteris 

eciam continetur hereditarie supportavit dicto Hermanno suo filio cum 

dictis litteris et jure promittens super omnia ratam servare !ex 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Roesmont datum 

sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 174v 08 vr 20-07-1403. 
†Willelmus Wijnter 

1. †Hilla (*) †Arnoldus zvw †Johannes Bessellen bv 

Johannes zvw †Johannes Bessellen 

(**) Johannes Sticker 

a. Hermannus 

2. (waarschijnlijk nog een dochter) (*) Johannes van Os zvw Henricus Bars 

Voornoemde Johannes Sticker droeg over aan zijn zoon Hermannus (1) zijn 

vruchtgebruik in een b-erfcijns van 7 pond geld, die Johannes zvw Johannes 

Bessellen beloofd had aan voornoemde Johannes Sticker voor de duur van zijn 

leven en na zijn overlijden aan zijn voornoemde zoon Hermannus, een helft 

te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1a) de 

helft, die aan wijlen Hilla, ev voornoemde Johannes Sticker en dvw 

Willelmus Wijnter en wv Arnoldus zvw voornoemde Johannes Bessellen, 

behoorde in een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes Bessellen, in 

Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, naast erfgoed van wijlen hr 

Godefridus van Ghele priester richting het eind van de Hinthamerstraat, 

(1b) de andere helft, behorend aan voornoemde Johannes zvw Johannes 

Bessellen, in voornoemd huis en erf, welke andere helft voornoemde Johannes 

zvw Johannes Bessellen mede tot onderpand had gesteld tbv voornoemde 

Johannes Sticker en zijn zoon Hermannus, (2) zijn vruchtgebruik in een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, die Johannes van Os zvw 

Henricus Bars beloofd had aan voornoemde Johannes Sticker voor de duur van 

zijn leven en na zijn overlijden aan zijn zoon Hermannus, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (2a) de 

helft, aan voornoemde Johannes Sticker en zijn zoon Hermannus behorend, in 

een huis en erf van wijlen Willelmus Wijnter, in Den Bosch, aan de straat 

gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Jacobus gnd Coppennaij enerzijds en 

erfgoed van Willelmus die Olijsleger anderzijds, (2b) de andere helft, 

behorend aan voornoemde Johannes van Os zvw Henricus Bars, in voornoemd 

huis en erf, welke andere helft voornoemde Johannes van Os mede tot 

onderpand had gesteld tbv voornoemde Johannes Sticker en zijn zoon 

Hermannus. 

 

Dictus Johannes Sticker usufructum sibi competentem in hereditario censu 

septem librarum monete quem Johannes filius quondam Johannis Bessellen 

promisit se daturum et soluturum dicto Johanni Sticker ad eius vitam et 

post eiusdem Johannis Sticker decessum Hermanno (dg: suo) eius filio 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate que ad 

Hillam quondam uxorem dicti Johannis Sticker filiam quondam Willelmi 

Wijnter relictam quondam Arnoldi filii dicti quondam Johannis Bessellen 

hereditario jure spectabat in domo et area eiusdem quondam Johannis 

Bessellen sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter hereditatem 

quondam domini Godefridi de Ghele presbitri versus finem dicti vici 

Hijnthamensis (dg: quam domum et aream prout in litteris) #% hier BP 1183 

f 174v 09 invoegen# atque usufructum sibi competentem in hereditario 

censu XL solidorum dicte monete quem Johannes de Os filius quondam 

Henrici Bars promisit se daturum et soluturum prefato Johanni Sticker 

quamdiu idem Johannes Sticker vixerit in humanis et non ultra et post 

eiusdem Johannis Sticker decessum Hermanno eius filio hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex medietate que spectabat ad 

dictum Johannem Sticker et Hermannum eius filium in domo et area quondam 
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Willelmi Wijnter sita in Busco ad vicum dictum Huls inter hereditatem 

quondam Jacobi dicti Coppennaij ex uno et inter hereditatem Willelmi die 

Olijsleger ex alio (dg: prout in litteris) atque ex reliqua medietate 
!domus ad dictum Johannem de Os filium quondam Henrici #Bars# (dg: de Os 

spectante) in dicta domo et area spectante quam reliquam medietatem idem 

Johannes de Os dictis Johanni Sticker et Hermanno suo filio pro solutione 

dicti census XL solidorum ad pignus imposuerat prout in litteris (dg: h) 

legitime supportavit dicto Hermanno suo filio promittens super omnia 

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

 

BP 1183 f 174v 09 vr 20-07-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 174v 08}. %. 

atque ex reliqua medietate ad dictum Johannem filium quondam Johannis 

Bessellen spectante in dicta domo et area quam reliquam medietatem (dg: 

ultimodictus) dictus Johannes filius quondam Johannis Bessellen dictis 

Johanni Sticker et Hermanno eius filio (dg: simul cum) pro solutione 

dicti census septem librarum ad pignus imposuit prout in litteris. 

 

BP 1183 f 174v 10 vr 20-07-1403. 

Voornoemde Hermannus Sticker zv Johannes Sticker ontlastte zijn voornoemde 

vader Johannes Sticker van alle achterstallige termijnen die hem ontbreken 

van de helft, aan voornoemde Hermannus behorend, van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, die voornoemde Johannes Sticker en zijn zoon Hermannus 

verworven hadden van voornoemde Johannes Bessellen, Theodericus van Megen 

en Matheus Brenthens. 

 

Dictus Hermannus Sticker filius dicti Johannis Sticker (dg: recognovit 

sibi per) #palam quitavit# dictum Johannem Sticker (dg: fore satisfactum) 

#suum patrem# de quibuscumque arrestadiis sibi deficientibus restantibus 

et non solutis a quocumque tempore usque in diem presentem de (dg: here) 

medietate ad dictum Hermannum spectante hereditarii census XL solidorum 

monete #(dg: et hereditarii census septem librarum ...)# quem censum 

dicti Johannes Sticker et Hermannus eius filius erga dictum Johannem 

Bessellen Theodericum de Megen et Matheum Brenthens acquisierant ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 174v 11 vr 20-07-1403. 

Hermannus Sticker zv Johannes Sticker beloofde aan zijn voornoemde vader 

Johannes dat hij voornoemde b-erfcijns van 40 schelling, 7 pond en 40 

schelling niet verkoopt noch vervreemdt zolang voornoemde Johannes Sticker 

leeft, tenzij voornoemde Hermannus een wettig huwelijk is aangegaan of in 

nood gekomen is. 

 

(dg: dictus) Hermannus Sticker filius Johannis Sticker promisit super 

omnia dicto Johanni suo patri quod ipse dictos hereditarios census XL 

solidorum septem librarum et XL solidorum non vendet nec alienabit in 

parte vel in toto quamdiu dictus Johannes Sticker vixerit in humanis nisi 

dictus Hermannus interim matrimonium legitimum contraxerit aut legitima 

necessitate compulsus in quibus eventibus et altero eorum premissa 

vendere poterit et alienare. Testes datum supra. 

 

1183 f.175r. 

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

 in profesto Magdalene: zaterdag 21-07-1403. 

 

BP 1183 f 175r 01 vr 20-07-1403. 

Johannes van den Perre zvw Willelmus van den Perre droeg over aan Denkinus 

zvw Johannes Denkens soen van Geffen een huis en hofstad, in Geffen, tussen 

Petrus van Hoesden enerzijds en Rodolphus gnd Bubbe Wijnrics soen 

anderzijds, aan hem uitgegeven door Truda wv Johannes van Gheffen en 

Conrardus, Ermgardis en Truda, kv voornoemde Truda en wijlen Johannes, 
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belast met de b-erfpacht in de brief vermeld. 

 

Johannes van den Perre filius quondam Willelmi van den Perre domum et 

domistadium sitas in Geffen inter hereditatem Petri de Hoesden ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi dicti Bubbe Wijnrics soen ex alio datas sibi 

ad pactum a Truda relicta quondam Johannis de Gheffen Conrardo Ermgarde 

et Truda liberis dictorum Trude et quondam Johannis prout in litteris 

hereditarie supportavit Denkino filio quondam Johannis Denkens soen de 

Geffen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta hereditaria paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Scilder et Broeder datum sexta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1183 f 175r 02 vr 20-07-1403. 

Voornoemde Johannes van den Perre droeg over aan voornoemde Denkinus alle 

erfgoederen, die aan Willelmus van Nuwelant als tijdelijk heer van Geffen 

gekomen waren na overlijden van Johannes van Haren en Spijringus gnd 

Spijerinc Kathelinen soen, en die wijlen voornoemde Johannes en Spijringus 

verbeurd hadden jegens de heerlijkheid van voornoemde Willelmus van 

Nuwelant, en welke erfgoederen voornoemde Johannes van den Perre gekocht 

had van voornoemde Willelmus van Nuwelant. 

 

Dictus Johannes van den Perre omnes hereditates que Willelmo de Nuwelant 

tamquam domino temporali de Geffen proveniebant (dg: occacione demeriti) 

de morte quondam Johannis de Haren et de morte quondam Spijringi dicti 

Spijerinc Kathelinen soen et !ipsi quondam Johannes et Spijringus erga 

dominium #dicti Willelmi de Nuwelant# ibidem demeruerunt et quas 

hereditates dictus Johannes van den Perre erga dictum Willelmum de 

Nuwelant emendo acquisivit ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Denkino promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 175r 03 vr 20-07-1403. 

Theodericus Scalpart en Johannes Ghijsselen soen van Os beloofden aan 

Marcelius Broc zvw Johannes Broc van Hijntham 11½ Gentse nobel of de waarde 

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

 

Theodericus Scalpart Johannes Ghijsselen soen de Os promiserunt indivisi 

super omnia Marcelio Broc filio quondam Johannis Broc de Hijntham XI et 

dimidium Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 175r 04 vr 20-07-1403. 

Jacobus gnd Judas Dircs soen beloofde aan Gerardus zvw Henricus van 

Hezewijc 5 nieuwe Gelderse gulden en 7 gemene plakken of de waarde met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen en 2½ mud rogge, 

Bossche maat, met Vastenavond aanstaande (di 12-02-1404) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Jacobus #dictus# Judas Dircs soen promisit super omnia Gerardo filio 

quondam Henrici de Hezewijc VJ #nuwe# gulden Gelrie ende VII gemeijn 

placken seu valorem Remigii proxime futurum et duos et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco ad carnisprivium proxime futurum persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 175r 05 vr 20-07-1403. 

Gerardus van Houthem beloofde aan Jacobus Coptiten, tbv hem en Petrus, 

Jacobus en Heijlwigis, kvw Jacobus Steenwech, dat hij (voornoemde Gerardus 

van Houthem) en hr Arnoldus van Dussen ridder nimmer zullen aanspreken 

voornoemde Jacobus, Petrus, Jacobus en Heijlwigis, wegens schepenbrieven, 

waarin voornoemde Jacobus Coptiten, wijlen Jacobus Steenwech en Egidius zvw 
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Ywanus van Vauderic beloofden aan Gerardus van Houthem, tbv hem en 

voornoemde hr Arnoldus van Dussen, 59 Gentse nobel. 

 

Gerardus de Houthem promisit super omnia Jacobo Coptiten ad opus sui et 

ad opus Petri Jacobi et Heijlwigis liberorum quondam Jacobi Steenwech 

quod ipse dictus Gerardus de Houthem #et dominus Arnoldus de Dussen miles 

et eorum alter# dictos Jacobum Petrum Jacobum et Heijlwigem #(dg: et 

eorum bona)# occacione quorundam litterarum scabinalium in quibus dictus 

Jacobus Coptiten (dg: Jac) Jacobus quondam Steenwech et Egidius filius 

quondam Ywani de Vauderic promiserunt indivisi super omnia Gerardo de 

Houthem ad opus sui et ad opus domini Arnoldi de Dussen #predicti# LIX 

Gentsche nobel ut dicebat et #occacione contentorum in eisdem litteris 

et# eorum bona numquam impetet in judicio spirituali vel in judicio 

seculari dictis tamen litteris quoad alia in eisdem contenta in suo 

vigore permansuris. Testes Coptiten et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 175r 06 vr 20-07-1403. 

Thomas van Mameren zvw Ghisbertus Gansdoet droeg over aan Johannes Gorijs 

soen van Kessel een hofstad, huis en tuin, in Kessel, naast Thomas Peijden 

soen enerzijds en Baudewinus Hermans soen anderzijds, strekkend vanaf de 

Maas tot aan de weg gnd die Middelwech, met de dijk op voornoemde hofstad, 

welke hofstad, huis en tuin Peija gnd Peij dvw Thomas van Mameren mv 

eerstgenoemde Thomas verworven had van Johannes van der Stegen. 

 

Thomas de Mameren filius quondam (dg: Th) Ghisberti Gansdoet domistadium 

(dg: domum et ortum) domum et ortum sitos in parochia de Kessel (dg: 

inter) #contigue iuxta# hereditatem Thome Peijden soen ex uno et (dg: 

inter) contigue iuxta hereditatem Baudewini Hermans soen ex alio 

tendentes de Mosa ad viam dictam die Middelwech simul cum aggere supra 

dictum domistadium consistente quos domistadium domum et ortum Peija 

dicta Peij (dg: relicta) filia quondam Thome de Mameren mater olim 

primodicti Thome erga Johannem van der Stegen (dg: e) acquisierat ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Gorijs soen de Kessel promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicte quondam Peije sue matris et quorumcumque heredum eiusdem quondam 

Peije deponere. Testes Coptiten et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 175r 07 vr 20-07-1403. 

Voornoemde Thomas van Mameren zvw Ghisbertus Gansdoet verkocht aan Johannes 

Gorijs soen van Kessel ¼ deel, dat aan wijlen zijn moeder Peija van Mameren 

wv voornoemde Ghisbertus gekomen was na overlijden van Eefsa van Mameren mv 

voornoemde Peija, in 10 vadem land, in Kessel, ter plaatse gnd in den 

Enghe, tussen Ghibo zvw Ghibo Vos enerzijds en Yda Lemmen dochter 

anderzijds, welk ¼ deel aan hem behoort, belast met zegedijken, waterlaten 

en sloten, binnenlands gelegen. 

 

Dictus Thomas (dg: fi) de Mameren filius quondam Ghisberti Gansdoet 

quartam #partem# que quondam Peije #de Mameren# sue matri relicte dicti 

quondam Ghisberti de morte quondam Eefse de Mameren olim matris dicte 

Peije successione fuerat advoluta in decem mensuris dictis vademe terre 

sitis in parochia de Kessel ad locum dictum in den Enghe inter 

hereditatem Ghibonis filii quondam Ghibonis Vos ex uno et inter 

hereditatem Yde Lemmen dochter ex alio ut dicebat et quam quartam partem 

ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Johanni Gorijs soen de Kessel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

aggeribus dictis zegediken aqueductibus et fossatis ad dictam quartam 

partem de jure spectantibus et infra terram dictam binnenlants sitis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 175r 08 vr 20-07-1403. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Conderman, Henricus gnd Vrieze smid en 
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Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercken beloofden aan Arnoldus Vos zvw 

Gerardus Vos van Uden 44 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel Conderman #Henricus (dg: 

Vilt) dictus Vrieze faber# et Arnoldus Stercke filius quondam Engberti 

Stercken promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Vos filio quondam 

Gerardi Vos de Uden (dg: h) XLIIII Gentsche nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et 

Roesmont datum sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 175r 09 vr 20-07-1403. 

Hij betaalde 2 groten. Egidius {Coptiten} heeft 1 groot genomen. 

Voornoemde Johannes en Henricus beloofden voornoemde Arnoldus schadeloos te 

houden. 

 

Solvit II grossos. Egidius cepit I grosssum. 

Dictus Johannes #et Henricus# promiserunt super omnia dictum Arnoldum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 175r 10 vr 20-07-1403. 

Johannes zvw Jacobus gnd Peters soen van der Heijden droeg over aan Amelius 

gnd Melijs Dijependijc ¼ deel, dat aan Johannes zv Ambrosius gnd Broes 

Balen soen en zijn vrouw Bela dvw Jacobus gnd Peters soen van der Heijden 

behoorde, in 2 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in Ludincs Camp, 

tussen Henricus zvw Hermannus gnd Scuwind enerzijds en Arnoldus Ave Maria 

anderzijds, welk ¼ deel aan hem verkocht was door voornoemde Johannes zv 

Ambrosius gnd Broes Balen soen ev voornoemde Bela. 

 

Johannes filius quondam Jacobi dicti Peters soen van der Heijden quartam 

partem que ad Johannem filium Ambrosii dicti Broes Balen soen maritum et 

tutorem legitimum Bele sue uxoris filie quondam Jacobi dicti Peters soen 

van der Heijden et ad dictam Belam spectabat in duobus jugeribus terre 

sitis in parochia de Roesmalen in loco dicto in Ludincs Camp inter 

hereditatem Henrici filii quondam Hermanni dicti Scuwind ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Ave Maria ex alio venditam sibi a dicto Johanne filio 

Ambrosii dicti Broes Balen soen marito et tutore legitimo dicte Bele sue 

uxoris prout in litteris hereditarie supportavit Amelio dicto Melijs 

Dijependijc cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Danijel et Wil datum in 

profesto Magdalene. 

 

BP 1183 f 175r 11 vr 20-07-1403. 

Voornoemde Johannes zvw Jacobus gnd Peters soen van der Heijden droeg over 

aan voornoemde Amelius Dijependijc de helft van 5 hont 32 roeden land, die 

behoorden aan Arnoldus Ave Mari, gelegen ter plaatse gnd die Kuijcsche 

Hove, tussen Henricus zvw Hermannus Scuwinc en Johannes zvw Ghibo Melijs 

soen enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, aan Johannes zvw Ghibo 

gnd Melijs soen verkocht door voornoemde Arnoldus Avemari, welke helft nu 

aan hem behoort. 

 

Dictus Johannes filius quondam Jacobi ut supra #medietatem (dg: ad se 

spectantem in)# quinque hont et triginta duarum virgatarum terre que 

spectabant ad Arnoldum Ave Mari sitas! in loco dicto communiter die 

Kuijcsche (dg: Camp) Hove inter hereditatem Henrici filii quondam 

Hermanni Scuwinc et Johannis filii quondam Ghibonis Melijs soen ex uno 

latere et inter hereditatem predicti Arnoldi ex alio venditas Johanni 

filio quondam Ghibonis dicti Melijs soen ab Arnoldo Avemari predicto 

prout in litteris et quam #medietatem# nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit dicto Amelio Dijependijc promittens super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et (dg: dicti 
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quonda) quorumcumque heredum dicti quondam Johannis (dg: Ghiben) filii 

quondam Ghibonis Melijs soen deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.175v. 

 in profesto Magdalene: zaterdag 21-07-1403. 

 anno CCCCmo tercio mensis julii die XXI: zaterdag 21-07-1403. 

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

 secunda post octavas pasche: maandag 23-04-1403. 

 in festo Maria Magdalene: zondag 22-07-1403. 

 

BP 1183 f 175v 01 za 21-07-1403. 

Johannes zvw Jacobus Peters soen van der Heijden droeg over aan Amelius 

Dijependijc 1 morgen land, die aan hr Theodericus Rover ridder gekomen was 

na overlijden van zijn grootvader hr Johannes van Hoeschot ridder, in 10 

morgen land die waren van wijlen voornoemde hr Johannes, ter plaatse gnd 

die Kuijcsche Camp, welke morgen aan Johannes zvw Ghibo gnd Melijs soen was 

verkocht door voornoemde hr Theodericus Rover ridder en welke morgen nu aan 

eerstgenoemde Johannes behoort. 

 

Johannes filius quondam Jacobi Peters soen van der Heijden unum juger 

terre quod domino Theoderico Rover militi de morte domini quondam 

Johannis de Hoeschot militis sui avi successione hereditaria! advolutum 

fuerat in decem jugeribus terre que fuerant dicti quondam (dg: Johannis) 

domini Johannis sitis in loco dicto die Kuijcsche Camp prout dictum juger 

terre ibidem situm est et prefato domino Theoderico de morte dicti domini 

quondam Johannis sui avi successione hereditarie fuerat advolutum 

venditum (dg: primodicto) Johanni (dg: a prefato domino Theoderico) filio 

quondam Ghibonis dicti Melijs soen a prefato domino Theoderico Rover 

milite prout in litteris et quod juger terre predictum primodictus 

Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Amelio 

Dijependijc promisit super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et #quorumcumque heredum# dicti quondam 

Johannis filii quondam Ghibonis Melijs soen deponere. Testes Danijel et 

Willelmus datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1183 f 175v 02 za 21-07-1403. 

Voornoemde Amelius beloofde aan eerstgenoemde Johannes een n-erfpacht van 1 

mud rogge, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voormoemde 

morgen land en uit de andere eerder beschreven erfgoederen die aan 

voornoemde Amelius werden overgedragen door voornoemde Johannes. 

 

Dictus Amelius promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni 

hereditariam paccionem unius modii siliginis hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex predicto jugere terre et ex dictis aliis 

hereditatibus retroscriptis dicto Amelio per predictum Johannem 

supportatis promittens super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 175v 03 za 21-07-1403. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1405) 

met 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

mr Johannes van Hees, Ywanus Stierken, Hubertus Osman en Arnoldus 

Steijmpel. 

 

{Met in de linker marge een haal die begint naast BP 1183 f 175v 02}. 

Et poterit redimere infra hinc et a purificationis proxime futuro ultra 

annum semper dicto spacio pendente cum L novis Gelre gulden vel valorem 

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

CCCCmo tercio mensis julii die XXI hora vesperarum presentibus dictis 

scabinis magistro Johanne de Hees Ywano Stierken Huberto Osman et Arnoldo 
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Steijmpel. 

 

BP 1183 f 175v 04 vr 20-07-1403. 

Willelmus van den Eijnde zvw Willelmus van den Eijnde verkocht aan Johannes 

gnd Sparre kramer een n-erfcijns van 30 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit (1) 4 lopen roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Delscot, tussen Johannes van den Culen enerzijds en Reijnerus Wouters soen 

van der Vucht anderzijds, welke 4 lopen roggeland voornoemde verkoper 

gekocht had van Gerardus van Aa en zijn zoon Gerardus, (2) een huis en tuin 

van voornoemde verkoper, in Schijndel, ter plaatse gnd Delscot, tussen een 

gemene weg enerzijds en Nijcholaus Hagen anderzijds, (3) 1 zesterzaad 

roggeland, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen erfg vw 

Willelmus van Overacker enerzijds en voornoemde Reijnerus Wouters soen van 

der Lucht anderzijds, reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, gaande uit voornoemd huis, tuin en zesterzaad roggeland. 

 

Willelmus van den Eijnde filius quondam Willelmi van den Eijnde 

hereditarie vendidit Johanni dicto Sparre institori hereditarium censum 

triginta solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex quatuor 

lopinatis terre siliginee (dg: que) sitis in parochia de Scijnle ad locum 

dictum Delscot inter hereditatem Johannis van den Culen ex uno et inter 

hereditatem Reijneri Wouters soen van der Vucht ex alio et quas quatuor 

lopinatas terre siliginee dictus venditor erga Gerardum de Aa et Gerardum 

eius filium emendo acquisierat ut dicebat atque ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in parochia et loco predictis inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai Hagen ex alio necnon ex sextariata 

terre siliginee sita in dicta parochia ad locum dictum Luttel Eijnde 

inter hereditatem (dg: Eli) heredum quondam Willelmi van Overacker ex uno 

et inter hereditatem dicti Reijneri Wouters soen van der Lucht ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco ex 

predictis domo orto et sextariata terre siliginee annuatim prius de jure 

solvendis ut dicebat et sifficientem facere. Testes Coptiten et Roesmont 

datum sexta post divisionem apostolorum. 

 

BP 1183 f 175v 05 za 21-07-1403. 

Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts en Willelmus zvw Johannes Louwers soen 

van Kessel beloofden aan Sijmon, tbv etc, 36 Hollandse gulden geld van 

wijlen graaf Willelmus met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 

10+31+30+1=72 dgn) te betalen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Erenbrechts et Willelmus filius quondam 

Johannis Louwers soen de Kessel promiserunt indivisi super omnia Sijmoni 

ad opus etc XXXVI Hollant gulden monete quondam comitis Willelmi ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Scilder datum in 

profesto Marie Magdalene. 

 

BP 1183 f 175v 06 za 21-07-1403. 

(dg: de eerste zal de andere schadeloos houden). 

 

(dg: primus servabit alium indempnem testes). 

 

BP 1183 f 175v 07 za 21-07-1403. 

Henricus van Gelre beloofde aan zijn broer Johannes van Merwijc 250 nieuwe 

Gelderse gulden na maning te betalen. 

 

Henricus de Gelre promisit super omnia Johanni de Merwijc suo fratri 

ducentos et quinquaginta nuwe Gelre gulden ad monitionem persolvendos. 

Testes Roesmont et Broeder datum supra. 
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BP 1183 f 175v 08 ma 23-04-1403. 

Jkr Bela wv Johannes Oem van Buchoven droeg over aan haar zoon Johannes, 

tbv jkvr Otto, dv voornoemde jkvr Bela en wijlen Johannes Oem, 

kloosterlinge van het klooster van Nuwencloester bij Goch, al haar beesten 

en varend goed op de goederen van voornoemde jkvr Bela, gnd het Goit te 

Zeelst. 

 

Domicella Bela relicta quondam Johannis Oem de Buchoven omnes suas 

bestias et bona sua pecoralia quecumque consistentia supra bona dicte 

domicelle Bele dicta tGoit te Zeelst et supra attinentias dictorum 

bonorum ut dicebat legitime supportavit Johanni suo filio ad opus 

domicelle Ottonis filie dictorum domicelle Bele et quondam Johannis Oem 

monialis monasterii de Nuwencloester prope Goch (dg: ut dicebat testes 

Scilder) Uden et Scilder datum secunda post octavas pasche. 

 

BP 1183 f 175v 09 zo 22-07-1403. 

Johannes, Henricus en Aleijdis, kvw Willelmus van Os nzvw Henricus 

Venbosch, verkochten aan hr Theodericus Venbosch priester 6/7 deel, dat aan 

hen en aan hun broers Willelmus, Gregorius en Petrus, kvw voornoemde 

Willelmus van Os, behoorde in een b-erfcijns van 4 pond (dg: geld) 

paijment, die wijlen voornoemde Henricus Venbosch met Lichtmis beurde, 

gaande uit (1) 7 hont land, in Oss, ter plaatse gnd op den Brant, tussen 

Godefridus Delijen soen enerzijds en Margareta gnd Habben suster 

anderzijds, (2) 4 hont broekland, in Oss, ter plaatse gnd op Huijsmans 

Beemt, tussen Ghibo Koetkens enerzijds en Wellinus van Beke anderzijds, 

welke cijns van 4 pond paijment wijlen voornoemde Henricus Venbosch in zijn 

testament vermaakt had aan kvw voornoemde Willelmus van Os. Met 

achterstallige termijnen. Voornoemde Willelmus, Gregorius en Petrus zullen 

nimmer rechten op voornoemde cijns doen gelden. De koopsom is voldaan. 

 

Johannes Henricus fratres et Aleijdis eorum soror liberi quondam Willelmi 

de Os filii naturalis quondam Henrici Venbosch cum tutore sex septimas 

partes ad ipsos et ad Willelmum Gregorium Petrum #eorum# fratres liberos 

dicti quondam Willelmi de Os spectabant! in hereditario censu quatuor 

librarum (dg: monete) #pagamenti# quem dictus Henricus quondam Venbosch 

solvendum habuit hereditarie purificationis ex septem hont terre sitis in 

parochia de Os ad locum dictum op den Brant inter hereditatem Godefridi 

Delijen soen ex uno et inter hereditatem Margarete dicte Habben suster ex 

alio atque ex quatuor hont terre paludialis sitis in dicta parochia ad 

locum dictum op Huijsmans Beemt inter hereditatem Ghibonis Koetkens ex 

uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex alio et quem censum quatuor 

librarum pagamenti dictus quondam Henricus Venbosch legaverat in suo 

testamento liberis dicti quondam Willelmi de Os ut dicebant hereditarie 

#vendiderunt# (dg: supportaverunt) domino Theoderico Venbosch presbitro 

#supportaverunt# cum arrestadiis etc promittentes cum tutore super habita 

et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere 

promiserunt insuper cum tutore quod ipsi dictum Willelmum Gregorium et 

Petrum eorum fratres semper tales habebunt quod ipsi numquam presument se 

jus habere in dicto censu et recognoverunt cum tutore eis de pretio 

huiusmodi venditionis ad  plenum fore satisfactum. Testes Scilder et 

Roesmont datum in festo Maria Magdalene. 

 

BP 1183 f 175v 10 vr 27-07-1403. 

Theodericus zvw Lambertus van den Hoevel ev Agnes, en Henricus van den 

Zande ev Gertrudis, dvw Heijlwigis ndvw Johannes Slotemaker, droegen over 

aan Henricus Matheus als procurator van het Geefhuis in Den Bosch, tbv het 

Geefhuis, een b-erfpacht van 1 mud rogge, uit een b-erfpacht van 2½ mud 

rogge, Bosssche maat, welke pacht van 2½ mud Johannes Keijmpe zvw Henricus 

Keijmpe beloofd had aan Johannes Slotemaker zvw Ghisbertus van den {f.176r} 

Dorenput, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) geheel een erfgoed of 

land, dat aan voornoemde Johannes Slotemakeren gekomen was na overlijden 
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van wijlen zijn voornoemde vader Ghisbertus, onder Oirschot, welk erfgoed 

voornoemde Johannes Slotemaker uitgegeven had aan voornoemde Johannes die 

Keijmpe voor de grondcijnzen, die aan de heren of aan andere personen 

betaald moeten worden, en voor voornoemde 2½ mud rogge b-erfpacht, (2) een 

b-erfpacht van 3 lopen rogge b-erfpacht, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit een tuin, gnd Cupers Hof, in Oirschot, ter plaatse gnd tot Gheer Eijnde 

Bests, welke pacht van 3 lopen voornoemde Johannes Keijmpe mede tot 

onderpand had gesteld aan voornoemde Johannes die Slotemakere, en welke 

b-erfpacht van 1 mud rogge voornoemde Johannes Sloetelmakeren in zijn 

testament vermaakt had aan voornoemde Agnes en Gertrudis. 

 

Theodericus filius quondam Lamberti van den Hoevel maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris et Henricus van den Zande maritus et tutor 

legitimus Gertrudis sue uxoris filiarum quondam (dg: Godefridi die 

Vijsscher) #Heijlwigis filie naturalis quondam Johannis Slotemaker# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis de hereditaria paccione 

duorum et dimidii modiorum siliginis (dg: mensure de Busco) annue et 

hereditarie paccionis mensure de Busco quam paccionem duorum et dimidii 

modiorum siliginis Johannes Keijmpe filius quondam Henrici Keijmpe 

promisit se daturum et soluturum Johanni Slotemaker filio quondam 

Ghisberti van den 

 

1183 f.176r. 

 sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1403. 

 secunda post Magdalene: maandag 23-07-1403. 

 

BP 1183 f 176r 01 vr 27-07-1403. 

Dorenput singulis annis purificationis de tota terra seu hereditate eidem 

Johanni Slotemakeren de morte dicti quondam Ghisberti sui patris 

successione devoluta quocumque locorum tam in humido quam in sicco infra 

parochiam de Oerscot sita quam hereditatem dictus Johannes Slotemaker 

dicto Johanni die Keijmpe pro censibus dominorum qui ipsis dominis seu 

personis aliis de jure prius solvendi sunt et pro supradictis duobus (dg: 

et dimidio) modiis et dimidio modio siliginis hereditarie paccionis 

dederat ad pactum et de hereditaria paccione trium lopinorum siliginis 

hereditarie paccionis (dg: quam hereditariam paccionem trium lop) 

solvenda hereditarie purificationis ex quodam orto dicto Cupers Hof sito 

in dicta parochia ad locum dictum generaliter tot Gheer Eijnde Bests (dg: 

que tria bo) quam paccionem trium lopinorum siliginis dictus Johannes 

(dg: die) Keijmpe dicto Johanni die Slotemakere tijtulo pignoris 

obligaverat prout in litteris et quam paccionem unius modii siliginis 

(dg: pren[o]) de dicta paccione duorum et dimidii modiorum siligiinis 

dicte mensure dictus Johannes Sloetelmakeren prenominatis Agneti et 

Gertrudi (dg: filiabus) in suo testamento legaverat ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Henrico Matheus tamquam procuratori mense 

sancti spiritus in Busco ad opus eiusdem mense sancti spiritus cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et suarum uxorum deponere. Testes Danijel et 

Scilder datum sexta post Jacobi. 


