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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. 

 

BP 1183 f 176r 02 ma 23-07-1403. 

Henricus Moelen zvw Johannes en Jacobus van Neijnsel beloofden aan Johannes 

van Hijnthem 46 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403) te betalen. 

 

Henricus Moelen filius quondam Johannis et Jacobus de Neijnsel 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de (dg: Hijnen) #Hijnthem# XLVI 

nij Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Broeder datum secunda post Magdalene. 

 

BP 1183 f 176r 03 ma 23-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 176r 04 ma 23-07-1403. 

Arnoldus van den Steen, Denkinus zvw Denkinus sRademakers van Zoemeren en 

Gerardus die Clerc beloofden aan Johannes Daneels 16 Hollandse gulden van 

graaf Willelmus of de waarde, 6 kapoenen en 2 steen vlas met Sint-Remigius 

aanstaande (ma 01-10-1403) te betalen en te leveren, en dat zij al de was 

die uit de vorsterschap van Someren tussen nu en Pasen aanstaande (zo 30-

03-1404) geleverd moet worden zullen leveren, zó dat voornoemde Johannes 

Daneels daarvan geen schade heeft. 

 

Arnoldus van den Steen (dg: Denkimus) Denkinus filius quondam Denkini 

sRademakers de Zoemeren et Gerardus die Clerc promiserunt indivisi super 

omnia Johanni Daneels XVI Hollant !comitis Willelmi seu valorem et sex 

capones et duo pondera dicta steen lini ad Remigii proxime futurum (dg: 

persolvendos) persolvendos et quod ipsi omnem ceram solvendam ex 

balivitate dicta vorsterscap (dg: dicti debitores promiserunt dicto 

Johanni) de Zoemeren infra hinc et festum pasche proxime futurum dicto 
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spacio durante solvet! sic quod dicto Johanni Daneels dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 176r 05 ma 23-07-1403. 

Voornoemde schuldenaars beloofden aan voornoemde Johannes 16 Hollandse 

gulden van graaf Willelmus of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-

1404) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni XVI 

Hollant gulden comitis Willelmi #seu valorem# ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 176r 06 ma 23-07-1403. 

(dg: Margareta dvw Johannes Luwe: haar deel en recht in alle goederen van 

wijlen Hermannus Scut, welke goederen aan voornoemde Margareta). 

 

(dg: Margareta filia quondam Johannis Luwe cum tutore totam partem et 

omne jus sibi competentes in omnibus et singulis bonis quondam Hermanni 

Scut que bona dicte Margarete). 

 

BP 1183 f 176r 07 ma 23-07-1403. 

Margareta dvw Johannes Luwe droeg over aan Reijnerus Schadens alle 

goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar oom Hermannus 

Scut en zijn natuurlijke dochter Heijlwigis. 

 

Margareta filia quondam Johannis Luwe cum tutore omnia et singula bona 

sibi de morte quondam (dg: q) Hermanni Scut sui avunculi et #Heijlwigis 

filie naturalis eiusdem quondam Hermanni# successione advoluta quocumque 

locorum (dg: i) tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentia ut dicebat hereditarie supportavit Reijnero Schadens 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Uden et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 176r 08 ma 23-07-1403. 

Johannes van den Veken beloofde aan Berisius van Breda, gedurende 5 jaar 

ingegaan afgelopen Pasen (zo 15-04-1403), elk jaar 11 mud rogge, Bossche 

maat te leveren, een helft met Pasen en de andere helft met Lichtmis, 

gaande uit al zijn goederen die hij heeft en zal verkrijgen. 

 

Johannes van den Veken promisit ut debitor prncipalis super habita et 

habenda #se daturum et soluturum# Berisio de Breda ad spacium quinque 

annorum festum pasche proxime preteritum #sequentium# anno quolibet 

eorundem XI modios siliginis mensure de Busco mediatim pasche et mediatim 

purificationis ex omnibus et singulis !dicti Johannis habitis et 

habendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 176r 09 ma 23-07-1403. 

Hermannus Sticker zv Johannes machtigde Hermannus Sticker zvw Theodericus 

al zijn cijnzen en tegoeden te manen. 

 

Hermannus Sticker filius Johannis dedit (dg: potestatem) Hermanno Sticker 

filio quondam Theoderici potestatem monendi petendi et assequendi omnes 

suos census et credita (dg: et s) usque ad revocationem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 176r 10 ma 23-07-1403. 

Johannes Molle zvw Gerardus beloofde aan Henricus Gruijter nzvw Leonius van 

Langvelt 38 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-

1403) te betalen. 
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Johannes Molle filius quondam Gerardi promisit super omnia Henrico 

Gruijter #filius! naturalis! quondam Leonii de Langvelt# XXXVIII Gentsche 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 176r 11 ma 23-07-1403. 

Johannes van Hijnen beloofde voornoemde Johannes Molle schadeloos te 

houden. 

 

Johannes de Hijnen promisit dictum Johannem Molle indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 176r 12 ma 23-07-1403. 

Johannes van den Camp zv Johannes verkocht aan Johannes gnd Danijels soen 

op Gheen Hasselt een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Tilburg, met 

Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit de helft van een hoeve, in 

Tilburg, ter plaatse gnd aen den Pennincs Berch, reeds belast met (1) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan Henricus gnd Wijten, (2) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, aan Henricus gnd Lange Danels 

soen, gaande uit geheel de hoeve. 

 

Johannes van den Camp filius Johannis hereditarie vendidit Johanni dicto 

Danijels soen op Gheen Hasselt hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Tijlborch et in  Tijlborch tradendam solvendam 

hereditarie purificationis ex medietate cuiusdam mansi dicti venditoris 

sita! in parochia de Tijlborch ad locum aen den Pennincs Berch atque ex 

attinentiis medietatis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam !deponere exceptis (dg: duobus modiis) hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco Henrico dicto Wijten 

atque hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

predicte Henrico dicto Lange Danels soen annuatim (dg: exinde) ex #dicto# 

integro (dg: dicto) manso prius de jure solvendis et sufficientem facere. 

Testes Danijel et Broeder datum supra. 

 

1183 f.176v. 

 in vigilia Jacobi: dinsdag 24-07-1403. 

 sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1403. 

 in crastino beati Jacobi: donderdag 26-07-1403. 

 

BP 1183 f 176v 01 di 24-07-1403. 

Willelmus zvw Hubertus van Volkel droeg over aan Henricus Berwout zvw 

Henricus Berwout een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

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

die Hogestraet, in Veghel, beiderzijds tussen de gemeint, (2) 2½ bunder 

beemd, in Veghel, ter plaatse gnd Hijntel, tussen Johannes gnd Proest van 

Bucstel enerzijds en Ghibo van Eijcke anderzijds, (3) ½ mudzaad land, in 

Uden, ter plaatse gnd die Hoghe Straet, beiderzijds tussen Johannes zvw 

Johannes gnd Rode Han, welke pacht voornoemde Willelmus gekocht had van 

Henricus gnd Gruijter van Uden. 

 

Willelmus filius quondam Huberti de Volkel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

domo et orto ac hereditatibus eis adiacentibus dictis die Hogestraet 

sitis in parochia de Vechel inter communitatem ex utroque latere 

coadiacentem atque ex duobus et dimidio bonariis prati sitis in dicta 

parochia in loco dicto Hijntel inter hereditatem Johannis dicti Proest de 

Bucstel ex uno et inter hereditatem Ghibonis de Eijcke ex alio necnon ex 

dimidia modiata terre sita in parochia de Uden in loco dicto die Hoghe 

Straet inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis dicti Rode Han 

ex utroque latere coadiacentem quam paccionem dictus Willelmus erga 
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Henricum dictum Gruijter de Uden emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Berwout filio quondam Henrici Berwout cum 

litteris et jure etc promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Scilder et Broeder datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 176v 02 di 24-07-1403. 

Arnoldus van Vlijmen zv Johannes van Vlijmen droeg over aan Johannes Pels 

25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, aan hem beloofd door Lambertus Jans 

soen van den Kerchove. 

 

-. 

Arnoldus de Vlijmen filius Johannis de Vlijmen XXV nuwe Gelre gulden seu 

valorem promissos sibi a Lamberto Jans soen van den Kerchove prout in 

litteris supportavit Johanni Pels cum litteris et jure. Testes. 

 

BP 1183 f 176v 03 di 24-07-1403. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze, zijn broer Johannes van Berze en 

Gerardus zv Johannes van Bercke beloofden aan Henricus van der Bruggen van 

Helvoirt verwer 106 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi de Berze Johannes de Berze eius 

frater et Gerardus filius Johannis de Bercke promiserunt indivisi super 

omnia Henrico (dg: de Helvoirt) van der Bruggen de Helvoirt tinctori 

centum et sex Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

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

in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 176v 04 di 24-07-1403. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Danijel Scuerman 28¾ nobel, 4 nieuwe 

Gelderse gulden voor elke nobel gerekend, met Kerstmis aanstaande (di 25-

12-1403) te betalen. 

 

Robbertus van Neijnsel promisit Danijeli Scuerman XXIX nobel minus quarta 

parte unius nobel scilicet quatuor novis Gelre gulden pro quolibet nobel 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Danijel et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 176v 05 di 24-07-1403. 

(dg: destijds had Arnoldus Heijme zvw Arnoldus Heijme alle goederen van 

Egidius van Ghele). 

 

(dg: notum sit universis presentia visuris quod cum Arnoldus Heijme 

filius quondam Arnoldi Heijme omnia bona Egidii de Ghele). 

 

BP 1183 f 176v 06 di 24-07-1403. 

Jacobus Tijt droeg over aan Sophija, dvw Willelmus Clijnghe en wv Jacobus 

van Ghele zvw Egidius van Ghele, alle goederen van voornoemde Jacobus van 

Ghele zvw Egidius van Ghele, aan hem overgedragen door Johannes nzvw 

Arnoldus Heijme. 

 

Jacobus Tijt omnia bona Jacobi de Ghele filii quondam Egidii de Ghele 

supportata sibi a Johanne filio naturali quondam Arnoldi Heijme prout in 

litteris hereditarie supportavit Sophije filie quondam Willelmi Clijnghe 

relicte dicti quondam Jacobi de Ghele #filii quondam Egidii de Ghele# cum 

omnibus litteris quas habuit et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Scilder et Broeder datum 

supra. 

 

BP 1183 f 176v 07 di 24-07-1403. 

Sophija, dvw Willelmus Clijnge van Lijt en wv Jacobus van Ghele zvw Egidius 
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van Ghele, verkocht aan Jacobus Tijt, tbv zijn broer Egidius Coptiten een 

kampje van wijlen Gerardus van Essche grootvader van voornoemde Sophija, 

gelegen naast de Vughterdijk, tegenover de windmolen van Johannes van de 

Dijk, tussen het gemene water gnd die Stroem enerzijds en erfgoed van 

Henricus zvw Arnoldus van den Hazeldonc anderzijds, met een eind strekkend 

aan erfgoed van kvw Gerardus Mesmaker en met het andere eind aan erfgoed 

van Cristina wv Gerardus Clijnge van Lijt welk erfgoed voornoemde Cristina 

in vruchtgebruik heeft, met de helft van de sloten rondom het kampje 

gelegen. 

 

Sophija filia quondam Willelmi Clijnge de Lijt relicta quondam Jacobi de 

Ghele filii quondam Egidii de Ghele cum tutore quoddam campulum quondam 

Gerardi de Essche olim avi dicte Sophije site! iuxta aggerem Vuchtensem 

in opposito molendini venti Johannis de Aggere consistens inter communem 

aquam dictam die Stroem ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum 

quondam Gerardi Mesmaker ex alio tendent) Henrici filii quondam Arnoldi 

van den Hazeldonc ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem liberorum 

quondam Gerardi Mesmaker et cum reliquo fine ad hereditatem Cristine 

relicte quondam Gerardi Clijnge de Lijt (dg: ex) quam hereditatem dicta 

Cristina sub suo usufructu possidet #simul cum medietate fossatorum 

circumquaque dicto campulo coadiacentium# ut dicebat hereditarie vendidit 

Jacobo Tijt ad opus Egidii Coptiten sui fratris promittens cum tutore 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 176v 08 za 28-07-1403. 

Theodericus zv Nijcholaus van Maerheze beloofde aan Egidius uter Wagen 36 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

-. 

Theodericus (dg: Colen) filius (dg: A) Nijcholai de Maerheze promisit 

super omnia Egidio uter Wagen XXXVI novos Gelre gulden #seu valorem# ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et Broder 

datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1183 f 176v 09 do 26-07-1403. 

Henricus van den Brekelen beloofde aan Henricus van Goiderheijl verwer 50 

Gentse nobel, 6 schelling geld van Vlaanderen voor elke Gentse nobel 

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

 

Henricus van den Brekelen promisit super omnia Henrico de Goiderheijl 

tinctori L Gentsche nobel seu sex solidis monete Flandrie pro quolibet 

Gentsche nobel computatis ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Roesmont datum in crastino beati Jacobi. 

 

BP 1183 f 176v 10 do 26-07-1403. 

Cristianus zvw Henricus zv Johannes van den Hoevel gaf uit aan zijn broer 

Theodericus (1) de helft van een stuk land gnd den Groten Acker, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Hermalen, tussen kvw Mathijas van Hermalen 

enerzijds en Lambertus Groeten soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg en met het andere eind aan Henricus Dircs soen van Hermalen, 

(2) de helft van 1 bunder beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Hermalen, 

tussen Gerardus van den Brede Acker enerzijds en kvw voornoemde Henricus zv 

Johannes van den Hoevel anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Henricus Dircs soen en met het andere eind aan erfgoed behorend aan 

Everardus gnd Cort Everaet, van welk stuk land gnd den Groten Acker en 

bunder beemd de andere helft behoort aan zijn voornoemde broer Theodericus 

zvw Henricus zv Johannes van den Hoevel; de uitgifte geschiedde voor (1) de 

helft van 1 oude groot die uit geheel de bunder gaat, jaarlijks aan de heer 

van Helmond te betalen, (2) een n-erfpacht van 11 lopen rogge, Bossche 
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maat, met Lcihtmis in Den Bosch te leveren. 

 

#Cristianus# (dg: Theodericus) filius quondam Henrici filii Johannis van 

den Hoevel #medietatem pecie# (dg: peciam) terre dicte (verbeterd uit: 

dictam) den Groten Acker sitam! in parochia de Scijnle ad locum dictum 

Hermalen inter hereditatem liberorum quondam Mathije de Hermalen ex uno 

et inter hereditatem (dg: dicti Theoderici) #Lamberti Groeten soen# ex 

alio tendentis cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Henrici Dircs soen de Hermalen atque (dg: peciam) #medietatem 

unius bonarii# prati #siti# (dg: sitam) in dictis parochia et loco inter 

hereditatem Gerardi van den Brede Acker ex uno et inter hereditatem 

liberorum dicti quondam Henrici filii Johannis van den Hoevel ex alio 

tendentis cum uno fine ad hereditatem dicti Henrici Dircs soen et cum 

reliquo fine ad hereditatem que spectabat ad Everardum dictum Cort 

Everaet et de quibus (dg: ag) pecia terre dicta den Groten Acker et 

bonario prati reliqua medietas spectat ad Theodericum suum fratrem filium 

quondam Henrici filii Johannis van den Hoevel ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Theoderico suo fratri ab eodem hereditarie 

possidendas pro (dg: uno) medietate unius grossi antiqui qui ex dicto 

bonario prati (dg: annuatim de jure solve) domino de Helmont annuatim 

solvendus est de jure danda et solvenda etc atque pro hereditaria 

paccione undecim lopinorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda 

dicto Cristiano a Theoderico suo fratre hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Aa 

et Roesmont datum in crastino beati Jacobi. 

 

BP 1183 f 176v 11 do 26-07-1403. 

Theodericus zvw Henricus zv Johannes van den Hoevel droeg over aan zijn 

broer Cristianus (1) de helft van een stuk land, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Wijbosch, ter plaatse gnd Perkens Eijcke, tussen Gerardus van den Acker 

enerzijds en Johannes Zeghers soen anderzijds, van welk stuk land de andere 

helft behoort aan zijn broer Cristianus zvw voornoemde Henricus, {f.177r} 

(2) ¼ deel in 2 bunder beemd van wijlen Johannes van Gerwen, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Lobben Hoeve, tussen Johannes die Laet enerzijds en 

Willelmus Roefs zwager van Eerde anderzijds, van welke 2 bunder ¾ deel 

behoort aan Johannes van Gerwen en Johannes en Henricus, kvw voornoemde 

Henricus zv Johannes van den Hoevel, zoals dit ¼ deel aan hem gekomen is na 

erfdeling, belast met ¼ deel van 2 oude groten Tournoois die aan de 

hertogin van Brabant verschuldigd zijn uit voornoemde 2 bunder beemd. 

 

Theodericus filius quondam (dg: Cristia) Henrici filii Johannis van den 

Hoevel medietatem (dg: pecie terre) ad se spectantem cuiusdam pecie terre 

sitam! in parochia de Scijnle ad locum dictum Wijbosch ad locum dictum 

Perkens Eijcke inter hereditatem Gerardi van den Acker ex uno et inter 

hereditatem Johannis Zeghers soen ex alio (dg: atque medietatem bonarii 

prati siti in dicta parochia ad locum dictum Lobben Hoeve inter) et de 

qua pecia terre predicta reliqua medietas spectat ad Cristianum suum 

fratrem filium dicti quondam Henrici atque 

 

1183 f.177r. 

 in crastino beati Jacobi: donderdag 26-07-1403. 

 

BP 1183 f 177r 01 do 26-07-1403. 

quartam partem ad se spectantem in duobus bonariis prati quondam Johannis 

de Gerwen sitis in dicta parochia ad locum dictum Lobben Hoeve inter 

hereditatem Johannis die Laet ex uno et inter hereditatem Willelmi Roefs 

zwager de Eerde ex alio et de quibus duobus bonariis prati relique tres 

quarte partes spectant ad Johannem de Gerwen et (dg: liberos dicti) 

Johannem et Henricum liberos dicti quondam Henrici filii Johannis van den 

Hoevel prout huiusmodi primodicta quarta pars dictorum duorum bonariorum 
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prati ibidem sita est et sibi mediante divisione hereditaria inter ipsum 

et suos in hoc coheredes cessit in partem ut dicebat hereditarie 

supportavit Cristiano suo fratri promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta quarta parte duorum grossorum antiquorum 

Turonensium #qui# domine nostre ducisse Brabantie ex dictis duobus 

bonariis prati annuatim de jure sunt solvendi ut dicebat. Testes Aa et 

Roesmont datum in crastino beati Jacobi. 

 

BP 1183 f 177r 02 do 26-07-1403. 

Theodericus Zuelec en Willelmus van Os van Rode beloofden aan Emondus Rover 

van Hellu 51 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken of 

de waarde voor elke nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Sint-Remigius 

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

 

Theodericus Zuelec et Willelmus de Os de Rode promiserunt indivisi super 

omnia Emondo Rover de Hellu LI nuwe Gelre gulden scilicet IX botdrager 

(dg: et) seu X Vleemsch placken seu valorem pro quolibet nuwen Gelre 

gulden computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 177r 03 do 26-07-1403. 

Hr Rodolphus Vos dekaan van de kerk van Sint-Bartholomeus in Luik droeg 

over aan Lucas van Erpe, Henricus van den Grave, Henricus Becker en 

Conrardus zv Hermannus Coenen 108 Hollandse gulden, die Ghisbertus Rutten, 

Franco timmerman en Johannes Sluijsman tonnenmaker hem verschuldigd zijn. 

 

Dominus Rodolphus Vos decanus (dg: beati B) ecclesie beati Bartholomei 

(dg: in) Leodiensis centum et VIII Hollants gulden quos Ghisbertus Rutten 

Franco carpentarius et Johannes Sluijsman doliator (dg: pro) sibi 

tenentur ut dicebat legitime supportavit #Luce de Erpe# Henrico van den 

Grave Henrico Becker et Conrardo filio Hermanni Coenen et eorum alteri. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 04 do 26-07-1403. 

Johannes zvw Arnoldus van Berlikem verkocht aan Johannes zv Johannes van 

Amerzoijen een n-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een erfgoed, gnd Loekens Hoeve, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, over de brug aldaar, rondom tussen de 

gemene weg, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Berlikem hereditarie vendidit Johanni 

filio (dg: quondam) Johannis de Amerzoijen hereditariam paccionem quinque 

sextariorum siliginis mensure de Busco #solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco# tradendam ex quadam hereditate dicta (dg: 

Coelkens l) Loekens Hoeve sita in parochia de Berlikem ad locum 

Middelrode ultra pontem ibidem inter (dg: communitatem ibidem cir) 

communem plateam ex utroque latere !circumquaque coadiacentem ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi annuatim exinde de jure prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Danijel et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 05 do 26-07-1403. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van Amerzoijen koper beloofde aan 

voornoemde Johannes zvw Arnoldus van Berlikem verkoper dat hij de 

erfgenamen van wijlen voornnoemde Arnoldus van Berlikem en hun goederen 

schadeloos zal houden van alle aanspraken wegens een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde Arnoldus van Berlikem en wijlen 

zijn broer Johannes van Berlikem verschuldgd waren aan wijlen Thomas 

Meelman, Goeswinus Bruijts en erfgenamen. 
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Dictus Johannes emptor promisit super omnia dicto venditori quod ipse 

dictus emptor quoscumque heredes dicti quondam Arnoldi de Berlikem et 

eorum bona perpetuis temporibus ab omni impetitione ipsis fienda 

occacione hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de Busco 

quam dictus quondam Arnoldus de Berlikem (dg: solvere tenebatur) et 

quondam Johannes #de Berlikem# eius frater Thome quondam Meelman et (dg: 

suis) Goeswino Bruijts et suis heredibus solvere tenebantur indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 06 do 26-07-1403. 

Gerardus van der Steghen zvw Petrus Willems soen en Ywanus zvw Johannes 

Hagens beloofden aan hr Matheus Prijem kanunnik van de kerk van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch 38 oude schilden of de waarde met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (vr 22-02-1404) te betalen. 

 

Gerardus van der Steghen filius quondam Petri Willems soen #et# Ywanus 

filius quondam Johannis Hagens promiserunt indivisi super omnia domino 

Matheo Prijem canonico (dg: s) ecclesie beati Johannis ewangeliste in 

Busco XXXVIII aude scilde seu valorem ad Petri ad cathedram proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 07 do 26-07-1403. 

Ghisbertus Wouters soen van den Dungen beloofde aan Johannes Barniers soen 

64 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-

1404) te betalen. 

 

Ghisbertus Wouters soen van den Dungen promisit super omnia Johanni 

Barniers soen LXIIII nuwe Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 08 do 26-07-1403. 

Henricus Selen soen van Orthen beloofde aan Hubertus van Ghemert 39 mud 

haver, Bossche maat, die dit jaar groeit in de tiende van Orthen, met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) (dg: in Den Bosch) te leveren. 

 

Henricus Selen soen de Orthen promisit super omnia Huberto de Ghemert 

XXXIX mud haveren mensure de Busco scilicet qualis in decima (dg: decima) 

de Orthen in anno presenti crescet ad purificationis proxime futurum 

persolvendos (dg: et in Busco tradendos). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 09 do 26-07-1403. 

Petrus Mast en Gerardus van der Stegen zvw Petrus Coppen soen beloofden aan 

Katherina ev Bartholomeus zvw Bartholomeus Meeus Wedigen soen 29 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404) te 

betalen. 

 

Petrus Mast et (dg: Petrus v) Gerardus van der Stegen filius quondam 

Petri Coppen soen promiserunt #indivisi super omnia# Katherine uxori 

Bartholomei filii quondam Bartholomei Meeus Wedigen soen XXIX nuwe Gelre 

gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolovendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 10 do 26-07-1403. 

Alwinus gnd Aelwijn Folpkens soen van Alphen en Petrus Daems soen van 

Alphen beloofden aan voornoemde Katherina, tbv haar voornoemde man 

Bartholomeus, 39 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1404) te betalen. 

 

Alwinus dictus Aelwijn Folpkens soen de Alphen et Petrus Daems soen de 

Alphen promiserunt indivisi super omnia dicte Katherine ad opus dicti 

Bartholomei sui mariti XXXIX nuwe Gelre gulden seu valorem ad nativitatis 
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Johannis proxime futurum persolvendos. (dg: testes datum supra) Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 11 do 26-07-1403. 

Jacobus Loze en zijn hoevenaar Henricus Wouters soen beloofden aan hr 

Ywanus van Borchwijc investiet van Rosmalen, tbv hem en Egidius Coptiten, 

29½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande in Den Bosch te 

leveren. 

 

Jacobus Loze et Henricus Wouters soen eius colonus promiserunt indivisi 

super omnia domino Ywano de Borchwijc investito de Roesmalen ad opus sui 

et ad opus Egidii Coptiten seu ad opus alterius eorundem XXIX et dimidium 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 12 do 26-07-1403. 

Gertrudis wv Johannes van Dijest snijder en Gerlacus Tielen soen ev 

Gertrudis, dv voornoemde Gertrudis en wijlen Johannes van Dijest, droegen 

over aan Laurencius Ghenen soen van Orthen 1/5 deel in de helft van 1 

morgen land, in Empel, ter plaatse gnd die Haer, tussen erfg vw Ghibo 

Herinc enerzijds en erfg vw Gerardus van Eijcke anderzijds. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis de Dijest sartoris cum tutore et 

Gerlacus Tielen soen maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie dictorum Gertrudis et quondam Johannis de Dijest quintam partem ad 

ipsos spectantem in medietate jugeris terre siti in (dg: jurisdictione) 

parochia de Empel ad locum dictum die Haer inter hereditatem (dg: in) 

heredum quondam Ghibonis Herinc ex uno et inter hereditatem (dg: quondam 

Ge) heredum quondam Gerardi de Eijcke ex alio ut ipsi dicebant 

hereditarie supportaverunt Laurencio Ghenen soen de Orthen promittentes 

super omnia (dg: ratam servare) cum tutore {in margine sinistra:} #super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 177r 13 do 26-07-1403. 

Henricus van Krekelhoven en Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren 

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

Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403; 5+31+30+31+30+25=152 dgn) te betalen op 

straffe van 2. 

 

Henricus de Krekelhoven et Willelmus de Haren filius quondam Johannis de 

Haren promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus [etc] XX 

aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

(dg: testes) sub pena duorum. Testes Aa et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 14 do 26-07-1403. 

Johannes van Brecht nzvw Johannes van Brecht en Theodericus die Haen 

beloofden aan voornoemde Andreas van Drodis, tbv etc, 38 oude Franse 

schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403; 5+31+30+31+30+25=152 dgn) 

te betalen op straffe van 3. 

 

Johannes de Brecht filius naturalis quondam Johannis de Brecht et 

Theodericus die Haen promiserunt indivisi super omnia dicto Andree ad 

opus etc XXXVIII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub pena trium. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177r 15 do 26-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 
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1183 f.177v. 

 in crastino beati Jacobi: donderdag 26-07-1403. 

 sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1403. 

 

BP 1183 f 177v 01 do 26-07-1403. 

Amelius zvw Lambertus van Huesden en Hermannus zvw Hermannus Oeden soen 

beloofden aan voornoemde Andreas van Drodis, tbv etc, 38 oude Franse 

schilden met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 5+31+30+1=67 dgn) te 

betalen op straffe van 3. 

 

Amelius filius quondam Lamberti de Huesden et Hermannus filius quondam 

Hermanni Oeden soen (dg: et Tielmannus filius quondam) promiserunt 

indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXXVIII aude scilde 

Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena trium. Testes Aa 

et Roesmont datum in crastino beati Jacobi. 

 

BP 1183 f 177v 02 do 26-07-1403. 

Laurencius zv Zegerus van Kuijc, zijn vader Zegerus en Tielmannus Willems 

soen beloofden voornoemde Amelius en Hermannus schadeloos te houden. 

 

Laurencius filius Zegeri de Kuijc et Zegerus eius pater et Tielmannus 

Willems soen promiserunt dictos Amelium et Hermannum indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177v 03 do 26-07-1403. 

Willelmus Duijc de Nijemensvrient en Bartholomeus zvw Nijcholaus gnd Meeus 

Spijerinc beloofden aan de secretaris, tbv Andreas van Drodis etc, 10 

Engelse nobel met ....... aanstaande te betalen op straffe van ½ Engelse 

nobel. 

 

Willelmus Duijc de Nijemensvrient et Bartholomeus filius quondam 

Nijcholai dicti Meeus Spijerinc promiserunt super omnia (dg: Sij) mihi ad 

opus Andree de Drodis etc X Engels nobel ad ?maram proxime futurum 

persolvendos sub pena dimidii Engels nobel. Testes Uden et Roesmont datum 

supra. 

 

BP 1183 f 177v 04 do 26-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 177v 05 do 26-07-1403. 

Lija dvw Johannes van Maren gaf uit aan Rodolphus Deilft zvw Jacobus Aven 

soen (1) 1/3 deel van een kamp, gnd Stevens Camp, in Meerwijk, 9 morgen 

groot, welk 1/3 deel in het midden van voornoemd kamp gelegen is, welk 1/3 

deel Godekinus zvw Zeghebertus van Maren gekocht had van Thomas ev Oda 

wonend in Meerwijk, welk 1/3 deel aan Petrus Pijeke en zijn vrouw Elizabeth 

dvw Boudewinus Appelman, door wijlen voornoemde Boudewinus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Mechtildis dvw voornoemde Godekinus zvw Zeghebertus, 

gekomen was na overlijden van voornoemde Godekinus, welk 1/3 deel Johannes 

van Maren zvw Johannes van Maren gekocht had van voornoemde Petrus Pijecken 

en zijn vrouw Elizabeth, en welk 1/3 deel nu aan voornoemde Lija behoort; 

de uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijns, en thans voor (2) een 

n-erfcijns van 4 nieuwe Gelderse gulden geld van wijlen hr Willelmus graaf 

van Gelre of de waarde, en (3) een lijfrente van 5 nieuwe gulden voornoemd 

geld, met Lichtmis te betalen. 

 

Lija filia quondam Johannis de Maren cum tutore terciam partem cuiusdam 

campi dicti Stevens Camp siti in jurisdictione de Merewijc novem jugera 

terre continentis et que tercia pars in medio dicti campi sita est quam 

terciam partem Godekinus filius quondam Zegheberti de Maren erga Thomam 
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maritum Ode commorantem in Merewijc emendo acquisierat et que #tercia# 

pars (dg: Elizabeth filie quondam b) Petro Pijeke et Elizabeth sue uxori 

filie quondam Boudewini Appelman ab eodem quondam Boudewino et Mechtilde 

quondam sua uxore filia quondam dicti Godekini filii quondam Zegheberti 

(dg: successione advoluta est et quam terciam partem) de morte quondam 

(dg: d) dicti Godekini successione advoluta est et quam terciam partem 

Johannes de Maren filius quondam Johannis de Maren erga dictum Petrum 

Pijecken maritum legitimum dicte Elizabeth sue uxoris et (dg: dictam) 

dictam Elizabeth eius uxorem emendo acquisierat prout in litteris et quam 

terciam partem dicta Lija (dg: sibi de morte dicti quondam Johannis de 

Maren) nunc ad se spectare dicebat dedit ad hereditarium censum Rodolpho 

Deilft filio quondam Jacobi Aven soen simul cum dictis litteris (dg: et 

jure) et aliis et jure pro (dg: b) censu domini fundi exinde solvendo 

dando etc atque pro hereditario censu quatuor aureorum novorum florenorum 

monete Gelrie scilicet domini #quondam# Willelmi olim ducis Gelrie seu 

valorem ac pro (dg: here) !pro vitali pensione (dg: sex) quinque aureorum 

novorum florenorum dicte monete danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis ex premissis promittens (dg: s) cum tutore super omnia 

ratam servare et aliam obligationem ex parte sui deponere (dg: ps) et 

alter repromisit (dg: ut d) se daturum et soluturum ex premissis tali 

annexa conditione quod cum dicta Lija mortua fuerit extunc dictus 

Rodolphus et dicta bona erunt quita! a solutione dicte vitalis pensionis. 

Testes Danijel et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 177v 06 do 26-07-1403. 

Albertus zv Albertus van Maren verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

O. 

Albertus filius Alberti de Maren prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 177v 07 vr 27-07-1403. 

Theodericus van Mosa zvw Johannes van Vucht verzocht aan zijn moeder 

Elizabeth wv voornoemde Johannes om toestemming te mogen gaan buiten de 

leefgemeenschap en kosten van zijn moeder en voornoemde Elizabeth stemde 

daarin toe door hem te emanciperen. 

 

Theodericus de Mosa filius quondam Johannis de Vucht instanter petiit #ab 

Elizabeth sua matre relicta dicti quondam Johannis# licentiam eundi et 

eeundi extra convictum et expensos dicte sue matris dicta vero Elizabeth 

in hoc favens petitioni dicti sui filii dedit eidem plenam licentiam 

eundi et eeundi extra eius convictum et expensos eundem suum filium 

emancipando juxta legem opidi de Busco. Testes Danijel et Nijcholaus 

datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1183 f 177v 08 vr 27-07-1403. 

Willelmus Zorghe zvw Henricus Zorghe van Eijndoven verkocht aan Johannes 

zvw Willelmus Reijnzen van Broegel, tbv hem en zijn broer Mijchael zvw 

voornoemde Willelmus Reijnzen, een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Eindhoven, met Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit (1) een huis 

met ondergrond en misse van wijlen voornoemde Henricus Zorghe, in 

Eindhoven, aan de straat gnd den Steenwech enerzijds en Johannes Mauthuijs 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van Walramus smid en met het 

andere eind aan een gemene weg, reeds belast met grondcijnzen, een 

lijfpacht van 4 mud rogge, maat van Eindhoven, en een b-erfcijns van 3 pond 

geld, (2) ¼ deel aan voornoemde verkoper behorend van een beemd gnd dat 

Dombroec van wijlen voornoemde Henricus Zorge, in Tongelre, beiderzijds 

tussen Arnoldus Noudeken van Eijndoven, met een eind strekkend aan 

Willelmus Woijten van Straten en met het andere eind aan de gemene akkers 

van Straten, dit ¼ deel belast met een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat 
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van Eindhoven en cijnzen aan de kerk van Oirschot. 

 

Willelmus Zorghe filius quondam Henrici Zorghe de Eijndoven hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Willelmi (dg: Reijzen) #Reijnzen# de 

Broegel ad opus sui et ad opus Mijchaelis sui fratris filii dicti quondam 

Willelmi Reijnzen hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Eijndoven solvendam hereditarie purificationis et in 

Eijndoven tradendam ex domo (dg: et #de cum# orto dicti quondam Henrici 

Zorgh) cum suo fundo et fimario ad ipsam spectante dicti quondam Henrici 

Zorghe sitis in Eijndoven ad vicum dictum den Steenwech ex uno et (dg: 

inth) inter hereditatem Johannis Mauthuijs ex alio tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem Walrami fabri et cum reliquo fine ad communem plateam 

(dg: ut) atque ex quarta parte ad dictum venditorem spectante cuiusdam 

prati dicti dat Dombroec dicti quondam Henrici Zorge siti !parochia de 

Tongelre inter hereditatem Arnoldi Noudeken (dg: ex alio) de Eijndoven ex 

(dg: alio) utroque coadiacentem tendentis cum uno fine ad hereditatem 

Willelmi Woijten de Straten et cum reliquo fine ad (dg: hereditatem 

agros) communes agros de Straten ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et #aliam# obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi atque vitali pensione quatuor modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven #et hereditario censu trium librarum monete# ex dicta domo cum 

suo fundo et fimario annuatim de jure necnon hereditaria paccione sedecim 

lopinorum siliginis mensure de Eijndoven et censibus (dg: domino decani) 

ecclesie Oerscottensi ex dicta quarta parte dicti prati annuatim de 
!solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes Danijel et (dg: 

Roest) Broeder) datum sexta post Jacobi. 

 

1183 f.178r. 

 sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1403. 

 sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1403. 

 in crastino Laurencii: zaterdag 11-08-1403. 

 in vigilia Bartholomei: donderdag 23-08-1403. 

 

BP 1183 f 178r 01 vr 27-07-1403. 

Henricus Dicbier en Henricus Dicbier Godefridi beloofden aan Thomas Valant, 

Katherina wv Gerardus van de Doorn en Mechtildis ..vw Johannes Lijsscap 60 

pond oude pecunia met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1404) te betalen, 

hetzelfde met Sint-Jacobus over een jaar (za 25-07-1405) en hetzelfde met 

Sint-Jacobus over twee jaar ( 25-07-1406). Opstellen in 3 brieven. 

 

Henricus Dicbier et Henricus Dicbier Godefridi promiserunt indivisi super 

omnia Thome Valant Katherine relicte #quondam Gerardi de Spina et 

Mechtildi ....... quondam Johannis Lijsscap seu eorum alteri# sexaginta 

libras antique pecunie (dg: a Remigii) #Jacobi# proxime futurum (dg: 

ultra annum) et tantum a Jacobi proxime futuro #ultra# (dg: duos) annum 

(verbeterd uit: annos) et tantum a Jacobi proxime futuro ultra duos 

(verbeterd uit: tres) annos persolvendos. Testes Uden et Broeder datum 

sexta post Jacobi. Et ponetur in 3 litteris. 

 

BP 1183 f 178r 02 vr 27-07-1403. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 178r 03 vr 27-07-1403. 

Gerardus zvw Johannes zvw Johannes gnd Bathen soen beloofde aan Johannes 

Vijnninc, tbv het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een n-erfpacht van 

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

uit 3 stukken land, gelegen onder Oss, ter plaatse gnd in den Roden, 

waarvan één tussen hr Ghisbertus Bathen soen en voornoemde Gerardus 

enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, welke 3 stukken land waren 
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van wijlen Rijchmoedis Heijstmans van Os. 

 

Gerardus filius quondam Johannis filii quondam Johannis dicti Bathen soen 

promisit (dg: se daturum et soluturum Johanni) Johanni Vijnninc ad opus 

conventus sancte Clare in Busco quod ipse dictus Gerardus dabit et 

exsolvet dicto conventui sancte Clare hereditariam paccionem unius 

sextarii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex tribus peciis terre infra parochiam de Os in loco 

dicto in den Roden sitis quarum una inter !domini Ghisberti (dg: fi) 

Bathen soen et dicti Gerardi ex uno et inter communem viam ibidem ex alio 

#sita est# et que tres pecie terre predicte fuerant quondam Rijchmoedis 

Heijstmans de Os ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes. 

 

BP 1183 f 178r 04 vr 27-07-1403. 

Johannes Kesselman zv Ghibo Kesselman ev Margareta dv Hermannus Venbossche 

droeg over aan zijn broer Ghibo zv voornoemde Ghibo Kesselmans een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een huis, erf en tuin van voornoemde Hermannus, in Oss, 

tussen een gemene weg enerzijds en Theodericus Venbossche anderzijds, welke 

pacht aan hem en zijn vrouw Margareta was geschonken door voornoemde 

Hermannus Venbossche. 

 

Johannes Kesselman filius Ghibonis Kesselman maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie Hermanni Venbossche hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto dicti Hermanni 

sitis in Os inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Venbossche ex alio supportatam sibi cum dicta Margareta sua uxore a 

prefato Hermanno Venbossche nomine dotis ad jus oppidi de Busco prout in 

litteris hereditarie supportavit Ghiboni (dg: Kesselman) suo fratri filio 

dicti Ghibonis Kesselmans cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Danijel et 

Broeder datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1183 f 178r 05 za 28-07-1403. 

Cristianus zv Hermannus Coenen, Jacobus van Goiderheijl verwer en Reijnerus 

van Berze beloofden aan Willelmus Moelner zvw Rodolphus Delft 110 Gentse 

nobel, 4 nieuwe Gelderse gulden of 36 botdrager of 40 Vlaamse plakken of de 

waarde in goud voor elke Gentse nobel gerekend, met Vastenavond aanstaande 

(di 12-02-1404) te betalen. 

 

-. 

Cristianus filius Hermanni Coenen Jacobus de Goiderheijl tinctor et 

Reijnerus de Berze promiserunt indivisi super omnia Willelmo Moelner 

filio quondam Rodolphi Delft centum et decem Gentsche nobel scilicet 

quatuor nuwe Gelre gulden (dg: pro q) seu XXXVI denarios dictos botdrager 

aut quadraginta denarios dictos Vleemsche #vocatos# placken seu valorem 

in auro pro quolibet Gentsche nobel computato ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes Scilder et Broder datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1183 f 178r 06 za 11-08-1403. 

Agnes dvw Adam Top wv Thomas gnd Veren Ghisenraden soen gaf uit aan 

Theodericus Posteel een hofstad, in Den Bosch, over de Visbrug, in een 

straatje dat loopt vanaf voornoemde brug naar de gemene latrine aldaar, 

tussen erfgoed van wijlen Batha Loden, met een straat aldaar ertussen, 

enerzijds en de stadsmuur van Den Bosch aldaar anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van voornoemde Theodericus Posteel en met het andere 

eind aan voornoemd straatje en de ingang of opgang in voornoemde muur 

waardoor men opgaat naar voornoemde latrine; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 3 pond 15 schelling geld, een helft te betalen met 
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Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan. 

 

-. 

Agnes filia quondam Ade Top relicta quondam Thome dicti Veren Ghisenraden 

soen cum suo tutore quoddam domistadium ad se spectans situm in Busco 

ultra pontem piscium in quodam viculo tendente a dicto ponte versus 

communem cloacam ibidem inter hereditatem (dg: Theoderici Posteel ex uno 

et inter) quondam Bathe Loden quadam via ibidem interiacente ex uno et 

inter murum oppidi de Busco (dg: ex a) ibidem consistentem ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem Theoderici Posteel et cum reliquo 

fine ad dictum viculum et (dg: foramen) #ad introitum (dg: ?gradum) et 

ascensum# in dicto muro consistentes per (dg: quod) #quem# itur !ad 

ascenditur ad dictam cloacam ut dicebat dedit ad hereditarium censum 

dicto Theoderico Posteel ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario 

censu trium librarum et quindecim solidorum monete dando et solvendo sibi 

ab alio hereditarie mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis #ex 

dicto domistadio# promittens cum tutore super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et promisit 

super omnia sufficientem. Testes Uden et Broeder datum in crastino 

Laurencii. 

 

BP 1183 f 178r 07 do 23-08-1403. 

Reijnerus zvw Reijnerus Willems verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Reijnerus filius quondam Reijneri Willems prebuit et reportavit. Testes 

Uden et Roesmont datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1183 f 178r 08 vr 27-07-1403. 

Broeder Laurencius van Waelwijc prior van het klooster van de predikheren 

in Den Bosch, namens het klooster, droeg over aan Johannes van den Hoevel 

Serijs soen het deel en recht dat aan voornoemd klooster gekomen was na 

overlijden van broeder Johannes Tijmmerman en zijn zuster Metta, in een 

huis en erf van wijlen Lambertus Tijmmerman, in Den Bosch, aan het eind van 

de Hinthamerstraat, in een straatje dat loopt van de Hinthamerstraat naar 

de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Lambertus snijder enerzijds 

en erfgoed behorend aan broeder Henricus van Os prior van Porta Celi 

anderzijds. 

 

Frater Laurencius de Waelwijc prior conventus fratrum predicatorum in 

Busco ex parte et nomine dicti conventus totam partem et omne jus dicto 

conventui quovis modo de morte quondam fratris Johannis Tijmmerman #et 

quondam Mette eius sororis# aut alias quovis modo competentes in domo et 

area quondam Lamberti Tijmmerman sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis in viculo tendente a dicto vico versus locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Lamberti sartoris ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad fratrem Henricum de Os priorem conventus de 

Porta Celi ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni van den 

Hoevel Serijs soen promittens sub obligatione omnium bonorum dicti 

conventus #(dg: habitorum) presentium et futurorum# et ex parte et nomine 

eiusdem conventus ratam servare. Testes Danijel et Scilder datum sexta 

post Jacobi. 

 

BP 1183 f 178r 09 vr 27-07-1403. 

Henricus van Os zvw Johannes Bars ev Henrica dv Willelmus van Broechoven 

droeg al zijn goederen over aan zijn voornoemde schoonvader Willelmus. 

 

Henricus de Os filius quondam Johannis Bars (dg: Gent) maritus et tutor 

legitimus (dg: Heijlwin) Henrice sue uxoris filie Willelmi de Broechoven 

omnia sua bona mobilia et immobilia hereditaria ac parate quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit dicto 
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Willelmo suo socero promittens super habita et habenda ratam. Testes 

Danijel et Broeder datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1183 f 178r 10 vr 27-07-1403. 

Yda wv Goeswinus van Orthen droeg over aan (dg: haar schoonzoon Arnoldus zv 

Johannes van der Ameijden en diens vrouw Aleijdis, dv voornoemde Yda en 

wijlen Goeswinus) haar zoon Hubertus, tbv hem en zijn zuster Aleijdis, dv 

voornoemde Yda en wijlen Goeswinus, haar vruchtgebruik in een huis en erf, 

die waren van wijlen voornoemde Goeswinus, in Den Bosch, in een straat die 

loopt vanaf het midden van de Vughterstraat naar de Vismarkt, tussen 

erfgoed  van Jacobus Goes enerzijds en erfgoed van de gebroeders Godefridus 

en Nijcholaus, kvw Johannes van Dommelen, anderzijds. 

 

Yda relicta quondam Goeswini de Orthen cum suo tutore usufructum sibi 

competentem (dg: me) in (dg: medietate) domo et area (verbeterd uit: 

domus et aree) que fuerant dicti quondam Goeswini sita (verbeterd uit 

site) in Busco in vico tendente a medio vici Vuchtensis versus (dg: 

pontem bladi) forum piscium inter hereditatem Jacobi Goes ex uno et inter 

hereditatem (dg: Nijcholai) Godefridi et Nijcholai fratrum liberorum 

quondam Johannis de Dommelen ex alio ut dicebat legitime supportavit (dg: 

Arnoldo filio Johannis van der Ameijden suo genero cum Aleijde sua uxore 

filia dictorum Yde et quondam Goeswini promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere testes) Huberto suo 

filio ad opus sui et ad opus Aleijdis sue sororis filie dictorum Yde et 

quondam Goeswini promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Danijel et Scilder datum supra. 

 

1183 f.178v. 

 sexta post Jacobi: vrijdag 27-07-1403. 

 sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1403. 

 

BP 1183 f 178v 01 vr 27-07-1403. 

Willelmus zvw Rijcardus van den Voert van Scijnle verkocht aan Johannes zvw 

Johannes van Boeghe van Dijnther een n-erfpacht van 9 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Schijndel, ter plaatse gnd Delschot, tussen Henricus 

van Broechoven zvw Walterus Bac enerzijds en kvw Henricus Aicken 

anderzijds, reeds belast met 2 oude groten aan de hertog, een b-erfcijns 

van 20 schelling geld en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat. 

 

Willelmus filius quondam Rijcardi van den Voert de Scijnle hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Johannis de Boeghe de Dijnther 

hereditariam paccionem (dg: IX) #novem# sextariorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis !in Busco tradendam ex domo et 

orto #et hereditate sibi adiacente# dicti venditoris sitis in parochia de 

Scijnle ad locum dictum Delschot inter hereditatem Henrici de Broechoven 

filii quondam Walteri Bac ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Henrici Aicken ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis domino 

nostro duci hereditario censu viginti solidorum monete et hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco annuatim exinde de 

jure solvendis #ut dicebat# et sufficientem facere. Testes Scilder et 

Roesmont datum sexta post Jacobi. 

 

BP 1183 f 178v 02 vr 27-07-1403. 

Gerardus zvw Gerardus Heerken de oudere droeg over aan Arnoldus Nouden van 

Eijndoven en Johannes zv Willelmus Reijnzen van Broegel 150 oude schilden 

geld van de koning, aan hem beloofd door Willelmus Zorgen van Eijndoven. 

 

Gerardus filius (dg: G) quondam Gerardi Heerken senioris centum et 

quinquaginta aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos 
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monete regis !boni auri et iusti ponderis promissos sibi a Willelmo 

Zorgen de Eijndoven prout in litteris supportavit Arnoldo Nouden de 

Eijndoven et Johanni filio Willelmi Reijnzen de Broegel cum litteris et 

jure. Testes Coptiten et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 178v 03 vr 27-07-1403. 

Johannes Molle zvw Ghisbertus Sceijnckel en Johannes Oem zvw Johannes gnd 

Oem beloofden aan Ghibo Kesselman de oudere 29 Gentse nobel of de waarde 

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

 

Johannes Molle filius quondam Ghisberti Sceijnckel et Johannes Oem filius 

quondam Johannis dicti Oem promiserunt indivisi super omnia Ghiboni 

Kesselman seniori XXIX Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 178v 04 vr 27-07-1403. 

Egidius zvw Henricus Wellens van der Rijt van Mierle verkocht aan Yda dvw 

Johannes Moens ketelaar een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 malder roggeland en een 

aangelegen stuk erfgoed gnd Heijtvelt, in Mierlo, ter plaatse gnd aent Ruwe 

Venne, tussen een gemene weg enerzijds en Elizabeth Wellens dochter 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere 

eind aan de plaats gnd dat Ruwe Venne, (2) 2 vrachten hooiland, in Mierlo, 

ter plaatse gnd Scorhouder Beemde, tussen voornoemde Elizabeth Wellens 

enerzijds en Egidius van Neerwegen anderzijds. Verkoper en met hem Sanderus 

Machiels soen van Luthen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de 

grondcijnzen. 

 

Egidius filius quondam Henrici Wellens van der Rijt de Mierle hereditarie 

vendidit Yde filie quondam Johannis Moens cacabarii hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex maldrata terre 

siliginee et pecia hereditatis #dicta Heijtvelt {in margine sinistra:} 

Heijtvelt# sibi adiacente dicti venditoris sitis in parochia de Mierle ad 

locum dictum aent Ruwe Venne inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Wellens dochter ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad dictum locum dat Ruwe Venne 

vocatum atque ex duabus plaustratis feni dicti venditoris sitis in dicta 

parochia ad locum dictum Scorhouder Beemde inter hereditatem dicte 

Elizabeth Wellens ex uno et inter hereditatem Egidii de Neerwegen ex alio 

ut dicebat promittentes et cum eo Sanderus Machiels soen de Luthen 

indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi annuatim exinde de (verbeterd uit: pe) 

jure solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 178v 05 vr 27-07-1403. 

Hij betaalde 3 groten en Egidius {Coptiten} heeft de groten van de 

schepenen genomen. 

Vervolgens verklaarde voornoemde Yda dat voornoemde erfpacht direct na haar 

overlijden teruggaat naar de verkoper als hij dan leeft en anders naar de 

naast erfg van de verkoper die dan leven. 

 

Solvit III grossos et Egidius cepit grossos scabinorum. 

Notum sit universis presentia visuris quod cum ita actum sit etc 

constituta igitur coram scabinis infrascriptis dicta Yda cum suo tutore 

palam recognovit quod dicta hereditaria paccio statim post mortem dicte 

Yde ad dictum venditorem si ipsum protunc in humanis vivere contingat 

alioquin ad proximores heredes eiusdem venditoris pertunc in humanis 

viventes pleno hereditario jure succedet et hereditarie devolvetur nichil 

juris heredibus dicte emptricis in premissis ulterius obtinendo. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1183 f 178v 06 za 28-07-1403. 

Theodericus Colen zv Nijcholaus gnd Coel van Maerheze en Matheus Posteel de 

jongere beloofden aan Hilla wv Walterus Penninc 30¾ Gentse nobel met 

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

 

Theodericus Colen filius Nijcholai dicti Coel de Maerheze et Matheus 

Posteel junior promiserunt super omnia Hille relicte quondam (dg: Theode) 

Walteri Penninc XXX Gentsche nobel et tres quartas partes unius Gentsche 

nobel ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten 

et Danijel datum sabbato post Jacobi. 

 

BP 1183 f 178v 07 za 28-07-1403. 

Willelmus Broder beloofde aan Johannes Vos van Uden 28 Gentse nobel of de 

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

 

Willelmus Broder promisit super omnia Johanni Vos de Uden XXVIII Gentsche 

nobel seu valorem nativitatis Domini (dg: persolvendos) proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 178v 08 za 28-07-1403. 

Mechtildis wv Johannes Lijsscap en Katherina wv Gerardus van de Doorn 

machtigden Thomas Valant een b-erfcijns te manen van 20 pond (dg: oude 

pecunia) zwarte tournosen, die voornoemde Mechtildis en Katherina beuren 

gaande uit verschillende erfgoederen van wijlen Willelmus Vranc, in Empel. 

 

Mechtildis relicta quondam Johannis Lijsscap et Katherina relicta quondam 

Gerardi de Spina dederunt et contulerunt Thome Valant potestatem monendi 

levandi et via juris assequendi si opus fuerit (dg: quo ad earum partem 

hereditarii hereditarii) censum viginti librarum (dg: antique pecunie) 

nigrorum Turonensium quem dicte Mechtildis et Katherina solvendum habent 

hereditarie ex quibusdam hereditatibus quondam Willelmi Vranc sitis in 

parochia de Empel ut dicebant et cum hiis omnia et singula faciendi usque 

ad revocationem. Testes Scilder et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 178v 09 za 28-07-1403. 

Johannes Minrebroeder en Gerardus Gherijs snijder poorters van Den Bosch 

verklaarden op vordering van de rechter dat Jacobus, Godefridus, Lana en 

Hilla, kv Arnoldus van Ghele zvw Jacobus, buiten het huis, de 

leefgemeenschap en de kosten van hun voornoemde vader Arnoldus zijn 

geweest, gedurende 6 weken 3 dagen en langer, te weten direct vanaf de tijd 

dat de kinderen om toestemming verzocht hadden om buiten het huis, de 

leefgemeenschap en de kosten van hun voornoemde vader Arnoldus te gaan en 

voornoemde Arnoldus van Ghele zijn voornoemde kinderen heeft geëmancipeerd. 

 

Johannes Minrebroeder et Gerardus Gherijs (dg: op) sartor opidani opidi 

de Busco ad requestam iudicis in Busco sub suis juramentis tactis 

sacrosanctis (dg: jurave) deposuerunt quod Jacobus Godefridus Lana et 

Hilla liberi Arnoldi de Ghele filii quondam Jacobi fuerunt et manserunt 

extra domum convictum et expensos dicti Arnoldi (dg: sui p) eorum patris 

per spacium sex septimanarum trium dierum et amplius scilicet immediate 

ab illo tempore quo iidem liberi licentiam exeundi (dg: a dicto Arnoldo) 

domum convictum et expensos eiusdem Arnoldi eorum patris ab eodem Arnoldo 

eorum patre petierunt subsequentium (dg: testes) et ab illo tempore quo 

idem Arnoldus de Ghele dictos suos liberos emancipavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 178v 10 za 28-07-1403. 
†Johannes Sloetel, zijn natuurlijke dochters: 

1. Maria. 

2. †Heijlwigis (*) †Godefridus Visscher 
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a. Agnes (*) Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus 

b. Gertrudis (*) Henricus van den Zande. 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus ev Agnes, en Henricus van den 

Zande ev Gertrudis, dvw Godefridus Visscher, door wijlen voornoemde 

Godefridus verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis ndvw Johannes Sloetel, 

verkochten aan Gerardus zvw Nijcholaus van Berze bakker, tbv hun moeder 

Ghizenradis wv voornoemde Nijcholaus van Berze, een b-erfcijns van 5 pond 

geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, gaande uit een huis en erf van 

Gheerlacus Boest zvw Arnoldus Boest, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Hinthamerstraat naar de plaats gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van 

Arnoldus linnenklerenwever enerzijds en erfgoed dat was van Henricus Weijer 

van Berchen en nu behoort aan voornoemde Gheerlacus Boest anderzijds, welke 

cijns aan Wijnricus Screijnmaker, tbv hem en hr Henricus Buc priester, was 

verkocht door voornoemde Gheerlacus Boest, en welke cijns van 5 pond 

voornoemd geld aan voornoemde Theodericus en Henricus van den Zande gekomen 

was na {f.179r} gerechtelijke erfdeling tussen hen en medeërfgenamen van 

hun voornoemde echtgenoten Agnes en Gertrudis. Lasten van hun kant, van de 

kant van hun echtgenoten, van de kant van voornoemde hr Henricus Buc en 

Wijnricus Screijnmaker en hun erfgenamen en van de kant van Maria ndvw 

voornoemde Johannes Sloetel worden afgehandeld. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Lamberti maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris et Henricus van den Zande maritus et tutor 

legitimus Gertrudis sue uxoris filiarum quondam Godefridi Visscher ab 

eodem quondam Godefrido et quondam Heijlwige sua uxore filia naturali 

quondam Johannis Sloetel pariter genitarum hereditarium censum quinque 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis beati Johannis baptiste 

ex domo et area Gheerlaci Boest filii quondam Arnoldi Boest sita in Busco 

in vico tendente a vico Hijnthamensi versus locum dictum Wijnmoelenberch 

inter hereditatem Arnoldi textoris lineorum ex uno et inter hereditatem 

que fuerat Henrici Weijer de Berchen nunc ad eundem Gheerlacum Boest 

spectantem ex alio venditum Wijnrico Screijnmaker ad opus sui et ad opus 

domini Henrici Buc presbitri a dicto Gheerlaco Boest prout in litteris et 

qui census quinque librarum dicte monete dictis Theoderico et Henrico van 

den Zande mediante (dg: seu) divisione 

 

1183 f.179r. 

 sabbato post Jacobi: zaterdag 28-07-1403. 

 in profesto Petri ad vincula: dinsdag 31-07-1403. 

 

BP 1183 f 179r 01 za 28-07-1403. 

hereditaria facta per judicem #in Busco# ex parte domine nostre ducisse 

Brabantie atque ex parte eius dominii inter ipsos et coheredes dictarum 

Agnetis et Gertrudis suarum uxorum in partem cessit prout in litteris 

quas vidimus hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam Nijcholai de 

Berze pistoris ad opus Ghizenradis sue matris relicte dicti quondam 

Nijcholai de Berze (dg: promittentes indivisi super habita et habenda) 

supportaverunt cum primodictis litteris et jure promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dictarum suarum uxorum et (dg: di) ex parte dictorum 

domini Henrici Buc et Wijnrici Screijnmaker et quorumcumque suorum 

heredum (dg: deponere testes) atque (dg: ex) obligationem et impetitionem 

ex parte Marie filie naturalis quondam Johannis Sloetel predicti 

deponere. Testes Scilder et Broeder datum sabbato post Jacobi. 

{In margine sinistra begint een haal die loopt naar BP 1183 f 179r 04 en 

05}. 

 

BP 1183 f 179r 02 za 28-07-1403. 

(dg: Hubertus zvw). 

 

(dg: Hubertus filius quondam). 
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BP 1183 f 179r 03 za 28-07-1403. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen beloofde aan Egidius zvw Egidius gnd 

Lange Gielijs 28 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-

12-1403) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen promisit super omnia 

Egidio filio quondam Egidii dicti Lange Gielijs XXVIII Gentsche nobel seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 179r 04 za 28-07-1403. 

Theodericus zvw Johannes Bathen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Met een haal in margine sinistra verbonden met BP 1183 f 179r 01}. 

Theodericus filius quondam Johannis Bathen soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 179r 05 za 28-07-1403. 

Johannes van Derenborch zv Albertus van Derenborch verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

{Met een haal in margine sinistra verbonden met BP 1183 f 179r 01}. 

Johannes de Derenborch filius Alberti de Derenborch prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 179r 06 za 28-07-1403. 

Theodericus van Dijnther en Hubertus van Gemert beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 40 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-

1403; 3+31+30+31+30+25=150 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Theodericus van Dijnther et Hubertus de Gemert promiserunt indivisi 

Andree de Drodis ad opus etc (dg: XXXVI) #XL# aud scild Francie 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena duorum. Testes 

Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 179r 07 za 28-07-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 179r 08 za 28-07-1403. 

Gerardus Bauderics zvw Theodericus en Reijnerus Willems beloofden aan 

Johannes Pinghe 69 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Gerardus Bauderics #filius quondam Theoderici# et Reijnerus Willems 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Pinghe LXIX Gentsche nobel seu 

valorem nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 179r 09 za 28-07-1403. 

Katherina wv Willelmus Minnemere droeg over aan haar zoon Willelmus haar 

vruchtgebruik in een kamp, in Boxtel, ter plaatse gnd Groet Lijemde, ter 

plaatse gnd in Rubeemd, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en 

Albertus die Cuper anderzijds. 

 

Katherina relicta quondam Willelmi Minnemere #cum tutore# usufructum sibi 

competentem in quodam campo in parochia de (dg: Groter Lijemde) #Bucstel 

in loco dicto Groet Lijemde# ad locum dictum in Rubeemd inter aquam 

dictam die Dommel ex uno et hereditatem Alberti die Cuper ex alio ut 
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dicebat legitime supportavit Willelmo suo filio promittens super omnia 

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

datum supra. 

{Hierna in margine sinistra een verticale haal om ruimte vrij te houden, 

die niet benut is}. 

 

BP 1183 f 179r 10 di 31-07-1403. 

Meijnna wv Johannes van Eijndoven zvw Hermannus van Eijndoven beloofde aan 

Cristianus Willems soen van Brugis en Johannes Vrient van Helmont kramer 10 

schelling groten geld van Vlaanderen, met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-

1404) te betalen, hetzelfde met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1404) en 

hetzelfde met Pinksteren over een jaar (zo 07-06-1405). Opstellen in 3 

brieven. 

 

Meijnna relicta quondam Johannis de Eijndoven #filii quondam Hermanni de 

Eijndoven# promisit super habita et habenda Cristiano Willems soen de 

Brugis et Johanni Vrient de Helmont institori seu eorum alteri X solidos 

grossorum monete Flandrie penthecostes (dg: et tantum nativitatis D) 

proxime futurum persolvendos et tantum a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum et tantum a penthecostes proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes Roesmont et Broeder datum in profesto Pe ad vincula. 

Et ponetur in tribus litteris. 

 

BP 1183 f 179r 11 di 31-07-1403. 

Voornoemde Meijnna deed tbv voornoemde Cristianus Willems soen afstand van 

13 pond 14 schelling en 10 penning groten geld van Vlaanderen die .. wv 

Arnoldus van Loen kramer en hun kinderen verschuldigd waren aan voornoemde 

Cristianus. 

 

Dicta Meijnna super tredecim libris quatuordecim solidis et decem 

denariis grossorum monete Flandrie quos .. relicta quondam Arnoldi de 

Loen institoris et eorum liberi debebant et tenebantur dicto Cristiano 

Willems soen ut dicebat et super toto jure ad opus dicti Cristiani 

legitime (dg: s) renunciavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 179r 12 di 31-07-1403. 

Voornoemde Cristianus Willems soen machtigde voornoemde Johannes Vrient 

zijn tegoeden te manen. 

 

Dictus Cristianus Willems soen dedit potestatem dicto Johanni Vrient 

monendi petendi levandi et percipiendi et si opus fuerit via juris 

assequendi omnia sua credita que sibi debentur ac debebuntur a personis 

quibuscumque quacumque occacione et cum hiis etc usque ad revocationem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 179r 13 do 16-08-1403. 

Johannes van Drongelen zvw Johannes ev Sophija dvw Willelmus Bastart van 

Bucstel, door wijlen voornoemde Willelmus verwekt bij zijn vrouw jkvr 

Henrica, droeg over aan Willelmus van den Velde, tbv zijn broer Johannes 

van den Velde, (1) 1/3 deel van (1a) een b-erfcijns van 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk, welke cijns Johannes van 

Meijlesvoert zv Johannes van Meijelsvoert beloofd had aan Johannes van 

Achel zvw Henricus van Achel, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, (1b) 

een b-erfcijns van 3½ Brabantse dobbel mottoen of ander paijment van 

dezelfde waarde, welke cijns voornoemde Johannes van Meijelsvoert beloofd 

had aan voornoemde Johannes van Achel, met Sint-Andreas-Apostel te betalen, 

gaande uit de helft van een kamp gnd Priems Boenre, in  Boxtel, ter plaatse 

gnd Groter Lijemde, tussen kv Henricus van den Loe en Lambertus Monic 

ennerzijds en Johannes en Stephanus, kvw Henricus Wert, anderzijds, welke 

cijnzen jkvr Henrica wv Willelmus Bastart verworven had van voornoemde 

Johannes van Achel zvw Henricus, (2) 1/3 deel van (2a) een b-erfcijns van 1 
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oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk, die Johannes zv 

Walterus van der Bruggen beloofd had aan voornoemde Johannes van {f.179v} 

Achel zvw Henricus van Achel, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, (2b) 

een b-erfcijns van 3½ Brabantse dobbel mottoen of ander paijment van 

dezelfde waarde, die voornoemde Johannes zv Walterus van der Bruggen 

beloofd had aan voornoemde Johannes van Achel, met Sint-Andreas-Apostel te 

betalen, gaande uit de helft van een kamp gnd Priems Boenre, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Groter Lijemde, tussen kvw Henricus van den Loe en Lambertus 

Monic enerzijds en de gebroeders Johannes en Stephanus, kvw Henricus Wert, 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Lijemde en met het 

andere eind aan Zebertus van Collenberch, welke voornoemde cijnzen jkvr 

Henrica wv Willelmus Bastart van Bucstel verworven had van Johannes van 

Achel zvw Henricus van Achel, welke 1/3 gedeelten van voornoemde cijnzen 

eerstgenoemde Johannes van Drongelen nu bezit, na erfdeling. 

 

Johannes de Drongelen filius quondam Johannis maritus et tutor legitimus 

Sophije sue uxoris filie quondam Willelmi Bastart de Bucstel #ab eodem 

quondam Willelmo et domicella (dg: Willelma) Henrica sua uxore pariter 

genite# terciam partem (dg: quam ad se spectare dicebat) hereditarii 

census unius grossi Turonensis denarii monete regis Francie antiqui quem 

censum Johannes de Meijlesf#v#oert filius Johannis de Meijelsf#v#oert 

promiserat se daturum et soluturum Johanni de Achel filio quondam Henrici 

de Achel hereditarie Remigii confessoris atque hereditarii census trium 

et dimidii denariorum aureorum dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie 

boni auri et justi ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

censum dictus Johannes de Meijelsvoert promisit se daturum et soluturum 

dicto Johanni de Achel hereditarie (dg: purificationis) Andree apostoli 

ex medietate cuiusdam (dg: mansi) #campi# dicti communiter Priems Boenre 

siti in  parochia de Bucstel ad locum dictum Groter Lijemde inter 

hereditatem liberorum Henrici van den Loe et Lamberti Monic ex uno et 

hereditatem Johannis et Stephani liberorum quondam Henrici Wert ex alio 

quos census predictos domicella Henrica relicta dicti quondam Willelmi 

Bastart erga dictum Johannem de Achel filium quondam Henrici acquisierat 

(dg: prout in litteris) atque terciam partem hereditarii census unius 

grossi Turonensis denarii monete regis Francie antiqui quem Johannes 

filius Walteri van der Bruggen promisit se daturum et soluturum dicto 

Johanni de 

 

1183 f.179v. 

 in crastino assumptionis Marie: donderdag 16-08-1403. 

 in vigilia Laurencii: donderdag 09-08-1403. 

 in profesto Petri ad vincula: dinsdag 31-07-1403. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1403. 

 

BP 1183 f 179v 01 do 16-08-1403. 

Achel filio quondam Henrici de Achel hereditarie Remigii confessoris 

atque hereditarii census trium et dimidii aureorum denariorum communiter 

dobbel mottoen vocatorum monete Brabantie boni auri et iusti ponderis seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum dictus Johannes filius 

Walteri van der Bruggen dicto Johanni de Achel promisit se daturum et 

soluturum hereditarie Andree apostoli ex medietate cuiusdam (dg: mansi) 

#campi# dicti communiter Priems Boenre siti in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Groter Lijemde inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

van den Loe et Lamberti Monic ex uno et hereditatem Johannis et Stephani 

fratrum liberorum quondam Henrici Wert ex alio tendentis cum uno fine ad 

communitatem de Lijemde et cum reliquo fine ad hereditatem Zeberti de 

Collenberch quos census predictos domicella Henrica relicta dicti quondam 

Willelmi Bastart de Bucstel (dg: ex) #erga# Johannem de Achel filium 

quondam Henrici de Achel acquisierat prout #hec# in litteris #scabinorum 

quas vidimus# (dg: est quam terciam) quas tercias partes dictorum censuum 

primodictus Johannes de Drongelen nunc ad se spectare dicebat et sibi 
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mediante hereditaria divisione prius habita inter ipsum et coheredes sue 

uxoris predicte in partem cessas fore dicebat hereditarie supportavit 

(dg: j) Willelmo van den Velde ad opus Johannis van den Velde sui (dg: 

frs) fratris cum litteris (dg: et aliis et) jure #occasione# promittens 

super omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: 

Roes) Scilder et Roesmont datum in crastino assumptionis Marie. 

 

BP 1183 f 179v 02 do 09-08-1403. 

Nijcholaus zvw Goeswinus Arnts soen van Lijeshout droeg over aan Gerardus 

Tielmans soen van den Zande 16 lopen rogge b-erfpacht, maat van Tongelre, 

die voornoemde Nijcholaus met Lichtmis in Tongelre beurde, gaande uit (1) 

een stuk land, gnd die Epenacker, in Tongelre, ter plaatse gnd Odrichoven, 

tussen wijlen Arnoldus van den Berghe enerzijds en kvw Henricus Houbraken 

anderzijds, (2) een stuk erfgoed, in Tongelre, ter plaatse gnd Odrichoven, 

ter plaatse gnd int Bossche, tussen wijlen Johannes van den Berghe 

enerzijds en Johannes gnd Arnts soen van den Berghe anderzijds, (3) een 

stuk land, in Tongelre, ter plaatse gnd Odrichoven, ter plaatse gnd op die 

Hodonc, beiderzijds tussen Godefridus van Reijgersloe, welk stuk land, stuk 

erfgoed en stuk land voornoemde Nijcholaus had uitgegeven aan Johannes zvw 

Egidius Engelen soen gnd van Ghenen Enode, voor voornoemde 16 lopen rogge. 

 

-. 

Nijcholaus (dg: Goeswijns soen) #filius quondam Goeswini Arnts soen# de 

Lijeshout sedecim lopina siliginis hereditarie paccionis #mensure de 

Tongelre# que idem Nijcholaus solvenda habuit hereditarie purificationis 

et in parochia de Tongelre tradenda ex pecia terre dicta die Epenacker 

sita in parochia de Tongelre predicta ad locum dictum Odrichoven inter 

hereditatem quondam Arnoldi van den Berghe ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici Houbraken ex alio item ex pecia hereditatis 

sita in parochia et loco predictis in loco dicto int Bossche inter 

hereditatem quondam Johannis van den Berghe ex uno et inter hereditatem 

Johannis dicti Arnts soen van den Berghe ex alio atque ex pecia terre 

sita in dictis parochia et loco Odrichoven vocato ad locum dictum op die 

Hodonc inter hereditates Godefridi de Reijgersloe ex utroque latere 

coadiacentes quas peciam terre peciam hereditatis et peciam terre 

predictas dictus Nijcholaus dederat ad pactum Johanni filio quondam 

Egidii Engelen soen dicti van Ghenen Enode scilicet pro dictis sedecim 

lopinis siliginis dicte mensure ut dicebat hereditarie supportavit 

Gerardo Tielmans soen van den Zande promittens super omnia (dg: w) ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicta paccione existentem 

deponere. Testes Coptiten et Danijel datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1183 f 179v 03 do 09-08-1403. 

Destijds had Nijcholaus zvw Goeswinus Arnts soen van Lieshout verkocht aan 

Petrus Bierman snijder een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Jacobus-Apostel te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, tussen Ywanus 

Stierken enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, 

maat van Nuenen, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, tussen Johannes 

Tempeler enerzijds en Petrus Andrees soen anderzijds, (3) 1 zesterzaad 

roggeland, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, tussen Henricus van den 

Loeken enerzijds en Arnoldus Snijder anderzijds, (4) alle goederen van 

voornoemde Nijcholaus, die hij heeft en zal verkrijgen. Voornoemde Petrus 

Bierman beloofde thans aan Gerardus Tielmans soen van den Zande nimmer 

recht te halen op voornoemde 16 lopen rogge b-erfpacht in het vorige 

contract. 

 

Notum sit universis quod cum Nijcholaus filius quondam Goeswini Arnts 

soen de Lieshout hereditarie vendidisset Petro Bierman sartori 

hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie (dg: purificationis) Jacobi apostoli ex domo et orto et 
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hereditate sibi adiacente sitis in parochia de Nuenen ad locum dictum 

Wetten inter hereditatem Ywani Stierken ex uno et inter communem plateam 

ex alio atque ex quatuor lopinatis terre siliginee mensure de Nuenen 

sitis in parochia et loco predictis inter hereditatem Johannis Tempeler 

ex uno et hereditatem Petri Andrees soen ex alio atque ex una sextariate! 

terre siliginee sita in parochia et loco predictis inter hereditatem 

Henrici van den Loeken ex uno et hereditatem Arnoldi Snijder ex alio 

atque ex omnibus et singulis bonis dicti (dg: ve) Nijcholai habitis et 

habendis quocumque locorum consistentibus aut solvendis prout in litteris 

#dicebat contineri# constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

dictus Petrus Bierman et promisit #super omnia# Gerardo (dg: Tielmanns) 

Tielmans soen van den Zande (dg: super omnia) quod ipse Petrus ad et 

supra (dg: hereditarium pactum) sedecim lopina siliginis hereditarie 

paccionis in contractu precedenti contenta numquam jus prosequetur (dg: 

ad et supra) occacione ac vigore dictarum litterarum salvis tamen dicto 

Petro suis litteris predictis quoad alia bona dicti Nijcholai in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 179v 04 di 31-07-1403. 

Johannes van den Bossche zv Johannes van den Bossche droeg over aan zijn 

broer Gerongius zv de als tweede genoemde Johannes van den Bossche een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, gaande uit een huis, erf en 2 kamers 

achter voornoemd huis gelegen, van wijlen Johannes gnd Wuest, in Den Bosch, 

in de Kerkstraat, op de hoek van een straatje dat loopt van de Kerkstraat 

naar de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Leijdacker 

enerzijds en voornoemd straatje anderzijds, strekkend vanaf de Kerkstraat 

achterwaarts aan ergoed van Elizabeth wv Jacobus van Uden, welke cijns 

eerstgenoemde Johannes van den Bossche verworven had van voornoemde 

Johannes Wuest en zijn kinderen. 

 

Johannes van den Bossche filius Johannis van den Bossche hereditarium 

censum XL solidorum monete quem solvendum se habere dicebat ex domo area 

et duabus cameris retro dictam domum consistentibus #quondam Johannis 

dicti Wuest {in margine sinistra:} Johannis Wuest# sitis in Busco in vico 

ecclesie supra conum viculi tendentis a dicto vico ecclesie versus vicum 

Hijnthamensem inter hereditatem quondam Johannis Leijdacker ex uno et 

inter dictum viculum ex alio tendentibus a dicto vico ecclesie (dg: 

versus) retrorsum ad hereditatem Elizabeth relicte quondam Jacobi de Uden 

(dg: ut dicebat) et quem censum primodictus Johannes van den Bossche erga 

dictum Johannem Wuest et eius liberos acquisivit ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerongio suo fratri filio (dg: ultimodicti J) secundodicti 

Johannis van den Bossche promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Uden et Scilder datum in pofesto Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 179v 05 do 02-08-1403. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze en zijn broer Johannes van Berze 

beloofden aan Jacobus Kesselman 92 Gentse nobel of de waarde minus 12 

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

 

-. 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi de (dg: Berle) Berze et Johannes 

de Berze eius frater promiserunt indivisi super omnia Jacobo Kesselman 

nonaginta duos Gentsche nobel seu valorem duodecim denariis dictis 

communiter boddrager minus ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Uden et Scilder datum in crastino Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 179v 06 do 02-08-1403. 

Matheus Posteel de jongere zvw Henricus Posteel en Theodericus Colen soen 

beloofden aan Theodericus Goetscalcs soen wever 28½ Gentse nobel of de 

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

Matheus Posteel junior #filius quondam Henrici Posteel# #et# Theodericus 

Colen soen promiserunt indivisi super omnia Theoderico Goetscalcs soen 

textori XXVIII et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Scilder datum in 

crastino beati Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 179v 07 do 02-08-1403. 

Godefridus Dunnecop alias gnd Godevert Grieten beloofde aan Johannes Kepken 

zvw Gerardus Kepken 11 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403) te betalen. 

 

-. 

Godefridus Dunnecop alias dictus Godevert Grieten promisit super omnia 

Johanni Kepken filio quondam Gerardi Kepken XI Gentsche nobel seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.180r. 

 in profesto Petri ad vincula: dinsdag 31-07-1403. 

 in festo Petri ad vincula: woensdag 01-08-1403. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1403. 

 sexta post Petri ad vincula: vrijdag 03-08-1403. 

 

BP 1183 f 180r 01 di 31-07-1403. 

Willelmus van Loen zvw Johannes van Loen bakker verkocht aan Willelmus zvw 

Gerardus Ghisen soen smid een b-erfcijns van 20 schelling geld, die de 

gebroeders Arnoldus en Henricus, kvw Arnoldus van Valkenborch, beurden, 

gaande uit een huis en erf van wijlen een zekere {hier staan: ..} Pelgrijm, 

in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van 

Parijs enerzijds en errfgoed van Jacobus snijder anderzijds, welke cijns 

van 20 schelling voornoemd geld aan voornoemde Willelmus en zijn broer 

Johannes zvw voornoemde Johannes van Loen gekomen was na overlijden van 

voornoemde gebroeders Arnoldus en Henricus, en welke cijns nu geheel aan 

hem behoort. 

 

Willelmus de Loen filius quondam Johannis de Loen pistoris hereditarium 

censum viginti solidorum monete quem (dg: solve) Arnoldus et Henricus 

fratres liberi quondam Arnoldi de Valkenborch solvendum habuerunt 

hereditarie ex domo et area quondam dicti {hier staan: ..} Pelgrijm sita 

in Busco in (dg: Vuch) vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Gerardi 

de Parijs !et uno et inter hereditatem Jacobi sartoris ex alio et quem 

censum viginti solidorum dicte monete dictus Willelmus sibi (dg: de 

morte) et Johanni suo fratri #filio dicti quondam Johannis de Loen# de 

morte dictorum Arnoldi et Henrici fratrum successione hereditaria! 

advolutum esse (dg: d) et nunc ad !integraliter spectare dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo filio quondam (dg: Gh) Gerardi Ghisen soen 

fabro promittens supeer omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et suorum coheredum deponere. Testes Coptiten 

et Scilder datum in profesto Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 180r 02 wo 01-08-1403. 

Henricus van Loet zvw Arnoldus van Loet, zijn zuster Ermgardis en Johannes 

zv voornoemde Ermgardis beloofden aan broeder Johannes Lijsscap 

kloosterling van Porta Celi gedurende de 4 komende jaren, elk jaar met 

Paasen, 5 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen, voor het eerst 

met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

Henricus de Loet filius quondam Arnoldi de Loet Ermgardis soror dicti 

Henrici atque Johannes filius dicte Ermgardis promiserunt indivisi super 

omnia #habita et habenda# se daturos et soluturos fratri Johanni Lijsscap 

conventuali conventus de Porta Celi ad spacium quatuor annorum proxime 
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futurorum anno quolibet eorundem quatuor annorum quinque nuwe Gelre 

gulden seu valorem pasche et pro primo termino pasche proxime futuro et 

sic deinceps dicto spacio pendente. Testes Egidius et Scilder datum in 

festo Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 180r 03 wo 01-08-1403. 

Willelmus van Derentheren en Johannes Keijs beloofden aan de secretaris, 

tbv hr Ywanus van Borchwijc investiet van Rosmalen, 29½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) in Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Willelmus de Derentheren et Johannes Keijs promiserunt indivisi super 

omnia mihi ad opus domini Ywani de Borchwijc investiti de Roesmalen XXIX 

et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos. Teestes datum supra. 

 

BP 1183 f 180r 04 do 02-08-1403. 

Godefridus Dunnencop alias gnd Grieten soen beloofde aan Thomas van Mameren 

zvw Ghibo Gansvoet 19½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403) te betalen. 

 

Godefridus Dunnencop (dg: pro) alias dictus Grieten soen promisit super 

omnia Thome de Mameren filio #quondam# Ghibonis Gansvoet decem et novem 

et dimidium Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Coptiten et Scilder datum in crastino Pe ad 

vincula. 

 

BP 1183 f 180r 05 do 02-08-1403. 

Petrus zvw Nijcholaus Snijder van Beke gaf uit, voor de duur van het leven 

van voornoemde Petrus zvw Nijcholaus Snijder, aan Johannes Wijnter (1) een 

stuk land, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd die Bijest, tussen voornoemde 

Johannes die Wijnter enerzijds en Johannes Borchman en Johannes van den 

Venne anderzijds, (2) een stuk land, in Moergestel, achter de plaats gnd 

die Tommel, tussen erfg vw Amelius gnd Haec enerzijds en erfgoed behorend 

aan het Groot Gasthuis in Den Bosch anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een lijfpacht van 11 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den 

Bosch te leveren. Johannes Wijnter heeft betaald. 

 

Et solvit Jo Wijnter. 

Petrus filius quondam Nijcholai Snijder de Beke peciam terre sitam in 

parochia de Hildwarenbeke (dg: inter hereditatem) ad locum dictum die 

Bijest inter hereditatem Johannis die Wijnter ex uno et inter hereditatem 

Johannis Borchman et Johannis van den Venne ex alio atque peciam terre 

sitam in parochia de Ghestel prope Oesterwijc retro locum dictum die 

Tommel inter hereditatem heredum quondam Amelii dicti Haec ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad hospitale maius in Busco ex alio ut 

dicebat dedit ad (dg: hereditarium pactum) annuam et vitalem pensionem 

dicto Johanni Wijnter ab eodem Johanne Wijnter possidendas et habendas 

quamdiu dictus Petrus filius quondam !Nijchali Snijder vixerit in humanis 

et (dg: u) non ultra pro vitali pensione undecim lopinorum siliginis 

mensure de Busco #danda et solvenda sibi ad suam vitam et non ultra 

Andree# et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere quamdiu dictus 

Petrus vivet in humanis et non ultra et alter repromisit ad vitam dicti 

Petri tali conditione apposita quod cum dictus Petrus filius quondam 

Nijcholai decesserit quod extunc dicta donatio ad pactum facta expirabit. 

Testes Scilder et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 180r 06 do 02-08-1403. 

De gebroeders Henricus en Willelmus, kvw Rutgerus van Erpe, machtigden 

Henricus Gruijter nzvw Leonius van Langvelt al zijn cijnzen, renten, 
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pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Rutgeri de Erpe dederunt 

potestatem Henrico Gruijter filio naturali quondam Leonii de Langvelt 

monendi levandi et si opus fuerit via juris assequendi omnes suos census 

redditus pacciones et credita sua que debentur ac debebuntur a personis 

quibuscumque quacumque occacione et ad bona eorum regendum etc usque ad 

revocacionem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 180r 07 do 02-08-1403. 

Gerardus Wael zvw Ghibo Wael droeg over aan Gerardus zvw Nijcholaus van 

Berze, tbv zijn moeder Ghisenradis wv voornoemde Nijcholaus van Berze, de 

helft, aan hem behorend, in de helft, die aan Petrus zvw Henricus Everaets 

soen en zijn kinderen Ermgardis en Conegundis behoorde, in ¾ bunder beemd, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Bloc, tussen Amelius gnd Dijependijc en 

Hilla wv Johannes gnd die Koc enerzijds en wijlen Matheus Becker 

anderzijds, welke laatstgenoemde helft van de ¾ bunder beemd voornoemde 

Nijcholaus van Berze en voornoemde Gerardus Wael zvw Ghibo Wael gekocht 

hadden van voornoemde Petrus zvw Henricus gnd Everaets soen en zijn 

dochters Ermegardis en Conegundis. Voornoemde Gerardus beloofde dat zijn 

minderjarige kinderen Bartholomeus en Elizabeth, door hem verwekt bij 

wijlen zijn eerste vrouw Elizabeth dvw Bartholomeus van Berghen 

steenhouwer, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen van 

eerstgenoemde helft. 

 

Gerardus Wael filius quondam Ghibonis Wael medietatem ad se spectantem in 

medietate que ad Petrum filium quondam Henrici Everaets soen et (dg: eius 

liberis) Ermgardem et Conegundem eius filias spectabat in  dimidio 

bonario et quarta parte unius bonarii prati sitis in parochia de 

Roesmalen in loco dicto in den Bloc inter hereditatem Amelii dicti 

Dijependijc et Hille relicte quondam Johannis dicti die (dg: Koc) Koc ex 

uno et inter hereditatem quondam Mathei Becker ex alio quam ultimodictam 

medietatem dictarum dimidii bonarii et quarte partis unius bonarii 

#prati# Nijcholaus de Berze et dictus Gerardus Wael filius quondam 

Ghibonis Wael erga predictos Petrum filium quondam Henrici dicti Everaets 

soen Ermegardem et Conegundem eius filias emendo acquisiverunt prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo filio dicti quondam Nijcholai de 

Berze ad opus Ghisenradis sue matris relicte dicti quondam Nijcholai de 

Berze cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: testes datum sup) et quod ipse 

Bartholomeum et Elizabeth eius liberos ab eodem primodicto Gerardo et 

quondam Elizabeth sua prima uxore filia quondam Bartholomei de Berghen 

pannicide pariter genitos dum ad annos sue pubertatis pervenerint super 

primodicta medietate ad opus dicte Ghisenradis hereditarie renuntiare 

faciet. Testes (dg: datum supra) Uden et Scilder !testes Uden et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 180r 08 do 02-08-1403. 

(dg: Henricus Gestken zvw Henricus Gestken van Erpe: 1/5 deel1). 

 

(dg: Henricus Gestken filius quondam Henrici Gestken de Erpe quintam 

partem). 

 

BP 1183 f 180r 09 do 02-08-1403. 

Henricus zv Petrus zvw Henricus Everaets soen deed tbv voornoemde 

Ghizenradis afstand van voornoemde helft van de ¾ bunder beemd {niet 

afgewerkt contract}. 

 

                         
1 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 180v 01 do 02-08-1403. 



Bosch’ Protocol jaar 1403 06. 

 

28 

Henricus filius Petri filii quondam Henrici Everaets soen super dicta 

medietate dictarum (dg: unius bonarii et quarte partis unius bonarii) 

prati sitarum in parochia ut immediate supra atque super toto jure ad 

opus dicte Ghizenra. 

 

BP 1183 f 180r 10 do 02-08-1403. 

Theodericus zvw Theodericus van Vlijmen beloofde aan Robbertus van Neijnsel 

50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-

1404) te betalen. 

 

-. 

Theodericus filius quondam Theoderici de Vlijmen promisit super omnia 

Robberto de Neijnsel L nuwe Gelre gulden seu valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Roesmont datum in crastino Pe 

ad vincula. 

 

BP 1183 f 180r 11 do 02-08-1403. 

Willelmus Boden en mr Bodo van Zanthen chirurgijn beloofden aan Arnoldus 

Jans soen van Cromvoert 25¾ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Willelmus Boden et magister Bodo de Zanthen cijrurgicus promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Jans soen de Cromvoert XXV Gentsche nobel et 

tres quartas partes unius Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 180r 12 vr 03-08-1403. 

Hr Theodericus Rover ridder droeg over aan de secretaris, tbv Arnoldus 

Grotart zvw Lambertus van Engelant, 2 bunder moer, in Boxtel, ter plaatse 

gnd Huijsvenne, zoals die aan vooroemde hr Theodericus Rover gekomen waren 

na overlijden van zijn vader hr Gerlacus Rover ridder. 

 

Dominus Theodericus Rover miles duo bonaria hereditatis dicte moer sita 

in parochia de Bucstel ad locum dictum Huijsvenne prout ibidem sita sunt 

et dicto domino Theoderico Rover de morte domini quondam Gerlaci Rover 

militis olim sui patris successione hereditarie advoluta ut dicebat 

hereditarie supportavit mihi ad opus Arnoldi Grotart filii quondam 

Lamberti de Engelant promittens super omnia ratam servare. Testes Aa et 

Roesmont datum sexta post Pe ad vincula. 

 

1183 f.180v. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1403. 

 

BP 1183 f 180v 01 do 02-08-1403. 

Henricus Gestken zvw Henricus Gestken van Erpe verkocht aan Johannes zv 

Arnoldus van Loe 1/5 deel in 2 bunder beemd, in Erp, ter plaatse gnnd dat 

Erpse Goer, ter plaatse gnd die Goerse Buenre, tussen wijlen Leonius van 

der Boxbruggen enerzijds en Sophia wv Willelmus Berniers en zijn kinderen 

anderzijds, welk 1/5 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen één van de andere 

1/5 delen, belast met de grondcijns. 

 

Henricus Gestken filius quondam Henrici Gestken de Erpe quintam partem ad 

se spectantem in duobus bonariis prati sitis in parochia de Erpe ad locum 

dictum dat (dg: Erpsche) Erpssche Goer in loco dicto die Goerssche Buenre 

inter hereditatem #{in margine sinistra:} quondam# Leonii van der 

Boxbruggen ex uno et inter hereditatem Sophie relicte quondam Willelmi 

Berniers et eius liberorum ex alio et #que# quinta pars dictorum duorum 

bonariorum prati annuatim dividitur contra (dg: aliam) unam aliarum 

quatuor quintarum partium in dictis duobus bonariis prati sitarum (dg: ut 

dicebat hereditarie vendidit) prout ibidem sita est et ad primodictum 

Henricum pertinere dinoscitur ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 
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filio Arnoldi de Loe promittens super omnia warandiam et (dg: aliam) 

obligationem deponere (dg: exceptis) excepto censu domini fundi ex 

primodicta quinta parte de jure solvendo ut dicebat. Testes Uden et 

Scilder datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 180v 02 do 02-08-1403. 

Matheus Posteel de jongere zvw Henricus Posteel machtigde Theodericus Colen 

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

te beheren. 

 

Matheus Posteel junior #filius quondam Henrici Posteel# dedit potestatem 

Theoderico Colen soen monendi levandi etc omnes suos census redditus 

pacciones et credita et ad bona sua regendum usque ad revocationem. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 180v 03 do 02-08-1403. 

Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel beloofde aan Johanna dvw 

Johannes Boenneijts 40 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403) te betalen. 

 

Matheus Posteel senior filius quondam Henrici Posteel promisit super 

omnia Johanne filie quondam Johannis (dg: Beijnnart) Boenneijts (dg: XL) 

quadraginta Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 180v 04 do 02-08-1403. 

Voornoemde Matheus Posteel de oudere beloofde aan Johannes Kepken zvw 

Gerardus 46 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Dictus Matheus Posteel senior promisit super omnia Johanni Kepken filio 

quondam Gerardi (dg: XV) XLVI nuwe Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 180v 05 do 02-08-1403. 

Elisabet wv Reijnerus Botteij en haar zoon Godefridus beloofden aan 

Walterus Botteij 50 Engelse nobel of de waarde met Sint-Martinus aanstaande 

(zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Elisabet relicta quondam Reijneri Botteij et Godefridus eius filius 

promiserunt indivisi super omnia Waltero Botteij quinquaginta Engels 

nobel seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 180v 06 do 02-08-1403. 

Destijds had Gerardus Wael zv Ghibo Wael gekocht van Willelmus zvw 

Engbertus Borchmans soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 lopen roggeland, in 

Moergestel, tussen Willelmus gnd die Potter enerzijds en kvw Petrus van den 

Eijghen anderzijds, (2) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Moergestel, tussen Walterus gnd Poperinc enerzijds en Petrus Eijghenman 

anderzijds, (3) 1 lopen roggeland, in Moergestel, tussen erfgoed van het 

gasthuis van Den Bosch enerzijds en voornoemde kvw Petrus van den Eijghen 

anderzijds, (4) een b-erfpacht van 3 lopen rogge, die Eelkinus Elijaes soen 

moet leveren aan voornoemde Willelmus zvw Engbertus Borchmans soen, gaande 

uit een stuk land, gnd die Hostat, in Moergestel, op de akkers aldaar, 

tussen Petrus Ribben enerzijds en Nijcholaus Luijten anderzijds. Voornoemde 

Willelmus zvw Engbertus Borchmans soen stelde thans, tot meerdere zekerheid 

van de levering van eerstgenoemde pacht van ½ mud rogge, tot onderpand (5) 

2 lopen roggeland, in Moergestel, ter plaatse gnd Bigaert, tussen Johannes 

Boschmans enerzijds en Walterus Nouden anderzijds, (6) een stuk land, deels 
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akkerland en deels heide, in Moergestel, ter plaatse gnd aen den Hoevel, 

tussen Walterus Poperinc enerzijds en Elizabet dvw Petrus Eijckeman 

anderzijds. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Gerardus Wael filius (dg: 

quond) Ghibonis Wael hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam de et ex una lopinata terre siliginee sita in parochia de 

Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Willelmi dicti die Potter ex 

uno et inter hereditatem liberorum Petri quondam van den Eijghen ex alio 

atque de et ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in 

dicta parochia inter hereditatem Walteri dicti Poperinc ex uno et inter 

hereditatem Petri Eijghenman ex alio atque de et ex una lopinata terre 

siliginee sita in dicta parochia inter hereditatem hospitalis de Busco ex 

uno et inter hereditatem dictorum liberorum quondam Petri van den Eijghen 

ex alio atque de et ex annua et hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis quam Eelkinus (dg: Eelkens soen) Elijaes soen Willelmo filio 

quondam Engberti Borchmans soen solvere tenetur annuatim et hereditarie 

de et ex pecia terre dicta die Hostat sita in dicta parochia supra agros 

ibidem inter hereditatem Petri Ribben ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Luijten #ex alio# (dg: prout in litteris) erga dictum (dg: 

Engbertum) Willelmum filium quondam Engberti Borchmans soen emendo 

acquisuisset prout in litteris constitutus igitur coram scabinis (dg: 

infr) infrascriptis dictus Willelmus filius quondam Engberti Borchmans 

soen ad maiorem securitatem solutionis primodicte paccionis dimidii modii 

siliginis dicte mensure prenominato Gerardo Wael ex prenarratis 

hereditatibus annuatim solvende ut premittitur duas lopinatas terre 

siliginee sitas in parochia de Ghestel prope Oesterwijc (dg: inter) ad 

locum dictum Bigaert inter hereditatem Johannis Boschmans ex uno et inter 

hereditatem Walteri Nouden ex alio atque (dg: ex) peciam terre partim 

terre arabilis et partim terre mericalis sitam in dicta parochia ad locum 

dictum aen den Hoevel inter hereditatem Walteri Poperinc ex uno et 

hereditatem Elizabet filie quondam Petri Eijckeman ex alio ut dicebat 

simul cum prenarratis hereditatibus pro solutione primodicte hereditarie 

paccionis dimidii modii siliginis dicte mensure prefato Gerardo Wael ad 

pignus imposuit et hereditario jure firmiter (dg: ob) obligavit 

promittens super (dg: omnia habita et habenda) #habita et habenda# 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 180v 07 do 02-08-1403. 

Lambertus Witmeri zvw Gerardus Witmeri droeg al zijn erfelijke goederen en 

erfgoederen over aan Katherina wv Henricus Ghecke. 

 

Lambertus Witmeri filius quondam Gerardi Witmeri omnia sua bona 

hereditaria et hereditates suas quascumque quocumque locorum consistentes 

sive sitas ut ipse dicebat hereditarie supportavit Katherine relicte 

quondam Henrici Ghecke promittens super omnia warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 180v 08 do 02-08-1403. 

Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Godefridus den Wever 

van Straten zijn zijn goederen. 

 

Matheus Posteel senior filius quondam Henrici Posteel omnes et singulas 

vendiciones alienaciones et obligationes quascumque factas per Godefridum 

den Wever de Straten cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 180v 09 do 02-08-1403. 

Johannes Bruijsten droeg over aan Henricus die Cromme (1) een stuk beemd, 
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gnd die Bodincs Beemt, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, rondom tussen 

de gemeint, aan hem in cijns uitgegeven door Danijel van Vlierden, (2) een 

b-erfcijns van 3 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die 

voornoemde Johannes Bruijsten beloofd had aan voornoemde Danijel van 

Vlierden, een helft te betalen met Pinksteren en de andere helft met Sint-

Andreas-Apostel, gaande uit voornoemd stuk beemd gnd die Bodincs Beemt, 

welke cijns van 3 oude schiilden of ander paijment voornoemde Johannes 

Bruijsten gekocht had van de gebroeders Johannes, Willelmus en Henricus, 

kvw Danijel van Vlierden, belast met voornoemde cijns van 3 oude schilden 

in de brief vermeld. 

 

Johannes Bruijsten (dg: hereditarium) peciam prati dictam communiter die 

(dg: Bodoncs Beemt) Bodincs Beemt sitam in parochia de Oerscot in 

pastoria de Arle inter communitatem circumquaque coadiacentem datam sibi 

ad hereditarium censum a Danijele de (dg: Vlij) Vlierden prout in 

litteris atque hereditarium censum trium denariorum aureorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris quem dictus Johannes Bruijsten promisit se 

daturum et soluturum dicto Danijeli de Vlierden hereditarie mediatim 

penthecostes et mediatim Andree apostoli ex dicta pecia prati dicta 

communiter die Bodincs Beemt sita in parochia de Oerscot in pastoria de 

Arle predicta inter communitatem circumquaque coadiacentem et quem censum 

trium denariorum aureorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum seu 

alterius pagamenti dictus Johannes Bruijsten erga Johannem Willelmum et 

Henricum fratres liberos quondam Danijelis de Vlierden emendo 

acquisiverat prout in quibusdam litteris scabinorum hec plenius 

continentur hereditarie supportavit Henrico die Cromme cum omnibus 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto (dg: censibus in primodicta littera 

continentis) dicto censu trium aureorum denariorum antiquorum in 

primodictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

1183 f.181r. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1403. 

 

BP 1183 f 181r 01 do 02-08-1403. 

Robbertus van Neijnsel beloofde aan Ghibo zv Ghibo Kesselman 28¾ Gentse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

-. 

Robbertus de Neijnsel promisit super omnia Ghiboni filio Ghibonis 

Kesselman XXVIII Gentsche nobel et tres quartas partes unius Gentsche 

nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Uden et Scilder datum in crastino Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 181r 02 do 02-08-1403. 

Willelmus zvw Willelmus van den Perre beloofde aan Henricus Snellart 

Bruijnen soen 100 Stramprooise gulden of de waarde met Pasen over een jaar 

(zo 19-04-1405) te betalen. 

 

-. 

Willelmus filius quondam Willelmi van den Perre promisit super omnia (dg: 

Johanni) Henrico Snellart Bruijnen soen centum Stramproedsche gulden seu 

valorem (dg: ad) a festo pasche proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 181r 03 do 02-08-1403. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken van Lijt verkocht aan Willelmus 

zvw Willelmus van den Perre 1 morgen land, onder de tiende van Maren, ter 

plaatse gnd die Kesselse Delen, tussen wijlen Herbertus Truden soen, nu 

Johannes van der Hagen, enerzijds en Willelmus Wouters soen anderzijds, 
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belast met dijken, zegedijken, waterlaten en sloten, binnenlands gelegen. 

 

Gerardus de (dg: Lent) Kessel filius quondam Henrici Mudeken de Lijt unum 

juger terre situm (dg: in parochia) #infra# decimam de Maren in loco 

dicto die Kesselsche Delen inter hereditatem quondam Herberti Truden soen 

nunc ad Johannem van der Hagen spectantem ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Wouters soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Willelmi van den Perre promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus zegediken aqueductibus et 

fossatis ad hoc de jure spectantibus et infra terram situatis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 181r 04 do 02-08-1403. 

Henricus zvw Snellardus gnd Bruijn droeg over aan voornoemde Willelmus zvw 

Willelmus van den Perre 2 morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd in 

Strobroec, tussen erfgoed van de kerk van Kessel, gnd der Heijligen Lant, 

enerzijds en erfg vw Erenbertus Jans soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de waterlaat, aan hem verkocht door Gerardus zvw Henricus 

Mudeken. 

 

Henricus filius quondam Snellardi dicti Bruijn duo jugera terre sita in 

parochia de Kessel ad locum dictum in Strobroec inter hereditarem 

ecclesie de Kessel dictam communiter der Heijligen Lant ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Erenberti Jans soen ex alio tendentia cum uno 

fine ad aqueductum in ea quantitate qua dicta duo jugera terre ibidem 

sita sunt vendita sibi a Gerardo filio quondam Henrici Mudeken prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo filio quondam Willelmi 

van den Perre cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 181r 05 do 02-08-1403. 

Rodolphus Rover zvw Arnoldus van der Bolst verkocht aan Egidius zvw 

Goeswinus Jacops soen van Erpe een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Erp, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp 

op de anderpanden te leveren, gaande uit een hofstad en aangelegen akker 

land, in Erp, ter plaatse gnd aen die Hoghe Luijtshout, tussen Margareta wv 

Rodolphus gnd Roef Otten soen en haar kinderen enerzijds en de gemeint 

aldaar anderzijds, welke pacht van 1½ mud rogge Elizabeth wv voornoemde 

Arnoldus van der Bolst gekocht had van Jacobus van der Luijtshout zvw 

Johannes zvw Jacobus van der Luijtshout, en welke pacht van ½ mud nu aan 

hem behoort. 

 

Rodolphus Rover filius quondam Arnoldi van der Bolst hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Erpe de hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure (dg: quam paccionem) 

solvenda hereditarie purificationis et in Erpe supra hereditates 

infrascriptas tradenda et deliberanda de et ex domistadio et agro terre 

sibi adiacente sitis in parochia de Erpe ad locum dictum aen die Hoghe 

Luijtshout (dg: -s) inter hereditatem Margarete relicte quondam Rodolphi 

dicti Roef Otten soen et eius liberorum ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dicte 

mensure Elizabeth relicta quondam Arnoldi van der Bolst predicti erga 

Jacobum van der Luijtshout filium quondam Johannis filii quondam Jacobi 

van der Luijtshout emendo acquisierat prout in litteris quas vidimus et 

quam primodictam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: 

supportavit) vendidit Egidio filio quondam Goeswini Jacops soen de Erpe 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte quondam Elizabeth sue 

matris et quorumcumque heredum dicte quondam Elizabeth sue matris 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 181r 06 do 02-08-1403. 

Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze droeg over aan de secretaris, tbv 

mr Johannes van Best, 17¼ Gentse nobel (dg: of de waarde), aan hem in een 

schepenbrief van Den Bosch beloofd door Hermannus van Os zvw Willelmus van 

Panhedel. 

 

Johannes de Berze filius quondam Gerardi de Berze XVII Gentsche nobel 

(dg: seu valorem) #er quartam partem unius Gentsche nobel# promissos sibi 

ab Hermanno de Os filio quondam Willelmi de Panhedel (dg: pro) in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat legitime supportavit mihi ad opus 

magistri Johannis de Best. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 181r 07 do 02-08-1403. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze en zijn broer Johannes van Berze 

beloofden aan Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen zoen 36¾ Gentse nobel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi de Berze et Johannes de Berze 

eius frater promiserunt indivisi super omnia Godefrido de Oijen filio 

quondam Zeberti Belen zoen XXXVII Gentsche nobel minus una quarta parte 

unius Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 181r 08 do 02-08-1403. 

(dg: Ywanus Stierken beloofde aan zijn zoon Henricus met Weijndelmoedis een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren). 

 

(dg: Ywanus Stierken hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis promisit se daturum 

et soluturum Henrico suo filio cum Weijndelmoede). 

 

BP 1183 f 181r 09 do 02-08-1403. 

Ywanus Stierken schonk aan zijn zoon Henricus en diens vrouw Weijndelmoedis 

dvw Everardus van Amersfoert een b-erfcijns van 12 oude schilden of ander 

paijment van dezelfde waarde, uit een b-erfcijns van 28 oude schilden of 

ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns van 28 oude schilden 

voornoemde Ywanus met Kerstmis beurde, gaande uit (1) alle erfgoederen van 

wijlen hr Hermannus Loze priester, gelegen onder Maren, Alem en Empel, 

zoals wijlen voornoemde hr Hermannus Loze in die erfgoederen was overleden, 

voorzover die goederen allodiaal zijn, (2) alle cijnzen die op voornoemde 

erfgoederen moeten worden betaald, (3) dijken, maasdijken en zegedijken, 

sloten, sluizen en waterlaten die bij voornoemde erfgoederen horen, welke 

erfgoederen met de cijnzen, dijken, sloten, sluizen en waterlaten 

voornoemde Ywanus had uitgegeven aan Albertus zvw Arnoldus Lodewijchs soen 

van Kessel voor voornoemde erfcijns van 28 oude schilden of ander paijment 

van dezelfde waarde. 

 

Ywanus Stierken hereditarium censum duodecim (dg: aureorum) denariorum 

aureorum antiquorum vulgaliter (dg: boni auri et iusti ponderis) aude 

scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem !de hereditario censu viginti octo denariorum aureorum 

#antiquorum# vulgaliter (dg: aude) scilde vocatorum auri et ponderis seu 

alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum (dg: di) viginti octo 

denariorum aureorum #antiquorum# (dg: denariorum) vulgaliter (dg: aude) 

scilde vocatorum dictus Ywanus solvendum habuit hereditarie nativitatis 

Domini ex omnibus et singulis hereditatibus quondam domini Hermanni Loze 

presbitri ubicumque locorum infra parochias de Maren de Alem et Empel 

consistentibus sive sitis prout idem dominus quondam Hermannus Loze in 

eisdem hereditatibus decessit et prout et in quantum huiusmodi 

hereditates sunt bona allodialia simul (dg: cum ex) #ex# censibus supra 

predictas hereditates de jure solvendis et ad easdem de jure spectantibus 
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atque ex aggeribus !aggeribus Mose et aggeribus dictis zegediken fossatis 

slusis et aqueductibus ad predictas hereditates de jure spectantibus quas 

hereditates omnes et singulas predictas cum censibus aggeribus fossatis 

(dg: et) slusis et aqueductibus predictis dictus Ywanus dederat ad censum 

Alberto filio quondam Arnoldi Lodewijchs soen de Kessel scilicet pro 

dicto hereditario censu viginti octo denariorum aureorum antiquorum 

vulgaliter scilde vocatorum auri et ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris ut premittitur prout in litteris #quas vidimus# 

hereditarie supportavit Henrico suo filio cum Weijndelmoede sua uxore 

filis quondam Everardi de Amersfoert in nomine dotis ad jus opidi de 

Busco cum litteris et jure occacione promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 181r 10 do 02-08-1403. 

Ywanus Stierken schonk aan zijn zoon Henricus en diens vrouw Weijndelmoedis 

dvw Everardus van Amersfoert een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

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

Ywanus, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Enode. 

 

Ywanus Stierken promisit se daturum et soluturum Henrico suo filio cum 

Weijndelmoede sua uxore filia quondam Everardi de Amersfoert (dg: 

hereditarie) nomine dotis ad jus opidi de Busco hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicti (dg: ve) Ywani 

sito in parochia sancti Petri de Vucht ad locum dictum Enode et #ex# 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 181r 11 do 02-08-1403. 

Voornoemde Henricus verklaarde van zijn voornoemde vader Ywanus alle 

goederen ontvangen te hebben, die aan hem en zijn vrouw Weijndelmoedis 

waren beloofd. 

 

Dictus Henricus palam recognovit sibi per dictum Ywanum suum patrem 

plenarie fore satisfactum ab omnibus bonis dicto Henrico seu alteri 

persone ad opus sui promissis cum dicta Weijndelmoede sua uxore nomine 

dotis ad ius opidi de Busco ut dicebat clamans inde quitum salvis tamen 

supportationibus et obligationibus dicto Henrico per dictum Ywanum suum 

patrem hodierna die factis et promissis in suo vigore permansuris. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.181v. 

 in crastino Petri ad vincula: donderdag 02-08-1403. 

 sexta post Petri ad vincula: vrijdag 03-08-1403. 

 sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 04-08-1403. 

 

BP 1183 f 181v 01 do 02-08-1403. 

Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens verkocht aan Willelmus Stanssen, 

tbv hem en zijn zuster Elizabeth wv Johannes van den Scoensten, een 

lijfrente van 12 Engelse nobel of ander paijment van dezelfde waarde, een 

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

eerst met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403), gaande uit alle goederen van 

voornoemde verkoper, die hij heeft of zal verkrijgen. De langstlevende 

krijgt geheel de rente. 

 

Andreas Hoppenbrouwer filius quondam Arnoldi Lemkens legitime vendidit 

Willelmo Stanssen ad opus sui #et ad opus# Elizabeth sue (dg: uxoris) 

#sororis# relicte quondam Johannis van den Scoensten seu ad opus alterius 

eorundem diutius viventis in humanis vitalem pensionem duodecim 

denariorum communiter Engels nobel vocatorum boni auri et iusti ponderis 
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seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendam anno quolibet ad vitam 

dictorum Willelmi et Elizabeth et alterius eorum diutius viventis in 

humanis mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

nativitatis proxime futuro (dg: etc) ex omnibus et singulis bonis dicti 

venditoris ab eo ad presens habitis et imposterum habendis et acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis promittens super habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere tali conditione quod alter 

dictorum Willelmi et Elizabeth diutius vivens dictam vitalem pensionem 

integraliter ad suam vitam (dg: possidebit et) levabit et possidebit 

videlicet (dg: q) cum ambo mortui fuerint erit quitum. !Aa et Roesmont 

datum in crastino Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 181v 02 vr 03-08-1403. 

Walterus die Greve beloofde aan Egidius zv Egidius Zecker 12 Gentse nobel 

of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Walterus die Greve promisit super omnia Egidio filio Egidii Zecker XII 

Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Danijel datum sexta post Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 181v 03 za 04-08-1403. 

Johannes zvw Hermannus Moelner van Oerscot ev Maria dv Willelmus Sceijnckel 

verkocht aan Johannes zv Willelmus Sceijnckel ¼ deel, dat aan hem en 

voornoemde Maria gekomen was na overlijden van Heijlwigis, ev voornoemde 

Willelmus Sceijnckel en mv voornoemde Maria, in een stuk land, gnd dat 

Raeplant, in Moergestel, tussen Willelmus Sceijnckel enerzijds en Engbertus 

zv voornoemde Willelmus Sceijnckel anderzijds, te weten het ¼ deel dat ligt 

tussen voornoemde Johannes zv Willelmus Sceijnckel enerzijds en voornoemde 

Engbertus anderzijds, dit ¼ deel belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Hermanni Moelner de Oerscot maritus et tutor 

legitimus Marie sue uxoris filie (dg: quondam) Willelmi Sceijnckel (dg: 

peciam ter) quartam partem sibi et dicte Marie de morte quondam (dg: 

Aleijdis olim uxoris dicti Willelmi) Heijlwigis uxoris olim dicti 

Willelmi Sceijnckel quondam matris dicte Marie successione hereditaria! 

advolutam in pecia terre dicta dat Raep-(dg: hof)-lant sita in parochia 

de Ghestel prope Oesterwijc inter hereditatem (dg: Johannis) Willelmi 

Sceijnckel ex uno et inter hereditatem Engberti filii dicti Willelmi 

Sceijnckel ex alio scilicet illam quartam partem dicte pecie terre dat 

Raeplant vocate que sita est inter hereditatem Johannis filii Willelmi 

Sceijnckel ex uno et inter hereditatem dicti Engberti ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Johanni (dg: Wil) filio Willelmi Sceijnckel 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu 

domini fundi annuatim (dg: exinde) #!quarta parta# solvendo de jure ut 

dicebat. Testes Scilder et Broeder datum sabbato post Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 181v 04 za 04-08-1403. 

Egidius van Vaelbeke beloofde aan Theodericus van Volkel 51 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Egidius de Vaelbeke promisit super omnia Theoderico de Volkel LI nuwe 

Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 181v 05 za 04-08-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Mijnnenmere droeg over aan Johannes zvw Johannes 

Wouters soen van Brakel ¼ deel dat aan Gerardus zvw Gerardus van Berze 

behoorde, minus 1/3 deel van dit ¼ deel dat aan Arnoldus gnd Coppelman 

behoort, van een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, ter plaatse 

gnd Rubeemt, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en Johannes Vorster, 

Johannes van der Laerscot, Zebertus van Collenberch en kv Fijssia van den 
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Berge en de hunnen anderzijds, welk ¼ deel minus 1/3 daarvan jaarlijks 

gedeeld wordt tegen een ander deel van voornoemde beemd, welke ¼ deel minus 

1/3 daarvan aan wijlen voornoemde Willelmus Mijnnenmere was verkocht door 

eerstgenoemde Gerardus zvw Gerardus van Berze, en van welke beemd Katherina 

wv voornoemde Willelmus Mijnnenmere haar vruchtgebruik had overgedragen aan 

haar zoon eerstgenoemde Willelmus. Arnoldus zvw voornoemde Willelmus 

Mijnnenmere en Johannes van Hees ev Elizabet dvw voornoemde Willelmus 

Mijnnenmere deed afstand. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Mijnnenmere unam quartam partem que ad 

Gerardum filium quondam Gerardi de Berze spectabat minus una 3a parte 

eiusdem quarte partis que spectat ad Arnoldum dictum Coppelman cuiusdam 

prati siti in parochia de Bucstel in loco dicto Casteren in loco dicto 

Rubeemt inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem 

Johannis Vorster Johannis van der Laerscot Zeberti de Collenberch et 

liberorum Fijssie van den Berge et suorum consortum in hoc ex alio et que 

quarta pars minus dicta tercia parte eiusdem quarte partis annuatim 

dividitur contra unam aliam partem dicti prati venditam dicto quondam 

Willelmo Mijnnenmere a primodicto Gerardo filio quondam Gerardi de Berze 

prout in litteris et de quo prato predicto Katherina relicta dicti 

quondam Willelmi Mijnnenmere suum usufructum quem habuit in eodem 

legitime supportaverat (dg: pro) primodicto Willelmo suo filio prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni (dg: de) filio quondam Johannis 

Wouters soen de Brakel (dg: pro) cum litteris et jure promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Quo facto Arnoldus filius dicti quondam Willelmi Mijnnenmere et Johannes 

de Hees maritus et tutor legitimus Elizabet sue uxoris filie eiusdem 

quondam Willelmi Mijnnenmere super primodicta quarta parts minus 3a parte 

eiusdem quarte partis dicti prati et super toto jure eis et dicte 

Elizabeth (dg: ad presens) competente ad opus dicti Johannis filii 

quondam Johannis Wouters hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare. Testes Aa et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 181v 06 za 04-08-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Mijnnenmere droeg over aan Johannes zvw Johannes 

Wouters soen van Brakel alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn voornoemde vader Willelmus resp. die aan hem zullen 

komen na overlijden van zijn moeder Katherina, voorzover voornoemde 

Katherina die goederen thans bezit. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi Mijnnenmere omnia et singula bona 

mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de morte #dicti# quondam 

Willelmi sui patris successione hereditaria! advoluta et post mortem 

Katherine sue matris successione hereditaria! advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita prout et in quantum dicta Katherina (dg: 

suum usufructum in eisdem bonis hereditarie ad presens possidet) 

huiusmodi bona ad presens possidet ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Johannis Wouters soen de Brakel promittens super 

omnia habita et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 181v 07 za 04-08-1403. 

Laurencius zvw Arnoldus Peter Oer en Godefridus Dunnecop zvw Godefridus 

droegen over aan Rodolphus van den Zande twee zesde delen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Willelmus van den Zande zvw Henricus van 

den Zande, in de helft van een huis en erf van wijlen voornoemde Willelmus 

van den Zande, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van Goeswinus 

van Engelen enerzijds en erfgoed van Gerardus Dravarts en Walterus 

Gheijnser anderzijds, strekkend vanaf de straat achterwaarts tot aan de 

stadsmuur van Den Bosch; ieder van hen beloofde garantie voor één van de 

zesde delen. 
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Laurencius filius quondam Arnoldi Peter Oer et Godefridus Dunnecop filius 

quondam Godefridi duas sextas partes ipsis de morte quondam Willelmi van 

den Zande filii quondam Henrici van den Zande successione hereditaria! 

advolutas in medietate domus et aree quondam Willelmi van den Zande 

predicti sita in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem Goeswini de 

Engelen ex uno et inter hereditatem Gerardi Dravarts et Walteri Gheijnser 

#ex alio# tendentis a vico ibidem retrorsum ad murum opidi de Busco prout 

ibidem sita est et ad dictum quondam Willelmum van den Zande spectare 

consuevit (dg: atque omnia omnes hereditates ipsis et eorum alteri) ut 

dicebant hereditarie supportaverunt Rodolpho van den Zande promittentes 

(dg: in-) divisi #scilicet quilibet eorum pro se solo super se et bona ut 

supra warandiam de una sexta parte# super omnia habita et habenda (dg: 

ratam) {in margine dextra:} #warandiam# !servare et obligationem ex parte 

sui deponere. !Danijel et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 181v 08 za 04-08-1403. 

Voornoemde Laurencius zvw Arnoldus Peter Oer en Godefridus Dunnecop zvw 

Godefridus droegen over aan voornoemde Rodolphus van den Zande alle 

erfelijke goederen en erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden 

van voornoemde Willelmus van den Zande, echter uitgezonderd de kleinodiën, 

gebruiksvoorwerpen en huisraad. 

 

Dictus! Laurencius et Godefridus omnia bona hereditaria atque omnes 

hereditates ipsis seu eorum alteri de morte dicti quondam Willelmi van 

den Zande successione hereditaria! advoluta quocumque locorum situata 

demptis tamen de premissis et eis reservatis clenodiis et utensilibus 

atque domiciliis quibuscumque ipsis et eorum alteri de morte dicti 

quondam Willelmi successione hereditaria! advolutis ut ipsi dicebant 

hereditarie supportaverunt dicto Rodolpho promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.182r. 

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

 sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 04-08-1403. 

 

BP 1183 f 182r 01 di 07-08-1403. 

Jacobus van Wijel verkocht aan Cristina wv Johannes Coninc een stuk land, 

ongeveer 1 lopen rogge groot, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Scoenvelt, bij de plaats gnd die Hellincsch Hoeve, beiderzijds tussen 

wijlen voornoemde Johannes Coninc. 

 

Jacobus de Wijel peciam terre #unum lopinum siliginis vel circiter in 

semine capientem annuatim# sitam in parochia de Wcht sancti Petri ad 

locum dictum Scoenvelt prope locum dictum die Hellincsch Hoeve inter 

hereditates quondam Johannis Coninc ex utroque latere coadiacentes ut 

dicebat hereditarie vendidit Cristine relicte dicti !dicti quondam 

Johannis Coninc promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Dijnther et Broeder datum 3a post Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 182r 02 di 07-08-1403. 

Petrus zvw Laurencius gnd Peter Oers ev Katherina dvw Godefridus zvw Engela 

gnd Goedens verkocht aan Ghisbertus zvw Johannes Everaets van Hijntham (1) 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan-

Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1a) ½ bunder akkerland 

van Johannes van Oerschot zvw Henricus gnd van Oerscot, in Helvoirt, (1b) 

alle goederen, die aan voornoemde Johannes van Oerscot en zijn vrouw 

Margareta zullen komen na overlijden van Theodericus vv voornoemde 

Margareta en na overlijden van Katherina, ev voornoemde Theodericus en mv 

voornoemde Margareta, welke cijns Gerardus ketelaar gekocht had van 

voornoemde Johannes van Oerscot zvw Henricus gnd van Oerschot, en welke 
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cijns van 20 schelling voornoemd geld wijlen voornoemde Godefridus zvw 

Engela gnd Goedens gekocht had van Gerardus van den Bosch en Agnes dvw 

Gerardus ketelaar, (2) een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met 

Sint-Thomas-Apostel te betalen, gaande uit een stuk land, 4 lopen rogge 

groot, in Helvoirt, voor de huizinge van de investiet aldaar, tussen Petrus 

Rademaker enerzijds en Gerardus zvw Johannes Rademaker anderzijds, welke 

cijns aan wijlen voornoemde Godefridus zvw Engela gnd Goden soen was 

verkocht door Johannes gnd Berijs zvw voornoemde Johannes gnd Rademaker, en 

welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Petrus filius quondam Laurencii dicti Peter Oers maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Godefridi filii quondam 

Engele dicte Goedens hereditarium censum viginti solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim nativitatis beati Johannis baptiste et 

mediatim Domini de quodam dimidio bonario terre arabilis Johannis de 

Oerschot filii Henrici #quondam dicti de Oerscot# sito in parochia de 

Helvoert (dg: quem censum Gerardis cacabarius erga dictum) atque de 

omnibus et singulis bonis ubicumque locorum situatis dicto Johanni de 

Oerscot et Margarete sue uxori post mortem Theoderici predicte Margarete 

patris atque post mortem Katherine uxoris Theoderici prenominati matris 

predicte Margarete successione hereditarie advolvendis quem censum 

Gerardus cacabarius erga dictum Johannem de Oerscot filium Henrici 

quondam dicti de Oerschot emendo acquisivit et quem censum viginti 

solidorum dicte monete antedictus quondam Godefridus filius quondam 

Engele dicte Goedens erga Gerardum van den Bosch et Agnetem (dg: filiam) 

filiam quondam Gerardi cacabarii emendo acquisivit prout in litteris 

atque hereditarium censum viginti solidorum dicte monete solvendum 

hereditarie Thome apostoli ex quadam pecia terre quatuor lopina siliginis 

annuatim in semine capiente sita in parochia de Helvoert ante 

habitationem investiti de !ibidem inter hereditatem Petri Rademaker ex 

uno et inter hereditatem Gerardi filii (dg: quondam dicti) quondam 

Johannis Rademaker ex alio venditum dicto quondam Godefrido filio quondam 

Engele dicte! Goden soen a Johanne dicto Berijs filio dicti quondam 

Johannis dicti Rademaker (dg: prout in litteris here) #prout in litteris# 

et quos census nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Ghisberto 

filio quondam Johannis Everaets de Hijntham cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Godefridi filie quondam 

Enghele Godens et quorumcumque heredum dicti quondam Godefridi deponere. 

Testes Danijel et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 182r 03 di 07-08-1403. 

Johannes zvw Laurencius Peter Oers verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Laurencii Peter Oers prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 182r 04 di 07-08-1403. 

Voornoemde Petrus zvw Laurencius gnd Peter Oers ev Katherina dvw Godefridus 

zvw Engela gnd Goedens verkocht aan voornoemde Ghisbertus zvw Johannes 

Everaets van Hijntham (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit 2 morgen land van Johannes zv Johannes van 

Hees, gelegen voor de plaats gnd Oetheren, tussen Arnoldus Stamelart van de 

Kelder enerzijds en Arnoldus Koijt anderzijds, welke pacht aan Godefridus 

zvw Engela gnd Goedens was verkocht door voornoemde Johannes zv Johannes 

van Hees, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit 4 vrachten hooiland, in Boxtel, ter plaatse gnd Lutter 

Lijemde, naast het water gnd die Dommel, tussen Willelmus gnd Marien soen 

enerzijds en Willelmus Jacobs soen anderzijds, welke pacht aan wijlen 

voornoemde Godefridus zvw Engela gnd Goedens was verkocht door Arnoldus zv 
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Willelmus gnd Mijnnemere. 

 

Dictus venditor hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex duobus jugeribus terre 

Johannis filii Johannis de Hees sitis ante locum dictum communiter 

Oetheren inter hereditatem Arnoldi Sta de Penu ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Koijt ex alio venditam Godefrido filio quondam Engele 

dicte Goedens a dicto Johanne filio Johannis de Hees prout in litteris 

atque hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte (dg: s) mensure 

solvendam termino solutionis predicto ex quatuor plaustratis feni sitis 

in parochia de Bucstel in loco dicto Lutter Lijemde iuxta aquam dictam 

communiter die Dommel inter hereditatem Willelmi dicti Marien soen ex uno 

latere et inter hereditatem Willelmi Jacobs soen ex alio (dg: ut dicebat) 

venditam dicto quondam Godefrido filio quondam (dg: Enghele) Engele dicte 

Goedens ab Arnoldo filio Willelmi dicti (dg: Mijnnenmere) Mijnnemere 

prout in litteris hereditarie vendidit dicto Ghisberto filio quondam 

Johannis Everaets etc cum litteris et jure promittens totum ut supra 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 182r 05 di 07-08-1403. 

Johannes zvw Laurencius Peter Oers verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Laurencii Peter Oers prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 182r 06 di 07-08-1403. 

Theodericus Rover zv hr Emondus Rover ridder en Johannes van Ghemert 

beloofde Gerardus van Aa, zijn erfgenamen en goederen schadeloos te houden 

van elke aanspraak die voornoemde Gerardus en zijn erfgenamen gedaan wordt 

door (dg: zijn broer dwz van Theodericus) Arnoldus Rover zvw voornoemde hr 

Emondus Rover ridder, de gebroeders Emondus en Geerlacus, kvw voornoemde hr 

Emondus Rover, en Johannes Wolphardi, wegens een b-erfcijns van 100 oude 

schilden, welke cijns Ghisbertus van Vlochoven eertijds verworven had van 

voornoemde Theodericus Rover, en welke cijns Johannes zv Wolphardus, tbv 

zichzelf en voornoemde gebroeders Emondus, Arnoldus en Gerlacus, kvw hr 

Emondus Rover ridder, verworven had van voornoemde Ghisbertus van 

Vlochoven, wegens een b-erfpacht van 5 mud rogge en 4 mud gerst, maat van 

Son, die voornoemde Gerardus verworven had van voornoemde Theodericus. 

Zodra voornoemde Theodericus de brief van voornoemde b-erfcijns van 100 

oude schilden in tegenwoordigheid van voornoemde Gerardus zal hebben 

verscheurd, zullen voornoemde Theodericus en Johannes en hun goederen 

ontlast zijn van voornoemde belofte en bezwaring. 

 

-. 

Theodericus Rover filius domini Emondi Rover militis et Johannes de 

Ghemert promiserunt indivisi super omnia quod ipsi Gerardum de Aa et suos 

heredes #et eorum bona# ab omni impetitione dicto Gerardo et suis 

heredibus fienda (dg: occacione heredu) ab Arnoldo Rover (dg: suo fratre) 

filio dicti #quondam# domini Emondi Rover militis #Emondo et Geerlaco 

fratribus liberis dicti domini quondam Emondi Rover et Johanne Wolphardi# 

occacione hereditarii (dg: hereditarii) census centum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum quem censum (dg: dictus The) 

Ghisbertus de Vlochoven erga dictum Theodericum Rover dudum acquisierat 

et quem censum centum aude scilden Johannes filius Wolphardi erga dictum 

Ghisbertum de Vlochoven ad opus sui et ad opus #dictorum# Emondi Arnoldi 

et Gerlaci fratrum (dg: f) liberorum dicti domini quondam Emondi Rover 

militis acquisierat ut dicebat #+# et a dampnis quibuscumque indempnem 

servare 

+scilicet occacione hereditarie paccionis quinque modiorum siliginis et 

(dg: quin) quatuor modiorum #ordei# (dg: siliginis# mensure de Zonne quam 

dictus Gerardus erga prefatum Theodericum acquisierat ut dicebat tali 
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conditione quod cum dictus Theodericus litteras mencionem de supradicto 

hereditario censu centum aude scilden facientes in presentia dicti 

Gerardi portaverit et fregerit ita quod dicto Gerardo de hoc contentus 

fuerit quod extunc dicti Theodericus et Johannes de premissis obligatione 

et promissione et eorum bona erunt quiti. Testes Aa et Roesmont datum 3a 

post Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 182r 07 di 07-08-1403. 

Voornoemde Theodericus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dictum Johannem de premissis 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 182r 08 za 04-08-1403. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Hilla ndvw hr Johannes gnd Ghijskens 

priester, tbv haar een haar zuster Margareta, 40 nieuwe Gelderse gulden 

(dg: of de waarde) 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor elke Gelderse 

gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te betalen. 

 

-. 

Johannes de Bruheze promisit super omnia Hille filie naturali domini 

quondam Johannis dicti Ghijskens presbitri ad opus sui et ad opus 

Margarete sue sororis XL nuwe Gelre gulden (dg: seu valorem ad 

purificationis proxime futurum) seu IX botdrager vel X Vleemsche placken 

pro quoliibet Gelre gulden computato ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Danijel datum sabbato post Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 182r 09 di 07-08-1403. 

Ghisbertus Pels en zijn zoon Johannes beloofden aan Jacobus Kesselman 34½ 

Gentse nobel of de waarde, 6 botdrager minus, met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Ghisbertus Pels et Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Jacobo Kesselman XXXIIII et dimidium Gentsche nobel seu valorem sex 

denarios dictos botdrager minus ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Danijel datum 3a post Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 182r 10 di 07-08-1403. 

Voornoemde Ghisbertus Pels en zijn zoon Johannes beloofden aan Ghibo zv 

Ghibo Kesselman 17¾ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 

 

Dicti Ghisbertus Pels et Johannes eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Ghiboni filio Ghibonis Kesselman XVII Gentsche nobel seu valorem 

(dg: in) atque tres quartas partes unius Gentsche nobel seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden et Roesmont 

datum supra. 

 

1183 f.182v. 

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

 in vigilia Laurencii: donderdag 09-08-1403. 

 quarta ante annunciationis Marie virginis: woensdag 21-03-1403. 

 in festo Laurencii: vrijdag 10-08-1403. 

 in crastino Laurencii: zaterdag 11-08-1403. 

 

BP 1183 f 182v 01 di 07-08-1403. 

Goeswinus Wedigen en Arnoldus van Bladel beloofden aan Jacobus Kesselman 

33½ Gentse nobel of de waarde minus 1 jangelart met Kerstmis aanstaande (di 

25-12-1403) te betalen. 
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Goeswinus Wedigen et Arnoldus de Bladel promiserunt indivisi super omnia 

Jacobo Kesselman XXXIIII et dimidium Gentsche nobel seu valorem minus uno 

janglart ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Uden 

et Roesmont datum 3a post Pe ad vincula. 

 

BP 1183 f 182v 02 di 07-08-1403. 

(dg: Gerardus zv). 

 

(dg: Gerardus filius). 

 

BP 1183 f 182v 03 do 09-08-1403. 

Nijcholaus Scilder zvw Henricus Scilder maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 29 schelling, die de stad Den Bosch met Sint-Remigius 

beurde, gaande uit 4 morgen 5 hont land, uit de Duizend Morgen van de 

gemeint van Den Bosch, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Nijcholaus Scilder filius quondam Henrici Scilder hereditarium censum 

viginti novem solidorum quem oppidum de Busco solvendum habuit annuatim 

Remigii ex quatuor jugeribus et quinque hont terre infrascriptis de mille 

jugeribus terre communitatis oppidi de Busco predicti et quem nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis (dg: se). Testes Danijel et Broeder 

datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1183 f 182v 04 do 09-08-1403. 

Arnoldus zvw Johannes van Zidewijnden droeg over aan zijn broer Bazelius 

zvw voornoemde Johannes van Zidewijnden de goederen gnd te Hoeschot, in 

Mierlo, welke aan hem verkocht waren door zijn voornoemde broer Bazelius. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Zidewijnden bona dicta te Hoeschot 

sita in parochia de Mierle atque attientias eorundem bonorum universas et 

singulas quocumque locorum consistentes sive sitas venditas sibi a 

Bazelio suo fratre filio dicti quondam Johannis de Zidewijnden prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Bazelio suo fratri cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 182v 05 do 09-08-1403. 

Sijmon zvw Arnoldus van Gheel machtigde Henricus die Hoessche en Lambertus 

Plaetmaker van Moudewic al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te 

manen en zijn goederen te beheren. 

 

Sijmon filius quondam Arnoldi de Gheel dedit Henrico die Hoessche et 

Lamberto Plaetmaker de Moudewic et cuilibet in solidum plenam potestatem 

et mandatum speciale monendi petendi levandi et recipiendi ac via juris 

assequendi omnes suos (dg: s) census redditus et pacciones et credita 

quecumque que sibi debentur ac debebuntur quacumque occacione et ad sua 

bona regendum usque ad revocationem !usque ad revocationem. Testes 

Dijnther et Broder datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1183 f 182v 06 do 09-08-1403. 

Willelmus van Beke zvw Philippus beloofde aan Johannes van Uden zvw 

Albertus Horter 46 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

(dg: Johannes) Willelmus de Beke filius quondam Philippi promisit super 

omnia Johanni de Uden filio quondam Alberti Horter XLVI novos Gelre 

gulden scilicet (dg: XXXVI gemeijn placken) X !decem Vleemsche placken 

pro quolibet gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 182v 07 do 09-08-1403. 

Johannes Scrage verklaarde alle achterstallige termijnen ontvcangen te 

hebben van een lijfrente van 20 oude schilden, die de villa van Woensel hem 

verschuldigd is. 

 

Solvit. 

Johannes Scrage palam recognovit sibi per !plenarie fore satisfactum ab 

omnibus et singulis arrestadiis que sibi debentur occacione vitalis 

pensionis XX aude scilde quam pensionem villa de Woensel solvere tenetur 

dicto Johanni (dg: clamans) usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 182v 08 wo 21-03-1403. 

Godefridus zv Johannes van Middegael machtigde Johannes Minrebroder knecht 

van Jacobus Tijt al zijn cijnzen te manen, die hij beurt in Gestel bij 

Herlaer. 

 

Godefridus filius Johannis de Middegael dedit Johanni Minrebroder famulo 

Jacobi Tijt potestatem monendi (dg: etc he) omnes suos census quos 

solvendos habuit in parochia de Ghestel prope Herlaer et cum hiis 

faciendi etc usque ad revocationem. Testes Dijnther et Broder datum 

quarta ante annunciationis Marie virginis. 

 

BP 1183 f 182v 09 vr 10-08-1403. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus en mr Johannes van Best beloofden aan 

Willelmus die Wilde verwer 30¼ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

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

 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi et magister Johannes de Best 

promiserunt indivisi super omnia (dg: W) Willelmo die Wilde tinctori XXX 

Gentsche nobel et quartam partem unius Gentsche nobel seu valorem 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Henricus et 

Danijel datum in festo Laurencii. 

 

BP 1183 f 182v 10 vr 10-08-1403. 

Voornoemde Gerardus en mr Johannes beloofden aan Theoderico Godescalcs 38 

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus et magister Johannes promiserunt indivisi super 
!Theoderico Godescalcs XXXVIII Gentsche nobel seu valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 182v 11 za 11-08-1403. 

Petrus zvw Laurencius gnd Peter Oer ev Katherina dvw Godefridus zvw Engela 

Goedens verkocht aan Henricus van Cuke smid een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis en tuin van Johannes van 

Poppel smid, in Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, tussen erfgoed 

van Johannes Crillaert enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Louwer 

anderzijds, welke cijns aan wijlen voornoemde Godefridus zvw Engela Goedens 

was verkocht door voornoemde Johannes van Poppel, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Petrus filius quondam Laurencii dicti Peter Oer maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Godefridi filii quondam 

Engele Goedens hereditarium censum quadraginta solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis beati Johannis ex domo et orto Johannis de Poppel 

fabri sitis in Buscoducis ad aggerem vici Vuchtensis inter hereditatem 

Johannis (dg: Crillaet) Crillaert ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Louwer ex alio venditum dicto quondam Godefrido filio quondam 

Engele Goedens a Johanne de Poppel fabro predicto prout in litteris et 

quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Henrico de Cuke 
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fabro supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Godefridi et quorumcumque heredum dicti quondam Godefridi deponere. 

Testes Nijcholaus et Broder datum (dg: supra) in crastino (dg: Laurencii) 

Laurencii. 

 

BP 1183 f 182v 12 za 11-08-1403. 
Gerardus van Parijs was gegoed in de Vughterstraat. 

De gebroeders Lambertus, Johannes en Theodericus, kvw Lambertus van den 

Hoevel, droegen over aan Margareta dvw Henricus Bresser (voor ¼), Katherina 

wv Willelmus Bresser, tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt voor 

wijlen voornoemde Willelmus Bresser, (voor ¼), Henricus zv Gerardus Bresser 

(voor ¼) en Johannes Florijs soen van Hedel (voor ¼) de helft, die aan hen 

gekomen was na overlijden van hun zuster Treijma eertijds ev Nijcholaus gnd 

Coel die Bresser, in een huis2,3 en erf, in Den Bosch, tussen erfgoed van 

Jacobus gnd Coxken enerzijds en erfgoed van Gerardus van Parijs anderzijds, 

welk huis en erf wijlen voornoemde Nijcholaus Coel die Bresser gekocht had 

van Henricus uten Bussche steenhouwer. 

 

Lambertus Johannes et Theodericus fratres liberi quondam Lamberti van den 

Hoevel medietatem que sibi de morte quondam Treijme (dg: filie) eorum 

sororis olim uxoris Nijcholai dicti Coel die Bresser successione 

hereditaria est advoluta in domo et area sita in Busco inter hereditatem 

Jacobi dicti Coxken ex uno et inter hereditatem Gerardi de Parijs ex alio 

quam domum et aream dictus quondam Nijcholaus Coel die Bresser erga 

Henricum uten Bussche lapicidam emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt (dg: Katherine relicte quondam Willelmi 

Bresser ad opus sui et ad opus Godefrido! Margarete Agneti! eius liberis! 

#ad opus Ag# atque Johanni Florijs soen de Hedel marito et tutori 

legitimo Katherine sue uxoris filie dicti quond dictorum Margarete et 

quondam Willelmi Bresser atque Henrico filio Gerardi Bresser ad opus 

dicti Gerardi sui patris necnon Margarete filie quondam Henrici Bresser 

atque Johanni Florijs soen predicto). 

 

1183 f.183r. 

 in crastino Laurencii: zaterdag 11-08-1403. 

 

BP 1183 f 183r 01 za 11-08-1403. 

Margarete filie quondam Henrici Bresser atque Katherine relicte quondam 

Willelmi Bresser ad opus sui et ad opus liberorum suorum ab eadem 

Katherina et dicto quondam Willelmo Bresser pariter genitorum atque 

Henrico filio Gerardi Bresser (dg: ad) necnon Johanni Florijs soen de 

Hedel ab eisdem Margareta pro una quarta parte dicte medietatis atque 

Katherine et suis liberis pro 2a quarta parte eiusdem medietatis necnon 

Henrico filio Gerardi Bresser pro 3a quarta parte dicte medietatis atque 

dicto Johanni Florijs soen pro ultima quarta parte dicte medietatis domus 

et aree predicte possidendam cum (dg: litteris) omnibus litteris quas 

habuerunt mentionem facientibus et jure promittentes indivisi super omnia 

ratam #habita et habenda# et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 183r 02 za 11-08-1403. 

Margareta dvw Henricus Bresser, Katherina wv Willelmus Bresser, Godefridus, 

Margareta en Elizabet, kv voornoemde Katherina en wijlen Willelmus Bresser, 

Johannes Florijs soen van Hedel ev Katherina, dv voornoemde Katherina en 

wijlen Willelmus, en Henricus Bresser zv Gerardus Bresser droegen over aan 

de gebroeders Lambertus, Johannes en Theodericus, kvw Lambertus van den 

Hovel, de helft in (1) een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te 

betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius-Belijder, gaande uit 

                         
2 Zie ← BP 1176 f 095v 17 do 22-12-1379, overdracht van een erfcijns uit dit huis. 
3 Zie → BP 1183 f 268v 01 do 21-02-1404, verkoop van 2/4 deel in dit huis. 
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een voorhuis en erf van wijlen Jacobus Dunnecop, in Den Bosch, aan de 

Orthenstraat, welke cijns aan Nijcholaus gnd Coel Bresser was verkocht door 

Jacobus gnd Stephens, (2) een b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad van Hilla wv Ghibo gnd 

Kuijf en haar zoon Johannes, in Den Bosch, aan de plaats gnd die Zile, 

tussen erfgoed van Cristina gnd Helvoerts enerzijds en erfgoed van Gerardus 

van Orthen anderzijds, welke cijns van 30 schelling voornoemd geld 

voornoemde Nijcholaus Coel die Bresser verworven had van Johannes Matheeus 

soen witlederbereider. Voornoemde Gerardus Bresser zal nimmer rechten op 

deze helft doen gelden. Agnes, uitlandige dochter van voornoemde Katherina 

en wijlen Willelmus Bresser, zal afstand doen, zodra ze is teruggekeerd. 

 

Margareta filia quondam Henrici Bresser (dg: et Ke) Katherina relicta 

quondam Willelmi Bresser Godefridus Margareta et (dg: Agnes) #Elizabet# 

liberi dictorum Katherine et quondam Willelmi Bresser atque Johannes 

Florijs soen de Hedel maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris 

filie predictorum Katherine et quondam Willelmi atque Henricus Bresser 

filius Gerardi Bresser (dg: tres quartas totam partem et omne jus ipsis 

et eorum alteri de me) unam medietatem ad ipsos spectantem in hereditario 

censu viginti solidorum monete solvendo singulis (dg: anglie) annis 

mediatim pasche et mediatim Remigii confessoris de domo (dg: et a) et 

area anteriori quondam Jacobi Dunnecop sita in Busco ad vicum Orthensem 

(dg: qu) vendito Nijcholao dicto Coel Bresser a Jacobo dicto (dg: 

Stevens) Stephens prout in litteris atque in hereditario censu triginta 

solidorum dicte monete solvendo hereditarie nativitatis Domini ex quodam 

domistadio Hille relicte quondam Ghibonis dicti Kuijf et Johannis eius 

filii sito in Busco ad locum dictum communiter die Zile inter hereditatem 

Cristine dicte Helvoerts ex uno et inter hereditatem Gerardi de Orthen ex 

alio quem censum triginta solidorum dicte monete dictus Nijcholaus Coel 

die Bresser erga Johannem Matheeus soen paratorem albi corei acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportaverunt Lamberto Johanni et 

Theoderico fratribus liberis quondam Lamberti van den Hovel cum omnibus 

litteris quas habuerunt mentionem de premissis facientibus et jure 

promittentes indivisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem (dg: ex par) et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam 

Nijcholai et (dg: suo) quorumcumque heredum dicti quondam Nijcholai Coel 

in dicta medietate existentes ac eventuras deponere promiserunt insuper 

dicti (dg: Henricus Bresser filius Gerardi Bresser super habita et 

habenda) #debitores omnes cum suis tutoribus sub obligationem premissa# 

quod ipsi dictum Gerardum (dg: suum patrem) #Bresser# perpetue talem 

babebunt quod numquam presumet se jus habere in dicta #medietate# 

censibus! promiserunt insuper (dg: dicta Katherina Godefridus Margareta 

Elizabet eius liberi cum tutore et Johannes Florijs soen predictos 

indivisi super habita et habenda) #et# quod ipsi Agnetem filiam dictorum 

Katherine et quondam Willelmi Bresser dum ad patriam redierit super dicta 

medietate et jure ad opus dictorum Lamberti Johannis et Theoderici 

fratrum hereditarie facient renuntiare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 183r 03 za 11-08-1403. 

Arnoldus Stamelart van Uden beloofde aan Gerardus Scilder 44 nieuwe 

Gelderse gulden met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Arnoldus Sta de Uden promisit super omnia Gerardo Scilder XLIIII nuwe 

Gelre gulden ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Scilder et 

Broeder datum in crastino Laurentii. 

 

BP 1183 f 183r 04 za 11-08-1403. 

Rodolphus van der Meer en zijn vrouw Aleijdis dvw Arnoldus Lombart droegen 

over aan Rodolphus zvw Ghibo Vette de helft van een huis en erf, in Den 

Bosch, bij de brug gnd Heren Ansfoerts Brugge, tussen erfgoed dat was van 

Arnoldus gnd Tijmmerman enerzijds en erfgoed van Jacobus van Bucstel zvw 
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Ludingus zv Danijel van de Dijk anderzijds, welke helft aan Arnoldus 

Lombaert was verkocht door Johannes zvw Johannes Meelman, en welke helft 

aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus. 

 

Rodolphus van der Meer maritus legitimus Aleijdis sue uxoris #filie 

quondam Arnoldi Lombart# et ipsa Ale[ij]d[is] cum eodem tamquam cum 

tutore medietatem domus et aree site in Busco prope pontem dictum Heren 

Ansfoerts Brugge inter hereditatem que fuerat Arnoldi dicti Tijmmerman ex 

uno et inter hereditatem Jacobi de Bucstel filii quondam Ludingi filii 

Danijelis de Aggere ex alio venditam (dg: Johanni) Arnoldo Lombaert a 

Johanne filio quondam Johannis Meelman prout in litteris #et quam 

medietatem sibi de morte dicti quondam Arnoldi sui parentis successione 

advolutam !dicebat# hereditarie supportaverunt Rodolpho filio quondam 

Ghibonis Vette cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi cum 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 183r 05 za 11-08-1403. 

Rodolphus zvw Ghibo Vette en Ghisbertus Vette zvw Olij beloofden aan 

voornoemde Rodolphus van der Meer 7 Gentse nobel of de waarde met Sint-

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

 

Rodolphus filius quondam Ghibonis Vette et Ghisbertus Vette filius 

quondam Olij promiserunt indivisi dicto Rodolpho van der Meer VII 

Gentsche nobel seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 183r 06 za 11-08-1403. 

Broeder Johannes van Swalmen zvw Johannes van Swalmen schoenmaker verkocht 

aan Johannes van Middegael een b-erfcijns van 1 oude schild of ander 

paijment van dezelfde waarde, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 7 

hont land, in Empel, ter plaatse gnd die Hostaden, tussen Theodericus gnd 

Lemmens soen enerzijds en Gerardus van Ghelre anderzijds, aan wijlen 

voornoemde Johannes van Swalmen verkocht door Willelmus Kuijf van Merewijc, 

en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Frater Johannes de Swalmen filius quondam Johannis de Swalmen sutoris 
!unius aurei denarii antiqui communiter aude scilt vocati boni auri et 

iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie Martini hyemalis ex septem hont terre sitis in parochia de 

Empel in loco dicto die Hostaden inter hereditatem Theoderici dicti 

Lemmens soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Ghelre ex alio 

venditum dicto quondam Johanni de Swalmen a Willelmo Kuijf de Merewijc 

prout in litteris (dg: l-) et quem nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Middegael supportavit cum litteris et 

jure #et omnibus arrestadiis etc# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Scilder datum in 

crastino beati Laurencii. 

 

BP 1183 f 183r 07 za 11-08-1403. 

Broeder Johannes van Zwalmen zvw Johannes van Zwalmen schoenmaker verkocht 

aan voornoemde Johannes van Middegael een b-erfcijns van 1 oude schild of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

huis en tuin van Denekinus gnd Claes soen, in Empel, ter plaatse gnd 

Assmijt, tussen Willelmus gnd Kuijf enerzijds en Petrus Tielen soen 

anderzijds, welke cijns aan wijlen voornoemde Johannes van Zwalmen 

schoenmaker was verkocht door voornoende Denekinus Claes soen. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Frater Johannes de (dg: Swalmen) Zwalmen filius quondam Johannis de 

Zwalmen sutoris hereditarium censum unius denarii aurei antiqui 
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communiter scilt vocati boni auri et iusti ponderis vel alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

domo et orto Denekini dicti Claes soen sitis in jurisdictione de Empel ad 

locum dictum communiter Assmijt inter hereditatem Willelmi dicti Kuijf ex 

uno et inter hereditatem Petri Tielen soen ex alio venditum dicto quondam 

Johanni de Zwalmen sutori a prefato Denekino Claes soen prout in litteris 

hereditarie vendidit dicto Johanni de Middegael supportavit cum litteris 

et jure et arrestadiis a quocumque tempore etc promittens super omnia 

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

 

1183 f.183v. 

 secunda post Laurencii: maandag 13-08-1403. 

 in vigilia assumptionis Marie: dinsdag 14-08-1403. 

 

BP 1183 f 183v 01 ma 13-08-1403. 

Broeder Laurencius zv Theodericus Scout schoenmaker droeg over aan zijn 

broer Petrus Crabbart zv voornoemde Theodericus Schout ¼ deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn moeder Mechtildis eerste ev voornoemde 

Theodericus Scout, resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Theodericus, in een huis en erf, in Den Bosch, beneden de 

Gevangenpoort aldaar, en in een huis en erf aldaar, achter voornoemd huis 

en erf, op de stroom aldaar, tussen erfgoed van wijlen Goeswinus Snellen 

enerzijds en de kerker van de gevangenen aldaar anderzijds. 

 

Frater Laurencius filius Theoderici Scout #sutoris# quartam partem sibi 

(dg: successione advolutam) de morte quondam Mechtildis #sue matris# olim 

prime uxoris dicti Theoderici Scout successione advolutam et post mortem 

dicti Theoderici sui patris successione advolvendam in domo et area cum 

suis attinentiis singulis et universis sita in Busco subtus portam 

captivorum ibidem atque in domo et area sita ibidem retro dictam domum et 

aream supra aquam ibidem currentem inter hereditatem quondam Goeswini 

Snellen ex uno et carcerem captivorum ibidem ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Petro Crabbart suo fratri filio dicti Theoderici 

Schout promittens super omnia ratam servare (dg: et obligationem ex parte 

sui deponere). Testes Dijnther et Danijel datum secunda post Laurencii. 

 

BP 1183 f 183v 02 ma 13-08-1403. 

Destijds hadden Johannes Lombart, zijn vader Henricus Lombart, Henricus 

Lombart zv voornoemde Henricus Lombart, Henricus Kemmer en Johannes van der 

Vriesdonc in een schepenbrief van Den Bosch beloofd aan Wellinus Roveri 75 

Hollandse gulden van graaf Willelmus. Vervolgens hadden Gerlacus gnd Rover 

Wellens, Johannes gnd Broc zvw Walterus Brocke en Johannes van Buedel 

beloofd voornoemde Johannes Lombart schadeloos te houden van 25 Hollandse 

gulden van voornoemde 75 Hollandse gulden die aan voornoemde Wellinus 

Roveri waren beloofd. Voornoemde Johannes Lombart droeg thans zijn deel in 

de laatstgenoemde belofte mbt voornoemde Gerlacus, Johannes Broc en 

Johannes van Buedel en hun goederen, over aan zijn broer Henricus Lombart. 

 

Solvit. 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Johannes Lombart Henricus 

Lombart eius pater Henricus Lombart filius dicti Henrici Lombart Henricus 

Kemmer et Johannes van der Vriesdonc promisissent indivisi super habita 

et habenda Wellino Roveri LXXV Hollant gulden comitis Willelmi in 

litteris scabinorum de Busco ut dicebat et cum deinde Gerlacus dictus 

Rover Wellens Johannes dictus Broc filius quondam Walteri Brocke et 

Johannes de Buedel promisissent indivisi super omnia dicto Johanni 

Lombart quod ipsi eundem Johannem Lombart de XXV Hollant gulden dictorum 

LXXV Hollant gulden dicto Wellino Roveri promissorum (dg: et) et a 

dampnis quibuscumque dicto Johanni die Lombart occacione dictorum XXV 

Hollant gulden evenientibus ac eventuris quitabunt et indempnem 

observabunt ut ipse dicebat constitutus igitur coram scabinis 
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infrascriptis dictus Johannes Lombart totam partem et omne jus sibi 

vigore iamdicte promissionis competente ad et supra dictum Gerlacum 

Johannem Broc et Johannem de Buedel et eorum bona ut dicebat legitime 

supportavit Henrico Lombart suo fratri (dg: pro). Testes Dijnther et 

Nijcholaus datum secunda post Laurencii. 

 

BP 1183 f 183v 03 ma 13-08-1403. 

Goderadis dvw Johannes gnd Bije zvw Marcelius van den Broec droeg over aan 

haar zwager Johannes van Cartscot ev Elizabet dvw voornoemde Johannes Bije 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, uit een b-erfpacht van 2 mud 2 zester 

rogge, voor één helft maat van Tilburg en voor de andere helft maat van 

Moergestel, welke pacht van 2 mud 2 zester Johannes van der Dijesen zvw 

Goeswinus Herinc beloofd had aan voornoemde Johannes Bije, met Lichtmis te 

leveren, één helft in Moergestel en de andere helft in Tilburg, gaande uit 

(1) ¼ deel van alle goederen, die waren van wijlen Johannes van de Steen, 

onder Tilburg, (2) ¼ deel van een hoeve, die was van voornoemde wijlen 

Johannes van de Steen, gnd Haghehorst, in Moergestel, welke b-erfpacht van 

2 mud nu aan voornoemde Goderadis behoort. De pacht van 2 mud gaat na 

overlijden van voornoemde Johannes Cartscot en zijn vrouw Elizabeth naar 

Petrus wettige zoon van laatstgenoemde Johannes en Elizabeth, als die dan 

leeft, en anders naar naaste erfg van laatstgenoemde Elizabeth. Overlijdt 

voornoemde Petrus zonder wettig nageslacht, dan gaat de pacht naar erfg van 

zijn voornoemde moeder Elizabeth. De brief overhandigen aan voornoemde 

Johannes of Goderadis, wie het eerst komt. 

 

Goderadis filia quondam Johannis dicti Bije filii quondam Marcelii van 

den Broec cum tutore hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis de 

hereditaria paccione duorum modiorum et duorum sextariorum siliginis pro 

una medietate mensure de Tilborch et pro reliqua medietate mensure de 

Ghestel prope Oesterwijc quam paccionem duorum modiorum et duorum 

sextariorum siliginis mensurarum predictarum Johannes van der Dijesen 

filius quondam Goeswini Herinc promiserat se daturum et soluturum dicto 

Johanni Bije ?pe hereditarie purificationis et mediatim in Ghestel et 

mediatim in Tilborch (dg: tradendam) predictis tradendam ex quarta parte 

omnium et singulorum bonorum #que fuerant# quondam Johannis de Lapide 

ubicumque locorum tam in humido quam in sicco in duro et in molli 

consistentibus infra parochiam de Tilborch sive sitis atque ex quarta 

parte cuiusdam mansi qui fuerat eiusdem quondam Johannis de Lapide dicti 

communiter Haghehorst sit[i] in parochia de Ghestel predicta prout in 

litteris et quam paccionem duorum modiorum siliginis dicta Goderadis nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni de Cartscot suo 

s[oro]rio #marito legitimo Elizabet sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis Bije# cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia 

ratam servare (dg: et obligationem) tali conditione quod dicta paccio 

duorum modiorum siliginis statim post obitum predicti Johannis Cartscot 

et Elizabeth sue uxoris #amborum# succedet ad (dg: de) Petrum filium 

legitimum jamdictorum Johannis et Elizabeth ab eisdem pariter genitum si 

eundem protunc vivere contingat in humanis alioquin ad proximores heredes 

jamdicte Elizabeth hac conditione adiuncta si (dg: contig) dictus Petrus 

decessit absque prole legitima extunc dicta paccio duorum modiorum 

siliginis devolvetur ad (dg: supradictos) heredes dicte Elizabeth sue 

matris et ad neminem alium. Testes Dijnther et Danijel datum supra. 

Tradetur dicto Johanni vel Goderadi prius venienti. 

 

BP 1183 f 183v 04 ma 13-08-1403. 

Voornoemde Goderadis dvw Johannes gnd Bije zvw Marcelius van den Broec 

droeg over aan haar voornoemde zwager Johannes van Cartscot ev Elizabet dvw 

voornoemde Johannes Bije alle goederen, zowel cijnzen als pachten, die aan 

voornoemde Goderadis gekomen waren na overlijden van haar oom mr Gerardus 

van de Steen zvw Johannes van de Steen. De brief overhandigen aan 
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voornoemde Johannes Cartscot of Goderadis, wie het eerst komt. 

 

Dictus Goderadis #cum tutore# omnia et singula bona scilicet census et 

pacciones dicte Goderadi de morte quondam magistri Gerardi (dg: van der 

St) de Lapide #sui avunduli# filii quondam Johannis de Lapide successione 

advoluta quocumque locorum consistentia ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Cartscot promittens #cum tutore# super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. Tradetur dicto Johanni Cartscot vel 

Goderadi prius venienti. 

 

BP 1183 f 183v 05 ma 13-08-1403. 

(dg: Gerardus zvw Petrus Oer ev Heijlwigis dvw Tielmannus Mathijs soen: een 

b-erfcijns van 8 pond en 10 schelling 5 schelling). 

 

(dg: Gerardus filius quondam Petri Oer maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Tielmanni Mathijs soen hereditarium 

censum octo librarum et decem solidorum quinque solidorum). 

 

BP 1183 f 183v 06 di 14-08-1403. 
{Tevens gebaseerd op BP 1183 f 184r 01 za 25-08-1403}. 

†Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert 

1. †Johannes (*) Goederadis 

2. Amisius 

3. Elizabeth (*) Cristianus die Rode 

4. Margareta (*) Adrianus Mijkart 

5. †Arnoldus 

a. Volcquinus e.a. kinderen 

b. Mechtildis (*) Henricus nzv Johannes van de Dijk 

Goederadis wv Johannes zvw Volcquinus gnd Mijs soen van Amersfoert droeg 

over aan Amisius zvw voornoemde Volcquinus Mijs soen van Amersfoert, tbv 

hem (voor ¼), Cristianus die Rode (voor ¼), Adrianus Mijkart (voor ¼) en 

kvw Arnoldus zvw voornoemde Volcquinus Mijs soen (voor ¼), (1) haar helft 

in een huis4 en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed 

van Willelmus gnd Blockeels enerzijds en erfgoed van Agnes gnd Horters 

anderzijds, welk huis en erf aan wijlen voornoemde Johannes zv Volcquinus 

Mijs soen van Amersfoert was verkocht door Petrus gnd Claes soen, (2) haar 

vruchtgebruik in de andere helft van voornoemd huis en erf. 

 

Goederadis relicta quondam Johannis filii quondam (dg: J..) Volcquini 

dicti Mijs soen de Amersfoert #cum tutore# unam medietatem ad se jure 

hereditario spectantem in domo et area sita in Busco ad vicum dictum Huls 

inter hereditatem Willelmi dicti Blockeels ex uno et inter hereditatem 

Agnetis dicte Horters ex alio vendita dicto quondam Johanni filio (dg: 

quondam) Volcquini Mijs soen de Amersfoert a Petro dicto Claes soen prout 

in litteris atque usufructum dicte Goederadi quovis modo competentem in 

reliqua medietate domus et aree predicte ut ipsa dicebat hereditarie 

supportavit Amisio filio dicti quondam Volcquini Mijs soen de Amersfoert 

ad opus sui et ad opus Cristiani die Rode Adriani Mijkart et ad opus 

liberorum quondam Arnoldi filii dicti quondam Volcquini Mijs soen ab 

eodem Amisio pro una quarta parte et Cristiano pro una quarta parte 

Adriano pro una quarta parte et dictis liberis quondam Arnoldi filii 

quondam Voclquini Mijs soen pro una quarta parte possidendos cum omnibus 

litteris quas habuit etc promittens cum tutore super omnia ratam servare 

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

vigilia assumptionis Marie. 

 

BP 1183 f 183v 07 di 14-08-1403. 

(?dg: Amisius zvw Volcquinus) Mijs soen, Cristianus die Rode, Adrianus 

Mijkart, Volcquinus zvw Arnoldus zvw voornoemde Volcquinus Mijs soen en 

Henricus nzv Johannes van de Dijk ev Mechtildis dvw voornoemde Arnoldus 

                         
4 Zie → BP 1183 f 284r 03 do 13-03-1404, Adrianus Mijckart ev Margareta dvw Volcwinus Mijs 
soen droeg zijn ¼ deel in het huis over aan Amisius zvw voornoemde Volcwinus. 
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deden tbv Goederadis wv Johannes zvw voornoemde Volcquinus Mijs soen 

afstand van kleinodiën, huisraad en gebruiksvoorwerpen van wijlen 

voornoemde Johannes, waarin hij was overleden. 

 

(?dg: Amisius filius quondam Volcquini) Mijs soen Cristianus die Rode 

Adrianus Mijkart (dg: et he) Volcquinus filius quondam Arnoldi filii 

quondam Volcquini Mijs soen predicti atque Henricus filius naturalis (dg: 

dicti quondam Arnoldi filii) Johannes de Aggere maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi super omnibus 

clenodiis domiciliis et utensilibus (dg: dicti) quondam #Johannis# (dg: 

Arnoldi) filii quondam Volcquini Mijs soen predicti in quibus dictus 

quondam (dg: Arnoldus) #Johannes# decessit ad opus Goederadis relicte 

dicti quondam (dg: Arnoldi) #Johannis# hereditarie renuntiaverunt 

promittentes indivisi ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes. 

 

1183 f.184r. 

 in crastino Bartholomei: zaterdag 25-08-1403. 

 in festo Laurencii: vrijdag 10-08-1403. 

 in vigilia assumptionis Marie: dinsdag 14-08-1403. 

 in crastino assumptionis Marie: donderdag 16-08-1403. 

 

BP 1183 f 184r 01 za 25-08-1403. 

(dg: Amisius zvw Volcquinus Mijs soen van Amersfoert), Adrianus Mijkart ev 

Margareta, (dg: Cristianus die Rode ev Elizabeth), dvw voornoemde 

Volcquinus Mijs soen, (dg: Volcquinus zvw Arnoldus zvw voornoemde 

Volcquinus Mijs soen en Henricus nzv Johannes van de Dijk ev Mechtildis dvw 

voornoemde Arnoldus zvw Volcquinus) deden tbv Goederadis wv Johannes zvw 

voornoemde Volcquinus Mijs soen afstand van alle kleinodiën, huisraad en 

gebruiksvoorwerpen, die aan wijlen voornoemde Johannes behoorden en waarin 

hij was overleden. Voornoemde Adrianus verklaarde, voor zijn deel, door 

voornoemde Goderadis voldaan te zijn van alle schulden en geldbedragen die 

voornoemde Goderadis verschuldigd was aan hem of voornoemde wijlen 

Volcquinus Mijs soen. 

 

(dg: Amisius filius quondam Volcquini Mijs soen de Amersfoert) Adrianus 

Mijkart maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris (dg: Cristianus 

die Rode maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris) filie 

(dg: -arum) dicti quondam Volcquini Mijs soen (dg: Volcquinus filius 

quondam Arnoldi filii quondam dicti quondam Volcquini Mijs soen et 

Henricus filius naturalis Johannis de Aggere maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi filii dicti quondam 

Volcquini) super omnibus et singulis clenodiis domiciliis et utensilibus 

#que# (dg: in quibus Johannes) #ad# quondam Johannem filius! dicti 

quondam Volcquini Mijs soen (dg: decessit) spectabant et in quibus ipse 

quondam Johannes decessit ad opus Goederadis relicte dicti quondam 

Johannis hereditarie renuntiaverunt promittentes (dg: ad manus {ruimte 

vrijgelaten} ad opus dicte Goderadis) ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere (dg: ?siv) insuper dictus (verbeterd uit: dicti) 

(dg: debitores) #{in margine dextra:} Adrianus# palam recognoverunt! 

#quoad suam partem# eo (verbeterd uit: eis) fore satisfactum (dg: ab 

omnib) per dictam Goderadem ab omnibus debitis et pecuniarum summis que 

et quas dicta Goderadis dicto quondam Volcquino Mijs soen aut #sibi# (dg: 

dictis debitoribus) debebat aut debet a quocumque tempore evoluto usque 

in (dg: diem) diem presentem clamans in quitam. Testes Dijnther et 

Broeder datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1183 f 184r 02 vr 10-08-1403. 

Johannes van Dijnther, Henricus van Uden, Danijel Roesmont, Willelmus van 

Nuwelant, Herbertus zvw Rodolphus Hals, Nijcholaus Leeuwe en Willelmus 

Funsel beloofden aan Mijchael van Rijpa, tbv etc, 18 Franse kronen met 
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Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403; 21+30+1=52 dgn) te betalen op 

straffe van 1. 

 

(dg: W) Johannes de Dijnther Henricus de Uden Danijel Roesmont et 

Willelmus de Nuwelant (dg: promiserunt) Herbertus filius quondam Rodolphi 

Hals Nijcholaus Leeuwe #et# Willelmus Funsel promiserunt indivisi super 

omnia Mijchaeli de Rijpa ad opus etc XVIII Vrancrijcsche croenen ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes Dijnther Uden et 

Roesmont predicti datum in festo Laurencii. 

 

BP 1183 f 184r 03 di 14-08-1403. 

Hr Johannes priester nzv Willelmus Luce van Erpe, Henricus van Haren en 

Cristianus van den Bredeacker beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 19 

oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403; 

17+30+31+30+25=133 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Dominus Johannes presbiter filius naturalis Willelmi Luce de Erpe 

Henricus de Haren et Cristianus van den Bredeacker promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus etc XIX aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes 

Roesmont et Broeder datum in vigilia assumptionis Marie. 

 

BP 1183 f 184r 04 do 16-08-1403. 

Godefridus zvw Johannes Trudekens van Bucstel ev Katherina dvw Willelmus 

Andries soen verkocht aan Henricus smid van Straten een stuk land, gnd de 

Laer, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen voornoemde Henricus 

smid van Straten enerzijds en erfg vw Johannes van Best van Oerscot 

anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

-. 

#Godefridus filius quondam Johannis Trudekens de Bucstel maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Willelmi Andries soen# (dg: 

Henricus de Straten faber) peciam terre (dg: sitam) dictam dLaer sitam in 

parochia de Oerscot in pastoria de Straten inter hereditatem (dg: dicti) 

Henrici #fabri de Straten# ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Johannis de Best de Oerscot ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Henrico fabro de Straten promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi annuatim exinde de jure solvendo ut 

dicebat. Testes Aa et Roesmont datum in crastino assumptionis Marie. 

 

BP 1183 f 184r 05 do 16-08-1403. 

Hermannus Coenen schonk aan zijn zoon Conrardus en diens vrouw Aleijdis dvw 

Rodolphus van der Hage bakker, als huwelijksgift, (1) een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, die Godefridus Stricke zvw Yda gnd van Merlaer met 

Lichtmis op de onderpanden beurde, gaande uit een huis, tuin en alle 

erfgoederen, die Gheenkinus Heijlen soen van Volkel in Uden had liggen, ter 

plaatse gnd Volkel, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Godefridus met Lichtmis op de onderpanden beurde, gaande uit 

(2a) een huis, tuin en alle aangelegen erfgoederen, in Uden, ter plaatse 

gnd aen die Wijc, naast Johannes gnd Proefst van Bucstel enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, welk huis, tuin en erfgoederen eertijds waren van 

Johannes gnd van den Reke, (2b) een stuk land, in Uden, tegenover voornoemd 

huis, naast de weg aldaar, beiderzijds tussen Jutta wv Matheus Becker en 

haar kinderen, (2c) een beemd, gnd Lisen Beemt, in Uden, ter plaatse gnd 

Steenvoert, welke beemd eertijds was van Johannes gnd Reecmans, welke beide 

pachten voornoemde Hermannus Coenen gekocht had van voornoemde Godefridus 

Stricke zvw Yda gnd van Merlaer. 

 

Hermannus Coenen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Godefridus Stricke filius Yde dicte quondam de Merlaer 

solvendam se habere dicebat hereditarie purificationis et super 
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hereditates infrascriptas tradendam et deliberandam ex domo orto et 

omnibus hereditatibus quas Gheenkinus Heijlen soen de Volkel habuit 

situatas in parochia de Uden quocumque locorum tam in humido quam in 

sicco in duro et in molli in loco dicto communiter Volkel atque 

hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte (dg: q) mensure quam 

dictus Godefridus se solvendam habere dicebat hereditarie termino 

solutionis predicto et super hereditates infrascriptas tradendam et 

deliberandam ex domo orto et omnibus hereditatibus sibi adiacentibus 

sitis in dicta parochia de Uden ad locum dictum aen die Wijc iuxta 

hereditatem Johannis dicti Proefst de Bucstel ex uno et inter communem 

plateam ex alio qui domus ortus et hereditates predicti fuerant dudum 

Johannis dicti van den Reke atque ex pecia terre sita in dicta parochia 

in opposito domus antedicte iuxta plateam ibidem inter hereditates Jutte 

relicte quondam Mathei Becker (dg: ex uno) et eius liberorum ex utroque 

latere coadiacentes atque ex quodam prato dicto communiter Lisen Beemt 

sito in dicta parochia ad locum dictum communiter Steenvoert et quod 

pratum predictum (dg: fuerat) dudum fuerat Johannis dicti Reecmans et 

quas paccionem unius modii siliginis et paccionem unius modii siliginis 

dicte mensure antedictus Hermannus Coenen erga dictum Godefridum Stricke 

filium Yde dicte quondam de Merlaer emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Conrardo suo filio cum Aleijde sua uxore filia 

quondam Rodolphi van der Hage pistoris in nomine dotis et in subsidium 

matrimonii ad jus oppidi de Busco cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Scilder et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 184r 06 do 16-08-1403. 

Arnoldus van Boemel goudsmid beloofde aan Engbertus Delft zvw Jacobus Aven 

zoen 145 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus graaf van Holland of 

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

 

Arnoldus de Boemel aurifaber promisit super omnia Engberto Delft filio 

quondam Jacobi Aven zoen centum XL[V] Hollant gulden monete quondam 

domini Willelmi olim comitis Hollandie seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 184r 07 do 16-08-1403. 

Goeswinus zvw Borchardus van Zulichem steenhouwer: een stukje erfgoed uit 

het erfgoed van voornoemde Goeswinus, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Papenhuls, tussen erfgoed van de swesteren aldaar enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus {niet afgewerkt contract}. 

 

Goeswinus filius quondam Borchardi de Zulichem lathomus quandam 

particulam hereditatis de hereditate eiusdem Goeswini sita in Busco ad 

vicum dictum Papenhuls inter hereditatem swestricum ibidem ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi. 

 

1183 f.184v. 

 in crastino assumptionis Marie: donderdag 16-08-1403. 

 sabbato post assumptionis: zaterdag 18-08-1403. 

 sexta post assumptionis: vrijdag 17-08-1403. 

 

BP 1183 f 184v 01 do 16-08-1403. 

Willelmus van Dalem heer van Dongen beloofde aan Johannes Vijnninc, tbv het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een n-erfcijns van 50 nieuwe gulden 

geld van wijlen hr Willelmus graaf van Gelre of ander paijment van dezelfde 

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

een hoeve van voornoemde verkoper, gnd Lichtenberch, in Tilburg, tussen het 

gemene water gnd die Dongaa in het zuiden enerzijds en de gemeint van 

Dongen in het noorden anderzijds, met een eind richting het oosten 

strekkend aan de gemeint van Tilburg en met het andere einde richting het 
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westen aan een weg aldaar. Jkvr Philippa kloosterlinge van voornoemd 

klooster van Sint-Clara zal gedurende haar leven de helft van de cijns 

beuren. 

 

Willelmus de Dalem dominus de Dongen (dg: hereditarie vendidit) #promisit 

super habita et habenda# Johanni Vijnninc (dg: aurifabro) ad opus 

conventus sancte Clare in Busco #quod ipse dictus Willelmus dabit et 

solvet dicto conventui# annuum et hereditarium censum quinquaginta 

aureorum novorum florenorum communiter nuwe gulden vocatorum monete 

quondam (dg: comitis Willelmi ducis Willelmi Gelrensis) domini Willelmi 

ducis Gelrie boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris (dg: solvendum) #hereditarie# Petri apostoli ad cathedram et in 

Busco tradendum ex quodam manso dicti venditoris dicto Lichtenberch sito 

in parochia de Tijlborch (dg: atque ex omnibus) inter (dg: he) communem 

aquam dictam die Dongaa versus meridiem ex uno et inter communitatem de 

Dongen versus austrum ex alio tendente cum uno fine versus oriens ad 

communitatem de Tijlborch et cum reliquo fine versus occidens ad quandam 

plateam ibidem atque ex omnibus (dg: ex) et singulis attinentiis eiusdem 

mansi (dg: singulis et universis) quocumque locorum consistentibus sive 

sitis ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere tali conditione quod 

domicella Philippa (dg: filia) monialis dicti conventus sancte Clare 

filia dicti venditoris medietatem dicti census ad suam vitam integraliter 

levabit et possidebit scilicet post eiusdem domicelle Philippe decessum 

dictus hereditarius !integraliter ad dictum conventum jure hereditario 

spectabit et devolvetur. Testes Roesmont et Broeder datum in crastino 

assumptionis Marie. 

 

BP 1183 f 184v 02 do 16-08-1403. 

Engbertus die Corver droeg over aan Wenemarus van Hedel zvw Henricus van 

Hedel zijn vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, erf en erfgoed van Egidius zv 

Johannes gnd Spinreman, in Belver, in Berlicum, waarin Luijtgardis van 

Vlijmen voornoemde pacht erfelijk had, en welke pacht voornoemde 

Luijtgardis had geschonken aan haar neef voornoemde Henricus van Hedel, en 

welke pacht ook voornoemde Egidius beloofd had aan voornoemde Henricus, met 

Lichtmis gaande uit voornoemde erfgoederen. 

 

Engbertus die Corver usufructum sibi competentem in hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure opidi de Busco danda et solvenda anno 

quolibet purificationis de domo et area ac hereditate Egidii filii 

Johannis dicti Spinreman sita! in Belver in parochia de Berlikem (dg: et) 

in quibus Luijtgardis de Vlijmen (dg: dictam oe) dictam paccionem 

hereditario jure habuit et quam paccionem dicta Luijtgardis Henrico de 

Hedel (dg: s) nepoti suo donavit et tradidit et quam paccionem unius 

modii siliginiis dicte mensure dictus Egidius etiam promisit se daturum 

et soluturum dicto Henrico de dictis hereditatibus annuatim et 

hereditarie termino supradicto prout in litteris legitime supportavit 

Wenemaro de Hedel filio quondam Henrici de Hedel predicti promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 184v 03 za 18-08-1403. 

Voornoemde Wenemarus droeg het voornoemde over aan Lambertus smid zvw 

Lamberta van Middelrode. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Wenemarus premissa supportavit Lamberto fabro filio quondam 

Lamberte de Middelrode cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes 
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Dijnther et Broder datum sabbato post assumptionis. 

 

BP 1183 f 184v 04 do 16-08-1403. 

Andreas van Drodis maakte bezwaar tegen alle verkopingen, bezwaringen en 

vervreemdingen gedaan door Theodericus Rover zv hr Emondus Rover ridder met 

zijn goederen. 

 

Andreas de Drodis omnes venditiones et obligationes et alienationes 

quascumque facctas per Theodericum Rover filium domini Emondi Rover 

militis cum suis bonis calumpniavit. Testes Uden et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 184v 05 do 16-08-1403. 

Destijds had Engbertus Peters soen gerechtelijk gekocht van Johannes 

Vijnninc (dg: gemachtigd door het klooster van Sint-Clara) een hofstad, 

overal 42 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van 

Johannes van Kijsekem enerzijds en erfgoed van Johannes van Edingen 

anderzijds, en het recht een weg aldaar te mogen gebruiken afgescheiden van 

het erfgoed van Theodericus Rover achterwaarts tot aan erfgoed van 

Rodolphus Roesmont. Voornoemde Engbertus Peters soen droeg thans over aan 

Luijtgardis wv Johannes Canne, tbv haar en haar kinderen die ze heeft en 

zal verkrijgen, een helft van voornoemde hofstad en van het recht 

voornoemde weg te mogen gebruiken, te weten de helft richting voornoemd 

erfgoed van Johannes van Kijsekem, deze helft belast met een b-erfcijns van 

1 oude groot Tournoois en 40 schelling geld aan voornoemd klooster. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum (dg: Johannes Vijnninc 

potens ad hoc factus ab abbatissa et conventu sancte Clare in) Engbertus 

Peters soen domistadium quoddam quadraginta duas pedatas ubicumque in 

latitudine continens situm in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter 

hereditatem Johannis de Kijsekem et inter hereditatem Johannis de Edingen 

et jus utendi quadam via ibidem tendente sumpta et ordinata de hereditate 

Theoderici Rover retrorsum ad hereditatem Rodolphi Roesmont erga Johannem 

Vijnninc (dg: potentem ad hoc factum ab abbatissa et conventu in Bus 

sancte Clare in Busco) per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

emendo acquisierat prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Engbertus Peters soen medietatem antedicti 

domistadii et juris utendi dicta via scilicet illam medietatem que sita 

est versus dictam hereditatem Johannis de Kijsekem predicti hereditarie 

supportavit Luijtgardi relicte quondam Johannis Canne #ad opus sui et 

eius liberorum genitorum et generandorum# cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem (dg: deponere 

excepto ex parte sui) deponere #excepto# (dg: salvo tamen dicto 

conventui) hereditario censu unius grossi Turonensis antiqui et XL 

solidorum monete (dg: quem dicta Luijtgardis) antedicto conventui 

annuatim ex (dg: -inde) primodicta medietate dicti domistadii solvendo ut 

dicebat. Testes Aa et Dijnther datum supra. 

 

BP 1183 f 184v 06 do 16-08-1403. 

Heijlwigis wv Jacobus van Merlaer verkocht aan Arnoldus van Merlaer zvw 

Rodolphus, tbv hem en zijn vrouw Elizabet Wautgers dochter, een lijfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen van voornoemde Heijlwigis, in 

Uden, ter plaatse gnd op Merlaer, tussen Elizabeth Kepkens enerzijds en 

Rodolphus van den Rame anderzijds. De langslevende krijgt geheel de pacht. 

 

Heijlwigis relicta quondam Jacobi de Merlaer (dg: cum suo tutore) 

legitime vendidit Arnoldo de Merlaer filio quondam Rodolphi ad opus sui 

et ad opus Elizabet Wautgers dochter sue uxoris (dg: seu ad) annuam et 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco (dg: et in Busco 

tradendam) solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Arnoldi et Elizabeth 

et alterius eorundem diutius viventis in humanis et non ultra 
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purificationis et ad Buscum tradendam ex domo et orto et hereditatibus 

sibi adiacentibus eiusdem Heijlwigis sitis in parochia de Uden ad locum 

dictum op Merlaer inter hereditatem Elizabeth Kepkens ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi van den Rame ex alio ut dicebat promittens super 

habita et habenda warandiam ad vitam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere tali conditione quod alter dictorum coniugum diutius 

vivens in humanis dictam vitalem !integraliter ad suam vitam levabit et 

possidebit sed cum ambo mortui fuerint erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 184v 07 vr 17-08-1403. 

Theodericus van der Bruggen zvw Henricus van der Bruggen droeg over aan 

Johannes van Helvoert zvw Henricus van Helvoert molenaar het deel, dat aan 

hem gekomen was na overlijden van zijn ouders voornoemde Henricus en 

Heijlwigis, in een hoeve, gnd die Hoeve ter Donc, onder Vessem, tussen 

erfgoed van het klooster van Sint-Clara enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Theodericus van der Bruggen filius quondam Henrici van der Bruggen (dg: 

ab eodem quondam Henrico et quondam Heijlwige sua uxore filia) totam 

partem et jus sibi de morte dicti quondam Henrici et quondam Heijlwigis 

suorum parentum successione advolutam in quodam manso dicto die Hoeve ter 

Donc (dg: infra libertatem de Busco) infra parochiam de Vessem inter 

hereditatem conventus de Porta Celi ex uno et inter communitatem (dg: de 

Vessem) ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Helvoert 

filio quondam Henrici de Helvoert multoris promittens super omnia ratam 

servare. Testes Dijnther et Danijel datum sexta post assumptionis. 

 

1183 f.185r. 

 sexta post assumptionis: vrijdag 17-08-1403. 

 mensis augusti die XVII pontificis Bonifacii noni anno suo XIIII: 

  vrijdag 17-08-1403. 

 sabbato post assumptionis: zaterdag 18-08-1403. 

 secunda post assumptionis: maandag 20-08-1403. 

 

BP 1183 f 185r 01 vr 17-08-1403. 

Lambertus van Dalen poorter van Keulen en zijn vrouw Deliana wettige dv 

wijlen Egidius Zeelmaker van Den Bosch, Luiks diocees, verkochten aan (dg: 

Engbertus van Arle, tbv hem en zijn vrouw) na te noemen Elizabeth een 

b-erfcijns van 5 pond geld, die voornoemde Elizabeth wettige dvw voornoemde 

Egidius Zeelmaker verschuldigd is aan voornoemde Delijana of haar kinderen, 

zowel wettige als natuurlijke, welke cijns mogelijk was beloofd aan 

Walterus van Os, tbv voornoemde Delijana en haar kinderen, met Kerstmis te 

betalen, zoals staat in een openbaar instrument van de hand van Petrus 

Polslauwer notaris, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Lambertus de Dalen #burgensis Coloniensis# maritus legitimus Deliane sue 

uxoris filie legitime Egidii quondam #Zeelmaker# de Busco Leodiensis 

diocesis et ipsa Deliana cum eodem tamquam cum tutore annuum censum 

quinque librarum monete quem Elizabeth filia legitima dicti quondam 

Egidii Zeelmaker (dg: promis[erat]) super omnia habita et habenda #(dg: 

ad manus) solvere tenetur dicte Delijane aut eius pueris tam legitimis 

quam# Walteri (verbeterd uit: Waltero) (dg: de Os ?zo Delijan soen et 

Walteri de Os #ad opus dicte Delijane et# ad opus puerorum) naturalibus 

(verbeterd uit: naturalium) dicte Delijane (dg: genitorum et generandorum 

ut dicebat hereditarie supportavit) de corpore ipsius Deliane suscitatis 

et suscitandis (dg: -dorum se daturum et soluturum dictis pueris ipsius 

Deliane de corpre eiius suscitatis et suscitandis hereditarie 

nativitatis) annuatim in festo nativitatis Domini (dg: sub ?al ut 

dicebat) #prout in instrumento publico de manu Petri Polslauwer notarii 

scripto et signato plenius dicebant contineri# quem censum nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt (dg: Engberto de Arle ad opus 

sui et ad opus) dicte Elizabeth #ad opus dicti Engberti# sue uxoris 
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promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et quorumcumque 

puerorum tam (dg: naturalium quam) legitimorum quam naturalium dicte 

Deliane genitorum seu generandorum deponere et quod nec dicti Lambertus 

nec Delijana nec pueri legitimi (dg: di) vel naturales dicte Delijane 

geniti vel generandi nec quevis altera persona causam ab eis vel altera 

(dg: -ius) eorum habens dictos (dg: El) Engbertum et Elizabeth seu eorum 

heredes occacione dicti census impetent vel vexabunt impetet vel vexabit 

in judicio spirituali vel in judicio seculari aut alias quovis modo. 

Testes Dijnther et Danijel datum sexta post assumptionis. 

 

BP 1183 f 185r 02 vr 17-08-1403. 

Hiervan een instrument maken. Toevoegen dat de koopsom is voldaan. 

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

Godefridus van Rode alias gnd Wonder en Walterus van Os. Elizabeth was 

erbij aanwezig en vroeg om een instrument. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addito quod promiserunt (dg: bo) fide 

prestita ut in forma et recognoverunt de pretio fore satisfactum. Actum 

in camera anno CCCCmo tercio indicis !mensis augusti die XVII hora 

vesperarum pontificis Bonifacii noni anno suo XIIII presentibus dictis 

scabinis et magistro Godefrido de Rode alias dicto Wonder et Waltero de 

Os. Elizabeth erat presens et requisivit instrumentum. 

 

BP 1183 f 185r 03 vr 17-08-1403. 

Voornoemde Lambertus en Delijana: een b-erfcijns van 5 pond geld, die 

Willelmus zvw Egidius Zeelmaker van Den Bosch beloofd had, aan handen van 

Walterus Delij.. soen en Walterus van Os, aan voornoemde Delijana en haar 

kinderen, zowel natuurlijk als wettige, die zij had of zou verkrijgen, met 

Kerstmis te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Dicti Lambertus et Delijana ut supra annuum censum quinque librarum 

monete quem Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker de Busco 

#promiserat super omnia (dg: se daturum) habita et habenda {in margine 

sinistra: habita et habenda} ad manus Walteri Delij.. soen et Waltero de 

Os se daturum et soluturum# dictis Delijane ac eius pueris naturalibus 

vel liberis legitimis genitis et generandis (dg: solvere da) annuatim 

nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 185r 04 vr 17-08-1403. 

Voornoemde Lambertus van Dalen poorter van Keulen en zijn vrouw Deliana 

wettige dv wijlen Egidius Zeelmaker van Den Bosch, Luiks diocees, 

verkochten aan Willelmus zvw Egidius Zeelmaker een b-erfcijns van 5 pond 

voornoemd geld, die voornoemde Willelmus met Kerstmis moet betalen aan 

voornoemde Delijana of haar kinderen, zowel wettige als natuurlijke, zoals 

staat in een openbaar instrument van de hand van wijlen Petrus Polslauwer 

notaris, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Dicti Lambertus et Delijana ut supra annuum censum quinque librarum 

#dicte monete# quem Willelmus filius quondam Egidii Zeelmaker solvere 

tenetur dicte Delijane aut eius pueris tam legitimis quam naturalibus de 

corpore ipsius Delijane suscitatis et suscitandis annuatim in festo 

nativitatis Domini prout in quodam instrumento publico de manu et signo 

Petri quondam Polslauwer notarii #scripto et# signato plenius #dicebant# 

contineri ut dicebant quem censum nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo predicto promittentes ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 185r 05 vr 17-08-1403. 

Hiervan een instrument maken. Toevoegen dat de koopsom is voldaan. 

Opgesteld zoals in het vorige contract en in aanwezigheid van dezelfde 
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getuigen. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promiserunt (dg: bo) fide 

prestita et recognoverunt sibi de pretio fore satisfactum. Actum (dg: in) 

ut in proximo contractu presentibus eisdem testibus. 

 

BP 1183 f 185r 06 za 18-08-1403. 

Margareta dvw Willelmus van den Assche beloofde aan Godefridus van 

Kasselaer 7 mud rogge, maat van Woensel, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1404) en 6 mud rogge, maat van Woensel met Lichtmis over een jaar (ma 02-

02-1405) in Woensel te leveren. 

 

Margareta !v filia quondam Willelmi van den Assche promisit super omnia 

Godefrido de Kasselaer VII modios siliginis mensure de Woensel ad 

purificationis proxime ftturum persolvendos (dg: et in Woensel) et VI 

modios siliginis dicte mensure a purificationis proxime futuro ultra 

annum persolvendos et in Woensel tradendos. Testes Danijel et Broder 

datum sabbato post assumptionis. 

 

BP 1183 f 185r 07 za 18-08-1403. 

Sijmon zvw Arnoldus van Gheel beloofde aan zijn zwager Henricus gnd die 

Hoessche 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Sijmon filius quondam Arnoldi de Gheel promisit super omnia Henrico dicto 

die Hoessche suo sororio XXX novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Danijel et Broder datum sabbato post assumptionis. 

 

BP 1183 f 185r 08 za 18-08-1403. 

Henricus Keelbreker droeg over aan Lambertus smid zvw Lambertus van 

Middelrode een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Berlicum, tussen Godefridus Robben 

soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke cijns aan voornoemde 

Henricus was overgedragen door zijn broer Johannes Keelbreker. 

 

Henricus Keelbreker hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex domo area et orto sitis in parochia de 

Berlikem inter hereditatem Godefridi Robben soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio supportatum dicto Henrico a Johanne Keelbreker suo fratre 

prout in litteris hereditarie supportavit Lamberto fabro filio quondam 

(dg: Arnoldi) #Lamberti# de Middelrode cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 185r 09 ma 20-08-1403. 

Henricus van Krekelhoven beloofde aan Wellinus van Beke 50 nieuwe Gelderse 

gulden met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Henricus de Krekelhoven promisit super omnia Wellino de Beke L nij Gelre 
!seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Danijel et Nijcholaus datum secunda post assumptionis. 

 

BP 1183 f 185r 10 ma 20-08-1403. 

Johannes Bloijman ev Oda svw Elizabeth tweede evw Johannes van Haren droeg 

over aan Johannes5 van Haren zvw voornoemde Johannes van Haren de helft, 

die aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Oda gekomen was na overlijden 

van voornoemde Elizabeth, in (1) een deel met zijn gebouwen van een hofstad 

in Den Bosch, aan een straat die loopt van de straat gnd Beurde voor 

{f.185v} erfgoederen van Adam van Mierde richting erfgoed van wijlen 

Hermannus van Zonne, tussen erfgoed van voornoemde Adam van Mierde en 

                         
5 Zie → BP 1184 f 295v 02 do 31-12-1405 (1+2), verkoop van onder meer deze goederen. 
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Henricus Matheeus en erfgoed van wijlen Mathijas van Loet en erfgoed van 

Theodericus van der Heze enerzijds en erfgoed van Johannes zvw Franco gnd 

Luborgen anderzijds, strekkend vanaf eerstgenoemde weg achterwaarts tot aan 

een paal die daar geplaatst is, welke hofstad zowel voor als achter 22 voet 

breed is, te weten in de helft die voor naast eerstgenoemde weg ligt en 

welk deel reikt vanaf eerstgenoemde weg achterwaarts ter breedte van 

voornoemd erfgoed van Adam en Henricus Matheeus en van voornoemd erfgoed 

van wijlen Mathijas van Loet, te weten tot aan erfgoed van wijlen 

Heijlwigis van Eijmeric, (2) de helft van het restant van voornoemde 

hofstad, welk restant reikt vanaf voornoemd deel verder tot aan voornoemde 

paal, te weten in de helft van het restant welke helft ligt direct naast 

erfgoed van Franco zvw voornoemde Johannes zvw Franco van Luborgen, en in 

de helft van de gebouwen in deze helft van het restant, welk deel van de 

hofstad en helft van het restant van de hofstad wijlen voornoemde Johannes 

van Haren gekocht had van Bela van Os begijn. 

 

Johannes Bloijman (dg: domum et aream ac ortum sitos in Busco) maritus et 

tutor legitimus Ode sue uxoris (dg: filie quondam) sororis (dg: olim) 

quondam Elizabeth olim secunde uxoris quondam Johannis de Haren 

medietatem (dg: ad se) sibi et dicte Ode sue uxori de morte quondam 

Elizabeth predicte successione advolutam in quadam parte #cum suis 

edificiis# cuiusdam domistadii siti in Busco ad vicum tendentem a vico 

dicto Boerde ante 

 

1183 f.185v. 

 secunda post assumptionis: maandag 20-08-1403. 

 tercia post assumptionis: dinsdag 21-08-1403. 

 in octavis assumptionis Marie: woensdag 22-08-1403. 

 

BP 1183 f 185v 01 ma 20-08-1403. 

hereditates Ade de Mierde versus hereditatem quondam Hermanni de Zonne 

inter hereditatem dicti Ade de Mierde et Henrici Matheeus et hereditatem 

quondam Mathije de Loet et hereditatem (dg: dicti) Theoderici van der 

Heze ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Franconis dicti 

Luborgen ex alio tendentis a primodicto vico retrorsum usque ad (dg: 

aquam) quendam palum ibidem fixum et quod domistadium continet ubique tam 

ante quam retro XXII pedatas in latitudine scilicet in illa medietate que 

sita est ante contigue juxta primodictum vicum et que pars tendit a 

primodicto vico retrorsum ad latitudinem dicte hereditatis dictorum Ade 

et Henrici Matheeus et dicte hereditatis quondam Mathije de Loet scilicet 

ad hereditatem quondam Heijlwigis de Eijmeric insuper in medietate 

residui dicti domistadii quod residuum tendit a (dg: ?tx) dicta parte 

dicti domistadii ulterius usque ad palum predictum scilicet in illa 

medietate residui [iam]dicti que medietas sita est contigue juxta 

hereditatem Franconis filii dicti Johannis filii quondam Franconis de 

Luborgen et in medietate edificiorum in eadem medietate dicti residui 

existentium quam partem dicti domistadii et (dg: part) medietatem residui 

dicti domistadii dictus quondam Johannes de Haren erga Belam de Os 

beghinam emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Haren filio dicti quondam Johannis de Haren cum litteris et 

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

dicte Ode sue uxoris et suorum heredum deponere. Testes Danijel et 

Nijcholaus datum secunda post assumptionis. 

 

BP 1183 f 185v 02 ma 20-08-1403. 

Johannes Stamelart van Broegel beloofde aan Johannes Nouden soen 60 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor elke gulden 

gerekend of de waarde, met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes Stamelart de Broegel promisit super omnia Johanni Nouden soen LX 

nij Gelre gulden scilicet IX boddrager seu X Vleemsche placken pro 
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quolibet dictorum gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 185v 03 ma 20-08-1403. 

Johannes van Bronchorst, Henricus Mersken en Theodericus van der Hautart 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 16 Franse kronen met Sint-

Remigius aanstaande te betalen, op straffe van 1. 

 

Johannes de Bronchorst Henricus Mersken et Theodericus van der Hautart 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus XVI cronen 

Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes 

Uden et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 185v 04 ma 20-08-1403. 

Voornoemde Henricus Mersken beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Dictus Henricus Mersken promisit alios indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 185v 05 di 21-08-1403. 

Arnoldus Grotart de oudere droeg over aan de secretaris, tbv Nijcholaus zv 

Gerardus van Berkel, alle goederen van Leonius zvw Johannes Leonii van 

Erpe, die hij heeft of zal verkrijgen, aan hem verkocht door Arnoldus 

Grotart de jongere. 

 

Arnoldus Grotart senior omnia bona Leonii filii quondam Johannis Leonii 

de Erpe ab eodem Leonio primodicto ad presens habita et imposterum ab 

eodem habenda et acquirenda vendita sibi ab Arnoldo Grotart juniore prout 

in litteris hereditarie supportavit mihi ad opus Nijcholai filii Gerardi 

de Berkel cum litteris et jure promittens super onnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Scilder 3a post 

assumptionis Maria. 

 

BP 1183 f 185v 06 di 21-08-1403. 

Johannes van Bruheze beloofde aan Bartholomeus Spirinc zvw Nijcholaus 

Spirinc 15 oude Franse schilden en 5 Gentse nobel met Kerstmis aanstaande 

(di 25-12-1403) te betalen. 

 

Johannes de Bruheze promisit super omnia Bartholomeo Spirinc filio 

quondam Nijcholai Spirinc XV aude scilde Francie et quinque Gentsche 

nobel ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Scilder 

et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 185v 07 wo 22-08-1403. 

Walterus van den Eijnde droeg over aan Gerlacus van Erpe een b-erfpacht van 

3 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te 

leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, onder de vrijheid van 

Sint-Oedenrode, bij de kerk van Eerschot, tussen een gemene weg enerzijds 

en het water gnd die Dommel anderzijds, (2) een akker lands, aldaar, 

tegenover voornoemd huis, over de gemene weg, tussen erfgoed behorend aan 

de kerk van Eerschot enerzijds en erfgoed behorend aan kinderen gnd van 

Haren anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen Mijchael gnd van 

Tartwijc enerzijds en erfgoed gnd die Cruijsacker anderzijds, (4) een hoeve 

van wijlen Laurencius gnd Lepelleer, in voornoemde parochie {Sint-Oedenrode 

of Eerschot?}, ter plaatse gnd Crempselaer, welke pacht voornoemde Walterus 

van der Eijnde verworven had van Henricus zvw Henricus gnd Sceelwart ev 

Elizabeth dvw Johannes van Erpe. 

 

Walterus van den Eijnde hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie purificationis et in 

Rode sancte Ode tradendam de et ex domo domistadio et orto sitis infra 
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libertatem de Rode sancte Ode prope ecclesiam de Eerscot inter communem 

plateam ex uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio atque de et ex 

quodam agro terre sito ibidem in opposito domus predicte ultra communem 

plateam inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Eerscot predictam ex 

uno et inter hereditatem spectantem ad liberos dictos de Haren ex alio 

latere (dg: atque de et ex quodam manso quondam Laurencii dicti 

Lepelleer) item de et ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

Mijchaelis dicti de Tartwijc ex uno et inter hereditatem dictam die 

Cruijsacker ex alio atque de et ex quodam manso quondam Laurencii dicti 

Lepelleer sito in predicta parochia in loco dicto Crempselaer quam 

paccionem trium modiorum siliginis dicte mensure dictus Walterus van der 

Eijnde erga Henricum filium quondam Henrici dicti Sceelwart #maritum {in 

margine sinistra} et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Johannis de Erpe acquisierat# acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerlaco de Erpe cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Scilder et Broeder datum (dg: quarta) in octavis assumptionis Marie. 

 

BP 1183 f 185v 08 wo 22-08-1403. 

Voornoemde Walterus van den Eijnde droeg over aan Gerlacus van Erpe een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, uit een b-erfpacht van 

6 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis te leveren, gaande uit 

erfgoederen in Son, welke pacht van 6 mud wijlen Johannes van Erpe 

verworven had van zijn broer Lucas, en welke pacht van 4 mud voornoemde 

Walterus van den Eijnde verworven had van Henricus zvw Henricus gnd 

Sceelwart ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes van Erpe. 

 

Dictus Walterus hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure 

de Rode sancte Ode de hereditaria paccione sex modiorum siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus 

sitis in parochia de Zonne quam paccionem sex modiorum siliginis (dg: 

dictus) Johannes quondam de Erpe erga Lucam suum fratrem acquisierat et 

quam paccionem quatuor modiorum siliginis dictus (dg: quondam Johannes de 

Erpe) Walterus van den Eijnde erga Henricum filium quondam Henrici dicti 

Sceelwart maritum et tutorem legitimum Elizabeth sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis de Erpe acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Gerlaco de Erpe cum litteris et aliis et jure promittens 

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

datum supra. 

 

1183 f.186r. 

 in octavis assumptionis Marie: woensdag 22-08-1403. 

 in vigilia Bartholomei: donderdag 23-08-1403. 

 

BP 1183 f 186r 01 wo 22-08-1403. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven ev Elizabeth dvw 

Henricus van de Kessel verkocht aan Johannes zv Johannes van Amersoeijen 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve (dg: gnd die Hove te Luijssel) van wijlen 

voornoemde Henricus van Kessel, nu aan voornoemde verkoper behorend, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Luijssel, zoals deze hoeve behoorde aan wijlen 

voornoemde Henricus van Kessel en een zekere Langhe Art die hoeve thans 

beteelt, reeds belast met grondcijnzen, 4 mud rogge b-erfpacht en een 

b-erfcijns van 5 pond geld. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici de Broechoven #maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici de Kessel# 

hereditarie vendidit Johanni filio Johannis de Amersoeijen hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso (dg: 

dicti venditoris dicto die Hove te Luijssel) dicti quondam Henrici de 
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Kessel nunc ad dictum venditorem spectante sito in parochia de Bucstel ad 

locum dictum Luijssel atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout huiusmodi 

mansus ad dictum quondam Henricum de Kessel spectare consuevit et quidam 

dictus Langhe Art dictum mansum cum suis attinentiis ad presens possidet 

et colit ut dicebat promittens super (dg: habita et) omnia (dg: warandiam 

et aliam) habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi atque (dg: hereditaria paccione) 

quatuor modiis siliginis hereditarie paccionis necnon hereditario censu 

quinque librarum monete annuatim exinde prius de jure solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Aa et Roesmont datum in octavis 

(dg: ascensionis Domini) assumptionis Marie. 

 

BP 1183 f 186r 02 wo 22-08-1403. 

Willelmus van Diechden ev Mechtildis, en Johannes die Borchgreve ev Gloria, 

dvw Henricus Raet, door wijlen voornoemde Henricus Raet verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Bela dvw Henricus van Laer, maanden 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 40 schelling, die wijlen voornoemde Henricus van Laer 

gekocht had van Mechtildis wv Thomas zv Jacobus van Macharen, en welke 

cijns nu aan hen behoort. 

 

Willelmus de Diechden maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris et 

Johannes die Borchgreve maritus et tutor legitimus Glorie sue uxoris 

filiarum quondam Henrici #Raet# ab eodem quondam Henrico Raet et quondam 

Bela sua uxore filia quondam Henrici de Laer pariter genitarum 

hereditarium censum quadraginta solidorum quem dictus quondam Henricus de 

Laer erga Mechtildem relictam quondam Thome filii Jacobi de Macharen 

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

dicebat monuerunt de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 186r 03 wo 22-08-1403. 

Ghibo Kesselman de jongere droeg over aan Walterus zv Henricus Wellens soen 

en Godefridus zvw Johannes van Vaerlaer (1) alle goederen, die aan 

Rodolphus zvw Rodolphus van den Laer gekomen waren na overlijden van zijn 

ouders, gelegen onder Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, (2) alle andere 

goederen, die voornoemde Rodolphus verworven had van zijn broer Henricus, 

(3) een stuk land, dat aan Johannes gnd Moijart behoorde, gelegen in 

Tongeren, tussen erfgoed van Ludovicus linnenklerenwever enerzijds en de 

Dommel anderzijds, al welke goederen en stuk land voornoemde Ghibo 

Kesselman gerechtelijk gekocht had van Henricus Hals zv Johannes Rutgers 

als ev Katherina dvw voornoemde Rodolphus zvw Rodolphus van den Laer, 

hierin echter gereserveerd (3) voor voornoemde Henricus Hals en broeder 

Rodolphus van de orde van Sint-Franciscus zvw Rodolphus van den Laer een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge en ½ mud gerst, maat van Nuenen, die voornoemde 

Walterus en Godefridus beloofd hadden aan voornoemde Henricus Hals, tbv hem 

en na zijn overlijden tbv voornoemde broeder Rodolphus, met Lichtmis in 

Wetten, naast de watermolen aldaar, te leveren uit voornoemde goederen, (4) 

gereserveerd voor Heijlwigis dvw Johannes Kersmaker wv voornoemde Rodolphus 

van den Laer en voor voornoemde broeder Rodolpho, zv voornoemde Heijlwigis 

en wijlen Rodolphus van den Laer, een n-erfpacht van 1½ mud rogge en ½ mud 

gerst, maat van Nuenen, welke pacht voornoemde Walterus en Godefridus 

eveneens beloofd hadden met Lichtmis te leveren aan voornoemde Heijlwigis, 

tbv haar en na haar overlijden tbv voornoemde broeder Rodolphus. 

 

Ghibo Kesselman junior omnia et singula bona que Rodolpho filio quondam 

Rodolphi van den Laer de morte quondam suorum parentum successione 

hereditaria! fuerant advoluta quocumque locorum tam in sicco quam in 

humido in duro et in molli infra parochiam de Nuenen ad locum dictum 

Wetten consistentia sive sita atque omnia alia bona que dictus Rodolphus 

erga Henricum suum fratrem acquisierat atque peciam terre que ad Johannem 

dictum Moijart spectabat sita in !in parochia de Tongheren inter 
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hereditatem Ludovici textoris lineorum et inter aquam ibidem fluentem 

dictam communiter die Dommel que! bona omnia et singula predicta et 

peciam terre dictus Ghibo Kesselman erga Henricum Hals filium Johannis 

Rutgers (dg: soen) tamquam maritum (dg: et tutorem) legitimum Katherine 

sue uxoris filie dicti quondam Rodolphi filii quondan Rodolphi van den 

Laer per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Waltero filio 

Henrici (dg: Welle) Wellens soen et Godefrido filio quondam Johannis de 

Vaerlaer cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvis! tamen et dicto Henrico Hals 

#atque fratri Rodolpho ordinis sancti Francisci filii quondam Rodolphi 

van den Laer# in premissis et reservata hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Nuenen atque dimidii modii ordei 

dicte mensure quam dicti Walterus et Godefridus #dicto Henrico Hals ad 

opus sui et ad opus dicti fratris Rodolphi dare et solvere promiserunt 

scilicet# dicto Henrico Hals ad suam vitam et post eiusdem Henrici 

decessum dicto fratri Rodolpho filio quondam Rodolphi van den Laer (dg: 

annu) hereditarie purificationis et in (dg: Nuenen) Wetten iuxta 

molendinum aquatile ibidem tradenda ex premissis atque eciam salva et 

reservata Heijlwigi filia! quondam Johannis Kersmaker relicte (dg: 

quonda) dicti quondam Rodolphi van den Laer et dicto fratri Rodolpho (dg: 

eius) filio dictorum Heijlwigis et quondam Rodolphi van den Laer 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis et dimidii modii 

ordei dicte mensure quam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis et 

dimidii modii ordei iamdictam dicti Walterus et Godefridus eciam !p dare 

et solvere promiserant dicte Heijlwigi #ad opus sui et ad opus dicti 

fratris Rodolphi (dg: dare et solvere) scilicet dicte Heijlwigi# ad eius 

vitam et post decessum dicte Heijlwigis dicto fratri Rodolpho eius filio 

hereditarie purificationis iuxta continentiam litterarum inde 

confectarum. Testes Scilder et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 186r 04 wo 22-08-1403. 

Twee repromissiones maken, te weten dat voornoemde Walterus en Godefridus 

beloofden aan voornoemde Henricus Hals, tbv hem en voornoemde broeder 

Rodolphus, een n-erfpacht van 1½ mud rogge en ½ mud gerst, maat van Nuenen, 

met Lichtmis in Wetten naast de watermolen te leveren, gaande uit 

voornoemde goederen. 

 

Et fient due repromissiones #scilicet# quod dicti Walterus et Godefridus 

pro[miserunt] indivisi #dicto Henrico Hals ad opus sui et ad opus dicti 

fratris Rodolphi# quod dabit et solvet dicto Henrico Hals #{in margine 

dextra:} ad opus sui et ad opus fratris Rodolphi# ad suam vitam et post 

eiusdem Henrici decessum dicto fratri Rodolpho hereditariam paccionem 

unius et dimidii modiorum siliginis et dimidii modii ordei mensure de 

Nuenen hereditarie purificationis et in Wetten iuxta dictum molendinum 

tradere ex premisssis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 186r 05 wo 22-08-1403. 

En evenzo beloofden voornoemde Walterus en Godefridus aan voornoemde 

Heijlwigis, tbv haar en na haar overlijden tbv haar zoon voornoemde broeder 

een n-erfpacht van 1½ mud rogge en ½ mud gerst, maat van Nuenen, met 

Lichtmis in Wetten naast voornoemde molen te leveren, gaande uit voornoemde 

goederen. 

 

Et simili modo dicti duo Walterus et Godefridus promiserant indivisi (dg: 

se) #dicte Heijlwigi ad opus sui et ad opus dicti fratris etc quod ipsi 

scilicet# (dg: se) dabunt et solvent dicte Heijlwigi (dg: #ad opus sui et 

ad opus dicti fratris Rodolphi# et dicto fratri Rodolpho eius filio) ad 

suam vitam et post eiusdem Heijlwigis decessum dicto fratri Rodolpho eius 

filio hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis et 

dimidii modii ordei mensure de Nuenen hereditarie purificationis et in 
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Wetten iuxta dictum molendinum tradere ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 186r 06 do 23-08-1403. 

Laurencius zvw Reijnerus van Lijt verkocht aan Henricus van Eijndoven 

schoenmaker een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch 

te betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen kamp, 3 morgen groot, 

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

Johannes van den Schoet van Wetten enerzijds en Hubertus Mersman van 

Lijeshout anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond voornoemd 

geld. 

 

Laurencius filius quondam Reijneri de Lijt hereditarie vendidit Henrico 

de Eijndoven sutori hereditarium censum quadraginta solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendum ex domo orto 

et (dg: he) campo sibi adiacente #tria jugera terre continente# sitis 

infra libertatem oppidi de Busco ad locum dictum die Dunghen inter 

hereditatem Johannis van den Schoet de Wetten ex uno et inter hereditatem 

Huberti Mersman de Lijeshout ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu trium 

librarum monete predicte annuatim exinde solvendo ... de jure ut dicebat 

et sufficientem facere. Testes Danijel et Broeder datum (dg: in crastino 

octavarum assump) in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1183 f 186r 07 do 23-08-1403. 

Johannes zv Henricus gnd Gheijlinc schrijnmaker ev Gertrudis dv Arnoldus 

van den Woude verkocht aan Reijnerus van Broechoven een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, die waren van voornoemde Arnoldus van den Woude en die 

nu aan voornoemde Johannes behoren, in Tilburg, achter de plaats gnd den 

Hoevel, beiderzijds tussen voornoemde Reijnerus van Broechoven, reeds 

belast met 1 oude groot Tournoois aan Marselius van den Laer, 3 lopen rogge 

b-erfpacht aan kvw Johannes van den Kerchove en ook met 4 lopen rogge 

b-erfpacht die voornoemde Reijnerus hieruit beurt. 

 

-. 

Johannes filius Henrici dicti Gheijlinc #scriniparus# maritus et tutor 

legitimus Gertrudis sue uxoris filie Arnoldi van den Woude domum et ortum 

ac hereditatem sibi adiacentem qui fuerant dicti Arnoldi van den Woude 

#et nunc ad dictum Johannem spectant# sitos in parochia de Tijlborch 

retro locum dictum den Hoevel inter hereditates Reijneri de Broechoven ex 

utroque latere coadiacentes ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Reijnero de Broechoven promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis uno antiquo grosso Turonensi Marselio van den Laer 

atque tribus lopinis siliginis hereditarie paccionis liberis quondam 

Johannis van den Kerchove (dg: atque quatuer lopinis silig) annuatim 

exinde de jure solvendis atque exceptis eciam quatuor lopinis siliginis 

hereditarie paccionis quos dictus Reijnerus annuatim exinde solvendos 

habet ut dicebat. Testes (dg: d) Nijcholaus et Willelmus datum supra. 

 

1183 f.186v. 

 in vigilia Bartholomei: donderdag 23-08-1403. 

 

BP 1183 f 186v 01 do 23-08-1403. 

Marselius van der Straten Willems soen beloofde aan Nijcholaus Scilder, 

gedurende 5 jaar ingegaan afgelopen Sint-Jan (zo 24-06-1403), elk jaar met 

Sint-Jan 18 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen en 1 ton appels 

te leveren, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404). 

 

Marselius van der Straten Willems soen promisit super omnia se daturum et 

soluturum Nijcholao Scilder ad spacium quinque annorum festum nativitatis 

Johannis baptiste proxime preteritum immediate sequentium #anno quolibet 

dictorum quinque annorum# XVIII nuwe Gelre gulden seu valorem atque unum 
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vas dictum een tonne pomorum (dg: anno quolibet dictorum quinque annorum) 

nativitatis Johannis baptiste et pro primo termino nativitatis Johannis 

proxime futuro et sic deinceps dictis quinque annis durantibus. Testes 

Roesmont et Broeder datum in (dg: crastino octavarum assumptionis Marie) 

vigilia Bartholomei. 

 

BP 1183 f 186v 02 do 23-08-1403. 

Gerardus van Hees zvw Gerardus van Hees maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 9 schelling geld, die Benedictus gnd Bijts die Cuijper 

moest betalen aan Johannes Kitsart, een helft met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Gerardus de Hees filius quondam Gerardi de Hees hereditarium censum novem 

solidorum monete quem Benedictus dictus Bijts die Cuijper Johanni Kitsart 

solvere tenebatur hereditarie mediatim nativitatis Johannis et mediatim 

Domini prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 186v 03 do 23-08-1403. 

Johannes Moelner zv Laurencius van Tijlborch molenaar verkocht aan Walterus 

Huben een stuk land, gnd een weijken, in Tilburg, ter plaatse gnd Conincs 

Voert, tussen Walterus Bac van Corvel enerzijds en kinderen gnd Meeus 

Jongelings Kijnderen anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en 

met het andere eind aan voornoemde Walterus Bac, belast met een b-erfcijns 

van 40 schelling aan Maria wv Jacobus Wouters soen en haar kinderen. 

 

Johannes Moelner filius (dg: quondam) Laurencii de Tijlborch multoris 

peciam terre dictam een weijken sitam in parochia de Tijlborch ad locum 

dictum Conincs Voert inter hereditatem Walteri Bac de Corvel ex uno et 

inter hereditatem liberorum dictorum Meeus Jongelings Kijnderen ex alio 

tendentem cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fiine ad 

hereditatem dicti Walteri Bac ut ipse dicebat hereditarie vendidit 

Waltero Huben promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu quadraginta solidorum Marie relicte quondam 

Jacobi Wouters soen et eius liberis annuatim exinde de jure solvendo ut 

dicebat. Testes Aa et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 186v 04 do 23-08-1403. 

Otto Werners soen van Gewanden beloofde aan Rijxkinus Mersman, tbv Gerardus 

Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen, 45½ nieuwe Gelderse gulden, zoals die 

vandaag gemeenlijk in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Martinus over 

een jaar (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Otto Werners soen de Gewanden promisit super omnia Rijxkino Mersman ad 

opus Gerardi Vilt filii quondam Gerardi Vilt de Ussen XLV #er dimidium# 

nuwe Gelre gulden quales in data presentium ad bursam communiter currunt 

seu valorem a Martini hyemalis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 186v 05 do 23-08-1403. 

Johannes van Os van Gewanden zvw Petrus van Os en Marselius die Hoel van 

Gewanden beloofden aan voornoemde Rijxkinus Mersman, tbv voornoemde 

Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen, 45½ nieuwe Gelderse gulden, 

zoals die vandaag in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Martinus over een 

jaar (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Johannes van Os de Gewanden filius quondam Petri de Os et Marselius die 

Hoel de Gewanden promiserunt indivisi super omnia dicto Rijxkino ad opus 

primodicti Gerardi Vilt XL nuwe Gelre gulden et dimidium nuwe Gelre 

gulden quales in data presentium ad bursam currunt seu valorem a festo 

Martini hyemalis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1183 f 186v 06 do 23-08-1403. 

Gerardus nzv Johannes van den Bogarde van Scijnle en Elizabet dvw Gerardus 

van Bilze verkochten aan Engbertus Heijlwigen soen van den Beirsellaer een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (wo 01-10-1404), gaande uit een stuk 

land, 5 lopen rogge groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Eilde, ter plaatse 

gnd die Bocstelsche Hoeve, tussen voornoemde Johannes van den Bogarde 

enerzijds en Johannes die Duijsscher anderzijds, reeds belast met 3 

penningen cijns aan de heer van Boxtel. 

 

Gerardus filius naturalis (dg: quondam) Johannis van den Bogarde de 

Scijnle et Elizabet filia quondam Gerardi de Bilze cum tutore #{in 

margine sinistra:} hereditarie vendiderunt Engberto Heijlwigen soen van 

den Beirsellaer hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Remigii et pro primo termino a Remigii 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex pecia ut supra# 

peciam terre quinque lopinos siliginis annuatim in semine capientem sitam 

in parochia de Scijnle ad locum dictum Eilde in loco dicto die 

Bocstelsche Hoeve inter hereditatem Johannis van den Bogarde predicti ex 

uno et inter hereditatem Johannis die Duijsscher ex alio ut dicebant (dg: 

he) promittentes #indivisi# cum tutore super habita et habenda warandiam 

et obligationem aliam deponere exceptis tribus denariis census domino de 

Bocstel annuatim exinde de jure solvendis ut dicebant et sufficientem 

facere. Testes Uden et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 186v 07 do 23-08-1403. 

Hr Walterus van Goerle kanunnik van Hilvarenbeek gaf uit aan Amelius van 

der Schueren zvw Amelius van der Schueren (1) een stuk land, gnd die 

Garstacker, in Nuenen, tussen Johannes Loekeman enerzijds en Johannes van 

den Hoevel anderzijds, (2) een stuk land, in Nuenen, tussen kvw Godefridus 

van Langvelt enerzijds en Reijnerus Smacht en Arnoldus zv Cristianus 

Hermans soen anderzijds, (3) een stuk land, gnd Beckenstuc, in Nuenen, 

tussen Arnoldus Hacken en zijn kinderen enerzijds en Nijcholaus Scampart 

anderzijds, (4) een hofstad en aangelegen erfgoed, in Nuenen, tussen de 

gemeint enerzijds en de gemene waterlaat anderzijds, (5) een beemd, in 

Nuenen, ter plaatse gnd in Gheen Tangherrijt, tussen voornoemde Amelius van 

der Schueren enerzijds en Willelmus Aleijten soen uijt der Schueren 

anderzijds, (6) een beemd, gnd die Schoet, in Nuenen, tussen Johannes van 

den Hoevel enerzijds en een gemene weg anderzijds, (7) een akker, in 

Nuenen, binnen de plaats gnd Binnen Colre Acker, naast kvw Johannes van 

Vaerlaer; de uitgifte geschiedde voor cijnzen en lasten die eruit gaan en 

thans voor een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in 

Nuenen te leveren aan voornoemde hr Walterus en Johannes van Heirzel zvw 

Johannes van Heirzel, voor het eerst over een jaar. Voornoemde hr Walterus 

en met hem voornoemde Johannes van Heirzel zvw Johannes van Heirzel 

beloofden garantie. 

 

Dominus Walterus de Goerle canonicus ecclesie Bekensis peciam terre 

dictam die Garstacker sitam in parochia de Nuenen inter hereditatem 

Johannis Loekeman ex uno et inter hereditatem Johannis van den Hoevel ex 

alio atque peciam terre sitam in dicta parochia inter hereditatem 

liberorum quondam Godefridi de Langvelt ex uno et inter hereditatem 

Reijneri Smacht et Arnoldi filii (dg: q) Cristiani Hermans soen ex alio 

insuper quandam peciam terre dictam Beckenstuc #sitam in dicta parochia# 

inter hereditatem Arnoldi Hacken (dg: ex uno) et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai Scampart ex alio item (dg: peciam terre) 

domistadium et hereditatem sibi adiacentem sitas in dicta parochia inter 

communitatem ex uno et inter communem aqueductum dictum waterlaet ex alio 

item quoddam pratum situm in dicta parochia de Nuenen in loco dicto in 
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Gheen Tangherrijt inter hereditatem Amelii van der Schueren ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Aleijten soen uijt der Schueren ex alio atque 

pratum dictum die Schoet situm in dicta parochia inter hereditatem 

Johannis van den Hoevel ex uno et inter communem plateam ex alio (dg: ut 

dicebat) necnon quendam agrum (dg: terre) situm in dicta parochia (dg: 

situm) infra locum dictum Binnen Colre Acker (?dg: inter) co[ntigue?] 

iuxta hereditatem liberorum quondam Johannis de Vaerlaer ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum dicto Amelio van der Schueren filio quondam Amelii 

van der Schueren ab eodem hereditarie possidendas et habendas pro 

censibus et oneribus annuatim exinde prius de jure solvendis dandis et 

solvendis a primodicto Amelio terminis etc atque pro hereditaria paccione 

sex modiorum siliginis mensure de Nuenen danda et solvenda dicto domino 

Waltero et Johanni de Heirzel filio quondam Johannis de Heirzel 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in (dg: B) Nuenen tradenda ex premissis 

promittentes et cum eo dictus Johannes de Heirzel filius quondam Johannis 

de Heirzel warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 186v 08 do 23-08-1403. 

Voornoemde Amelius en Johannes van Heirzel zvw Johannes van Heirzel 

beloofden aan voornoemde hr Walterus van Goerle 50 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404) 

en de andere helft met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1405). 

 

Dictus Amelius (dg: promisit super omnia dictis domino) et Johannes de 

Heirzel filius quondam Johannis de Heirzel promiserunt indivisi (dg: 

dicto) super omnia dicto domino Waltero de Goerle L nuwe Gelre gulden seu 

valorem mediatim nativitatis Johannis proxime futurum et mediatim a (dg: 

Remi) purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 186v 09 do 23-08-1403. 

Voornoemde Amelius beloofde voornoemde Johannes van Heirzel schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Amelius promisit super omnia dictum Johannem de Heirzel indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.187r. 

 in vigilia Bartholomei: donderdag 23-08-1403. 

 in crastino decollationis Johannis: donderdag 30-08-1403 

 in crastino Bartholomei: zaterdag 25-08-1403. 

 

BP 1183 f 187r 01 do 23-08-1403. 

Cristianus zvw Johannes Roeskens van Best verkocht aan Jacobus van 

Gunterslaer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit (1) een schuur met ondergrond en aangelegen 

tuin van voornoemde verkoper, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen 

Heijlwigis gnd Bitthuijs en haar kinderen enerzijds en Theodericus zvw 

voornoemde Johannes Roeskens anderzijds, (b) een stuk beemd van voornoemde 

verkoper, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd die Aude 

Beemde, tussen Willelmus van Dormalen enerzijds en voornoemde Heijlwigis 

Bitthuijs en haar kinderen anderzijds, reeds belast met cijnzen aan de 

hertog en 1 lopen rogge. 

 

Cristianus filius quondam Johannis Roeskens de Best hereditarie vendidit 

Jacobo de Gunterslaer hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Bu) 

parochia de Oerscot tradendam ex horreo cum suo fundo (dg: dicti ve) et 
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orto sibi adiacente dicti venditoris sitis in dicta parochia ad locum 

dictum Best inter hereditatem Heijlwigis dicte Bitthuijs et eius 

liberorum ex uno et inter hereditatem Theoderici filii quondam Johannis 

Roeskens predicti ex alio atque ex pecia prati dicti venditoris sita in 

dictis parochia et loco (dg: in) ad locum dictum die Aude Beemde inter 

hereditatem Willelmi de Dormalen ex uno et inter hereditatem dicte 

Heijlwigis Bitthuijs et eius liberorum ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus domini nostri ducis et uno lopino siliginis annuatim exinde de 

jure #prius# solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes Uden et 

Danijel datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1183 f 187r 02 do 23-08-1403. 

Broeder Rodolphus Roesmont kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch maakte 

bezwaar tegen verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Petrus 

nzvw Willelmus Grieten soen, Johannes zv Johannes van Ollant, Johannes van 

den Hezeacker, Aleijdis wv Lambertus Hadewigen soen en haar dochters 

Hadewigis en Batha, en Rodolphus zvw Gerardus gnd Sanders soen met hun 

goederen. 

 

Frater Rodolphus Roesmont conventualis conventus de Porta Celi prope 

Buscum omnes et singulas vendiciones alienaciones et obligationes 

quascumque factas per Petrum filium naturalem quondam Willelmi Grieten 

soen per Johannem filium Johannis de Ollant per Johannem van den 

Hezeacker per Aleijdem relictam quondam Lamberti Hadewigen soen Hadewigem 

et Batham filias eiusdem Aleijdis atque per Rodolphum filium quondam 

Gerardi dicti Sanders soen cum eorum bonis seu alterius eorundem 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 187r 03 do 23-08-1403. 

(dg: Willelmus zvw). 

 

(dg: Willelmus filius quondam). 

 

BP 1183 f 187r 04 do 23-08-1403. 

Nella wv Johannes Brenthens, Willelmus, Walterus, Johannes, Margareta en 

Metta, kv voornoemde Nella en wijlen Johannes, en Jacobus uijt der Hagen ev 

Oda, dv voornoemde Nella en wijlen Johannes, gaven uit aan Henricus van der 

Bunsbeke 1/3 deel dat aan hen behoort in verschillende erfgoederen, gnd 

Brenthens Brake, in Esch, ter plaatse gnd op Esschelaer, tussen Johannes 

zvw Johannes Erenbrechts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk 

1/3 deel 2 stukken land bevat: (1) tussen Walterus Herbrechts soen 

enerzijds en Johannes zvw Willelmus Hezeacker anderzijds, (2) tussen 

voornoemde Walterus Herbrechts soen enerzijds en voornoemde Johannes zvw 

Willelmus Hezeacker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 6 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te 

leveren. 

 

Nella relicta quondam Johannis Brenthens Willelmus Walterus Johannes 

fratres Margareta et Metta sorores liberi dictorum Nelle et quondam 

Johannis #cum suis tutoribus# atque Jacobus uijt der Hagen maritus et 

tutor legitimus ut asserebat Ode sue uxoris filie predictorum Nelle et 

quondam Johannis Brenthens (dg: cum) terciam partem ad se spectantem in 

quibusdam hereditatibus dictis Brenthens Brake sitis in parochia de 

Essche ad locum dictum op Esschelaer inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis Erenbrechts soen ex uno et inter communem plateam ex 

alio et que tercia pars duas pecias terre continet quarum una inter 

hereditatem Walteri Herbrechts soen ex uno et inter hereditatem Johannis 

(dg: Will) filii quondam Willelmi Hezeacker ex alio et reliqua inter 

hereditatem dicti Walteri Herbrechts soen ex uno et inter hereditatem 

dicti Johannis filii quondam Willelmi Hezeacker ex alio ut dicebant (dg: 
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hered) dederunt ad hereditarium pactum Henrico van der Bunsbeke ab eodem 

hereditarie possidendam et habendam pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda sibi ab alio 

hereditarie Andree apostoli et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: dict) 

tradere dicte Nelle termino predicto. Testes Uden et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 187r 05 do 23-08-1403. 

Johannes zvw Snellardus van Spulle vernaderde en behield. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes filius quondam Snellardi de Spulle prebuit et obtinuit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 187r 06 do 23-08-1403. 

Voornoemde Henricus van der Bunsbeke beloofde aan voornoemde Nella 23 

Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus graaf van Holland, 1 Engelse 

nobel of de waarde in goud voor 3 Hollandse gulden gerekend, een helft te 

betalen met Pasen (zo 30-03-1404) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 18-05-1404). 

 

Dictus Henricus van der Bunsbeke promisit super omnia antedicte Nelle 

XXIII Hollant gulden monete quondam domini Willelmi comitis Hollandie 

scilicet uno Engels nobel seu valorem in auro pro tribus Hollant gulden 

computato (dg: ad) mediatim pasche et mediatim penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 187r 07 do 23-08-1403. 

Johannes zvw Danijelis van Vladeracken maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Henricus 

Stakenborch, Reijnerus Haengreve, Willelmus van Boeschot, Elizabeth en 

Ermgardis, kvw Matheus van Boeschot, en Hubertus van den Veehuse met hun 

goederen. 

 

Johannes filius quondam Danijelis de Vladeracken #omnes venditiones 

alienationes et obligationes quascumque factas# per Henricum Stakenborch 

Reijnerum Haengreve Willelmum de Boeschot Elizabeth et Ermgardem liberos 

quondam Mathei de Boeschot (dg: se) atque per (dg: Margaretam) Hubertum 

van den Veehuse seu per eorum alterum cum suis bonis seu alterius 

eorundem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 187r 08 do 30-08-1403. 

Reijnswidis wv Willelmus Witloc, de gebroeders Johannes, Henricus, 

Gerardus, Walterus en Arnoldus, kv voornoemde Reijnswidis en wijlen 

Willelmus, Jutta wv Henricus Brekelmans en haar zoon Arnoldus, en 

Godefridus die Custer van Helvoert ev Reijnswidis, dv voornoemde 

Reijnswidis en wijlen Willelmus Witloc, verkochten aan Willelmus zv 

Henricus van den Stake (1) een huis, erf en geheel erfgoed dat bij het huis 

hoort, in Helvoirt, tussen Arnoldus Berwout enerzijds en de gemeint 

anderzijds, met een eind strekkend aan kvw Leijta Gerardi en met het andere 

eind aan voornoemde gemeint, (2) 6 bunder beemd, die waren van wijlen 

Henricus van Mierle, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonc, tussen kv 

Lambertus zv Lisa enerzijds en kvw Engbertus gnd van der Straten 

anderzijds, welk huis, erf, geheel erfgoed en 6 bunder wijlen Willelmus gnd 

Tolinc in pacht verkregen had van Henricus zvw Lambertus gnd Rijxken, en 

welk huis, erf, en erfgoed nu aan hen behoort; de verkopers beloofden dat 

Willelmus, zv eerstgenoemde Reijnswidis en wijlen Willelmus, nimmer zich 

tegen het voorgaande zal verzetten; voor de verkopers gereserveerd een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde koper Willelmus 

beloofde vanaf nu aan voornoemde verkopers met Lichtmis te leveren 
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overeenkomstig de inhoud van de brief daarvan. 

 

Reijnswidis relicta quondam Willelmi Witloc #cum tutore# Johannes 

Henricus (dg: Willelmus) Gerardus Walterus Arnoldus fratres #liberi 

dictorum Reijnswidis et quondam Willelmi# et Jutta relicta quondam 

Henrici Brekelmans #cum tutore# et Arnoldus eius filius et Godefridus die 

Custer de Helvoert maritus et tutor legitimus Reijnswidis sue uxoris 

filie dictorum (?dg: Reijs..) Reijnswijndis et quondam #Willelmi# Witloc 

domum et aream atque totam hereditatem ad eandem domum spectantem sitas 

in parochia de Helvoert inter hereditatem Arnoldi Berwout ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem liberorum 

quondam Leijte Gerardi et cum reliquo fine ad dictam communitatem cum 

attinentiis dictarum domus et aree ac totius hereditatis singulis et 

universis atque sex bonaria prati que fuerant quondam Henrici de Mierle 

sita in dicta parochia de Helvoert ad locum dictum vulgaliter Leendonc 

inter hereditatem liberorum Lamberti filii Lise ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Engberti dicti van der Straten ex alio 

prout dicta sex bonaria prati ibidem sita sunt quas domum aream et totam 

hereditatem cum earundem domus aree et hereditatis attinentiis singulis 

et universis atque sex bonaria (dg: Henricus filius quondam Lamberti) 

Willelmus quondam dictus Tolinc erga Henricum filium quondam Lamberti 

dicti Rijxken ad pactum acquisierat #prout in litteris# et quas domum 

aream et hereditatem cum dictis suis attinentiis nunc ad se spectare 

dicebant #hereditarie vendiderunt# (dg: dederunt ad hereditarium pactum 

Henrico) Willelmo filio (dg: quondam) Henrici van den Stake (dg: ab eodem 

hereditarie possidendas pro quinque promittentes indivisi cum tutore 

super habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis 

quinque) supportaverunt cum litteris #et oneribus in dictis litteris 

contentis# et jure promittentes #cum tutore# super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti 

quondam Willelmi (dg: Toelinc) #Witloc# et quorumcumque heredum dicti 

Willelmi (dg: Tolinc) #Witloc# deponere (dg: excepta hereditaria paccione 

quinque et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco in dictis litteris 

contenta) #X {hier BP 1183 f 187r 11 invoegen}# salva et reservata (dg: 

primodictis Reijnswidi –s et eius liberis predictis) #dictis 

venditoribus# hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam dictus Willelmus emptor nunc deinceps dare et solvere promisit 

dictis #venditoribus# Reijnswidi et suis liberis hereditarie 

purificationis ex premissis juxta continentiam litterarum inde 

confectarum. Testes Dijnther et Danijel datum (dg: quin) in crastino 

decollationis Johannis. Et fie. 

 

BP 1183 f 187r 09 za 25-08-1403. 

Een brief maken van de wederbelofte {kennelijk van de pacht van ½ mud}. 

 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 187r 10 do 30-08-1403. 

De gebroeders Godefridus Vos en Arnoldus Vos, kvw Marcelius Vos, beloofden 

aan Leonius van Erpe zvw Godefridus 37 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 10 Vlaamse plakken of de waarde voor elke gulden gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (zo 11-11-1403) te betalen. 

 

Godefridus Vos et Arnoldus Vos fratres liberi quondam Marcelii Vos 

promiserunt indivisi super omnia (dg: Godo) Leonio de Erpe filio quondam 

Godefridi XXXVII nuwe Gelre gulden (dg: su) seu IX botdrager vel X 

Vleemsch placken seu valorem #pro quolibet computato# ad Martini hyemalis 

proxime futurum persolvendos. Testes Dijnther et Roesmont datum in 

crastino Bartholomei. 

 

BP 1183 f 187r 11 do 30-08-1403. 
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{Invoegen in BP 1183 f 187r 08}. 

promiserunt dicti venditores cum tutore ut supra quod ipsi Willelmum 

filium (dg: dicte) primodicte Reijnswidis et quondam Willelmi perpetue 

talem habebunt quod ipse premissa perpetue ratam serva[bit] et numquam 

contraveniet quovis modo. 

 

1183 f.187v. 

 in crastino Bartholomei: zaterdag 25-08-1403. 

 secunda post Bartholomei: maandag 27-08-1403. 

 quinta post decollationem Johannis: donderdag 30-08-1403 

 

BP 1183 f 187v 01 za 25-08-1403. 

Ghisbertus Willems soen van Loen en Johannes van Dordrecht Laureijns soen 

beloofden aan Leonius van Erpe zvw Petrus gedurende de komende 6 jaar, elk 

jaar met Sint-Petrus-Stoel, voor het eerst met Sint-Petrus-Apostel-Stoel 

aanstaande (vr 22-02-1404), 13 nieuwe Gelderse gulden geld van hertog 

Willelmus of de waarde en 24 gemene plakken of de waarde te betalen, en dat 

zij de erfgoederen van voornoemde Leonius, onder Maren gelegen, zullen 

onderhouden met zicht en zeis van alle dijken, waterlaten, sloten en 

sluizen, van al het oude werk. 

 

Ghisbertus Willems soen de Loen et Johannes de Dordrecht Laureijns soen 

promiserunt indivisi #super omnia# se daturos et soluturos Leonio de Erpe 

filio quondam Petri ad spacium sex annorum proxime futurorum anno 

quolibet !sex annorum XIII Gelre gulden novos monete ducis Willelmi seu 

valorem et XXIIII denarios dictos vulgaliter gemeijn placken seu valorem 

ad Petri ad cathedram et pro !pro primo termino Petri apostoli ad 

cathedram proxime futurum et sic deinceps dicto spacio pendente et quod 

ipsi (dg: duo jugera) quascumque hereditates dicti Leonii infra parochiam 

de Maren sitas dicto spacio pendente tenebunt et observabunt in bona 

dispositione ab omnibus aggeribus aqueductibus et fossatis et slusis ad 

premissa de jure spectantibus (dg: de omni) ab omni opere antiquo cum 

instrumentis dictis zicht et zeijssen sic quod ad et supra dictas 

hereditates dampna non eveniant exinde quovis modo in futurum. Testes 

Dijnther et Broeder datum in crastino Bartholomei. 

 

BP 1183 f 187v 02 za 25-08-1403. 

Theodericus Scout schoenmaker verkocht aan zijn zoon Petrus Crabbart een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, een helft te leveren met 

Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 2 hoeven 

die waren van wijlen Ywanus van Vauderic en die daarna behoorden aan zijn 

zoon Egidius van Ghele, in Heeswijk, (1a) het Goed op die Zoemerlaer, (1b) 

het Goed ten Weeldenberch, (2) ¼ deel, aan voornoemde Egidius behorend, in 

(2a) de windmolen van Schijndel, (2b) de watermolen in Berlicum, ter 

plaatse gnd ten Steen, (2c) de oliemolen ter plaatse gnd te Steen, (3) 7 

morgen land van wijlen voornoemde Ywanus, nu behorend aan voornoemde 

Egidius, in Macharen, ter plaatse gnd Wijnrics Camp, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd Ossermeir, (4) de helft, aan voornoemde Egidius behorend, 

in 5 morgen land, in Macharen, in een kamp gnd Waels Bollic, welke pacht 

van 3½ mud voornoemde Theodericus Schout gekocht had van voornoemde Egidius 

van Ghele zvw Ywanus van Vauderic. 

 

Theodericus Scout sutor (dg: hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco de annua et hereditaria paccione 

trium et dimidii modiorum siliginis) hereditarie vendidit Petro Crabbart 

suo filio hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex hereditaria 

paccione trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie mediatim nativitatis Johannis baptiste et mediatim 

nativitatis Domini ex duobus mansis #qui fuerant# quondam Ywani de 
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Vauderic (dg: nunc) et postmodum ad Egidium de Ghele eius filium 

spectabant sitis in parochia de Hezewijc quorum unus tGoet op die 

Zoemerlaer et alter tGoet ten Weeldenberch nuncupantur atque ex 

attinentiis dictorum duorum mansorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis necnon ex quarta parte ad dictum 

Egidium spectante in molendino venti de Scijnle et in molendino aquatili 

sito in parochia de Berlikem ad locum dictum ten Steen et ex molendino 

olei consistente in dicto loco te Steen vocato et ex attinentiis et 

juribus ad dictos tres molendinos de jure spectantibus atque ex septem 

jugeribus terre dicti quondam Ywani nunc ad dictum Egidium spectantibus 

sitis in parochia de Macharen in loco dicto Wijnrics Camp et que septem 

jugera tendunt cum uno fine ad locum dictum Ossermeir item ex medietate 

ad dictum Egidium spectante in quinque jugeribus terre sitis in dicta 

parochia de Macharen in quodam campo dicto Waels Bollic quam paccionem 

trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure de Busco dictus 

Theodericus Schout erga prefatum Egidium de Ghele filium quondam Ywani de 

Vauderic emendo acquisierat prout in litteris quas vidimus promittenns 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Dijnther et Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 187v 03 za 25-08-1403. 

Godefridus die Ridder droeg over aan Henricus zvw Walterus gnd Aude Woijt 

molenaar van Eijndoven een beemd, gnd die Hovelsche Weijde, in Woensel, ter 

plaatse gnd Stratem, tussen Katherina wv Walterus molenaar ennerzijds en 

Jutta wv Henricus die Ridder anderzijds, aan hem in pacht uitgegeven door 

Johannes van Dommellen zvw Boudewinus Kijst, belast met een b-erfpacht van 

1½ mud rogge, in de brief vermeld. 

 

Godefridus die Ridder quoddam pratum dictum die Hovelsche Weijde situm in 

parochia de Woensel (dg: ad locum) in loco dicto Stratem inter 

hereditatem Katherine relicte quondam Walteri multoris ex uno et inter 

hereditatem Jutte relicte quondam Henrici die Ridder ex alio datum sibi 

ad pactum a Johanne de Dommellen filio quondam Boudewini Kijst prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico filio quondam Walteri dicti Aude 

Woijt multoris de Eijndoven cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta (dg: uno et 

d) hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis in dictis 

litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 187v 04 za 25-08-1403. 

Goderadis dvw Johannes gnd Bije, door wijlen voornoemde Johannes verwekt 

bij zijn vrouw Oda dvw Johannes van de Steen, droeg over aan Rutgherus gnd 

Buerinc zvw Johannes Buerinc een b-erfcijns van 9 schelling gemeen 

paijment, die wijlen Johannes van de Steen beurde, gaande uit goederen van 

voornoemde Rutgherus, deels gelegen in Vught Sint-Petrus en deels in Esch, 

welke goederen behoorden aan Johannes Grieten soen, en welke cijns aan haar 

en haar medeërfgenamen gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes 

van de Steen, en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Goderadis filia quondam Johannis dicti Bije ab eodem quondam Johanne et 

Oda sua uxore filia quondam Johannis de Lapide pariter genita cum tutore 

(dg: h) hereditarium #censum# novem solidorum communis pagamenti quem 

#quondam Johannes de Lapide# solvendum habuit ex bonis Rutgheri dicti 

Buerinc filii quondam Johannis Buerinc sitis (dg: in) pro parte in 

parochia de Vucht sancti Petri et partim in parochia de Essche et que 

bona quondam spectabant ad Johannem Grieten soen (dg: ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Rutghero Buerinc promittens cum tutore 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et 

suorum) et quem censum (dg: nunc ad) sibi et suis coheredibus de morte 

dicti quondam Johannis de Lapide successione advolutum et nunc ad se 

solum spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Rutghero promittens 
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cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

suorum coheredum. !Testes Danijel et Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 187v 05 ma 27-08-1403. 

Johannes zvw Henricus Loenmans droeg over aan Willelmus Hels, tbv 

Nijcholaus, Hubertus en Mechtildis, broers en zuster van voornoemde 

Johannes en kvw voornoemde Henricus, alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus en zijn moeder 

Gertrudis. De brief overhandigen aan Nijcholaus Scilder {schepen}. 

 

Johannes filius quondam Henrici Loenmans omnia et singula sua bona (dg: 

hereditaria et et) mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de 

morte dicti quondam Henrici sui patris et quondam Gertrudis sue matris 

successione advoluta quocumque locorum consistentia ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo Hels ad opus Nijcholai (dg: sui) Huberti 

#suorum fratrum# et Mechtildis sue sororis liberorum dicti quondam 

Henrici promittens super habita et habenda ratam servare. Testes 

Nijcholaus et Broder datum secunda post Bartholomei. Traditur Nijcholao 

Scilder predicto. 

 

BP 1183 f 187v 06 do 30-08-1403. 

Leonardus gnd Leijken en zijn vrouw Henrica beloofden aan Ywanus Stierken 

16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande te 

betalen. 

 

Leonardus dictus Leijken et Henrica eius uxor ut dicebant promiserunt 

indivisi super omnia Ywano Stierken XVI nij Gelre gulden seu valorem ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes Dijnther et Danijel datum 

quinta post decollationem Johannis. 

 

BP 1183 f 187v 07 do 30-08-1403. 

(dg: Ghibo Lobbe: de adiusticatie). 

 

(dg: Ghibo Lobbe adiusticationem). 

 

1183 f.188r. 

 in festo decollationis Johannis: woensdag 29-08-1403 

 in crastino decollationis baptiste: donderdag 30-08-1403 

 quinta post decollationis Johannis: donderdag 30-08-1403 

 

BP 1183 f 188r 01 wo 29-08-1403. 

Goeswinus Herinc zvw Albertus Gielijs soen vleeshouwer ev Margareta dvw 

Jacobus van den Hoeve gaf uit aan Laurencius zv Willelmus zvw Laurencius 

van Gorp (1) de helft, die aan wijlen voornoemde Jacobus behoorde, van een 

beemd gnd die Vroebeemt, in Diessen, tussen erfgoed behorend aan de 

investiet van Diessen enerzijds en voornoemde Willelmus zvw Laurencius van 

Gorp anderzijds, van welke beemd de andere helft behoort aan kvw Johannes 

van den Kerchove, (2) een stuk beemd, gnd tWijkenscot, van wijlen 

voornoemde Jacobus van den Hove, in Diessen, tussen Johannes Willems 

enerzijds en erfgoed gnd die Beemt van den Doirne en erfgoed van Johannes 

gnd Perlaer anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die eruit 

gaan en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Goeswinus Herinc filius quondam Alberti Gielijs soen carnificis maritus 

et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Jacobi van den 

Hoeve medietatem que ad dictum quondam Jacobum spectabat cuiusdam prati 

dicti die Vroebeemt siti in parochia de Diessen inter hereditatem 

spectantem ad investitum de Diessen ex uno et inter hereditatem Willelmi 

filii quondam Laurencii de Gorp (dg: de) ex alio de quo prato die 

Vroebeemt vocato reliqua medietas spectat ad liberos quondam Johannis van 
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den Kerchove atque peciam prati dictam tWijkenscot dicti quondam Jacobi 

van den Hove sitam in dicta parochia inter hereditatem Johannis Willems 

ex uno et inter hereditatem dictam die Beemt van den Doirne et 

hereditatem Johannis dicti (dg: s-) Perlaer ex alio prout ibidem site 

sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum (dg: dicto) #Laurencio filio 

dicti# Willelmi (dg: -o) filio! quondam Laurencii de Gorp (dg: -e) ab 

eodem hereditarie possidendas pro (dg: omnibus oneribus) #censibus# 

annuatim exinde #prius# de jure solvendis dandis et solvendis ab alio 

hereditarie termino solutionis et loco etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda sibi ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes Uden et Roesmont datum in festo decollationis 

Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 188r 02 wo 29-08-1403. 

Voornoemde Willelmus Laureijns soen van Gorp en zijn zoon Laurencius 

beloofden aan voornoemde Goeswinus Herinc 206 Stramprooise gulden of de 

waarde (dg: in gouden paijament) met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus Laureijns soen de Gorp et Laurencius eius filius 

promiserunt indivisi super omnia dicto Goeswino Herinc ducentos et sex 

Stramproedsche gulden seu valorem (dg: in aureo pagamento) ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188r 03 do 30-08-1403. 

Willelmus van Bakel en Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofden aan 

Rijxkinus Mersman, tbv Gerardus Vilt zvw Gerardus Vilt van Ussen, 40 nieuwe 

Gelderse gulden geld van hertog Willelmus zoals die vandaag in Den Bosch in 

de beurs gaan, met Sint-Martinus over een jaar (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Willelmus de (dg: Boekel) Bakel et Hermannus filius Nijcholai de Baerle 

promiserunt indivisi super omnia Rijxkino Mersman ad opus Gerardi Vilt 

filii quondam Gerardi Vilt de Ussen XL nuwe Gelre gulden #monete ducis 

Willelmi# quales in data presentium in Busco ad bursam currunt seu 

valorem a Martini hyemalis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes Danijel et Broeder datum in crastino decollationis baptiste. 

 

BP 1183 f 188r 04 do 30-08-1403. 

Walterus van Groelaer ev Maria dv Johannes van der Hofstat verkocht aan 

Petrus zvw Johannes Gorter, tbv hem en zijn zuster Margareta, een stuk 

heideland, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen voornoemde Petrus 

en Margareta, kvw Johannes Gorter, enerzijds en Metta Claes anderzijds. 

 

Walterus van Groelaer maritus et tutor legitimus Marie sue uxoris filie 

Johannis van der Hofstat peciam terre mericalis sitam in parochia de 

Oerscot ad locum dictum Spoerdonc inter hereditatem (dg: he) Petri (dg: 

Gorter filii quondam Johannis Gorter ex uno) et Margarete (dg: soro) 

liberorum quondam Johannis Gorter ex uno et hereditatem Mette Claes ex 

alio prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit dicto Petro ad 

opus sui et ad opus dicte Margarete sue sororis promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Danijel et 

Broder datum quinta post decollationis Johannis. 

 

BP 1183 f 188r 05 do 30-08-1403. 

Udo zvw Udo van Bucstel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Udo filius quondam Udonis de Bucstel prebuit et reportaviit. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1183 f 188r 06 do 30-08-1403. 

Mathijas van Heijst alias van der Hoeven, Willelmus Befken en Danijel zvw 

Denkinus Fijen soen beloofden aan Johannes van Middegael gedurende 4 jaren 

ingaande Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403), elk jaar 39 Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor elke Gelderse gulden 

gerekend, te betalen, een helft met Sint-Remigius en de andere helft met 

Lichtmis. 

 

Mathijas de Heijst alias van der Hoeven Willelmus Befken #ende# Danijel 

(dg: dictus Denken) #filius quondam Denkini# Fijen soen promiserunt 

#super omnia# indivisi Johanni de Middegael ad spacium quatuor annorum 

festum (dg: f) Remigii proxime futurum (dg: se) sine medio sequentium 

anno quolibet eorundem XXXIX Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X 

Vleemsche placken pro quolibet Gelre gulden computato mediatim Remigii et 

mediatim  purificationis proxime futurum persolvendos et sic deinceptes! 

dicto spacio pendente. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188r 07 do 30-08-1403. 

Alle voornoemden {Mathijas van Heijst alias van der Hoeven, Willelmus 

Befken en Danijel zvw Denkinus Fijen soen} beloofden aan voornoemde 

Johannes van Middegael 81 Gelderse gulden als hierboven {9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor elke Gelderse gulden gerekend} of de waarde met 

Pinksteren over 4 jaar (zo 03-06-1408) te betalen. 

 

Dicti omnes promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni de Middegael 

LXXXI Gelre gulden ut supra seu valorem a festo penthecostes proxime 

futuro ultra quatuor annos immediate sequentes persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 188r 08 do 30-08-1403. 

Hij betaalde 2 botdrager en ½ groot en openlijk hebben de schepenen hun 

geld ?doorgehaald. 

Voornoemde Mathijas van Heijst alias van der Hoeven en zijn zoon Henricus 

beloofden voornoemde Willelmus Befken en Danijel schadeloos te houden. 

 

Solvit II boddrager et J grossum et scabini superscr... pecunias suas in 

promptu. 

Dictus Mathijas #et cum (dg: He) eo Henricus eius filius# promisit! super 

omnia dictum Willelmum Befken et Danijelem de premissis indepnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188r 09 do 30-08-1403. 

Gerardus Vucht van Orthen droeg over aan Johannes Broet, tbv Jacobus Luwe 

van Empel, 6½ hont land, in Empel, ter plaatse gnd Hosteden, tussen 

Theodericus gnd Wit enerzijds en Engelberna gnd Caelwarts anderzijds, aan 

hem gerechtelijk verkocht door Hubertus Oesman zvw Johannes gnd Alarts soen 

van Tricht. 

 

Gerardus Vucht de Orthen sex et dimidium hont terre sita in parochia de 

Empel ad (dg: hi) locum dictum Hosteden inter hereditatem Theoderici 

dicti Wit et inter hereditatem Engelberne dicte Caelwarts vendita sibi 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco ab Huberto Oesman 

filio quondam (dg: A) Johannis dicti Alarts soen de Tricht prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: dicto Huberto cum litteris et jure 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere testes) 

Johanni Broet ad opus Jacobi Luwe de Empel cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Danijel et Broder datum supra. 
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BP 1183 f 188r 10 do 30-08-1403. 

Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen van Tricht droeg over aan Johannes 

Broet, tbv Jacobus Luwe van Empel, een b-erfcijns van 40 schelling geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit 6½ hont land, in Empel, op de plaats 

gnd Hosteden, tussen Theodericus Witte enerzijds en Engelberna Caelwaerts 

anderzijds, welke cijns aan Johannes Alarts soen van Tricht was verkocht 

door Bartholomeus van Ghesel en zijn vrouw Mechtildis. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Hubertus Osman filius quondam Johannis Alarts soen de Tricht hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

sex et dimidio hont terre sitis in parochia de Empel supra locum dictum 

Hosteden inter hereditatem Theoderici Witte ex uno et hereditatem 

Engelberne Caelwaerts ex alio venditum Johanni Alarts soen de Tricht a 

Bartholomeo de Ghesel et Mechtilde eius uxore prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Willelmo) #Jan# Broet ad opus Jacobi Luwe de 

Empel cum litteris et jure #et cum arrestadiis# promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et quorumcumque (dg: suorum 

heredum) suorum coheredum dicti quondam Johannis Alarts soen deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188r 11 do 30-08-1403. 

Voornoemde Johannes Broet beloofde aan voornoemde Hubertus Osman 26 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor elke Gelderse 

gulden gerekend of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404) te 

betalen? 

 

Dictus Johannes Broet promisit #super omnia# dicto Huberto Osman XXVI 

novos Gelre gulden (dg: sci) scilicet IX boddrager vel X Vleems placken 

pro quolibet dictorum Gelre gulden seu valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188r 12 do 30-08-1403. 

Mathias van Heijst, Willelmus Befken en Johannes die Moelner van Vechel 

beloofden aan Johannes van Middegael 29 nieuwe Gelderse gulden van wijlen 

graaf Willelmus of de waarde met {niet afgewerkt contract}. 

 

Mathias de Heijst Willelmus Befken et Johannis die Moelner de Vechel 

promiserunt super omnia Johanni de Middegael XXIX (dg: Ge) novos Gelre 

gulden (dg: seu valorem) scilicet domini ducis quondam Willelmi seu 

valorem ad. 

 

1183 f.188v. 

 quinta post decollationem Johannis: donderdag 30-08-1403. 

 sexta post judica: vrijdag 21-03-1404. 

 

BP 1183 f 188v 01 do 30-08-1403. 

Mathijas van der Hoven, Willelmus Befken en Johannes die Moelner van Vechel 

beloofden aan voornoemde Johannes van Middegael, gedurende 3 jaar, ingaande 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403), elk jaar 29 nieuwe Gelderse 

gulden van wijlen hr Willelmus hertog van Gelre of de waarde te betalen, 

een helft met Sint-Remigius en de andere helft met Lichtmis. 

 

Mathijas van der Hoven Willelmus (dg: Befken) #Befken# et Johannes die 

Moelner de Vechel promiserunt super omnia indivisi dicto Johanni de 

Middegael ad spacium (dg: quat) trium annorum festum Remigii proxime 

futurum sine medio sequentium anno quolibet eorundem trium annorum XXIX 

novos Gelre gulden scilicet domini quondam Willelmi olim ducis Gelrie seu 

valorem mediatim Remigii (dg: proxime fut) et mediatim purificationis 

proxime futurum persolvendos et sic deinceps dictis tribus annis 

durantibus. Testes Danijel et Broder datum quinta post decollationem 
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Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 188v 02 do 30-08-1403. 

Willelmus zvw Johannes Louwers soen van Kessel en Goeswinus zvw Johannes 

Erenbrechts van Kessel beloofden aan Rutgherus van Geldrop 12½ oude Franse 

schild of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (di 25-12-1403) en 

de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404). 

 

Willelmus filius quondam Johannis Louwers soen de Kessel et Goeswinus 

filius quondam Johannis Erenbrechts !de Kessel promiserunt super omnia 

indivisi Rutghero de Geldrop (dg: tredecim) duodecim et dimidium auden 

scilt Francie seu valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188v 03 do 30-08-1403. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant deed tbv Johannes Pouwels soen 

gnd van den Dungen afstand van een huis en gebouwen die eertijds stonden op 

een hofstad in Gemonde, tussen Walterus van Zelant zvw Gerardus enerzijds 

en Bernardus Sceijvel anderzijds, welk huis en gebouwen voornoemde Johannes 

Pouwels soen gekocht had van Nijcholaus gnd Coel zvw Johannes Colen soen. 

 

Solvit II Vlems placken. 

(dg: Willelmus) Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant 

super quadam domo ac edificiis que stabant olim supra quoddam domistadium 

situm in parochia de Gemonden inter hereditatem Walteri de Zelant (dg: 

ex) filii quondam Gerardi ex uno et inter hereditatem Bernardi Sceijvel 

ex alio et (dg: quam) #quas# domum ac edificia predictas Johannes Pouwels 

soen #dictus# van den Dungen erga Nijcholaum dictum Coel filium quondam 

Johannis Colen soen emendo acquisierat et super jure ad opus dicti 

Johannis Pouwels soen renunciavit promittens ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte sui deponere). Testes Uden et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 188v 04 do 30-08-1403. 

Johannes Lambrechts soen van Vechel, Johannes die Moelner van Vechel en 

Henricus zvw Arnoldus Claes soen beloofden aan hr Johannes van Mierde 48 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande te 

betalen. 

 

(dg: Solvit II Vlemse placken). 

Johannes Lambrechts soen de Vechel Johannes die Moelner de Vechel et 

Henricus filius quondam Arnoldi Claes soen promiserunt domino Johanni de 

Mierde XLVIII novos Gelre !seu valorem ad Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188v 05 do 30-08-1403. 

Johannes Cnoep droeg over aan Johannes zv Henricus gnd Vos een b-erfpacht 

van 6 lopen rogge, maat van Someren, welke pacht Johannes zv Henricus Vos 

beloofd had aan Gerardus van Berkel, met Lichtmis in Someren te leveren, 

gaande uit een stuk land, gnd die Groet Vlas Cloet, in Someren, tussen kvw 

Gerardus gnd Vroeden enerzijds en Leonius van de Kelder en naburen aldaar 

anderzijds, welke pacht, tezamen met andere erfpachten, voornoemde Johannes 

Cnoep verworven had van voornoemde Gerardus van Berkel. 

 

Johannes Cnoep hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de 

Zoemeren quam paccionem Johannes filius Henrici Vos promisit se daturum 

et soluturum Gerardo de Berkel #hereditarie purificationis# et in 

Zoemeren traditurum ex pecia terre dicta die Groet Vlas Cloet sita in 

parochia de Zoemeren inter hereditatem {hier staan: ..} liberorum Gerardi 

quondam dicti Vroeden ex uno et hereditatem Leonii de Penu et vicinorum 

ibidem ex alio prout in litteris et quam paccionem dictus Johannes Cnoep 

erga dictum Gerardum de Berkel #simul cum quibusdam aliis paccionibus 
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hereditariis# acquisierat prout in aliis litteris hereditarie supportavit 

dicto Johanni filio Henrici dicti Vos cum (dg: secundodictis litteris et 

jure) secundodictis litteris et jure occacione et cum primodictis 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 188v 06 do 30-08-1403. 

Dit wordt geschreven hoewel het is gecancelleerd. 

Johannes Pijnappel zvw Walterus Pijnappel, door wijlen voornoemde Walterus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis, droeg over aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont een b-erfcijns van 20 schelling (dg: geld), met Sint-

Remigius-Belijder te betalen, gaande uit 3 morgen 2 hont van wijlen 

Walterus Pijnappel, gelegen voor de plaats gnd Assmit, uit de Duizend 

Morgen land van de gemeint van Den Bosch, welke cijns Lambertus Arts soen 

van Vlimen gekocht had van de stad Den Bosch en welke cijns nu aan 

eerstgenoemde Johannes behoort. 

 

Scribatur ?illud quantumvis sit cancellatum. 

Johannes Pijnappel filius quondam Walteri Pijnappel (dg: he) ab eodem 

quondam Waltero et #quondam# Aleijde sua uxore pariter genitus 

hereditarium censum XX solidorum (dg: monete) solvendum hereditarie 

Remigii confessoris ex tribus jugeribus et duobus hont quondam Walteri 

Pijnappel sitis ante locum dictum Assmit scilicet de mille jugeribus 

terre communitatis opidi de Busco quem censum Lambertus Arts soen de 

Vlimen erga dictum opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris 

de vero sigillo dicti opidi sigillatis continetur quas vidimus et quem 

censum primodictus Johannes nunc ad se spectare dicebat (dg: hereditarie 

supportavit Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui et dicti Lamberti Arts soen) #et suorum 

heredum deponere. Testes Danijel# #{in margine sinistra:} et Dijnther 

datum supra#. 

 

BP 1183 f 188v 07 do 30-08-1403. 

Johannes Pijnappel zvw Walterus Pijnappel, door wijlen voornoemde Walterus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Aleijdis, droeg over aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp lands, in Oss, ter 

plaatse gnd op Scadewijc, tussen Zeelkinus zvw Johannes van Kabel enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, welke pacht aan Lambertus Arts soen van 

Vlijmen was verkocht door Johannes gnd Ghisellen soen, en welke pacht nu 

aan hem behoort. {Verbonden met BP 1183 f 188v 09:} de brief van de pacht 

overhandigen aan voornoemde Volcwigis. 

 

Solvit. Et exeunt due littere una de censu et alia de paccione et littera 

paccionis tradetur dicte Volcwigi. 

{Met haal verbonden met BP 1183 f 188v 09}. 

atque hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex 

quodam campo terre sito in parochia de Os ad locum dictum op Scadewijc 

inter hereditatem Zeelkini filii quondam Johannis de (dg: Bakel) Kabel ex 

uno et inter communem plateam ex alio venditam Lamberto Arts soen de 

Vlijmen a Johanne dicto Ghisellen soen prout in litteris et quam nunc ad 

se spectare dicebat hereditarie supportavit Henrico Bac filio quondam 

Godescalci Roesmont cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti (dg: quon) 

Lamberti Arts soen et quorumcumque !eiusdem Lamberti deponere. Testes 

Dijnther et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 188v 08 do 30-08-1403. 

Henricus Truden soen zvw Henricus Truden soen ev Katherina dvw Marcellus 
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gnd Zeel Wambusticker, door voornoemde Marcellus verwekt bij zijn vrouw 

Elizabeth dvw Yda dvw Heijmannus van den Hamme: 1/9 deel in ¼ deel van een 

hoeve, gnd die Kemenade, van wijlen Heijnmannus gnd van den Hamme, in Son, 

tussen kvw Rodolphus gnd Roef Straetman enerzijds en Johannes van Baest 

anderzijds, welk ¼ deel {niet afgewerkt contract6}. 

 

Henricus Truden soen filius quondam Henrici Truden soen #maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam (dg: Zeelk) Marcelli {in 

margine sinistra, tweede e.v. regels:} dicti Zeel Wambusticker ab eodem 

Marcello {in margine sinistra, eerste regel:} et Elizabeth sua uxore (dg: 

pariter genite) filia quondam Yde filie (dg: dicti) quondam Heijmanni van 

den H# unam nonam partem (dg: #quam# ad se spectare dicebat) in una 

quarta parte cuiusdam mansi #(dg: cum suis attinentiis)# dicti die 

Kemenade (dg: siti in parochia de Zonne) quondam Heijnmanni dicti van den 

Hamme siti in parochia de Zonne inter hereditatem #liberorum quondam# 

Rodolphi dicti Roef Straetman ex uno et hereditatem Johannis de Baest ex 

alio cum attinentiis eiusdem dicte none partis supradicte quarte partis 

dicti mansi singulis et uiversis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis et que quarta pars dicti mansi cum suis attinentiis predictis 

 

BP 1183 f 188v 09 vr 21-03-1404. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge over aan 

Volcwigis dvw Elijas van Rode. 

 

{Verbonden met BP 1183 f 188v 07}. 

Dictus Henricus dictam paccionem duorum modiorum siliginis hereditarie 

supportavit Volcwigi filie quondam Elije de Rode cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dicbier et Coptiten datum sexta post judica. 

 

1183 f.189r. 

 quinta post decollationem Johannis: donderdag 30-08-1403. 

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

 

BP 1183 f 189r 01 do 30-08-1403. 

Henricus zvw Henricus Truden soen ev Katherina dvw Marcelius gnd Zeel 

Wambusticker, door wijlen voornoemde Marcelius verwekt bij zijn vrouw 

Elizabeth dvw Yda dvw Heijnmannus van den Hamme, gaf uit aan Henricus van 

den Hamme en zijn broer Ghisbertus, kvw Heijnmannus zvw Heijnmannus van den 

Hamme, (1) 1/9 deel in ¼ deel van een hoeve, gnd die Kemenade, van wijlen 

Heijnmannus van den Hamme, in Son, tussen kvw Rodolphus gnd Roef Straetman 

enerzijds en Johannes van Baest anderzijds, welk ¼ deel van de hoeve aan 

voornoemde Elizabeth, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van 

haar voornoemde moeder Yda, en welk 1/9 deel van het ¼ deel van de hoeve 

voornoemde Elizabeth geschonken had aan eerstgenoemde Henricus en zijn 

voornoemde vrouw Katherina, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Marcelius, 

als huwelijksgift; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans 

voor een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Son, en 1/9 deel van 6 

lopen rogge, maat van Son, aan eerstgenoemde Henricus met Lichtmis in Son 

te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1405). Ter meerdere 

zekerheid van de levering van de pacht stelden voornoemde broers mede tot 

onderpand (2) een b-erfpacht van 1 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Rijbroecsche Strepe, in Son, 

tussen kvw Johannes van Luijtelaer enerzijds en kinderen gnd Rodolphus Roef 

Straetmans Kijnder anderzijds, strekkend tot aan een erfgoed behorend aan 

voornoemde hoeve, reeds belast met 4 lopen rogge, maat van Son, en 

eventueel de grondcijns. De brief van de broers overhandigen aan de 

eerstkomende. 

 

                         
6 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 189r 01. 
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Henricus filius quondam Henrici Truden soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Marcelii dicti Zeel Wambustic[ker] ab 

eodem quondam !Mercelio et Elizabeth sua uxore filia quondam Yde filie 

quondam Heijnmanni van den Hamme parite genite unam nonam partem in una 

quarta parte cuiusdam mansi dicti (dg: ter) die Kemenade quondam 

Heijnmanni van den Hamme siti in parochia de Zonne inter hereditatem 

liberorum quondam Rodolphi dicti Roef Straetman ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Baest ex alio cum attinentiis eiusdem (dg: quar) 

none partis supradicte quarte partis dicti mansi (dg: s) universis 

quocumque locorum consistentibus et que quarta pars dicti mansi cum suis 

attinentiis dicte Elizabeth #in sede sue viduitatis# de morte dicte 

quondam Yde sue matris successione advoluta est et quam nonam partem 

dicte quarte !dicti mansi cum suis attinentiis dicta Elizabeth dedit 

primodicto Henrico cum dicta Katherina sua uxore filia dictorum Elizabeth 

et quondam Marcelii nomine dotis in subsidium matrimonii ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Henrico van den Hamme et Ghisberto eius fratri 

liberis !liberis quondam Heijnmanni filii quondam Heijnmanni van den 

Hamme ab eisdem hereditarie possidendam pro censibus (dg: domini) 

#dominorum fundi# exinde de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis mensure de Zonne et pro 

nona parte sex lopinorum siliginis eiusdem mensure dandis et solvendis 

(dg: dicto) primodicto Henrico ab aliis hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Zonne 

tradenda ex (dg: nona) predicta nona parte dicte quarta partis supradicti 

mansi cum suis attinentiis promittens super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem ex parte sui et dicte Elizabeth deponere. Quo facto 

repromiserunt et ad maiorem securitatem solucionis dicte paccionis dicti 

fratres #hereditariam paccionem unius lopini siliginis mensure predicte 

solvendam hereditarie purificationis ex# quadam (verbeterd uit: quandam) 

pecia (dg: -m) terre dictam! die (dg: Re) Rijbroecsche Strepe sita in 

parochia de Zonne inter hereditatem liberorum quondam Johannis de 

Luijtelaer ex uno et hereditatem #liberorum# dictorum Rodolphi Roef 

Straetmans Kijnder ex alio (dg: ut dicebat) tendente ad hereditatem 

spectantem ad mansum predictum ut dicebant (dg: de) primodicto Henrico ad 

pignus imposuerunt et jure hereditario obligaverunt promittentes (dg: 

war) super omnia warandiam et #aliam# obligationem deponere (dg: et 

sufficientem) exceptis quatuor lopinis siliginis dicte mensure #et censu 

fundi si quis sit solvendus# exinde solvendis et sufficientem. Testes 

Dijnther et Danijel datum (dg: supra) #quinta post decollationem 

Johannis#. Tradetur littera fratrum (dg: Henrico) prius venienti. 

 

BP 1183 f 189r 02 do 30-08-1403. 

Nijcholaus gnd Pluijme van Oesterwijc verkocht aan Johannes zvw Johannes 

die Zadelaer een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, erf en tuin, in Oisterwijk, 

tussen Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd Nijcols enerzijds en Margareta van 

Engelen anderzijds. De brief overhandigen aan de koper of Henricus 

Hadewigen soen. 

 

Nijcholaus dictus Pluijme de Oesterwijc hereditarie vendidit Johanni (dg: 

die Zadelaer) filio quondam Johannis die Zadelaer hereditariam paccionem 

decem modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo area et orto sitis in 

parochia de Oesterwijc inter hereditatem Nijcholai #filii quondam 

Nijcholai# dicti Nijcols ex uno et hereditatem Margarete de Engelen ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

Tradetur venditori vel Henrico Hadewigen soen. 

 

BP 1183 f 189r 03 do 30-08-1403. 

Henricus Snoec zv Theodericus Snoec verkocht aan Johannes van Geldrop 
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schoenmaker zvw Franco een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-

1405) gaande uit een huis, erf, tuin, schuur en aangelegen stuk land, 3 

lopen rogge groot, in Heze bij Leende, tussen Johannes zvw Willelmus 

Quadebec enerzijds en Cristianus die Wever anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Heze. 

 

Henricus Snoec filius (dg: quondam) Theoderici Snoec hereditarie vendidit 

Johanni de Geldrop sutori filio quondam Franconis hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex domo area et orto ac horreo atque pecia 

terre #eis adiacente# tres lopinos siliginis annuatim in semine capiente 

sitis in parochia de Heze prope Leende inter hereditatem Johannis filii 

quondam Willelmi Quadebec ex uno et hereditatem Cristiani die Wever ex 

alio prout ibidem siti sunt ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Heze et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 189r 04 do 30-08-1403. 

Lambertus zvw Ghibo gnd Hannen soens soen van Helvoert droeg over aan 

Wouterus zvw Godefridus Grieten soen al zijn goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn voornoemde vader Ghibo resp. die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn moeder Katherina. 

 

Lambertus filius quondam Ghibonis dicti Hannen soens soen #van Helvoert# 

omnia et singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata 

dicto (dg: Ghiboni) Lamberto de morte dicti quondam Ghibonis sui patris 

successione advoluta et eidem Lamberto de morte Katherine sue matris 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia ut dicebat 

hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# !Woultero filio quondam 

Godefridi Grieten soen promittens super habita et habenda ratam servare 

(dg: et obligationem ex parte sui deponere). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 189r 05 do 30-08-1403. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Hermes beloofde aan Theodericus Jans soen van 

Hoern 15 nieuwe Gelderse gulden geld van hertog Willelmus of de waarde met 

Sint-Martinus aanstaande te betalen. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Hermes promisit super omnia 

Theoderico Jans soen de Hoern XV nij Gelre #!monete ducis Willelmi# seu 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Dijnther et 

Roesmont datum supra. 

 

BP 1183 f 189r 06 vr 31-08-1403. 

Voornoemde Theodericus Jans soen droeg het voornoemde over aan de 

secretaris, tbv Mijchael Rasscharts. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Theodericus Jans soen premissa supportavit mihi ad !Mijchaelis 

Rasscharts cum litteris et jure. Testes Dijnther et Roesmont datum sexta 

post decollationem Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 189r 07 vr 31-08-1403. 

Petrus zvw Henricus Everaets verkocht aan Gerardus Scilder een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) een kamp, 10½ morgen groot, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

tussen Nijcholaus Coel Keelbreker en Metta wv Henricus Droeghescheerres, 

met een steeg ertussen, enerzijds en Johannes Rutten soen en Johannes 

Keelbrekers anderzijds, zoals dit kamp met sloten is omgraven, (2) een stuk 



Bosch’ Protocol jaar 1403 06. 

 

80 

land, in Rosmalen, ter plaatse Oestacker, tussen Jacobus Loze enerzijds en 

Henricus gnd Scilder anderzijds, reeds belast met 5 lopen rogge b-erfpacht, 

(3) een stuk land, in voornoemde parochie, ter plaatse gnd dat Hoge Velt, 

naast Adam schoenmaker, (4) de helft van een stuk land, in voornoemde 

parochie, ter plaatse gnd die Smaelacker, tussen Johannes van Zoemeren 

enerzijds en Thomas van Hijntham anderzijds, dit stuk land reeds belast met 

1½ lopen rogge, b-erfpacht, en deze onderpanden reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond, die voornoemde koper eerder hieruit beurt. 

 

Petrus filius quondam Henrici Everaets hereditarie vendidit Gerardo (dg: 

filio) Scilder hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

quodam campo dicti venditoris decem et dimidium jugera terre continente 

sito in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver inter hereditates 

Nijcholai Coel Keelbreker et Mette relicte quondam (dg: Reijneri) Henrici 

Droeghescheerres quadam (dg: via) stega interiacente ibidem ex uno et 

inter hereditates Johannis Rutten soen et Johannis Keelbrekers ex alio 

prout dictus campus ibidem situs est et circumfossatus atque ex pecia 

terre sita in parochia de Roesmalen ad locum dictum Oestacker inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et inter hereditatem Henrici dicti Scilder 

ex alio necnon ex pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum (dg: 

die Smaelacker) dat Hoge Velt iuxta hereditatem Ade sutoris atque ex 

medietate cuiusdam pecie terre site in dicta parochia ad locum dictum die 

Smaelacker inter hereditatem Johannis de Zoemeren ex uno et inter 

hereditatem Thome de Hijntham ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque 

lopinis siliginis hereditarie paccionis ex dicta pecia terre ad dictum 

locum die Oestacker vocatum sita atque uno et dimidio lopinis siliginis 

hereditarie paccionis ex dicta medietate dicte pecie terre ad locum die 

Smaelacker vocatum site annuatim prius de jure solvendis #atque 

hereditario censu trium librarum quem dictus emptor ex premissis annuatim 

prius eciam solvendum habet# ut dicebat et sufficientem facere. !Dijnther 

et Uden datum sexta post decol[lationem] baptiste. 

 

BP 1183 f 189r 08 vr 31-08-1403. 

Henricus Willems soen van Engelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Willems soen van Engelen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.189v. 

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

 in festo Egidii: zaterdag 01-09-1403. 

 

BP 1183 f 189v 01 vr 31-08-1403. 

Walterus Stockelman zvw Theodericus Stockelman verkocht aan zijn broer 

Johannes Stockelman (1) twee zesde delen van een hoeve van wijlen 

voornoemde Theodericus, gnd ten Kelre, in Mierlo, ter plaatse gnd op het 

Hout, tussen Sijmon gnd Moen, Johannes Poerter, Henricus van den Hagen en 

Johannes van Bijnderen enerzijds en Johannes dekker van den Hout en 

voornoemde Johannes die Poirter anderzijds, (2) twee derde delen in een 

beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd die Houtsche Brugge, tussen Thomas die 

Hoghe en Johannes van Heirsel enerzijds en Henricus Stijlken en Arnoldus 

van den Hostat anderzijds, van welke hoeve resp. beemd 1/6 deel resp. 1/3 

deel aan voornoemde Walterus Stockelman gekomen was na overlijden van zijn 

voornoemde vader Theodericus en hij het resterende 1/6 resp. 1/3 deel 

eertijds verworven had van zijn voornoemde broer Johannes Stockelman, 

voornoemde twee zesde delen en twee derde delen belast met een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, aan erfg vw Willelmus Donc. 
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Walterus Stockelman #filius quondam Theoderici Stockelman duas sextas 

partes# (dg: terciam partem) ad se spectantes cuiusdam mansi dicti 

quondam Theoderici communiter ten Kelre vocati siti in parochia de Mierle 

ad locum dictum opt Hout inter hereditates Sijmonis dicti Moen Johannis 

Poerter Henrici van den Hagen et Johannis de Bijnderen ex uno et inter 

hereditates Johannis (dg: die texto) tectoris van den Hout et dicti 

Johannis die Poirter ex alio atque duas 3as partes ad se spectantes in 

quodam prato sito in dicta parochia ad locum dictum die Houtsche Brugge 

inter hereditatem Thome die Hoghe et Johannis de Heirsel ex uno et inter 

hereditatem Henrici Stijlken et Arnoldi van den Hostat ex alio et de quo 

manso dictus Walterus Stockelman unam sextam partem et unam 3am partem 

dicti prati sibi de morte dicti quondam Theoderici sui patris successione 

hereditarie advolutas esse et reliquas unam sextam partem dicti mansi et 

3am partem eiusdem prati predicti idem Walterus erga Johannem Stockelman 

suum fratrem pridem acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni Stockelman suo fratri promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere excepta hereditaria paccione unius 

modii siliginus mensure de Busco heredibus quondam Willelmi Donc annuatim 

ex dictis duabus sextis partibus et duabus 3! partibus annuatim de jure 

solvenda ut dicebat. Testes Dijnther et Uden datum sexta post 

decollationem !nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 189v 02 vr 31-08-1403. 

Robbertus nzv hr Robbertus van Arkel ridder beloofde aan Walterus 

Stockelman 220 nieuwe Gelderse gulden geld van hr Willelmus of de waarde, 

120 gulden te betalen met Kerstmis aanstaande (di 25-12-1403) en 100 gulden 

met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1404). Twee brieven van 120 resp. 100. 

 

Et fient 2e littere in prima erit summa C et XX in altera C solum. 

Robbertus filius naturalis domini Robberti de Arkel militis promisit 

super omnia Waltero Stockelman ducentos et XX nuwe Gelre gulden monete 

domini Willelmi seu valorem (dg: mediatim) #scilicet centum et XX# Domini 

proxime futurum et (dg: mediatim) #centum# a nativitatis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 189v 03 vr 31-08-1403. 

Yda Carpers dvw Johannes Carpers van Hezewijc droeg over aan Petrus Coninc 

zvw Henricus Everaets soen van Berlikem een lijfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, op het leven van voornoemde Yda, met Sint-Andreas-Apostel in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 6 morgen land van voornoemde Petrus 

Coninc, in Berlicum, in een kamp van wijlen Godefridus Bijtter, welk kamp 

later behoorde aan Willelmus zv Eelkinus, en welke 6 morgen gelegen zijn 

tussen Johannes Rutten soen enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) de 

helft, behorend aan voornoemde Petrus Coninc, in een kamp, in Hintham, 

tussen Theodericus van Engelant enerzijds en Johannes van Zoemeren 

anderzijds, (3) een akker, gelegen aan het eind van laatstgenoemd kamp, 

tussen Johannes Coninc van Berlikem enerzijds en voornoemde Johannes van 

Zoemeren anderzijds, welke pacht aan voornoemde Yda was verkocht7 door 

voornoemde Petrus Coninc. 

 

Yda Carpers filia quondam Johannis Carpers de Hezewijc vitalem pensionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicte Yde et non ultra Andree apostoli et in Busco tradendam et 

deliberandam ex sex iugeribus terre Petri Coninc filii quondam Henrici 

Everaets soen de Berlikem sitis in parochia de Berlikem in quodam campo 

quondam Godefridi Bijtter et qui postmodum ad Willelmum filium Eelkini 

spectare consueverat et que sex iugera terre sita sunt inter hereditatem 

Johannis Rutten soen ex uno et inter communitatem ex alio atque ex 

medietate ad dictum Petrum Coninc spectante in quodam campo sito in 

                         
7 Zie ← BP 1182 p 024v 10 do 11-03-1400, verkoop van de lijfpacht. 
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Hijntham inter hereditatem Theoderici de Engelant ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Zoemeren ex alio atque ex quodam agro terre sito 

ad finem jamdicti campi inter hereditatem Johannis Coninc de Berlikem ex 

uno et inter hereditatem dicti Johannis de Zoemeren ex alio venditam 

dicte Yde a dicto Petro Coninc prout in litteris legitime supportavit 

dicto Petro Coninc cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 189v 04 za 01-09-1403. 

Henricus zv Ywanus Stierken ev Weijndelmoedis wv Johannes Camp droeg over 

aan Jacobus Coptiten een b-erfpacht van ½ mud raapzaad, die Gerardus zvw 

Hermannus Bathen soen beloofd had aan Johannes gnd Yoede wisselaar, met 

Sint-Jacobus-Apostel te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Gerardus, die hij heeft en zal hebben, welke pacht voornoemde 

Weijndelmoedis verworven had van Hubertus van Ghemert. 

 

Henricus filius Ywani Stierken maritus et tutor legitimus Weijndelmoedis 

sue uxoris relicte quondam Johannis Camp hereditariam paccionem dimidii 

modii seminis raparum quam Gerardus filius quondam Hermanni Bathen soen 

promiserat super habita et habenda se daturum et soluturum Johanni dicto 

Yoede campsori hereditarie Jacobi apostoli ex omnibus et singulis bonis 

dicti Gerardi ab eo ad presens habitis et imposterum ab eo habendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis quam paccionem dicta 

Weijndelmoedis erga Hubertum de Ghemert acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Jacobo Coptiten cum omnibus litteris quas habuit 

etc #et jure# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Scilder et Broeder datum in festo Egidii. 

 

BP 1183 f 189v 05 za 01-09-1403. 

Johannes Barniers soen en Johannes Peters soen beloofden aan Arnoldus Ywijn 

Herberts soen 9 Brabantse dobbel mottoen, 2 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus voor 1 Brabantse dobbel mottoen gerekend of de waarde, met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te betalen. 

 

Johannes Barniers soen et Johannes Peters soen promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo Ywijn #Herberts soen# IX Brabant dobbel mottoen scilicet 

duos Hollant gulden monete comitis Willelmi pro (dg: d) una Brabant 

dobbel mottoen computato seu valorem ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Scilder et Broeder datum in festo Egidii. 

 

BP 1183 f 189v 06 za 01-09-1403. 

Boudewinus zvw Arnoldus Ghenen soen en Engelbertus Ludinc zv Nijcholaus gnd 

Coel Roelen soen van den Dungen beloofden aan voornoemde Arnoldus Ywijn 

Herberts soen 11 Brabantse dobbel mottoen, 2 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus voor 1 Brabantse dobbel mottoen gerekend of de waarde, met 

Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te betalen. 

 

(dg: Matheeus) Boudewinus filius quondam Arnoldi Ghenen soen et 

Engelbertus Ludinc filius Nijcholai dicti Coel Roelen soen van den Dungen 

promiserunt indivisi super omnia dicto Arnoldo Ywijn XI Brabant dobbel 

mottoen scilicet duos Hollant gulden monete comitis Willelmi pro quolibet 

Brabant dobbel mottoen computato seu valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 189v 07 vr 31-08-1403. 

Arnoldus van Boemel goudsmid beloofde aan Andreas Hoppenbrouwer 15 mud 

rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Arnoldus de Boemel aurifaber promisit super omnia Andree Hoppenbrouwer XV 

modios siliginis mensure de Busco ad (dg: vol) monitionem persolvendos. 

Testes (dg: Danijel e) Scilder et Roesmont datum sexta post decollationem 
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beati Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 189v 08 za 01-09-1403. 

Henricus zv Goeswinus die Clerc van Boekel verkocht aan Johannes zvw 

voornoemde Johannes van Heirsel en zijn broer Henricus zvw Johannes van 

Heirsel een beemd en aangelegen tuintje, onder de vrijheid van Helmond, 

naast de Vest van Helmond enerzijds en erfgoed van voornoemde Henricus zvw 

Johannes van Heirsel, dat voornoemde Henricus in pacht verworven had van 

Arnoldus van den Goer, anderzijds, belast met 6 penningen oude cijns aan de 

heer van Helmond. 

 

Henricus filius Goeswini die Clerc van Boekel quoddam pratum et ortulum 

sibi adiacentem sitos (dg: in Hel) infra libertatem de Helmont contigue 

iuxta munico[?mmun]em dictam die Vest de Helmont ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Johannis de Heirsel quam idem Henricus 

erga Arnoldum van den Goer ad pactum acquisierat ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio dicti quondam Johannis de Heirsel et 

dicto Henrico suo fratri promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis sex denariis antiqui census domino de Helmont annuatim 

exinde solvendis de jure ut dicebat. Testes Scilder et Broeder datum in 

festo Egidii. 

 

BP 1183 f 189v 09 za 01-09-1403. 

Voornoemde kopers beloofde aan voornoemde verkoper 40 nieuwe Gelderse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis over een jaar (ma 

02-02-1405) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto venditori XL nuwe 

Gelre gulden monete ducis Willelmi seu valorem a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.190r. 

 in festo Egidii: zaterdag 01-09-1403. 

 secunda post Egidii: maandag 03-09-1403. 

 

BP 1183 f 190r 01 za 01-09-1403. 

Johannes zv Egidius Buefken van Vechel verkocht aan Danijel zvw Willelmus 

Biggen alle erfgoederen en erfelijke goederen, die aan wijlen zijn vrouw 

Ermgardis dvw voornoemde Willelmus Biggen gekomen waren na overlijden van 

de ouders van voornoemde Ermgardis, gelegen onder Veghel, welke goederen nu 

aan hem behoren. 

 

Johannes filius Egidii Buefken de Vechel omnes (verbeterd uit: omnia) 

hereditates et bona hereditaria quecumque que quondam Ermgardi #olim sue 

uxori# filie quondam Willelmi (dg: de) Biggen de morte quondam parentum 

eiusdem quondam Ermgardis successione hereditaria! advoluta! fuerant (dg: 

et que nunc ad se spectare) quocumque locorum infra parochiam de Vechel 

situatas et nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendidit Danijeli 

filio quondam Willelmi Biggen predicti promittens super habita et habenda 

warandiam. Testes Scilder et Broeder datum in festo Egidii. 

 

BP 1183 f 190r 02 za 01-09-1403. 

Matheus van den Loeken en Mijchael linnenklerenwever zvw Johannes Loden 

soen beloofden aan Arnoldus Ywijn Herberts soen 7 Brabantse dobbel mottoen, 

2 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde voor elke 

Brabantse dobbel mottoen gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) 

te betalen. 

 

Matheus van den Loeken et Mijchael textor lineorum filius quondam 

Johannis Loden soen promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Ywijn 

Herberts soen VII Brabant dobbel mottoen scilicet duos Hollant gulden 
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monete comitis Willelmi seu valorem pro quolibet Brabant dobbel mottoen 

computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 190r 03 za 01-09-1403. 

Gerardus zvw Johannes Vrancken soen en Johannes Barnijers soen beloofden 

aan voornoemde Arnoldus Ywijn 11½ Brabantse dobbel mottoen, 2 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde voor elke Brabantse dobbel 

mottoen gerekend, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen et Johannes Barnijers soen 

promiserunt indivisi super omnia dicto Arnoldo Ywijn XIJ Brabant dobbel 

mottoen scilicet duos Hollant gulden monete comitis Willelmi seu valorem 

pro quolibet Brabant dobbel mottoen computato (dg: seu valorem) ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 190r 04 za 01-09-1403. 

De gebroeders Arnoldus en Willelmus, kvw Henricus Neefken van Zoemeren, 

verkochten aan Johannes die Hoesch van Lijttoijen een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Erp, bij de brug aldaar, te leveren, 

gaande uit (1) een hofstad, behorend aan voornoemde Arnoldus, met 

aangelegen beemd en akker, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Beecsche 

Boerdonc, tussen Arnoldus van Blakenbroec enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde gemene weg en met het 

andere eind aan voornoemd erfgoed van Arnoldus van Blakenbroec, zoals 

voornoemde hofstad, beemd en akker omgraven zijn, echter uit voornoemde 

beemd een stukje beemd gereserveerd behorend aan Philippus Hannen swager, 

belast met grondcijnzen, (2) een beemd (dg: 2½ bunder groot), behorend aan 

voornoemde Willelmus, Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Bemmer, tussen 

Johannes van Cranenborch enerzijds en Gerardus Claeus soen anderzijds. 

 

Arnoldus et Willelmus fratres liberi quondam Henrici Neefken de Zoemeren 

hereditarie vendiderunt Johanni die Hoesch de Lijttoijen hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco (dg: et in Erpe iuxta 

pontem ibidem tradendam) solvendam hereditarie purificationis et in Erpe 

prope pontem (dg: pontem) ibidem tradendam ex domistadio (dg: dicti 

venditoris) #ad dictum Arnoldum spectante# cum quodam prato et agro 

#terre# sibi adiacentibus sitis in parochia de Beke prope Arle ad locum 

dictum die Beecsche Boerdonc inter hereditatem Arnoldi de Blakenbroec ex 

uno et inter communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad dictam 

communem plateam et cum reliquo fine ad dictam hereditatem Arnoldi de 

Blakenbroec predicti prout dictum domistadium pratum et ager terre ibidem 

siti sunt et circumfossati (dg: atque ex quo) exceptis tamen et (dg: de 

premissis predicto) de (verbeterd uit: re) dicto prato (dg: Philippo) 

dempta particula prati ad Philippum Hannen swager spectante ut ipsi 

dicebant atque ex quodam prato (duo et dimidium bonaria continente) ad 

dictum Willelmum spectante sito in dicta parochia in loco dicto Bemmer 

inter hereditatem Johannis de Cranenborch ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Claeus soen ex alio prout ibidem situm (dg: -s) est ut ipsi 

dicebant promittentes indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibis dominorum fundi ex dicto 

domistadio prato et agro terre #dicti Arnoldi# annuatim de jure solvendis 

et sufficientem facere. Testes Uden et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 190r 05 za 01-09-1403. 

Bartholomeus zvw voornoemde Henricus Neefken verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Bartholomeus filius dicti quondam Henrici Neefken prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 190r 06 za 01-09-1403. 

En hij kan terugkopen {niet afgewerkte akte}. 

 

{In margine sinistra een haal om ruimte vrij te houden}. 

Et poterit! redimere. 

 

BP 1183 f 190r 07 za 01-09-1403. 

Bartholomeus zvw Henricus Neefken van Zomeren droeg over aan zijn broers 

Arnoldus en Willelmus al zijn erfelijke goederen en erfgoederen, gelegen 

onder Someren. 

 

Bartholomeus filius quondam Henrici Neefken de Zomeren omnia hereditaria 

sua bona et hereditates suas quascumque ubicumque locorum infra parochiam 

de Zoemeren situatas (dg: sunt) ut dicebat hereditarie supportavit 

Arnoldo et Willelmo suis fratribus promittens super omnia warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 190r 08 ma 03-09-1403. 

Henricus van den Camp zvw Johannes van Gherwen verkocht aan Godefridus van 

Loet zvw Henricus die Houwen van Erpe een n-erfcijns van 20 schelling geld, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit 1/3 deel van een huis, erf en tuin van 

wijlen Johannes Keijmpe, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, 

buiten de Pijnappels Poort, tussen erfgoed van Gerardus Broes enerzijds en 

Henricus Buijcke anderzijds, reikend vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan de stroom aldaar, belast met 1/3 deel van 1 oude groot aan de hertog 

die eruit gaat. 

 

Henricus van den Camp filius quondam Johannis de Gherwen hereditarie 

#vendidit# Godefrido de Loet filio quondam Henrici die Houwen de Erpe 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

purificationis ex #tercia parte# domus et area! et orto! (dg: sitis in) 

quondam Johannis Keijmpe sitorum in Busco ad finem vici Hijnthamensis 

ultra portam dictam Pijnappels Porte inter hereditatem Gerardi Broes ex 

uno et Henrici Buijcke ex alio tendentium a communi platea (dg: usque ad 

aquam) retrorsum ad aquam ibidem currentem ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta (dg: censu domini 

ducis) tercia parte unius antiqui grossi domino duci exinde solvendi et 

sufficientem facere. Testes Danijel et (dg: Roesmont) #Broeder# !2a post 

Egidii. 

 

BP 1183 f 190r 09 ma 03-09-1403. 

Bertholdus zvw Bertholdus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Bertholdus filius quondam Bertholdi (dg: pre) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 190r 10 ma 03-09-1403. 

Hr Rutgherus van Audenhoven priester zvw Johannes zvw Rutgherus van 

Audenhoven droeg over aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, uit een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 

(1) ¼ deel van een beemd, gnd die Eijmerdonc, zoals die behoorde aan kvw 

Gerardus van Lulsdonc, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen het 

water gnd die Aa enerzijds en erfgoed van hr Jordanus Brants anderzijds, 

dit ¼ deel belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, 

(2) de helft van een stuk land, gnd die Aa Akker, in Oirschot, ter plaatse 

gnd Spoordonk, tussen Johannes Wilden enerzijds en voornoemd water gnd die 

Aa anderzijds, welke pacht van 2 mud wijlen voornoemde Johannes zvw 

Rutgherus van Audenhoven verworven had van Willelmus Ravens nzvw Willelmus 

Ravens, en welke pacht nu aan hem behoort, de onderpanden verder belast met 

grondcijnzen, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die 
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voornoemde Theodericus van den Hoevel vooraf {f.190v} eruit beurt. Hr 

Rutgherus beloofde de onderpanden van waarde te houden etc. onder verband 

van een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die hij beurt, 

gaande uit een huis en erf van Arnoldus van Eillaer, in Oirschot, naast het 

kerkhof aldaar, tussen Arnoldus Appel enerzijds en Johannes van Gheldorp 

anderzijds en onder verband van alle goederen die hij heeft en zal 

verkrijgen. 

 

Dominus Rutgherus #de Audenhoven# presbiter filius quondam Johannis filii 

quondam Rutgheri de Audenhoven hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oirscot #de hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure# solvenda hereditarie purificationis et (dg: 

supra l) in Oerscot tradenda ex quarta parte cuiusdam prati dicti die 

Eijmerdonc prout dictum pratum #ad# liberos quondam Gerardi de Lulsdonc 

spectare consuevit siti in parochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc 

inter aquam dictam die Aa ex uno et hereditatem domini Jordani Brants ex 

alio atque ex medietate cuiusdam pecie terre dicte die Aa Ecker site in 

parochia et loco predictis inter Johannis Wilden ex (dg: u) uno et (?dg: 

cum) inter [?dictam] aquam dictam die Aa ex alio quam paccionem duorum 

modiorum siliginis dictus quondam Johannes filius quondam Rutgheri de 

Audenh[oven erga] Willelmum Ravens filium naturalem quondam Willelmi 

Ravens acquisierat (dg: ut dicebat) et quam nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Theoderico van den Hoevel filio quondam Cristiani 

promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus dominorum fundi (dg: et he) ex [premissis] atque 

hereditaria paccione (dg: si) dimidii modii siliginis mensure de (dg: 

Busco) #Oerscot# ex quarta parte dicti prati annuatim exinde de jure 

solvendis ....... ....... (dg: et sufficientem facere testes) et 

hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure de Oerscot quam 

dictus Theodericus van den Hoevel prius 

 

1183 f.190v. 

 secunda post Egidii: maandag 03-09-1403. 

 tercia post Egidii: dinsdag 04-09-1403. 

 quarta post Egidii: woensdag 05-09-1403. 

 in festo nativitatis Marie: zaterdag 08-09-1403. 

 

BP 1183 f 190v 01 ma 03-09-1403. 

exinde solvendam habuit ut dicebat promisit insuper sub obligatione 

hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure de (dg: Busco so) 

#Orscot# quam dictus dominus Rutgherus solvendam habuit ex domo et area 

Arnoldi de [E]illaer sita in Oerscot iuxta cijmitherium ibidem inter 

hereditatem Arnoldi Appel ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Gheldorp ex alio ut dicebat atque sub obligatione omnium bonorum ab eo ad 

presens habitorum et imposterum habendorum sufficientem facere etc. 

Testes Danijel et (dg: Roesmont) #Broeder# datum 2a post Egidii. 

 

BP 1183 f 190v 02 ma 03-09-1403. 

Henricus zv Ywanus Stierken machtigde Johannes zvw Goeswinus uten Broec al 

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

beheren. 

 

Henricus filius Ywani Stierken dedit (dg: H) Johanni filio quondam 

Goeswini uten Broec potestatem monendi levandi et percipiendi omnes suos 

census redditus et pacciones et credita quecumque que sibi debentur ac 

debebuntur quacumque occacione (dg: et ad bo) et !j via juris prosequendi 

et bona regendi ad eius revocationem. Testes Uden et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 190v 03 ma 03-09-1403. 

Willelmus zvw Henricus Neefkens van Zoemeren verkocht aan de secretaris, 

tbv Johannes nzv voornoemde Willelmus, door voornoemde Willelmus verwekt 
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bij Hilla dvw Johannes van den Elsen, een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat 

van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit (1) een huis, erf, tuin 

en aangelegen akker, in Erp, ter plaatse gnd Boerdonc, tussen Theodericus 

Jans soen van Boerdonc enerzijds en de gemeint van Erp anderzijds, (2) 4 

lopen roggeland, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Boerdonc, tussen 

Emondus van den Zantvoert enerzijds en Arnoldus Snoec anderzijds, (3) 1 

zesterzaad roggeland, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Boerdonc, tussen 

Jordanus Turnout enerzijds en Johannes Eijnskens soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg, reeds belast met een b-erfpacht van 1 

mud rogge, maat van Sint-Oedenrode. De brief overhandigen aan de verkoper. 

 

Willelmus filius quondam Henrici Neefkens de Zoemeren hereditarie 

vendidit mihi ad opus Johannis filii naturalis dicti Willelmi ab eodem 

Willelmo et Hilla filia quondam Johannis van den Elsen pariter geniti 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de (dg: Erpe 

#Busco) Erpe# solvendam hereditarie purificationis et in Erpe tradendam 

ex domo et area et orto atque agro terre eis adiacente sitis in parochia 

de Erpe ad locum dictum Boerdonc inter hereditatem Theoderici Jans soen 

de Boerdonc ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem de Erpe ex 

alio prout ibidem siti sunt (dg: ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis) et ex quatuor 

lopinatis terre sitis in parochia de Beke prope Arle ad locum dictum 

Boerdonc inter hereditatem Emondi van den Zantvoert ex uno et hereditatem 

Arnoldi Snoec ex alio atque ex sextariata terre siliginee sita in 

jamdictis parochia et loco inter hereditatem Jordani Turnout ex uno et 

hereditatem Johannis Eijnskens soen ex alio tendente cum uno fine ad 

communem vicum prout ibidem site sunt ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Rode sancte Ode ex premissis et 

sufficientem facere. Testes Uden et Broder datum supra. Tradetur dicto 

venditori. 

 

BP 1183 f 190v 04 di 04-09-1403. 

Gerardus van Berkel machtigde zijn kinderen Goeswinus en Nijcholaus en zijn 

knecht Johannes van Gerwen om al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden 

te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Gerardus de Berkel dedit Goeswino et Nijcholao suis liberis et Johanni 

#de Gerwen# suo famulo et cuilibet eorum in solidum plenam potestatem 

monendi levandi et percipiendi et via juris assequendi omnes et singulos 

suos census redditus et pacciones et credita quecumque que sibi debentur 

et debebuntur et ad bona sua regendum usque ad revocationem. Testes 

Dijnther et Broder datum tercia post Egidii. 

 

BP 1183 f 190v 05 di 04-09-1403. 

Hr Andreas van Broechoven proost van de abdij van Berne droeg over aan 

Johannes die Haest een schepenbrief van Den Bosch, waarin voornoemde 

Johannes die Haest, Ghisbertus Lobbe, Petrus Yoede zvw Petrus, Johannes zv 

Willelmus van den Dijc van Scijnle en Johannes zv Johannes van den Doren 

van Scijnle beloofden aan voornoemde hr Andreas, tbv hem, de abt en de 

abdij van Berne, 366 nieuwe Gelderse gulden. 

 

Solvit. 

Dominus Andreas de Broechoven propositus monasterii Bernensis quasdam 

(dg: br.) litteras (dg: in) scabinorum de Busco in quibus Johannes die 

Haest Ghisbertus Lobbe Petrus Yoede filius quondam Petri Johannes filius 

Willelmi van den Dijc de Scijnle et Johannes filius Johannis van den 

Doren de Scijnle promiserunt indivisi super omnia dicto domino Andree ad 

opus sui et ad opus domini abbatis monasterii Bernensis (dg: #seu ad# CCC 

et sexaginta sex novos Gelre gulden) seu ad opus alterius eorundem CCC et 

LXVI novos Gelre gulden quas litteras nos vidimus (dg: legitime 
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supportavit) simul cum toto jure sibi in eisdem litteris competente (dg: 

legitime) ut dicebat legitime supportavit dicto Johanni die Haest. Testes 

Nijcholaus et Broder datum supra. 

 

BP 1183 f 190v 06 di 04-09-1403. 

Voornoemde Johannes die Haest droeg 2/3 deel van voornoemde 366 Gelderse 

gulden over aan Willelmus Lobben. 

 

Dictus Johannes die Haest duas tercias partes predictorum CCC et LXVI 

Gelre gulden supportavit Willelmo Lobben cum litteris et jure occacione. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 190v 07 ma 03-09-1403. 

Nijcholaus van Eijndoven beloofde aan Andreas Hoppenbrouwer 25 nieuwe 

gulden na maning te betalen. 

 

Nijcholaus de Eijndoven promisit super omnia Andree Hoppenbrouwer XXV nij 

gulden ad monitionem persolvendos. Testes Roesmont et Willelmus datum 

secunda post Egidii. 

 

BP 1183 f 190v 08 wo 05-09-1403. 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini verkocht aan Arnoldus zv Johannes 

Drinchellinc vleeshouwer 3 morgen land van wijlen voornoemde Willelmus 

Eelkini, ter plaatse gnd in die Hoeve, tussen erfgoederen gnd “die Voel 

Campen ende die Crot Beemt” enerzijds en wijlen Johannes van den Hout 

anderzijds, welke 3 morgen nu aan hem behoren, belast met een b-erfcijns 

van 12 pond geld aan Cristina Meelmans, dijken, zegedijken, waterlaten 

weteringen en sloten. 

 

Gerardus filius naturalis quondam Willelmi Eelkini tria jugera terre 

dicti quondam Willelmi Eelkini sita in (dg: parochia) loco dicto in die 

Hoeve inter (dg: h) hereditates dictas die Voel Campen ende die (dg: 

Croet) Crot Beemt ex uno et inter hereditatem (dg: p) quondam Johannis 

van den Hout ex alio (dg: ut ipse) #et que nunc ad se spectare# dicebat 

#hereditarie vendidit Arnoldo filio Johannis Drinchellinc carnifici# 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepto hereditario censu XII librarum monete Cristine Meelmans annuatim 

exinde solvendo (dg: #et que nunc ad se spectare# ut dicebat pro et 

sufficientem facere) exceptis eciam aggeribus zegediken aqueductibus 

weteringen et fossatis ad premissa de jure spectantibus ut dicebat. 
!Coptiten et Scilder datum quarta post Egidii. 

 

BP 1183 f 190v 09 za 08-09-1403. 

De gebroeders Johannes en Petrus, kvw Willelmus Mers, beloofden aan 

Johannes Noppen 56 nieuwe Gelderse gulden geld van hertog Willelmus of de 

waarde, vandaag over 6 weken te betalen. 

 

Johannes et Petrus fratres liberi quondam Willelmi [M]ers promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Noppen LVI nuwe Gelre gulden monete ducis 

Willelmi seu valorem a data presentium ultra sex septimanas proxime 

futuras persolvendos. Testes Uden et Broeder datum in festo nativitatis 

Marie. 

 

1183 f.191r. 

 quinta post Egidii: donderdag 06-09-1403. 

 quinta post pasche: donderdag 03-04-1404. 

 secunda post nativitatis Marie: maandag 10-09-1403. 

 

BP 1183 f 191r 01 do 06-09-1403. 

Ghevardus zvw Henricus van der Voert verkocht aan Arnoldus Doerman een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 
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leveren, gaande uit 2 bunder beemd van voornoemde verkoper, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd op Leendonc, tussen erfg vw Johannes Bije Groet Wouters 

soen enerzijds en kvw Petrus Broc anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 4 pond aan de heren van Tongerlo. 

 

Ghevardus filius quondam (dg: G-) Henrici van der Voert hereditarie 

vendidit Arnoldo Doerman hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex duobus bonariis prati dicti venditoris sitis in parochia de 

Helvoirt ad locum dictum op Leendonc inter hereditatem heredum quondam 

Johannis Bije Groet Wouters soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Petri Broc ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et 

hereditario censu quatuor librarum dominis de Tongerloe annuatim exinde 

de jure prius solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes 

Coptiten et Scilder datum quinta post Egidii. 

 

BP 1183 f 191r 02 do 06-09-1403. 

Marselius zvw Amelius Uden soen, Gerardus van der Stegen zvw Petrus Willems 

soen en Ywanus zv Johannes Hagen beloofden aan Hilla wv Johannes Nerincs 

26¾ oude schilden of de waarde, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel 

(vr 22-02-1404) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404). 

 

Marselius filius quuondam Amelii Uden soen Gerardus van der Stegen filius 

quondam Petri Willems soen et Ywanus filius Johannis Hagen promiserunt 

indivisi super omnia Hille relicte quondam Johannis Nerincs XXVI aude 

scilde et tres quartas partes unius aude scilt boni auri et iusti 

ponderis seu valorem mediatim Petri ad cathedram et mediatim nativitatis 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et Scilder datum 

quinta Egidii. 

 

BP 1183 f 191r 03 do 06-09-1403. 

Johannes zvw Arnoldus Heijme, Arnoldus Heijme bv voornoemde Johannes en 

Johannes nzvw voornoemde Arnoldus Heijme beloofden aan Johannes Scraghe 18 

Engelse nobel of de waarde na maning te betalen. 

 

Solvit. -. 

Johannes filius quondam Arnoldi Heijme Arnoldus Heijme frater eiusdem 

Johannis et Johannes filius naturalis dicti quondam Arnoldi Heijme 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Scraghe (dg: XIX) XVIII 

Engelsche nobel seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 191r 04 do 06-09-1403. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 191r 05 do 06-09-1403. 

Johannes Vrancken en zijn vrouw Agnes, en Nijcholaus Peters soen ev Oda, 

ndvw Johannes zvw Hermannus van der Hoeven, en Katherina dvw Katherina ndvw 

voornoemde Johannes (dg: wv) gaven uit aan de gebroeders Henricus en 

Ghisbertus, kvw Henricus gnd Heijnman van den Hamme, (1) 3/5 deel van alle 

goederen, die aan wijlen voornoemde Johannes zvw Heijnmannus gekomen waren 

na overlijden van zij voornoemde vader Heijnmannus, gelegen onder Son; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een n-erfpacht van 

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

eerst over een jaar (ma 02-02-1405). Ter meerdere zekerheid stelden 

voornoemde gebroeders tot  onderpand (2) een stuk land, in Son, ter plaatse 
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gnd in den Utenbanc, tussen kvw Heijnmannus van der Hoeven enerzijds en de 

gemeint van Son anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met 

het andere eind aan kvw Rodolphus gnd Roef Straetmans, (2) een stuk land, 

in Son, ter plaatse gnd in den Utenbanc, tussen wijlen voornoemde 

Heijnmannus van der Hoeven enerzijds en een water gnd die Eckelsche Rijt 

anderzijds, belast met de grondcijns. De brief van de broers geven aan wie 

het eerst komt. En de brief van de uitgevers aan Henricus van den Arennest. 

 

Johannes Vrancken maritus (dg: et t) legitimus Agnetis sue uxoris #(dg: 

et ipsa cum eodem tamquam cum tutore)# Nijcholaus Peters soen maritus 

legitimus #et tutor# Ode sue uxoris (dg: et ma) filiarum naturalium 

quondam Johannis filii quondam Hermanni van der Hoeven et dicta Agnes 

(dg: et Oda) cum (dg: dictis) primodicto Johanne (dg: et Nijcholao suis) 

#suo# marito tamquam cum tutore Katherina filia quondam Katherine filie 

naturalis dicti quondam Johannis (dg: relicta quondam) cum tutore #tres 

quintas partes# omnium (verbeterd uit: omnia) et singulorum bonorum 

(verbeterd uit: singula bona) que dicto quondam Johanni filio quondam 

Heijnmanni de morte eiusdem quondam Heijnmanni successione advoluta 

fuerant quocumque locorum infra parochiam de Zonne consistentia sive sita 

ut dicebat dederunt ad hereditarium pactum Henrico et Ghisberto fratribus 

liberis quondam Henrici dicti Heijnman van den Hamme (dg: p) ab eisdem 

hereditarie possidendas pro censibus dominorum fundi (dg: exinde) de !ex 

dictis tribus quintis partibus de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: u) unius et dimidii modiorum siliginis mensure 

de Busco (dg: #et pro primo termino# et in Busco tradendam ex p dictis 

tribus quintis partibus premissorum bonorum omnium promittens) danda sibi 

ab aliis purificationis et pro primo termino (dg: j) a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

indivisi cum tutore super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et (dg: alter) alii repromiserunt et ad maiorem securitatem solutionis 

dicte paccionis dicti fratres peciam terre sitam in parochia de Zonne ad 

locum dictum in den Utenbanc inter hereditatem (dg: Rodolphi dicti 

quondam Johannis Heij) #liberorum# quondam Heijnmanni van der Hoeven ex 

uno et (dg: he) inter communitatem de Zonne ex alio tendentem cum uno 

fine ad communitatem (dg: atque peciam terre sitam in dictis parochia et 

loco predictis inter) et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum 

quondam Rodolphi dicti Roef Straetmans atque peciam terre sitam in (dg: 

dicta) parochia et loco predictis inter hereditatem dicti quondam 

Heijnmanni van der Hoeven ex uno et inter (dg: ?dictam  hereditatem) 

quandam aquam dictam die Eckelsche Rijt prout ibidem site sunt ut 

dicebant (dg: dictis) primodictis Johanni Nijcholao et suis uxoribus 

atque Katherine ad pignus imposuerunt promittentes indivisi super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi. 

Testes Dijnther et Nijcholaus datum supra. Tradetur littera fratrum 

alteri eorundem prius venienti. Et littera donatorum ad paccionem 

tradetur Henrico van den Arennest. (dg: Et fient quatuor littere una pro 

Johanne Vrancken una pro Nijcholao et una pro Katherina et una pro dictis 

fratribus). 

 

BP 1183 f 191r 06 do 03-04-1404. 

Voornoemde Johannes Vrancken ev Agnes ndvw Johannes zvw Hermannus van der 

Hoeven droeg over aan Godestoedis dv Henricus zvw Lambertus van den 

Arennest ½ mud rogge n-erfpacht uit voornoemde b-erfpacht van 1½ mud rogge. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes Vrancken maritus et tutor ut supra dimidium modium 

siliginis hereditarie paccionis de dicta paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis hereditarie supportavit Godestoedi filie Henrici filii 

quondam Lamberti van den Arennest promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes He[ij]me et Spijrinc datum 
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quinta post pasche. 

 

BP 1183 f 191r 07 do 06-09-1403. 

Goeswinus zv Gerardus van Berkel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 250 pond geld, die hij met Lichtmis beurt, gaande uit alle 

cijnzen, renten, pachten en goederen die behoren aan de heerlijkheid van 

Asten, en waarvan drie jaar niet betaald zijn. 

 

Goeswinus filius Gerardi de Berkel hereditarium censum ducentorum et 

quinquaginta librarum monete quem solvendum habet hereditarie 

purificationis ex omnibus et singulis censibus redditibus et paccionibus 

#et bonis# (dg: sp) ad dominium de Asten spectantibus quocumque locorum 

consistentibus et que sibi de tribus annis deficere dicebat monuit de 3 

annis. Testes Dijnther et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 191r 08 do 06-09-1403. 

Arnoldus van den Broec en Henricus Willems soen alias gnd in Engelant 

verklaarden dat Laurencius van Gerwen al het rogge en de gerst geleverd 

heeft, die voornoemde Laurencius afgelopen Lichtmis (za 02-02-1404) aan hen 

moest leveren zoals in een schepenbrief van Den Bosch. 

 

Arnoldus van den Broec et Henricus Willems soen alias dictus in Engelant 

palam recognoverunt sibi per Laurencium de Gerwen fore satisfactum de 

tota siligine et de toto ordeo quam et quoda! idem Laurencius dictis 

Arnoldo et Henrico seu eorum alteri tenebatur in festo purificationis 

proxime preterito in litteris scabinorum de Busco persolvendos ut 

dicebat. 

 

BP 1183 f 191r 09 ma 10-09-1403. 

Godefridus Peteren zvw Gerardus Peteren droeg over aan hr Ghisbertus van 

Bakel priester een huis en erf, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Hermannus Riemsleger, nu behorend aan een zekere 

Paeuwe, enerzijds en erfgoed van Ghibo zvw Rutgherus van Vlijmen 

anderzijds, met de helft van een stenen muur met ondergrond tussen het 

woonhuis van voornoemde Ghibo enerzijds en het voorhuis in eerstgenoemd 

erfgoed anderzijds, en met de helft van de goot op voornoemde muur, het 

recht te mogen bouwen in en op die muur, en het recht het water van het 

huis op het eerstgenoemd erfgoed te mogen afvoeren door die goot, welk huis 

en erf aan voornoemde Godefridus was verkocht door Rodolphus Kuijst ev 

Vrederima dvw Gerardus Raet, zijn kinderen Johannes en Bertholdus, 

Willelmus van Dijegeden ev Mechtildis, Johannes Borchgreve ev Gloria, dvw 

Henricus Raet zvw voornoemde Gerardus Raet, Johannes Quappe, Elizabeth en 

Gloria, kvw Arnoldus Quappe. 

 

Godefridus Peteren filius quondam Gerardi Peteren domum et aream sitam in 

Busco ad vicum Hijnthamensem inter hereditatem quondam Hermanni 

Riemsleger nunc ad quendam dictum Paeuwe spectantem ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis filii quondam Rutgheri de Vlijmen ex alio cum 

medietate muri lapidei et eius fundi siti inter domum habitationis dicti 

Ghibonis et inter domum anteriorem in primodicta hereditate consistentem 

et cum medietate guttarii supra eundem murum consistentis et cum jure 

edificandi in et supra eundem murum atque cum jure educendi aquas domus 

supra primodictam hereditatem consistentis in eodem guttario prout 

huiusmodi !ad primodictam hereditatem pertinet venditam dicto Godefrido a 

Rodolpho Kuijst marito et tutore legitimo Vrederime sue uxoris filie 

quondam Gerardi Raet Johanne et Bertholdo eorum liberis Willelmo de 

Dijegeden marito et tutore legitimo Mechtildis sue uxoris Johanne 

Borchgreve marito legitimo Glorie sue uxoris filiarum quondam Henrici 

Raet filii dicti quondam Gerardi Raet Johanne Quappe Elizabeth #et# 

Gloria liberis quondam Arnoldi Quappe prout in litteris hereditarie (dg: 

vendidit domino G) supportavit domino Ghisberto de Bakel presbitro cum 
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litteris et aliis et !cum omnibus conditionibus in dictis litteris 

contentis atque cum toto jure promittens super habita et habenda ratam 

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

datum 2a post nativitatis Marie. 

 

1183 f.191v. 

 secunda post nativitatis Marie: maandag 10-09-1403. 

 

BP 1183 f 191v 01 ma 10-09-1403. 

Johannes en Heijlwigis, kvw Johannes van der Poeldonc, en Rodolphus zvw 

Arnoldus Ghenen soen ev Hilla dvw voornoemde Johannes van der Poeldonc 

maakten een erfdeling van erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes van 

der Poeldonc, die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Johannes en Heijlwigis kregen (1) 2 morgen 3½ hont 20 roeden 

land uit 6 morgen land die aan wijlen voornoemde Johannes van der Poeldonc 

behoorden, in een kamp, gnd Schelen Camp, gelegen achter de plaats gnd 

Rovers Hostat, richting het gemene water gnd die Aa, tussen wijlen 

Everardus Boijdens soen enerzijds en wijlen Theodericus Rover Uden soen 

anderzijds, te weten de 2 morgen 3½ hont en 20 roeden die gelegen zijn 

richting wijlen voornoemde Everardus Boijdens, (2) een kamp, 3 morgen 2 

hont groot, van wijlen voornoemde Johannes van der Poeldonc, gelegen onder 

de vrijdom van de stad Den Bosch, ter plaatse gnd die Aude Buenre, tussen 

kvw Henricus van der Boijdonc enerzijds en kvw Lambertus Moelner zvw 

Henricus molenaar van Ghestel anderzijds, (3) een huis, tuin en aangelegen 

stuk beemd, van wijlen voornoemde Johannes van der Poeldonc, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Poeldonc, tussen een gemene weg 

enerzijds en kvw Rodolphus Vrient soen anderzijds, (4) 6 lopen land van 

wijlen voornoemde Johannes van der Poeldonc, in Gestel, naast de plaats gnd 

Haenwijc, naast Henricus van den Velde, (5) 2 stukken roggeland, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd op die Hoghe Poeldonc, (5a) 3 lopen 

rogge groot, tussen Johannes Hals enerzijds en Johannes Boijdens soen en 

Henricus Steijmpel anderzijds, (5b) 1 zesterzaad groot, tussen voornoemde 

Henricus Steijmpel enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds. 

Voornoemde Johannes en Heijlwigis zullen 2/3 deel dragen van alle lasten 

die wijlen voornoemde Johannes van der Poeldonc had uit al zijn 

erfgoederen, die hier verdeeld worden. En voornoemde Rodolphus zal 1/3 deel 

van die lasten dragen. 

 

Johannes Heijlwigis liberi quondam Johannis van der Poeldonc #cum tutore# 

et Rodolphus filius quondam Arnoldi Ghenen soen maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie dicti quondam Johannis van der Poeldonc 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

hereditatibus dicti quondam Johannis van der Poeldonc nunc ad se 

spectantibus ut dicebant mediante qua divisione duo jugera tria (dg: h) 

et dimidium hont (dg: prati de sex jugeribus) et viginti virgatas! (dg: 

prati) #terre# de sex jugeribus terre que ad dictum quondam Johannem van 

der Poeldonc spectabant in quodam campo dicto Schelen Camp sito (dg: 

retro) retro (dg: prope) locum dictum Rovers Hostat #versus communem 

aquam dictam die Aa# inter hereditatem quondam Everardi Boijdens soen ex 

uno et inter hereditatem (dg: dicti) quondam Theoderici Rover Uden soen 

ex alio scilicet illa duo jugera tria et dimidium hont et XX virgate 

terre que sita sunt (dg: contigue) versus dictam hereditatem (dg: dicti) 

quondam Everardi Boijdens predicti item quidam campus tria jugera et (dg: 

dimidium hont ter) duo hont terre continens dicti quondam Johannis van 

der Poeldonc situs infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die 

Aude Buenre inter hereditatem liberorum quondam Henrici van der Boijdonc 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Lamberti (dg: multoris de 

Ghestel ex alio) Moelner filii quondam Henrici multoris de Ghestel ex 

alio item domus et ortus atque pecia prati sibi adiacens siti (dg: infra) 

dicti quondam Johannis van der Poeldonc siti infra dictam libertatem 

opidi de Busco predicti (dg: inter coe) al locum dictum die Poeldonc 
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inter (dg: he) communem plateam ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Rodolphi Vrient soen ex alio item sex lopinate terre dicti 

quondam Johannis van der Poeldonc site in parochia de Ghestel iuxta locum 

dictum Haenwijc #contigue# iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem 

Henrici van den Velde item due pecie terre siligine! (dg: quarum) infra 

dictam libertatem opidi de Busco (dg: site) ad locum dictum op die Hoghe 

Poeldonc site quarum una (dg: inter) tres lopinatas terre siligine! 

continet et sita est inter hereditatem Johannis Hals ex uno et inter 

hereditatem Johannis Boijdens soen et Henrici Steijmpel ex alio et altera 

sextariatam terre continet et sita est inter hereditatem dicti Henrici 

Steijmpel ex uno et inter communem viam ibidem ex alio (dg: ut dicebat 

dictis Johanni et Heijl) prout dicte hereditates ibidem site sunt et ad 

dictum quondam Johannem van der Poeldonc spectare consueverunt ut 

dicebant antedictis Johanni (dg: ve) et Heijlwigi cesserunt in partem 
!dictus Rodolphus palam recognovit super quibus et jure dictus Rodolphus 

ad opus dictorum Johannis et Heijlwigis hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et dampna equaliter portabit pro una 

3a parte tali conditione apposita quod dicti Johannes et Heijlwigis duas 

3as partes omnium onerum que dictus quondam Johannes van der Poeldonc ex 

omnibus hereditatibus suis de quibus presens divisio inter dictos 

Johannem et Heijlwigem atque Rodolphum filium quondam Arnoldi Ghenen soen 

facta est #solvere tenebatur annuatim# nunc deinceps et perpetue dabunt 

et solvent ex dictis hereditatibus ipsis Johanni atque Heijlwigi in 

partem cessis terminis et locis in hiis debitis et consuetis sic quod 

dicto Rodolpho et ad et supra eius hereditates et bona sibi mediante 

presenti divisione in partem cessa! dampna non eveniant quovis modo in 

futurum et simili modo dictus Rodolphus reliquam 3am partem dictorum 

omnium bonorum que dictus quondam Johannes van der Poeldonc ex premissis 

solvere tenebatur nunc deinceps ex suis hereditatibus et bonis sibi 

mediante presenti divisione in partem cessis dabit et solvet annuatim et 

perpetue terminis solutionis et locis in hiis debitis et consuetis sic 

quod primodicto! Johanni et Heijlwigi eius sorori atque (dg: su) ad et 

supra dictas eorum hereditates eis ut premittitur in partem cessas dampna 

exinde non eveniant quovis modo in futurum ut dicti Johannes et 

Heijlwigis eius soror cum suo tutore ex una et dictus Rodolphus parte ex 

altera palam recognoverunt et super omnia mutuo promiserunt. Testes Uden 

et Broeder datum 2a post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 191v 02 ma 10-09-1403. 

Voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus Ghenen soen ev Hilla dvw Johannes van der 

Poeldonc kreeg (1) 3 morgen 2½ hont 20 roeden uit 6 morgen land die aan 

wijlen voornnoemde Johannes van der Poeldonc behoorden in een kamp gnd 

Schelen Camp, gelegen achter de plaats gnd Rovers Hostat, richting het 

gemene water gnd die Aa zoals hierboven, te weten de 3 morgen 2½ hont land 

en 20 roeden die gelegen zijn richting wijlen voornoemde Theodericus Rover 

Uden soen en strekken vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan Theodericus 

van Engelant, (2) 1 morgen land van wijlen voornoemde Johannes van der 

Poeldonc, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd in Gheen Buenre, 

beiderzijds tussen voornoemde Rodolphus, (3) ½ morgen land van wijlen 

voornoemde Johannes van der Poeldonc, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd in die Kesij, tussen Johannes Boijdens soen enerzijds en 

Johannes gnd Henneken zvw Johannes Danen soens anderzijds, (4) 5 lopen 

roggeland met een aangelegen beemdje, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse 

gnd dat Dode Broec, tussen Johannes Groet van Herlaer enerzijds en Johannes 

Wellens soen van Essche anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione tria jugera duo et dimidium hont (dg: terre) 

#et viginti virgatas! terre# de sex jugeribus terre que ad dictum quondam 

Johannem van der Poeldonc spectabant in quodam campo dicto Schelen Camp 

sito retro locum dictum Rovers Hostat versus communem aquam dictam die Aa 

ut supra scilicet illa tria jugera duo (dg: h) et dimidium hont terre et 
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viginti virgatas terre que site sunt versus dictam hereditatem dicti 

quondam Theoderici Rover Uden soen et tendunt a communi platea retrorsum 

ad hereditatem (dg: liberorum) Theoderici de Engelant item unum juger 

terre dicti quondam Johannis van der Poeldonc situm infra libertatem 

opidi de Busco in loco dicto in Gheen Buenre inter hereditatem dicti 

Rodolphi ex utroque latere coadiacens atque dimidium juger terre (dg: 

inf) dicti quondam Johannis van der Poeldonc situm infra dictum 

libertatem in loco dicto in die Kesij inter hereditatem Johannis Boijdens 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis dicti Henneken filii quondam 

Johannis Danen soens ex alio (dg: prout dicte hereditates ibidem site 

sunt) necnon quinque lopinate terre siliginee cum pratulo quodam sibi 

adiacente site (dg: infra) in parochia de Ghestel #prope Herlaer# ad 

locum dictum dat Dode Broec inter hereditatem Johannis Groet de Herlaer 

ex uno et inter hereditatem Johannis Wellens soen de Essche ex alio prout 

huiusmodi hereditates ibidem site sunt et ad dictum quondam Johannem van 

(dg: den) der Poeldonc spectare consueverunt #ut dicebant# dicto Rodolpho 

tamquam marito et tutori legitimo dicte Hille cesserunt in partem ut alii 

cum tutore palam recognoverunt super quibus et jure promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et dampna equaliter portabunt 

pro duabus 3 partibus tali conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

1183 f.192r. 

 secunda post nativitatis Marie: maandag 10-09-1403. 

 

BP 1183 f 192r 01 ma 10-09-1403. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc verkocht aan zijn broer Rodolphus zvw 

voornoemde Ghibo de helft van een hoeve, ongeveer 8 morgen groot, gelegen 

onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Hodonc, tussen 

Boudewinus Claes soen enerzijds en kvw Boudewinus Otten soen en Henricus 

van Vaerlaer anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd der Monic 

Beemt en met het andere eind aan Johannes Watermael. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc medietatem cuiusdam 

mansi ad se spectantis (dg: s) octo jugera terre vel circiter continentis 

sito! infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Hodonc inter 

hereditatem Boudewini Claes soen ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Boudewini Otten soen et Henrici de Vaerlaer ex alio tendentis cum 

uno fine ad hereditatem dictam der Monic Beemt et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis Watermael prout ibidem situs est hereditarie 

vendidit Rodolpho suo fratri filio dicti quondam Ghibonis promittens 

super omnia warandiam et obligationem in dicta medietate existentem 

deponere. Testes Uden et Broeder datum 2a post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 192r 02 ma 10-09-1403. 

Rodolphus zvw Ghibo van der Rennendonc beloofde aan Bernardus zvw Johannes 

Bernts soen van Overmere een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis met ondergrond, tuin 

en aangelegen beemdje van voornoemde Rodolphus, gelegen onder de vrijdom 

van Den Bosch, op de plaats gnd die Dunge, ter plaatse gnd die Poeldonc, 

tussen Henricus Steijmpel enerzijds en Gertrudis gnd Emonts anderzijds. 

Voornoemde Rodolphus en met hem zijn broer Johannes zvw voornoemde Ghibo 

van der Rennendonc beloofden garantie. 

 

Rodolphus filius quondam Ghibonis van der Rennendonc (dg: hereditarie 

vendidit Bernardo filio quondam Johannis Bernts soen van Overmere) 

#promisit se daturum et soluturum Bernardo filio quondam Johannis Bernts 

soen de Overmere# hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradere ex (dg: quinque) domo cum suo fundo et orto atque quodam pratulo 

sibi adiacente #dicti Rodolphi# sitis infra libertatem opidi de Busco 

supra locum dictum die Dunge ad locum dictum die Poeldonc inter 
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hereditatem Henrici Steijmpel ex uno et inter hereditatem Gertrudis dicte 

Emonts ex alio ut dicebat promittentes et cum eo Johannes eius frater 

filius dicti quondam Ghibonis van der Rennendonc indivisi super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192r 03 ma 10-09-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Primus promisit alium indemponem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192r 04 ma 10-09-1403. 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc beloofde aan voornoemde Bernardus zvw 

Johannes Bernts soen van Overmere een n-erfpacht van 10 zester rogge, 

Bossche maat, met Kerstmmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 3 morgen 

land van eerstgenoemde Johannes, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, op 

de plaatse gnd die Dunge, ter plaatse gnd die Hodonc, tussen Boudewinus 

Claes soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde gemene weg. Eerstgenoemde Johannes en zijn broer Rodolphus 

zvw voornoemde Ghibo beloofden garantie. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis van der Rennendonc promisit se daturum 

et soluturum dicto Bernardo hereditariam paccionem decem sextariorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

tradere ex tribus jugeribus terre primodicti Johannis sitis infra 

libertatem opidi de Busco (dg: ad) supra locum dictum die Dunge ad locum 

dictum die Hodonc inter hereditatem Boudewini Claes soen ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad dictam communem 

plateam ut dicebat promittentes et cum eo Rodolphus eius frater filius 

dicti quondam Ghibonis indivisi super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192r 05 ma 10-09-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192r 06 ma 10-09-1403. 

Nadat voorgaande twee contracten waren afgehandeld en ook voornoemde 

Johannes zvw Ghibo van der Rennendonc overgedragen had aan voornoemde 

Bernardus zvw Johannes Bernts soen van Overmere de erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, die de gebroeders Johannes van den Camp en Henricus 

van den Camp, kv Johannes van den Camp, beloofd hadden met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, verklaarde thans voornoemde Bernardus dat hij voornoemde 

erfpachten heeft ontvangen van voornoemde gebroeders Johannes en Rodolphus 

als huwelijksgoederen, samen met zijn vrouw Margareta ndvw Theodericus zvw 

voornoemde Ghibo van der Rennendonc bv voornoemde gebroeders Johannes en 

Rodolphus, te weten voor 247½ Hollandse gulden uit 300 Hollandse gulden, 

welke 300 Hollandse gulden wijlen voornoemde Theodericus in zijn testament 

had nagelaten aan zijn voornoemde natuurlijke dochter Margareta. Voornoemde 

Bernardus en Margareta zullen die pachten bezitten zoals voornoemde 

Margareta voornoemde 300 Hollandse gulden zou bezitten volgens inhoud van 

voornoemd testament. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit in duobus contractibus 

precedentibus et cum eciam dictus Johannes filius quondam Ghibonis van 

der Rennendonc hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes van den Camp et Henricus van den Camp 

fratres liberi Johannis van den Camp promiserunt indivisi (dg: super o) 

se daturos et soluturos hereditarie purificationis et in Busco tradendam 
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hereditarie supportasset dicto Bernardo filio quondam Johannis Bernts 

soen de Overmere prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Bernardus !quod ipse huiusmodi pacciones pretactas 

recepit a dictis Johanne et Rodolpho fratribus tamquam bona matrimonialia 

cum Margareta sua uxore filia naturali quondam Theoderici filii #(dg: 

olim)# dicti quondam Ghibonis van der Rennendonc olim fratris dictorum 

Johannis et Rodolphi fratrum scilicet pro ducentis quadraginta septem et 

dimidio Hollant gulden de trecentis Hollant gulden quos CCC Hollant 

gulden dictus quondam Theodericus dicte Margarete sue filie naturali in 

suo testamento legaverat ut dicebat et quod ipsi Bernardus (dg: dictas 

hereditarias pacciones cum) #et# dicta Margareta sua uxor possidebunt 

huiusmodi pacciones in omni #jure# modo et forma #quibus ipsa Margareta 

dictos CCC Hollants gulden# (dg: et secundum ..) iuxta omnem continentiam 

dicti testamenti olim editi per dictum quondam Theodericum possidere 

debetur. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192r 07 ma 10-09-1403. 

Bernardus van Stakenborch en zijn vrouw Mechtildis van Stakenborch wv 

Johannes van der Vest, Arnoldus van der Vest, zv voornoemde Mechtildis en 

wijlen Johannes van der Vest, voor zich en voor zijn zuster Johanna, dv 

voornoemde Mechtildis en wijlen Johannes van der Vest, (dg: enerzijds en 

Katherina wv Henricus van Aken kramer en Johannes Scout, voor zich en voor 

zijn zusters Elizabeth en Katherina) verklaarden dat het huis en de 

gebouwen die thans staan op een erfgoed van wijlen Henricus van Aken 

kramer, in Den Bosch, in de Gorterstraat, tussen erfgoed dat was van Yda 

van den Hoevel en nu aan hr Theodericus Venbosch priester behoort enerzijds 

en erfgoed van voornoemde Mechtildis en haar kinderen anderzijds, zullen 

blijven staan zoals ze thans staan en gebouwd zijn en dat de osendruppen 

van voornoemd huis en gebouwen van eerstgenoemd erfgoed zullen afwateren 

zoals ze dat nu doen. Maar zouden voornoemd huis en gebouwen van het 

eerstgenoemde erfgoed en het huis en de gebouwen zoals die thans staan op 

erfgoederen die voor een helft behoren aan voornoemde Mechtildis en haar 

kinderen en voor de andere helft aan kvw Maria van Hoesden sv voornoemde 

Mechtildis, tezamen te gronde gaan of vervallen raken, dan zullen daarna 

voortaan de eigenaars van eerstgenoemd erfgoed één voet erfgoed verkrijgen 

in het erfgoed van voornoemde Mechtildis en haar kinderen aan de kant 

richting eerstgenoemd erfgoed en voor naast voornoemde straat de breedte 

van 1 voet en achterwaarts geleidelijk minder(?). 

 

Bernardus #de# Stakenborch maritus legitimus Mechtildis de Stakenborch 

sue uxoris #relicte quondam Johannis van der Vest# et dicta Mechtildis 

cum eodem tamquam cum suo (dg: marito) tutore Arnoldus van der Vest 

filius dictorum Mechtildis et quondam Johannis van der Vest pro se et pro 

Johanna #sua sorore# filia eorundem Mechtildis et quondam Johannis van 

der Vest (dg: ex una et Katherina relicta quondam Henrici de Aken 

institoris cum suo tutore atque Johannes Scout pro se et pro Elizabeth et 

Katherina sororibus dicti Johannis Scout) palam recognoverunt quod domus 

(dg: et area) et edificia consistentes ad presens in et supra hereditatem 

(dg: dicti) quondam Henrici de Aken #institoris# sitam in Buscoducis in 

vico dicto die Gorterstraet inter hereditatem que fuerat Yde van den 

Hoevel et nunc ad dominum Theodericum Venbosch presbitrum spectat ex uno 

et inter hereditatem dicte Mechtildis et eius liberorum ex alio perpetue 

stabunt et manebunt prout (dg: in p) ad presens ibidem stant et edificata 

sunt et quod (dg: dicta) stillicidia dicte domus et edificiorum in 

primodicta hereditate consistentium perpetue stillabunt prout ad presens 

ibidem stillant et sita sunt tali conditione si contingat dictas domum et 

edificia in primodicta hereditate ad presens consistentes atque domum et 

edificia consistentes et stantes ad presens supra hereditates #ad# dictos 

Mechtildem et eius liberos (verbeterd uit: dictorum Mechtildis et eius 

liberorum) pro una medietate et ad liberos quondam Marie de Hoesden olim 

sororis dicte Mechtildis spectant pro reliqua medietate #simul# 
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annichilari aut incondio periri quod extunc de cetero possessores pro 

tempore primodicte hereditatis (dg: pluso) unam (dg: medietatem dictarum 

duarum here) pedatam hereditatis in dicta hereditate antedicte Mechtildis 

et eius liberorum extunc deinceps (dg: plus) habebunt et (dg: obt) 

hereditario jure obtinebunt in latere (dg: versus et conti) versus 

primodictam hereditatem et (dg: ?secundum ante) #ante# iuxta dictum vicum 

latitudinem unius pedate et retrorsum paula[?t]im minus secundum et ratam 

et latitudinem dictarum duarum hereditatum continebit promittentes cum 

tutore super habita et habenda #mihi ad opus possessoris pro tempore 

primodicte hereditatis# ratam servare et quod ipsi dictam Johannam 

perpetue talem habebunt quod ipsa huiusmodi recognitionem perpetue ratam 

servabit. Testes Uden et Broeder datum 2a post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 192r 08 ma 10-09-1403. 

Willelmus zvw Theodericus van Herlaer timmerman droeg over aan zijn broer 

Lambertus van Herlaer zijn recht krachtens een geding, hangende tussen 

voornoemde Willelmus enerzijds en Ludovicus van Loeffen anderzijds, voor 

schepenen van Den Bosch. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici de Herlaer (dg: multoris) carpentarii 

totum jus sibi #competens# vigore cuiusdam placiti !pedentis inter dictum 

Willelmum ex una et inter Ludovicum de Loeffen parte ex altera coram 

scabinis in Busco ut dicebat legitime supportavit Lamberto (dg: suo 

fratri filio) de Herlaer suo fratri promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192r 09 do 13-09-1403. 

Katherina dvw Theodericus Machiels soen wv Jacobus Kijevits van Roesmalen, 

en Johannes en Theodericus, kv voornoemde Katherina en wijlen Jacobus, 

verkochten aan Agnes wv Gerardus Jans soen van Zon bakker, tbv haar en kv 

Mijchael Jans soen van Hezewijc, door voornoemde Mijchael verwekt en te 

verwekken bij zijn vrouw Elizabeth, dv voornoemde Agnes en wijlen Gerardus 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, welke pacht van 2 mud voornoemde Katherina, Johannes 

en Theodericus en Ghijssella, dv voornoemde Katherina en wijlen Jacobus, 

{f.192v} met Kerstmis in Den Bosch beurden, gaande uit (1) de helft, die 

aan voornoemde Katherina en haar kinderen behoorde, in (1a) een hofstad en 

aangelegen akker, in Heeswijk, naast de dijk gnd die Veedijc, tussen wijlen 

Hadewigis gnd Witcops enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (1b) 3 

stukken beemd, in Heeswijk, (1b1) gnd die Zwerpsdonc, tussen Gheerlacus 

Lucas soen enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (1b2) gnd die 

Weerbeemt, tussen erfgoed dat behoort tot de goederen gnd die Veirdonc 

enerzijds en voornoemd water gnd die Aa anderzijds, (1b3) gnd dat Ymerken, 

over het water gnd die Aude Aa, tussen Arnoldus Rover Boest enerzijds en 

voornoemd water gnd die Aa anderzijds, welke helft van voornoemde hofstad, 

akker en 3 stukken beemd voornoemde Katherina dvw Theodericus Machiels 

soen, Johannes en Ghijssella in pacht hadden uitgegeven aan Everardus van 

den Witvenne, voor de cijnzen die eruit gaan en voor voornoemde b-erfpacht 

van 2 mud rogge, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, gaande 

uit de andere helft van voornoemde hofstad, akker en 3 stukken beemd, welke 

pacht van ½ mud voornoemde Everardus mede tot onderpand had gesteld. 

Voornoemde Ghijssella zal nimmer rechten op voornoemde pacht doen gelden. 

Voornoemde Agnes zal de pacht van 1 mud gedurende haar leven bezitten; na 

haar overlijden gaat de pacht naar voornoemde kv Mijchael. 

 

Katherina filia quondam Theoderici Machiels soen relicta quondam Jacobi 

Kijevits de Roesmalen #cum tutore# Johannes et Theodericus fratres liberi 

dictorum Katherine et quondam Jacobi hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis dicte mensure quam paccionem duorum modiorum siliginis dicte 

mensure dicti Katherina Johannes et Theodericus et Ghijssella filia 
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dictorum Katherine et quondam Jacobi 

 

1183 f.192v. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1403. 

 tercia post nativitatis Marie: dinsdag 11-09-1403. 

 

BP 1183 f 192v 01 do 13-09-1403. 

solvendam habuerunt hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam 

et deliberandam de et ex medietate que ad dictos (dg: verbeterd uit: 

dictam) Katherinam et eius liberos spectabat in domistadio et agro sibi 

adiacente sitis in parochia de Hezewijc iuxta aggerem dictum die Veedijc 

inter hereditatem quondam Hadewigis dicte Witcops ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio atque in tribus peciis prati sitis in dicta 

parochia quarum una dicta die Zwerpsdonc inter hereditatem Gheerlaci 

Lucas soen ex uno et inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio 

altera dicta die Weerbeemt inter hereditatem spectantem ad bona dicta die 

Veirdonc ex uno et inter dictam aquam die Aa vocatam ex alio et 3a dicta 

dat Ymerken ultra aquam dictam die Aude Aa et inter hereditatem Arnoldi 

Rover Boest ex uno et inter dictam aquam die Aa vocatam ex alio site sunt 

quam medietatem predictorum domistadii agri et trium peciarum prati 

dicta! Katherina filia quondam Theoderici Machiels soen Johannes et 

Ghijssella dederunt ad hereditarium pactum Everardo van den Witvenne pro 

censibus annuatim exinde (dg: solvendis) de jure solvendis et pro dicta 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure predicte atque ex 

hereditaria paccione (dg: unius modii siliginis) dimidii modii siliginis 

dicte mensure solvenda et recipienda annuatim et hereditarie de et ex 

reliqua medietate domistadii agri et trium peciarum prati predictorum 

quam (dg: jamdictam medietatem predictorum domistadii agri et trium 

peciarum prati dictus Everardus) iamdictam paccionem dimidii modii 

siliginis dicte mensure prefatus Everardus dictis Katherine Johanni 

#Theoderico# et Ghijsselle simul cum predicta medietate premissorum pro 

solutione (dg: primoi) antedicte hereditarie paccionis duorum modiorum 

siliginis ad pignus imposuit et obligavit prout in litteris quas vidimus 

hereditarie vendiderunt Agneti relicte quondam Gerardi Jans soen de Zon 

pistoris ad opus sui et ad !liberorum Mijchaelis (dg: de Heze) Jans soen 

de Hezewijc ab Mijchaele et Elizabeth sua uxore filia dictorum Agnetis et 

quondam Gerardi pariter genitorum et generandorum promittentes indivisi 

cum tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere (dg: tali conditione quod dicta Agne) et quod ipsi 

dictam Ghijssellam et eius tutorem pro tempore perpetue tales habebunt 

quod ipsi numquam presument se jus in predicta paccione habere tali 

conditione quod dicta Agnes primodictam hereditariam paccionem unius 

modii siliginis dicte mensure quoad vixerit integraliter habebit et 

possidebit videlicet post obitum dicte Agnetis primodicta hereditaria 

paccio unius modii siliginis dicte mensure ad dictos liberos dicti 

Mijchaelis genitos et generandos ut prefertur hereditario jure succedet 

et plenarie devolvetur. Testes Uden et Scilder datum quinta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 192v 02 di 11-09-1403. 

Matheus van den Loeken zvw Henricus van den Loeken gaf uit aan Henricus zvw 

Johannes Loekemans een stuk roggeland, in Nuenen, tussen Johannes zvw 

voornoemde Johannes Loekemans enerzijds en voornoemde Henricus zvw Johannes 

Loekemans anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het 

andere eind aan Matheus zvw voornoemde Johannes Loekemans; de uitgifte 

geschiedde voor 2 penningen oude cijns en thans voor een n-erfpacht van 8 

lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis in nuenen te leveren, voor het 

eerst over een jaar (ma 02-02-1405). Voornoemde Henricus mag het stuk land 

niet verlaten tenzij achterstallige termijnen zijn betaald en met 7 nieuwe 

Gelderse gulden te betalen aan voornoemde Matheus van der Loeken. 
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Matheus van den Loeken filius quondam Henrici van den Loeken peciam terre 

siliginee sitam in parochia de Nuenen inter hereditatem Johannis (dg: 

Loekemans) filii quondam Johannis Loekemans ex uno et hereditatem Henrici 

filii eiusdem quondam Johannis Loekemans ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem vicum et cum reliquo fine ad hereditatem Mathei filii dicti 

quondam Johannis Loekemans prout ibidem sita est ut dicebat dedit ad 

annuum et hereditarium pactum predicto Henrico filio dicti quondam 

Johannis Loekemans ab eodem hereditario! possidendam pro duobus denariis 

antiqui census exinde de jure solvendis dandis etc atque pro hereditaria 

paccione octo lopinorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in dicta parochia tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali conditione quod dictus Henricus dictam peciam terre non 

dimittet nec #aut# resignabit (dg: nisi) nec poterit dimittere aut 

resignare nisi cum (dg: septem {nieuwe regel:} dictus Henricus filius 

quondam Johannis Loekman promisit dicto Matheo van den Loeken filio 

quondam Henrici septem novos Gelre gulden seu valorem) arrestadiis (dg: 

si que fuerint) pro tempore restantibus atque cum septem novis Gelre 

gulden dicto Matheo van der Loeken protunc tradendis. Testes Coptiten et 

Nijcholaus datum tercia post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 192v 03 di 11-09-1403. 

Jordanus van Verlaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jordanus van Verlaer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192v 04 do 13-09-1403. 

Ywanus Stierken verkocht aan Willelmus zv Henricus van Gheswinckel een 

n-erfcijns van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve 

van voornoemde verkoper gnd Vorstwijc, in Nuenen, zoals voornoemde Henricus 

van Gheswinckel thans die hoeve als hoevenaar bezit, reeds belast met 

grondcijnzen. 

 

Ywanus Stierken hereditarie vendidit Willelmo filio (dg: quonda) Henrici 

de Gheswinckel hereditarium censum sex librarum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex quodam manso dicti venditoris dicto 

Vorstwijc sito in parochia de Nuenen atque ex attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis prout 

dictus Henricus de Gheswinckel dictum mansum cum suis attinentiis tamquam 

colonus ad presens colit et possidet ut dicebat promittens super #omnia# 

(dg: habita et habenda) warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censibus dominorum fundi annuatim exinde prius de jure solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes Dijnther et Roesmont datum quinta 

nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 192v 05 do 13-09-1403. 

Cristina wv Johannes van Vechel verkocht aan Johannes van Wijchen szv 

Johannes gnd Meghen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Scadewijc, 

tussen voornoemde Johannes van Wijchen enerzijds en Bela wv Godefridus gnd 

Andries soen van Berlikem anderzijds, van welk stuk land één helft aan 

voornoemde Cristina, toen ze weduwe was, gekomen was na overlijden van haar 

broer Jacobus Rutgers soen van der Moelen, en voornoemde Cristina de andere 

helft gekocht had van Eefsa gnd van Lijt dvw Bernardus Heijnen soen en de 

gezusters Waltera, Elizabeth, Eefsa, Metta en Gertrudis, dvw Henricus van 

Lijt zvw voornoemde Bernardus. 

 

Cristina relicta quondam Johannis de Vechel (dg: peciam terre sitam in) 

cum tutore peciam terre #sitam in parochia de Os# ad locum dictum 

Scadewijc inter hereditatem Johannis de Wijchen generi Johannis dicti 

Meghen ex uno et inter hereditatem Bele relicte quondam Godefridi dicti 
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Andries soen de Berlikem ex alio de qua !dicta pecia terre dicta Cristina 

unam medietatem sibi de morte quondam Jacobi Rutgers soen van der Moelen 

(dg: suo) olim sui fratris jure successionis hereditarie advolutam in 

sede sue (dg: vuid) viduitatis esse dicebat et reliquam medietatem dicte 

pecie terre dicta Cristina erga [E]efsam dictam de Lijt filiam quondam 

Bernardi Heijnen soen Walterum Elizabeth Eefsam Mettam et Gertrudem 

sorores filias quondam Henrici de Lijt filii dicti quondam Bernardi 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie #vendidit# Johanni de 

Wijchen predicto supportavit cum litteris et aliis et jure promittens cum 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 192v 06 do 13-09-1403. 

Johannes van Vechel zvw Johannes verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vechel filius quondam Johannis [prebuit] et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.193r. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1403. 

 

BP 1183 f 193r 01 do 13-09-1403. 

Godefridus zvw Stephanus van der Amervoert verkocht aan Johannes zvw 

Walterus Doerman een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Berkel onder Oisterwijk te leveren, gaande uit een huis en tuin 

van voornoemde verkoper, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Gerardus Wijnen enerzijds en Margareta Lemmens anderzijds, welk huis en 

tuin voornoemde Godefridus in pacht verkregen had van Hilla wv Ghibo Vette 

en haar kinderen, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 

26 zester rogge, Bossche maat, aan kvw voornoemde Ghibo Vette. 

 

Godefridus filius quondam Stephani van der Amervoert hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Walteri Doerman hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et 

in Berkel infra dictam parochiam tradendam ex domo et orto #cum suis 

attin[entiis]# dicti venditoris sitis in dicta parochia ad locum dictum 

Udenhout inter hereditatem Gerardi Wijnen ex uno et inter hereditatem 

Margarete Lemmens ex alio quos domum et ortum cum suis attinentiis dictus 

Godefridus venditor erga (dg: Ghisbertum) Hillam relictam quondam 

Ghibonis Vette et eius liberos ad pactum acquisivit ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini nostri ducis et hereditaria paccione viginti sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco liberis dicti quondam Ghibonis Vette annuatim 

exinde prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes 

Nijcholaus et Danijel datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 193r 02 do 13-09-1403. 
Vergelijk: BHIC 2092 Berne 1403-09-13 reg 502 geen scan. 

Johannes Carper van Hezewijc verkocht aan Johannes van den Eijnde van 

Hezewijc een stuk land, in Heeswijk, tussen erfgoed van de heer van 

Heeswijk enerzijds en Johannes Aleijten soen anderzijds, belast met 1 

Hollandse plak jaarlijks aan de investiet van Heeswijk. 

 

Johannes Carper de Hezewijc peciam terre (dg: s- dictam in p) sitam in 

parochia de Hezewijc inter hereditatem domini (dg: Henrici de Bel Lecka) 

de Hezewijc ex uno et inter hereditatem Johannis Aleijten soen ex alio 

prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van den 

Eijnde de Hezewijc promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto uno denario dicto vulgaliter een Hollants placke 

investito de Hezewijc annuatim exinde de jure solvendo ut dicebat. Testes 

datum supra. 
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BP 1183 f 193r 03 do 13-09-1403. 

Bernardus zv Bernardus van Veen van Vucht droeg over aan Arnoldus 

Spoermaker van Vucht het deel dat aan hem gekomen was na overlijden van 

zijn moeder Hilla resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde 

vader, in een huis, erf en tuin, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

Theodericus Loekart enerzijds en Henricus Zeelmeker anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan de Dieze 

aldaar. 

 

Bernardus filius Bernardi de Veen #de Vucht# totam partem et omne jus 

(dg: sibi) ad se spectantes et sibi de morte quondam Hille sue matris 

successione advolutas #et de morte sui patris advolvendas# in domo area 

et orto sitis in parochia sancti Lamberti de Vucht inter hereditatem 

Theoderici Loekart #ex uno# et hereditatem Henrici Zeelmeker ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem vicum et cum reliquo fine ad 

Dij#e#sam ibidem prout ibidem siti sunt ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo Spoermaker de Vucht promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 193r 04 do 13-09-1403. 

Ghisbertus van Wijk zvw Henricus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus de Wijk filius quondam Henrici prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 193r 05 do 13-09-1403. 

Johannes Boem van Druenen, Johannes van Vlijmen en Johannes zvw Arnoldus 

van den Vene beloofden aan Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel 29 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes Boem de Druenen Johannes de Vlijmen et Johannes filius quondam 

Arnoldi van den Vene promiserunt indivisi super omnia Hermanno de Os 

filio quondam Willelmi de Panhedel XXIX modios siliginis mensure de Busco 

ad purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 193r 06 do 13-09-1403. 

Albertus zvw Henricus Hoesdens soen van Dijnther verkocht aan Gerardus van 

den Acker een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande 

uit een huis, tuin en aangelegen akker land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Luttel Eijnde, tussen Godefridus van Os enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Anthonius van de Doorn en met het 

andere eind aan Johannes Vestmans, reeds belast met 6 penningen oude cijns 

aan de heer van Helmond en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Albertus filius quondam Henrici Hoesdens soen de Dijnther hereditarie 

vendidit Gerardo van den Acker hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie purificationis ex domo et orto atque agro 

terre sibi adiacente sitis in parochia de Scijnle ad locum dictum Luttel 

Eijnde inter hereditatem Godefridi de Os ex uno et inter communem plateam 

ex alio #{hier BP 1183 f 193r 07 invoegen}# ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis (dg: dni censu) 

sex denariis antiqui census domino de Helmont atque hereditaria paccione 

unius modii siliginis annuatim exinde prius de jure solvendis ut dicebat 

et sufficientem facere. Testes Scilder et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 193r 07 do 13-09-1403. 

{Invoegen in BP 1183 f 193r 06}. 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Anthonii de Spina et cum reliquo 
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fine ad hereditatem Johannis Vestmans ut. 

 

BP 1183 f 193r 08 do 13-09-1403. 

Jordanus van Herende verkocht aan Johannes Peters soen van Eerde een stuk 

land, in Schijndel, ter plaatse gnd aen het Wijbosch, tussen Mijchael van 

Overacker enerzijds en erfgoed van Mijchael Coppen soen dat voornoemde 

Mijchael verworven had van Gerardus van Aa anderzijds. 

 

Jordanus de Herende peciam terre sitam in parochia de Scijnle ad locum 

dictum (dg: op) aent Wijbosch inter hereditatem Mijchaelis de Overacker 

ex uno et inter hereditatem Mijchaelis Coppen soen ex alio quam dictus 

Mijchael erga Gerardum de Aa acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Peters soen de Eerde promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Uden et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 193r 09 do 13-09-1403. 

Henricus van Lijt zvw Theodericus van Lijt smid, door wijlen voornoemde 

Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes gnd Becker 

zvw Henricus Becker, verkocht aan Theodericus Berwout de helft van een 

b-erfcijns8 van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Kleerherstellersstraat, tussen het huis van wijlen Tijlmannus van Zonne 

enerzijds en erfgoed van Arnoldus Meelman anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Johannes Becker zvw Henricus Becker verworven had van Arnoldus 

van den Berghe, en welke helft nu aan hem behoort. 

 

Henricus de Lijt filius quondam Theoderici de Lijt fabri ab eodem quondam 

Theoderico et quondam Elizabeth sua uxore filia (dg: dicti) quondam 

Johannis dicti Becker filii quondam Henrici Becker pariter genitus 

medietatem hereditarii census trium librarum monete solvendi hereditarie 

#mediatim# nativitatis Domini et mediatim nativitatis Johannis baptiste 

ex domo et area sita in Busco in vico reparatorum veterum vestium inter 

domum quondam Tijlmanni de Zonne (dg: ex uno) et inter hereditatem 

Arnoldi Meelman quem censum dictus quondam Johannes Becker filius quondam 

Henrici Becker erga Arnoldum van den Berghe acquisierat prout in litteris 

et quam medietatem dicti census antedictus Henricus de Lijt nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit Theoderico Berwout supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare 

et obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Johannis 

Becker et suorum heredum deponere. Testes Uden et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 193r 10 do 13-09-1403. 

Henricus van den Poll verkocht aan Johannes Boen van Beilver (1) zijn helft 

in (1a) een stuk land, gnd die Scherpacker, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen erfg vw Johannes van den Nuwenhuse en Henricus Sijmons 

enerzijds en Johannes van der Schueren en andere naburen van Beilver 

anderzijds, (1b) een stuk land, gnd den Peelacker, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen Johannes Gielijs soen enerzijds en Godefridus 

Poijnenborch anderzijds, (1c) een stuk land, gnd den Tolhovel, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver, tussen Jacobus van Laerhoven enerzijds en Henricus 

Meester Henrics anderzijds, (1d) een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, naast de kapel van Sint-Martinus aldaar, tussen voornoemde Jacobus 

van Laerhoven enerzijds en Engbertus gnd Elijaes anderzijds, (1e) een stuk 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, naast voornoemde kapel, tussen 

Henricus van Krekelhoven enerzijds en Johannes Sterts anderzijds, (2) zijn 

helft in een stuk land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen Henricus 

van Krekelhoven enerzijds en Zebertus zv Engelbertus van Krekelhoven 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd den Hesselinc, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, tussen voornoemde Johannes Boen van Beilver enerzijds en 

                         
8 Zie ← BP 1183 f 055r 10 vr 13-10-1402, Johannes zvw Theodericus Clijnge van Lijt smid droeg 
zijn helft in de cijns over aan Theodericus Berwout. 
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Engbertus Elijaes anderzijds, (4) een stuk land, gnd dat Herlaersche Lant, 

in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen erfgoed van Johannes Zibben soen 

van der Schueren dat voornoemde Johannes verworven had van voornoemde 

Henricus van den Poll enerzijds en voornoemde Zebertus zv Engelbertus van 

Krekelhoven en kvw Johannes Nesen anderzijds, belast met 7 oude groten, een 

b-erfpacht van 7 lopen rogge en dijken in de dijk van de villa van 

Oisterwijk en in de dijk van Beilver. 

 

Henricus van den Poll medietatem ad se spectantem #in hereditatibus 

infrascriptis primo ?veidii# in pecia terre dicta die Scherpacker sita in 

parochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem (dg: 

liberorum dicto! Henrici) heredum quondam Johannis van den Nuwenhuse (dg: 

ex uno) et hereditatem Henrici Sijmons ex uno et inter hereditates 

Johannis van der Schueren et aliorum quorundam vicinorum de Beilver ex 

alio item in pecia terre dicta den Peelacker sita in dictis parochia et 

loco inter hereditatem Johannis Gielijs soen ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Poijnenborch ex alio item (dg: ex) #in# pecia terre dicta den 

Tolhovel sita in parochia et loco predictis inter hereditatem Jacobi de 

Laerhoven ex uno et inter hereditatem Henrici Meester Henrics ex alio 

item in pecia terre sita in dictis parochia et loco iuxta capellam sancti 

Martini ibidem inter hereditatem dicti Jacobi de Laerhoven ex uno et 

inter hereditatem Engberti dicti Elijaes ex alio item in pecia terre sita 

in dictis parochia et loco iuxta eandem capellam inter !Henrici de 

Krekelhoven ex uno et inter hereditatem Johannis Sterts ex alio (dg: item 

in pecia terre) atque medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex 

uno et inter hereditatem Zeberti filii Engelberti de Krekelhoven ex alio 

atque unam peciam terre dictam (dg: die) den Hesselinc sitam in parochia 

et loco predictis inter hereditatem Johannis Boen de Beilver ex uno et 

inter hereditatem Engberti Elijaes ex alio necnon peciam terre dictam dat 

Herlaersche Lant sitam in dictis parochia et loco inter hereditatem 

Johannis Zibben soen van der Schueren quam idem Johannes erga dictum 

Henricum van den Poll acquisierat ex uno et inter hereditatem dicti 

Zeberti filii Engelberti de Krekelhoven et hereditatem liberorum quondam 

Johannis Nesen soen ex alio hereditarie vendidit Johanni Boen de Beilver 

predicto promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis septem grossis antiquis et hereditaria paccione septem (dg: 

librarum) lopinorum siliginis annuatim exinde de jure solvendis atque 

aggeribus ad premissa de jure spectantibus in aggere ville de Oesterwijc 

et in aggere de Beilver ut ipse dicebat. Testes Dijnther et Uden datum 

supra. 

 

1183 f.193v. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 13-09-1403. 

 

BP 1183 f 193v 01 do 13-09-1403. 

Hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 

maande 3 achterstallge jaren van een b-erfcijns van 6 oude schilden, die 

Heijmericus Groij verworven had van Henricus Dicbier zvw Johannes en welke 

cijns voornoemde hr Gerardus Groij verworven had van voornoemde 

Heijmericus. 

 

Dominus Gerardus Groij canonicus ecclesie sancti Johannis ewangeliste in 

Busco hereditarium censum sex aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum quem Heijmericus Groij erga Henricum Dicbier filium 

quondam Johannis acquisierat et quem censum dictus dominus Gerardus Groij 

erga dictum Heijmericum acquisierat ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Dijnther et Uden datum quinta nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 193v 02 do 13-09-1403. 

Marcelius die Hoel, Johannes van Eijnde wonend in Gewande en Johannes van 
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Os van Gewanden Peters soen beloofden aan Gerardus Balijart 26 nieuwe 

Gelderse gulden geld van hertog Willelmus of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 30-03-1404) te betalen. 

 

Marcelius die Hoel Johannes van Eijnde commorans in Gewanden et Johannes 

de Os de Gewanden ((dg: pro) Peters soen promiserunt indivisi super omnia 

Gerardo Balijart XXVI nuwe Gelre gulden monete ducis Willelmi seu valorem 

ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 193v 03 do 13-09-1403. 

Willelmus zvw Willelmus Berkelman gaf uit aan Gerardus van Laerhoven zvw 

Nijcholaus van Laerhoeven een stuk land en aangelegen stukje broekland, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Ghezel, tussen erfgoed van Johannes Wolphardi en 

erfgoed gnd der Brocking Beemde enerzijds en een gemene weg anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor ½ oude groot aan de hertog en thans voor een 

n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, belast met recht van weg dat zekere lieden gnd die Brockinge 

hierover hebben. 

 

(dg: Ger) Willelmus filius quondam Willelmi Berkelman peciam terre et 

particulam paludis sibi adiacentem sitas in parochia de Helvoirt ad locum 

dictum Ghezel inter hereditatem Johannis Wolphardi et hereditatem dictam 

der Brocking Beemde ex uno et inter communem plateam ex alio prout ibidem 

site sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Gerardo de Laerhoven 

filio quondam Nijcholai de Laerhoeven ab eodem hereditarie possidendam 

pro dimidio antiquo grosso (dg: antiquo) domino duci annuatim exinde 

prius de jure solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex (dg: dicta) pecia terre et 

particula paludis predictis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere excepta via quam quidam dicti 

die Brockinge in et supra premissa de jure habent ut dicebat et alter 

repromisit. Testes Dijnther et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 193v 04 do 13-09-1403. 

Laurencius zv Jacobus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Laurencius filius Jacobi Vos prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 193v 05 do 13-09-1403. 

Henricus gnd Lemmens van Hijntham en zijn zoon Johannes beloofden aan 

Andreas Hoppenbrouwer 16 Brabantse dobbel mottoen, 2 Hollandse gulden of de 

waarde voor elke Brabantse dobbel gerekend, en 6 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) te betalen en te leveren. 

 

Henricus dictus Lemmens van Hijntham et Johannes eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Andree Hoppenbrouwer XVI Brabants dobbel mottoen 

scilicet duobus Hollant gulden seu valorem pro quolibet Brabant dobbel 

computato (dg: ad purificationis proxime futurum persolvendos testes Uden 

et Broeder datum quinta post nativitatis Marie) et sex modios siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

Henricus et Willelmus datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 193v 06 do 13-09-1403. 

Walterus Bac van Berch Eijke zvw Henricus verkocht aan Goeswinus Cnoden zvw 

Ghibo Herinc een n-erfcijns van 30 Hollandse gulden van graaf Willelmus, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit een hoeve, gnd die Hoeve ten Vliet, van 

wijlen voornoemde Henricus, gelegen in Berch Eijke, naast de gemene dijk 

gnd die Vlieter Dijk, en uit alle andere goederen van voornoemde verkoper. 
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#Walterus# (dg: Henricus) Bac de #Berch# Eijke #filius quondam Henrici# 

hereditarie vendidit Goeswino Cnoden filio quondam Ghibonis Herinc 

hereditarium censum XXX Hollant gulden #comitis Willelmi# solvendum 

hereditarie purificationis ex quodam manso dicto die Hoeve ten Vliet 

quondam Henrici predicti sito in parochia !die Berch Eijke juxta communem 

aggerem dictum die Vlieter Dijk et ex suis attinentiis singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus atque ex omnibus et singulis 

aliis bonis dicti venditoris quocumque locorum consistentibus ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam (dg: et sufficientem facere) 

#et sufficientem facere# et aliam obligationem deponere. Testes Dijnther 

et Uden datum supra. 

 

BP 1183 f 193v 07 vr 14-09-1403. 

Willelmus zvw Rutgherus van Erpe beloofde aan Willelmus Spaercot zvw 

Willelmus van den Hulze een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, 

met Lichtmis in Lieshout te leveren, gaande uit (1) een hofstad, huis, 

schuur met ondergrond, tuin, kamp en aangelegen erfgoederen van wijlen 

Theodericus van Dunouwen, in Lieshout, tussen erfgoed van het klooster van 

Floreffia enerzijds en kvw Ludovicus Dircs soen, erfg vw Amisius gnd Mijs 

schoenmaker en erfgoederen gnd der Wever Rode Venne anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan erfg vw 

Johannes Braecmans, (2) een stuk eusel van wijlen voornoemde Theodericus 

van Dunouwen, in Lieshout, tegenover voornoemd huis, over de gemene weg 

aldaar, tussen erfgoed behorend aan de goederen gnd die Lijmpens Donc 

enerzijds en erfgoed van het huis van Lieshout en erfgoed van Hilla 
?Knuijts anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemd huis 

van Lieshout en met het andere eind aan de gemene weg, (2) een stuk land 

van wijlen voornoemde Theodericus van Dunouwen, in Lieshout, tussen wijlen 

Marcelius Vos enerzijds en wijlen Theodericus van Wolfsvinckel anderzijds, 

met een eind strekkend aan Henricus gnd Theus en met het andere eind aan 

Goeswinus van Dunghe, (3) een stuk land van wijlen voornoemde Theodericus 

van Dunouwen, in Lieshout, beiderzijds tussen Johannes Crabben, (4) een 

stuk land van wijlen voornoemde Theodericus van Dunouwen, in Lieshout, 

tussen Henricus gnd Dircs enerzijds en Andreas van der Heijmen anderzijds, 

een beemd van wijlen voornoemde Theodericus van Dunouwen, in de dingbank 

van Aarle, ter plaatse gnd Elsdungen, tussen Everardus Mijs enerzijds en 

Johannes Kesselman, Wautgerus gnd Wauthem Grieten en erfg vw Willelmus van 

Geffen anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemd huis 

van Lieshout en met het andere eind aan Hermannus Claes soen, (5) een beemd 

van wijlen voornoemde Theodericus van Dunouwen, in de dingbank van Aarle, 

naast de plaats gnd Bij den Laer, tussen Godefridus van der Aahorst 

enerzijds en Willelmus van Kriekenbeke anderzijds, (6) een beemd van wijlen 

voornoemde Theodericus van Dunouwen, tussen erfgoed van de commendator van 

Gemert enerzijds en kvw Theodericus van den Broecke van Rode en andere 

naburen van Stiphout anderzijds, (7) een stuk beemd van wijlen voornoemde 

Theodericus van Dunouwen, in de dingbank van Aarle, ter plaatse gnd die 

Langhe Beemde, tussen erfgoed van voornoemd huis van Lieshout enerzijds en 

Godefridus Godevarts soen anderzijds, zoals deze erfgoederen behoorden aan 

wijlen voornoemde Theodericus van Dunouwen, en welke erfgoederen {f.194r} 

met toebehoren en rechten in de gemeint van de villa van Lieshout en in de 

gemeint van de villae van Aarle en Beek bij Aarle, voornoemde Willelmus zvw 

Rutgerus van Erpe gekocht had van Johannes gnd Horst zv Johannes gnd 

Tijmmer en zijn vrouw Cecilia dvw Theodericus van Dunouwen. 

 

Willelmus filius quondam Rutgheri de Erpe (dg: hereditarie vendidit) 

promisit se daturum et soluturum Willelmo Spaercot filio quondam Willelmi 

van den Hulze hereditariam paccionem sex modiorum siliginis mensure de 

Helmont hereditarie purificationis et in parochia de Lijeshout tradere ex 

hereditatibus infrascriptis videlicet ex domistadio domo et horreo cum 

suis fundo et orto atque campo hereditatibus sibi adiacentibus quondam 

Theoderici de Dunouwen sitis in dicta parochia de Lijeshout inter 
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hereditatem monasterii de Floreffia ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Ludovici Dircs soen heredum quondam Amisii dicti Mijs sutoris et 

hereditates dictas der Wever Rode Venne ex alio tendentibus cum uno fine 

ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem quondam !heredum 

Johannis Braecmans atque ex pecia pascue dicte eeusel dicti quondam 

Theoderici de Dunouwen sita in dicta parochia in opposito dicte domus 

ultra communem plateam ibidem inter hereditatem spectantem ad bona dicta 

die Lijmpens Donc ex uno et inter hereditatem domus de Lijeshout et 

hereditatem Hille K[?nu]ijts ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem 

dicte domus de Lijeshout et cum reliquo fine ad communem plateam insuper 

ex pecia terre dicti quondam Theoderici de Dunouwen sita in dicta 

parochia inter hereditatem quondam Marcelii Vos ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici de Wolfsvinckel ex alio tendente cum uno 

fine ad hereditatem Henrici dicti Theus et cum reliquo fine ad 

hereditatem Goeswini de Dunghe item ex pecia terre dicti quondam 

Theoderici de Dunouwen sita in dicta parochia inter hereditates Johannis 

Crabben ex utroque latere coadiacentes item ex pecia terre dicti quondam 

Theoderici de Dunouwen sita in dicta parochia inter hereditatem Henrici 

dicti Dircs ex uno et inter hereditatem Andree van der Heijmen ex alio 

item ex quodam prato dicti quondam Theoderici de Dunouwen sito in 

jurisdictione dicta dingbanc de Arle ad locum dictum Elsdungen inter 

hereditatem Everardi Mijs ex uno et inter hereditatem Johannis Kesselman 

Wautgeri dicti (dg: Wautgh) Wauthem Grieten et heredum quondam Willelmi 

de Geffen ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem dicte domus de 

Lijeshout et cum reliquo fine ad hereditatem Hermanni Claes soen item ex 

quodam prato dicti quondam Theoderici de Dunouwen sito in dicta 

jurisdictione dicta dingbanc de Arle iuxta locum dictum Bij den Laer 

inter hereditatem Godefridi van der Aahorst ex uno et inter hereditatem 

Willelmi de Kriekenbeke ex alio item ex quodam prato dicti quondam 

Theoderici de Dunouwen sito inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Theoderici van den Broecke de 

Rode et aliorum vicinorum de Stiphout ex alio atque ex pecia prati dicti 

quondam Theoderici de Dunouwen sita in dicta jurisdictione de Arle in 

loco dicto die Langhe Beemde inter hereditatem dicte domus de Lijeshout 

ex uno et inter hereditatem Godefridi Godevarts soen ex alio prout dicte 

hereditates ibidem site sunt et ad dictum quondam Theodericum de Dunouwen 

spectare consueverunt et quas hereditates predictas 

 

1183 f.194r. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 14-09-1403. 

 in crastino exaltationis sancte crucis: zaterdag 15-09-1403. 

 anno Domini Mo CCCCmo tercio mensis septembris die XV: 

  zaterdag 15-09-1403. 

 

BP 1183 f 194r 01 vr 14-09-1403. 

simul cum omnibus attinentiis et juribus ad premissa spectantibus in 

communitate ville de Lijeshout et in communitate villarum de Arle et de 

Beke prope Arle prout huiusmodi jura ad dictas hereditates de jure seu 

consuetudine spectant prenominatus Willelmus filius quondam Rutgeri de 

Erpe erga Johannem dictum Horst filium Johannis dicti Tijmmer maritum 

legitimum Cecilie filie quondam Theoderici de Dunouwen sue uxoris et 

dictam Ceciliam cum eodem tamquam cum suo tutore emendo acquisierat prout 

in litteris quas vidimus. Testes Dijnther et Broeder datum sexta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 194r 02 vr 14-09-1403. 

Vervolgens beloofde voornoemde Willelmus Spaercot aan voornoemde Willelmus 

zvw Rutgerus van Erpe en Henricus Stocke van Helmont dat hij voornoemde 

n-erfpacht van 6 mud rogge niet zal verkopen noch vervreemden, noch geheel 

noch deels zal bezwaren, zolang voornoemde Cecilia leeft, tenzij met 

instemming van voornoemde Willelmus zvw Rutgerus van Erpe en Henricus 



Bosch’ Protocol jaar 1403 06. 

 

107 

Stocke. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum ita actum sit ut immediate 

supra constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Willelmus 

Spaercot !super omnia dicto Willelmo filio quondam Rutgeri de Erpe et 

Henrico Stocke de Helmont quod ipse dictus Willelmus Spaercot antedictam 

paccionem sex modiorum siliginis non vendet nec alienabit (dg: nec) in 

parte vel in toto nec quovis modo obligabit quamdiu dicta Cecilia vitam 

ducet in humanis nisi hoc fuerit de consensu et voluntate (dg: dicti Wi 

predictorum) Willelmi filii quondam Rutgeri de Erpe et Henrici Stocke 

predictorum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 194r 03 vr 14-09-1403. 

Vervolgens ook beloofde voornoemde Willelmus Spaercot onder verband van 

voornoemde erfpacht van 6 mud rogge dat, indien van voornoemde Willelmus 

zvw Rutgerus van Erpe iets uitgewonnen wordt van voornoemde erfgoederen, 

die aan hem verkocht waren door voornoemde Johannes Horst en zijn vrouw 

Cecilia, dat dan voornoemde Willelmus Spaercot de schade daarvan zal 

vergoeden aan voornoemde Willelmus zvw Rutgerus. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum ita actum sit ut in primo 

contractu constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Willelmus Spaercot promisit sub obligatione dicte hereditarie paccionis 

sex modiorum siliginis dicte mensure si dicto Willelmo filio quondam 

Rutgeri de Erpe de predictis hereditatibus sibi a dicto Johanne Horst et 

Cecilia eius uxore venditis aliquid imposterum via juris evincetur (dg: 

quod hs qu. hoc dictus Willelmus Spa) quod extunc dictus Willelmus 

Spaercot dampna prefato Willelmo filio quondam Rutgeri inde evenientia 

aut eventura portabit et (dg: eidem Willelmo iamdicto reddere) eundem 

Willelmum iamdictum inde quitabit relevabit et indempnem observabit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 194r 04 za 15-09-1403. 

Willelmus Jordens soen van Scijnle verkocht aan Henricus zvw Henricus gnd 

sPersoens van Gestel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1405), gaande uit een kamp, gnd die Merendoncs Camp, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Eilde, tussen Johannes van den Hoevel Zerijs soen enerzijds en 

Marcelius gnd Zeel zvw Petrus van Zomeren en Henricus zvw hr Arnoldus van 

Ghemert priester anderzijds, met een eind strekkend aan Erenbertus van der 

Strijpt en met het andere eind aan (dg: Aleijdis wv) wijlen Denkinus Emmen 

soen. 

 

Willelmus Jordens soen de Scijnle hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Henrici dicti sPersoens de Gestel hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et pro 

primo termino a Remigii proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam 

ex quodam campo dicto die Merendoncs Camp sito in parochia de Scijnle ad 

locum dictum Eilde inter hereditatem Johannis van den Hoevel Zerijs soen 

ex uno et hereditatem Marcelii dicti Zeel (dg: Pet) filii quondam Petri 

de Zomeren et Henrici filii quondam domini Arnoldi de Ghemert presbitri 

ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem !Eremberti van der Strijpt 

et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Aleijdis relicte) quondam Denkini 

Emmen soen #ut dicebat# promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Roesmont ende 

Broeder datum in crastino exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1183 f 194r 05 za 15-09-1403. 

En voornoemde verkoper kan terugkopen gedurende 3 jaar ingaande Sint-

Remigius aanstaande (ma 01-10-1403) met 21 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde en met eventuele achterstallige termijnen. Zou hij binnen die 
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termijn niet terugkopen, dan zal de koper aan voornoemde verkoper zoveel 

geld betalen dat dat geld samen met de zojuist genoemde som {= 21 nieuwe 

Gelderse gulden} oploopt tot 20 Hollandse gulden van wijlen graaf 

Willelmus. {Ik begrijp dit als volgt: de pacht is verkocht voor 21 nieuwe 

Gelderse gulden, maar de koper moet net zoveel bijbetalen dat de koopsom 20 

Hollandse gulden wordt}. Opgesteld in de kamer van de klerken van de stad 

Den Bosch in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Godefridus van Rode 

en Arnoldus Rover Boest. 

 

A. 

Et poterit dictus venditor redimere infra spacium trium annorum (dg: 

ultir) ultra festum sancti Remigii nunc proximum futurum sequentium cum 

XXI florenis novis Gelrie seu valorem et cum arrestadiis si qui! fuit 

tali conditione si non redimeret infra dictum tempus quod tunc emptor 

exsolvet dicto venditori (dg: XX florenos Hollandie) tantam pecuniam ut 

ipsa pecunia unacum summa immediate precedente se extendat ad viginti 

florenos Hollandie comitis quondam ducis Willelmi anno Domini Mo CCCCmo 

tercio mensis septembris die XV hora none presentibus in camera 

clericorum opidi de Buscoducis (?dg: Godefridus) dictis scabinis magistro 

Godefrido de Rode et Arnoldo Rover Boest datum supra. S. Ghemert. 

 

BP 1183 f 194r 06 za 15-09-1403. 

Johannes van den Bosch de jongere beloofde aan Johannes van Colen, tbv hem 

en Gerardus Wilde, 240 Gelderse gulden, 9 botdrager of de waarde voor elke 

Gelderse gulden gerekend, een helft te betalen na maning en de andere helft 

met Sint-Martinus aanstaande (zo 11-11-1403). 

 

Johannes van den Bosch junior promisit super omnia Johanni de Colen ad 

opus sui et ad opus Gerardi Wilde seu ad opus alterius eorundem CC gulden 

Gelrie ende XL #gulden Gelrie# scilicet IX botdrager seu valorem pro 

quolibet Gelre gulden computato (dg: ad) mediatim ad voluntatem et 

mediatim Martini hyemalis proxime futurum persolvendos. Testes Danijel et 

Broeder datum in crastino exaltationis sancte crucis. 

 

BP 1183 f 194r 07 zo 16-09-1403. 

Rogerus van Doerne verpachtte aan Theodericus Didden soen van den Velde 

zijn hoeve, gnd het Goed van Ghempe, in Aalst bij Eindhoven, in de dingbank 

van Gestel, uitgezonderd een beemd in Gestel gelegen voor de plaats gnd dat 

Hoppenvelt, voor een periode van 6 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 

03-06-1403), te pachters recht “te half toele”. Theodericus zal de goederen 

met eigen zaaigoed bezaaien, zonder kosten voor Rogerus. Theodericus zal 

elk jaar met Lichtmis aan Rogerus 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

betalen. Theodericus zal elk jaar met Pasen aan aan Rogerus 6 kapoenen 

geven. Theodericus zal de gebouwen onderhouden van dak en wanden te 

pachters recht. Theodericus zal elk jaar op de gebouwen 12 vimmen stro 

dekken, waarbij Rogerus de arbeiders zal betalen en Theodericus hen zal hen 

te eten geven. Zou in enig jaar op de hoeve niet zoveel stro groeien, dan 

zullen Rogerus en Theodericus het tekort voor gezamenlijke rekening kopen. 

Zou er enig jaar iets op de hoeve moeten worden gebouwd {f.195v} zal zal 

Rogerus het hout en ijzerwerk leveren, zal Theodericus de timmerman 

gedurende 3 weken te eten geven en zal Rogerus de timmerman betalen. 

Theodericus zal de molenaar van de watermolen van Rogerus, die naast de 

hoeve staat, elk jaar voor een half jaar te eten geven. Theodericus zal de 

koeken die resteren van de helft van de uit te persen olie in de oliemolen 

van Rogerus en Godefridus van Gempe hebben en geven aan de beesten die 

gemeenschappelijk van Rogerus en Theodericus zijn. Theodericus zal aan de 

dijken die bij de hoeve horen werken zoals Godefridus van Gempe. 

Theodericus zal elk jaar aan Rogerus in Den Bosch een zeinde brengen. Alle 

beesten op de hoeve zullen voor de helft van Rogerus zijn en voor de andere 

helft van Theodericus, uitgezonderd de ganzen en hoenderen. Theodericus zal 



Bosch’ Protocol jaar 1403 06. 

 

109 

elk jaar aan Rogerus ½ mud mout geven9. Slechts één brief voor Rogerus. 

 

Rogerus de Doerne (dg: bona sua dictum) #mansum suum dictum tGoet# de 

Ghempe situm in parochia de A#e#lst prope Eijndoven in jurisdictione de 

Gestel cum attinentiis dictorum bonorum singulis et universis excepto et 

dicto Rogero reservato quodam prato sito in parochia predicta ante locum 

dictum dat Hoppenvelt prout huiusmodi (dg: bo) #mansus# cum suis 

attinentiis (dg: ad ip) dicto prato semper excepto ad dictum Rogerum 

pertinet pro presenti ut dicebat dedit Theoderico Didden soen van den 

Velde ab eodem ad spacium sex annorum festum penthecostes proxime 

preteritum sine medio sequentium possidendum habendum et colendum ad jus 

coloni quod exponetur te half toele ut dicebat conditionibus sequentibus 

primo videlicet quod dictus Theodericus dicta bona dictis sex annis 

durantibus #cum# suis propriis seminibus bene seminabit absque expensis 

Rogeri predicti item quod dictus (dg: Rogerus quolibet) Theodericus 

quolibet dictorum sex annorum dabit dicto Rogero XII novos Gelre gulden 

vel valorem purificationis item quod dictus Theodericus dabit dicto 

Rogero quolibet dictorum sex annorum sex capones pasche item quod dictus 

Theodericus edificia dicti mansi dicto spacio pendente tenebit in bona 

dispositione de tecto et parietibus ad jus coloni item quod dictus 

Theodericus teget supra edificia dicti mansi quolibet dictorum sex 

annorum XII vijmas straminum ?scilicet dictus Rogerus premiabit operarios 

scilicet dictus Theodericus illos nutriet hoc addito si in aliquo anno 

dictorum sex annorum [super] predictum mansum non crever[int] tot 

stramina quod tunc dictus Rogerus #et Theodericus# (dg: ?illa) defectum 

illorum sub eorum communibus [expensis] ement et adimplebunt et si in 

aliquo dictorum sex annorum aliquid supra predictum mansum fuerit 

edificandum 

 

1183 f.194v. 

 in profesto Lamberti: zondag 16-09-1403. 

 in crastino Lamberti: dinsdag 18-09-1403. 

 

BP 1183 f 194v 01 zo 16-09-1403. 

quod tunc dictus Rogerus tradet et deliberabit ligna et ferra ad 

huiusmodi edificia nocia et dictus Theodericus carpentarium ibidem 

edificantem enutriet (dg: per) quolibet dictorum sex annorum per tres 

septimanas et (dg: d...) non ultra et dictus Rogerus ipsum carpentarium 

premiabit item quod dictus Theodericus molendinarium molendini aquatilis 

dicti Rogeri juxta dictum mansum consistentis quolibet dictorum sex 

annorum enutriet ad spacium dimidii anni item quod dictus Theodericus 

(dg: habebit) cuncta cocken relinquenda de #medietate# oleo in (dg: 

dicto) molendino olei (dg: extorquendo) dicti Rogeri #{in margine 

sinistra:} et Godefridi de# #Gempe# extorquendo habebit et convertet ad 

usum bestiarum dictorum Rogeri et Theoderici co[mmunium] in dicto manso 

consistentium item quod dictus Theodericus dicto spacio pendente (dg: 

labo) laborabit in aggeribus ad dictum mansum spectantibus similiter 

Godefrido de Gempe item quod dictus Theodericus quolibet dictorum sex 

annorum portabit dicto Rogero in Busco unam decentem curialitatem seijnde 

vocatam item quod omnes bestie que erunt dicto spacio pendente supra 

mansum predictum erunt mediatim dicti Rogeri et mediatim dicti Theoderici 

#exceptis ancis et pullis# item quod dictus Rogerus quolibet dictorum sex 

annorum dabit dicto Theoderico dimidium modium brasii (dg: pron) et 

secundum istas conditiones promisit super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit. Testes Dijnther et 

Willelmus datum in profesto Lamberti. Et erit tantum una pro Rogero. 

 

BP 1183 f 194v 02 di 18-09-1403. 

Johannes Muijl zvw Johannes Muijl van Os verkocht aan Gerardus Vilt zvw 

                         
9 Er staat: “Rogerus zal elk jaar aan Theodericus ½ mud mout geven”. 
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Gerardus Vilt van Ussen, tbv Agnes en Elizabeth nkv mr Johannes Mersman, 

een n-erfcijns van 40 schelling geld, met H.Maria-Hemelvaart te betalen, 

gaande uit een kamp van voornoemde verkoper, in Oss, terplaatse gnd in den 

Verghart, tussen Andreas Vos enerzijds en de gemene sloot van Oss 

anderzijds, reeds belast met 7½ penning cijns aan de kerkfabriek van Oss, 

een b-erfcijns van 20 schelling paijment aan de H.Geest in Oss en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, aan Arnoldus Mersman. Zou een van beide 

natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat haar 

helft naar de ander. Zoouden beide overlijden zonder wettig nageslacht dan 

gaat de erfcijns naar naar de naaste erfgenamen van voornoemde mr Johannes 

Mersman. 

 

Johannes Muijl filius quondam Johannis Muijl de Os hereditarie vendidit 

Gerardo Vilt filio quondam Gerardi Vilt de Ussen #ad opus Agnetis et 

Elizabeth puerorum #{in margine sinistra:} X naturalium magistri Johannis 

Mersman (dg: ab eodem et)# hereditarium censum quadraginta solidorum 

monete solvendum hereditarie assumptionis Marie ex quodam campo (dg: sit) 

dicti venditoris sito in parochia de Os in loco dicto in den Verghart 

inter hereditatem Andree Vos ex uno et inter communem fossatum opidi de 

Os ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis septem et dimidio denariis census (dg: 

ecl) fabrice ecclesie de Os et hereditario (dg: pacc) censu viginti 

solidorum pagamenti mense sancti spiritus in Os atque hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis Arnoldo Mersman annuatim exinde 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere tali conditione si contingat 

alteram dictarum Agnetis et Elizabeth absque prole legitima (dg: mori) ab 

ea generanda superviva remanente mori quod extunc portio decedentis ad 

aliam (dg: superviv) earundem Agnetis et Elizabeth supervivam remanentem 

succedet et hereditario jure devolvetur si autem contingat dictas Agnetem 

et Elizabeth ambas mori absque prole legitima ab eis generanda superviva 

remanente quod extunc dictus hereditarius census ad proximores heredes 

(dg: di) dicti magistri Johannis Mersman (dg: phi) pleno hereditario jure 

succedet et devolvetur. (dg: testes Scilder) Testes Dijnther et Scilder 

datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1183 f 194v 03 di 18-09-1403. 

Elizabet wv Henricus van Lijt wollenklerenwever droeg over aan de 

secretaris, tbv haar dochters Elizabet, Eefsa, Metta en Gertrudis, haar 

vruchtgebruik10,11 in (1) een huis en erf van wijlen voornoemde Henricus, in 

Den Bosch, in een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de plaats 

gnd Windmolenberg, tussen voornoemde plaats gnd Windmolenberg enerzijds en 

erfgoed van Petrus Raven anderzijds, strekkend vanaf eerstgenoemde straat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Willelmus van Volkel, (2) een huis en erf, 

staande aan het einde van eerstgenoemd erfgoed. 

 

Elizabet relicta quondam Henrici de Lijt textoris laneorum (dg: u) cum 

tutore usufructum sibi competentem in domo et area dicti quondam Henrici 

sita in Buscoducis in vico tendente a vico Hijnthamensi versus locum 

dictum Wijnmolenberch inter dictum locum Wijnmoelenberch vocatum ex uno 

et inter hereditatem Petri Raven ex alio tendente a primodicto vico 

retrorsum ad hereditatem Willelmi de Volkel (dg: simul) atque in domo et 

area ad finem primodicte hereditatis consistente (dg: ?ut inter 

hereditatem dicti Willelmi) ut ipsa dicebat legitime supportavit #mihi ad 

opus# Elizabet Eefse Mette et Gertrudi! suis! filiabus! promittens cum 

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

Testes datum supra. 

 

                         
10 Zie → BP 1184 f 303v 05 wo 17-03-1406, zelfde overdracht van vruchtgebruik in (1). 
11 Zie → BP 1184 f 303v 06 do 18-03-1406, verkoop van het deel van Eefsa, Metta en Gertrudis 
aan hun zuster Elizabeth. 
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BP 1183 f 194v 04 di 18-09-1403. 

Johannes van Ghemert zvw Johannes Henrics soen beloofde aan zijn broer 

Hessello 100 nieuwe Gelderse gulden geld van wijlen hr Willelmus hertog van 

Gelre of de waarde, met Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Johannes de Ghemert filius quondam Johannis Henrics soen promisit super 

omnia Hesselloni suo fratri centum nuwe Gelre gulden monete (dg: domini) 

quondam domini Willelmi ducis Gelrie seu valorem a purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 194v 05 di 18-09-1403. 

Voornoemde Johannes van Ghemert beloofde aan zijn broer Ghisbertus 100 

nieuwe Gelderse gulden van wijlen hr Willelmus hertog van Gelre of de 

waarde, met Lichtmis over twee jaar (di 02-02-1406) te betalen. 

 

Dictus Johannes de Ghemert promisit super omnia Ghisberto suo fratri 

centum nuwe Gelre gulden ut supra a purificationis proxime futuro ultra 

duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 194v 06 di 18-09-1403. 

Katherina wv Petrus zvw Johannes van Helmont droeg over aan haar zoon 

Johannes, tbv hem en Willelmus, Petrus, Arnoldus, Hilla, Elizabeth en 

Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen Petrus, haar vruchtgebruik in 

een b-erfpacht12 van 2 mud 2 lopen rogge, maat van Asten, die Ywanus gnd 

Weijn zvw Marcelius Houbraken beloofd had aan Petrus zvw Johannes van 

Helmont, met Lichtmis in de villa van Asten te leveren, gaande uit (1) een 

akker lands, gnd die Langhe Acker, in Asten, ter plaatse gnd Brasel, tussen 

erfgoed van hr Ywanus gnd Weijn priester enerzijds en kinderen gnd van der 

Beersdonc anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Waterlaet en 

met het andere eind aan Marcelius van Vossel, (2) een stuk land, gnd dat 

Stertstucke, in Asten, ter plaatse gnd Brasel, tussen erfgoed van 

voornoemde kinderen van der Beersdonc enerzijds en een weg gnd den 

Gruenwech behorend aan voornoemde Marcelius van Vossel en Henricus gnd 

Snider anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Wijerberch, aldaar, tussen 

voornoemde Marcelius van Vossel enerzijds en een weg van de naburen aldaar 

anderzijds, met beide einden strekkend aan erfgoederen van voornoemde hr 

Ywanus. {Mogelijk een niet afgewerkt contract}. 

 

Katherina relicta quondam Petri filii quondam Johannis de Helmont cum 

tutore usufructum sibi competentem in hereditaria paccione duorum 

modiorum (dg: siliginis) et duorum lopinorum siliginis mensure de Asten 

quam Ywanus dictus Weijn filius quondam Marcelii Houbraken promisit se 

daturum et soluturum dicto Petro filio quondam Johannis de Helmont 

hereditarie purificationis et in villa de Asten traditurum ex agro terre 

dicto die Langhe Acker sito in parochia de Asten in loco dicto Brasel 

inter hereditatem domini Ywani dicti Weijn presbitri ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum van der Beersdonc ex alio tendente cum uno 

fine ad locum dictum Waterlaet et cum reliquo fine ad hereditatem 

Marcelii de Vossel item ex pecia terre dicta dat Stertstucke sita in 

parochia et loco predictis inter hereditatem dictorum liberorum van der 

Beersdonc ex uno (dg: et inter) et inter viam dictam den Gruenwech 

spectantem ad dictum Marcelium de Vossel et Henricum dictum Snider ex 

alio atque ex pecia terre dicta die Wijerberch sita ibidem inter 

hereditatem dicti Marcelii de Vossel ex uno et inter quandam viam 

vicinorum ibidem ex alio tendente cum utroque fine ad hereditates dicti 

domini Ywani prout in litteris legitime supportavit Johanni suo filio ad 

opus sui et ad opus Willelmi Petri Arnoldi Hille (dg: Katherine) 

Elizabeth et Katherine liberorum dictorum Katherine et quondam Petri 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

                         
12 Zie → BP 1183 f 195r 02 di 23-10-1403, verkoop van de erfpacht. 
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sui deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 194v 07 di 18-09-1403. 

Katherina wv Petrus zvw Johannes van Helmont droeg over aan haar zoon 

Johannes, tbv hem en zijn zuster Elizabeth, haar vruchtgebruik in (1) alle 

goederen, die aan haar voornoemde kinderen Johannes en Elizabeth gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Petrus resp. aan hen zullen komen na 

overlijden van hun voornoemde moeder Katherina, (2) alle goederen van 

wijlen voornoemde Petrus, waarin hij was overleden. 

 

Katherina relicta quondam Petri filii quondam Johannis de Helmont cum 

tutore usufructum sibi quovis modo competentem in omnibus bonis que 

Johanni et Elizabeth suis liberis de morte dicti quondam Petri 

successione hereditaria! advoluta sunt et post mortem dicte Katherine 

earum matris successione hereditaria! advolventur in omnibus bonis dicti 

quondam Petri (dg: quem dicti Katherina et quondam Petrus) in quibus ipse 

decessit et que post se reliquit quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat legitime supportavit dicto Johanni #sui filio# ad opus sui et 

ad opus dicte Elizabeth sue sororis promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: Danijel 

et) Uden et Danijel datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1183 f 194v 08 di 18-09-1403. 

Voornoemde Johannes zvw Petrus zvw Johannes van Helmont vroeg aan zijn 

voornoemde moeder Katherina toestemming te mogen gaan buiten het huis, de 

leefgemeenschap en de kosten van zijn voornoemde moeder Katherina en zij 

verleende hem die toestemming door hem te emanciperen. 

 

Dictus Johannes petiit licentiam a dicta Katherina sua matre quatenus 

daret sibi licentiam (dg: essendi et) exeundi #et essendi extra# domum 

convictum et expensos dicte Katherine sue matris iuxta modum et formam in 

emancipatione fieri solitos et consuetos dictaque Katherina favens 

precibus dicti Johannis sui filii dedit sibi licenciam plenam eundi et 

essendi extra etc ipsum debite a se emancipando. Testes datum supra. 

 

1183 f.195r. 

 in crastino Lamberti: dinsdag 18-09-1403. 

 in die Severini: dinsdag 23-10-1403. 

 quinta post Lamberti: donderdag 20-09-1403. 

 

BP 1183 f 195r 01 di 18-09-1403. 

Arnoldus Bruijsten zvw Johannes Bruijsten beloofde aan Mechtildis dvw 

Henricus Gheerlecs begijn van het Groot Begijnhof in Den Bosch 16 Franse 

kronen na maning te betalen. 

 

Arnoldus Bruijsten filius quondam Johannis Bruijsten promisit super omnia 

Mechtildi filie quondam Henrici Gheerlecs beghine maioris curie 

beghinarum in Busco XVI Vrancrijcs cronen ad monitionem et voluntatem 

persolvendos. Testes Scilder et Danijel datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1183 f 195r 02 di 23-10-1403 {aanvankelijk wo 19-09-1403}. 

Johannes zvw Petrus zvw Johannes de Helmont verkocht aan Mechtildis van der 

Heze dvw Henricus die Leeuwe wv Gerardus die Vos van Orscot een b-erfpacht13 

van 2 mud 2 lopen rogge, maat van Asten, welke pacht Ywanus gnd Weijn zvw 

Marcelius van Houbraken beloofd had aan wijlen voornoemde Petrus zvw 

Johannes van Helmont, met Lichtmis in Asten te leveren, gaande uit (1) een 

akker lands gnd die Lage Acker, in Asten, ter plaatse gnd Brasel, tussen hr 

Ywanus gnd Weijn priester enerzijds en kinderen gnd van der Beersdonc 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Waterlaet en met het 

                         
13 Zie ← BP 1183 f 194v 06 di 18-09-1403, overdracht vruchtgebruik in deze erfpacht. 



Bosch’ Protocol jaar 1403 06. 

 

113 

andere eind aan Marcelius van Vossel, (2) een stuk land, gnd dat 

Stertstucke, in Asten, ter plaatse gnd Brasel, tussen voornoemde kinderen 

van der Beersdonc enerzijds en een weg gnd die Gruenwech behorend aan 

voornoemde Marcelius van Vossel en Henricus gnd Snider anderzijds, (3) een 

stuk land gnd die Wijerberch, aldaar, tussen voornoemde Marcelius van 

Vossel enerzijds en een weg van de naburen aldaar anderzijds, met beide 

einden strekkend aan erfgoederen van voornoemde hr Ywanus, (4) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Asten, met Lichtmis in Asten te 

leveren, gaande uit een akker lands, gnd die Halsacker, in Asten, ter 

plaatse gnd Omel, tussen Johannes zvw Johannes van Helmont enerzijds en 

Johannes zv Metta van Omel anderzijds, welke laatstgenoemde pacht Johannes 

van Weert gekocht had van Ywanus gnd Weijn zvw Marcelius van Houbraken, 

welke eerstgenoemde pacht aan eerstgenoemde Johannes en zijn broers en 

zusters Willelmus, Petrus, Arnoldus, Hilla, Elizabeth en Katherina, kv 

voornoemde wijlen Petrus zvw Johannes van Helmont, gekomen was na 

overlijden van voornoemde Petrus, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Petri (dg: de Helmont) filii quondam Johannis de 

Helmont hereditariam paccionem duorum modiorum et duorum lopinorum 

siliginis mensure de Asten quam paccionem Ywanus dictus Weijn filius 

quondam Marcelii de Houbraken promisit se daturum et soluturum dicto 

quondam Petro filio quondam Johannis de Helmont hereditarie 

purificationis et in Asten traditurum ex agro terre dicto die Lage Acker 

sito in parochia de Asten in loco dicto Brasel inter hereditatem domini 

Ywani dicti Weijn presbitri ex uno et hereditatem liberorum {hier staan: 

..} dictorum van der Beersdonc ex alio tendente cum uno fine ad locum 

dictum Waterlaet et cum reliquo fine ad hereditatem Marcelii de Vossel 

item ex pecia terre dicta dat Stertstucke sita in parochia et loco 

predictis inter hereditatem dictorum liberorum van der Beersdonc ex uno 

(dg: et inter) et inter viam dictam die Gruenwech spectantem ad dictum 

Marcelium de Vossel et Henricum dictum Snider ex alio atque ex pecia 

terre dicta die Wijerberch sita ibidem inter hereditatem dicti Marcelii 

de Vossel ex uno et inter quandam viam vicinorum ibidem ex alio tendente 

cum utroque fine ad hereditates dicti domini Ywani prout in litteris 

#{Hier invoegen wat verderop staat, door een lijn met deze plek 

verbonden}# #ut dicebat# et quam paccionem primodictus Johannes sibi et 

(dg: Elizabeth hereditarie) Willelmo Petro et Arnoldo suis fratribus et 

Hille Elizabeth et Katherine suis sororibus liberis antedicti quondam 

Petri filii quondam Johannis de Helmont de morte eiusdem quondam Petri 

successione advolutam #et quam paccionem nunc ad se spectare dicebat# 
?esse dicebat hereditarie vendidit Mechtildi van der Heze filie quondam 

Henrici die Leeuwe relicte quondam Gerardi die Vos de Orscot supportavit 

cum litteris et jure promittens (dg: super et cum eo Katherina sua mater 

relicta dicti quondam Petri cum tutore indivisi) super omnia #habita et 

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

et dictorum liberorum dicti quondam Petri filii quondam Johannis de 

Helmont et quorumcumque (dg: eiusdem quondam Johannis d) heredum eorundem 

liberorum et dicti quondam Petri sui patris deponere #et sufficientem 

facere etc# (dg: et ad maiorem securitatem solutionis premissorum 

primodictus Johannes) 

{dit hierboven invoegen}: {in margine sinistra: atque} hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Asten solvenda hereditarie 

purificationis et in Asten tradenda ex quodam agro terre dicto communiter 

die Halsacker sito in parochia de Asten ad locum dictum Omel inter 

hereditatem Johannis filii quondam (dg: de) Johannis de Helmont ex uno et 

hereditatem Johannis filii Mette de Omel ex alio quam paccionem jamdictam 

Johannes de Weert erga Ywanum dictum Weijn filium quondam Marcelii de 

Houbraken emendo acquisierat prout in litteris (dg: dictis Mechtildi et 

Petro ad pignus imposuit hereditarie obligavit promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem in jamdicta paccione existentem 

deponere et sufficientem facere !Danijel et Scilder datum quarta post 
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exal Lamberti et) Testes Coptiten et Heijme datum in die Severini. (dg: 

Tradetur littera #sibi# Willelmo de Hamvelt calcariatori). 

 

BP 1183 f 195r 03 di 23-10-1403. 

(dg: Arnoldus van den Gheer van Helmont verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Arnoldus van den Gheer de Helmont prebuit et reportavit. Testes 

datum supra). 

 

BP 1183 f 195r 04 di 23-10-1403. 

Willelmus van Hamvelt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus de Hamvelt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 195r 05 di 18-09-1403. 

Johannes zv Johannes van Audenhoven verkocht aan Johannes Bresser de helft 

van 2 bunder beemd, die waren van voornoemde Johannes van Audenhoven en die 

nu aan eerstgenoemde Johannes behoren, in Oirschot, in de herdgang van 

Spoordonk, ter plaatse gnd Wippenhout, ter plaatse gnd Tijmmerdoncs Mortel, 

tussen Willelmus bv eerstgemoemde Johannes enerzijds en Cristianus die 

Blezer anderzijds, belast met de helft van de hertogencijns die uit geheel 

voornoemde 2 bunder moet worden betaald en de helft van 4 pond paijment die 

uit geheel voornoemde twee bunder moeten worden betaald aan de heer van 

Helmond. 

 

Johannes filius Johannis de Audenhoven medietatem duorum bonariorum prati 

que fuerant dicti Johannis de Audenhoven nunc ad primodictum Johannem 

spectantium sitorum in parochia de Oerscot in pastoria de Spoerdonc #in# 

(dg: ad) loco dicto (verbeterd uit: locum dictum) Wippenhout ad locum 

dictum Tijmmerdoncs Mortel inter hereditatem Willelmi fratris primodicti 

Johannis ex uno et inter hereditatem Cristiani die Blezer ex alio in ea 

quantitate qua ibidem !sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Bresser promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: medietate #census domini ducis# quatuor librarum pagamenti 

que #quatuor libre# ex dictis duobus integris bonariis prati domino de 

Helmont annuatim exinde de jure sunt solvende ut dicebat) medietate 

census domini ducis #qui ex dictis duobus integris bonariis solvendus est 

annuatim# (dg: qui dct) atque medietate quatuor librarum pagamenti (dg: 

#domino de Helmont# qui census !qui census domini nostri ducis ..) que 

quatuor libre ex dictis duobus integris bonariis domino de Helmont 

annuatim de jure sunt solvende ut dicebat. Testes Scilder et Broeder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 195r 06 di 18-09-1403. 

Voornoemde Johannes Bresser beloofde aan eerstgenoemde Johannes 40 nieuwe 

Gelderse gulden geld van hertog Willelmus of de waarde met Pasen aanstaande 

(zo 30-03-1404) te betalen. 

 

Dictus Johannes Bresser promisit super omnia (dg: di) primodicto Johanni 

XL nuwe Gelre gulden monete ducis Willelmi seu valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 195r 07 do 20-09-1403. 

Willelmus zvw Willelmus die Heze droeg over aan Egidius zvw Walterus 

Wellens van Groet Lijt 2/3 deel van een hofstad, huis en tuin, in Groot 

Lith, tussen Godefridus Meijssen soen enerzijds en Willelmus zvw Willelmus 

van Heze anderzijds, welk 2/3 deel aan eerstgenoemde Willelmus was verkocht 

door Willelmus zvw Bernardus van Overmeer en Arnoldus gnd Pouwels zvw 
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Arnoldus Meijssen soen. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi die Heze duas tercias partes domistadii 

domus et orti sitorum in parochia de Groet Lijt inter hereditatem 

Godefridi Meijssen soen ex uno et hereditatem Willelmi filii quondam 

Willelmi de Heze ex alio venditas primodicto Willelmo a Willelmo filio 

quondam Bernardi de Overmeer et Arnoldo dicto Pouwels filio quondam 

Arnoldi Meijssen soen prout in litteris hereditarie supportavit Egidio 

filio quondam Walteri Wellens de Groet Lijt cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Nijcholaus et Broeder datum quinta post Lammberti. 

 

BP 1183 f 195r 08 do 20-09-1403. 

Willelmus zvw Willelmus gnd Bastart van Bucstel droeg over aan Andreas 

Hoppenbrouwer met ....... [z/d]vw Arnoldus Lemkens een b-erfpacht van 9 

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

uit (1) 14 lopen roggeland, in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren, tussen 

Ghisbertus snijder enerzijds en Johannes zv Wautgherus van Casteren 

anderzijds, (2) 1½ bunder broekland van een kamp gnd die Hoesschen Camp, 

welk kamp gelegen is tussen Walterus Colen soen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (3) het deel, dat aan Lambertus Diebout zvw Ghisbertus Diebout 

behoorde in de watermolen van Casteren en uit een huis, hofstad en tuin van 

voornoemde Lambertus, ter plaatse gnd Casteren, tussen kvw Josep van 

Casteren enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht eerstgenoemde 

Willelmus gekocht had van voornoemde Lambertus Diebout zvw Ghisbertus. 

 

Willelmus filius quondam Willelmi dicti Bastart de Bucstel hereditariam 

paccionem novem sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex XIIII lopinatis terre 

siliginee sitis in parochia de Bucstel ad locum dictum Casteren inter 

hereditatem Ghisberti sartoris ex uno et hereditatem Johannis filii 

Wautgheri de Casteren ex alio atque ex uno et dimidio bonariis paludis 
?cuiusdam campi dicti die Hoesschen Camp qui campus situs est inter 

hereditatem Walteri Colen soen ex uno et communitatem ex alio atque de et 

ex tota parte et omni jure ad Lambertum Diebout filium quondam Ghisberti 

Diebout !in molendino aquatili de Casteren atque de et ex domo domistadio 

et orto dicti Lamberti sitis in dicto loco Casteren vocato inter 

hereditatem liberorum quondam Josep de Casteren ex uno et communem 

plateam ex alio quam paccionem primodictus Willelmus erga dictum 

Lambertum [Die]bout filium quondam Ghisberti emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Andree Hoppenbrouwer cum ....... 

fili[o/a] quondam Arnoldi Lemkens cum litteris et jure 

 

1183 f.195v. 

 quinta post Lamberti: donderdag 20-09-1403. 

 

BP 1183 f 195v 01 do 20-09-1403. 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dijnther et Coptiten datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1183 f 195v 02 do 20-09-1403. 

Nijcholaus Maes soen van Empel verkocht aan Arnoldus Hake drie koeien en 3 

kalveren, en de verkoper zal die beesten te schattinge onderhouden. Zodra 

de koper hiervan 19 nieuwe Gelderse gulden zal hebben ontvangen zullen de 

beesten en hun nageslacht voor een helft van voornoemde verkoper zijn en 

voor de andere helft van voornoemde koper. Voornoemde Nijcholaus zal elk 

jaar van elke koe een kalf voeden. 

 

Nijcholaus Maes soen de Empel legitime vendidit Arnoldo Hake tres vaccas 

tres vitulos promittens (dg: waran) super omnia warandiam tali conditione 

quod dictus venditor dictas bestias tenebit ad jus stabilitionis quod 
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exponetur te scettinghen ita videlicet quod cum dictus emptor de 

premissis et deinde proveniendis ac enutriendis perceperit et levaverit 

XIX novos Gelre !extunc predicte bestie erunt mediatim dicti venditoris 

et mediatim dicti emptoris hoc adiuncto quod dictus Nijcholaus de 

qualibet dictarum vaccarum quolibet anno (dg: dictorum) trium annorum 

proxime futurorum enutriet unum vitulum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 195v 03 do 20-09-1403. 

Johannes zvw Arnoldus van Stripe verkocht aan Jacobus van Blakenbroec zvw 

Johannes zijn helft in (1) 1 zesterzaad roggeland, in Beek bij Aarle, ter 

plaatse gnd opten Passe, tussen erfgoed van het klooster van Hoedonc 

enerzijds en erfgoederen van voornoemd klooster en andere naburen aldaar 

anderzijds, met een eind strekkend aan een erfgoed, gnd die Cloet, behorend 

aan Lucas Meeus soen, (2) 1 lopen roggeland, in Beek bij Aarle, ter plaatse 

gnd opten Rake, tussen kvw Arnoldus die Cuper enerzijds en voornoemde 

Jacobus van Blakenbroec anderzijds, belast met de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Stripe medietatem ad se spectantem in 

(dg: pe) una sextariata terre siliginee sita in parochia de Beke prope 

Arle #ad locum dictum opten Passe# inter hereditatem conventus de Hoedonc 

ex uno et hereditates dicti conventus et quorundam vicinorum ibidem ex 

alio tendente cum uno fine ad quandam hereditatem dictam die Cloet 

spectantem ad Lucam (dg: f) Meeus soen atque in una lopinata terre 

siliginee sita in dicta parochia ad locum dictum opten Rake inter 

hereditatem liberorum quondam Arnoldi die Cuper ex uno et hereditatem 

Jacobi van Blakenbroec ex alio prout ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Jacobo van Blakenbroec (dg: promittens) filio 

quondam Johannis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes Danijel et 

Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 195v 04 do 20-09-1403. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus van Stripe droeg over aan Jacobus van 

Blakenbroec de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, 

die voornoemde Jacobus beloofd had met Lichtmis in Beek bij Aarle te 

leveren aan Johannes zvw Arnoldus van Stripe voor één helft en voor de 

andere helft aan Sophija wv Rodolphus gnd Roef Fijen soen wv Arnoldus 

Kampart en Arnoldus en Henricus, kv voornoemde Sophija en wijlen Arnoldus 

Kampart, gaande uit (1) een stuk land, 1 lopen rogge groot, in Beek bij 

Aarle, tussen Arnoldus Cuper enerzijds en voornoemde Jacobus anderzijds, 

(2) een stuk land, 1 zester rogge groot, in Beek bij Aarle, tussen erfgoed 

van het klooster van Hoedonc enerzijds en Lucas Meeus soen van Beke 

anderzijds. 

 

Dictus Johannes medietatem (dg: hereditates) hereditarie paccionis unius 

modii siliginis mensure de Helmont quam Jacobus de Blakenbroec promisit 

se daturum et soluturum Johanni filio quondam Arnoldi de Stripe et 

Sophije filie quondam Rodolphi dicti Roef Fijen soen relicte quondam 

Arnoldi Kampart Arnoldo et Henrico liberis dictorum Sophije et quondam 

Arnoldi (dg: La) Kampart hereditarie purificationis scilicet mediatim 

dicto Johanni et mediatim Sophije Arnoldo et Henrico predictis !ex 

hereditarie purificationis et in parochia de Beke prope Arle traditurum 

et soluturum de et ex pecia terre unum lopinum siliginis in semine 

capiente sita in dicta parochia inter hereditatem Arnoldi Cuper ex uno et 

hereditatem dicti Jacobi ex alio atque de et ex pecia terre unum 

sextarium siliginis in semine capiente sita in dicta parochia inter 

hereditatem conventus de Hoedonc ex uno et hereditatem Luce Meeus soen de 

Beke ex alio prout ibidem sunt situate prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Jacobo cum litteris et jure promittens super omnnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 195v 05 do 20-09-1403. 

Willelmus van Derentheren droeg over aan Henricus die Meijer van Venloen 

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

leveren, gaande uit een b-erfpacht van 15 lopen rogge, die Willelmus 

Ghelden met Lichtmis moest leveren aan Mathijas van Mierde, gaande uit (1) 

een stuk land, in Venloen, tussen Petrus gnd Gheerwijns enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in Venloen, tussen Henricus 

Pigghen enerzijds en Petrus Cleijnarts anderzijds, met een eind strekkend 

aan Petrus gnd Cleijnarts, (3) 3 bunder heideland, in Venloen, tussen 

Petrus Gheerwijns enerzijds en Walterus Loeders anderzijds, welke pacht van 

½ mud voornoemde Willelmus van Derentheren gekocht had van voornoemde 

Mathijas van Mierde. 

 

Willelmus de Derentheren hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam de et ex annua et hereditaria paccione XV lopinorum siliginis 

quam paccionem XV lopinorum siliginis Willelmus Ghelden Mathije de Mierde 

solvere tenebatur termino solutionis predicto de et ex pecia terre sita 

in parochia de Venloen inter hereditatem Petri dicti Gheerwijns ex uno et 

communem plateam ex alio atque de et ex pecia terre sita in dicta 

parochia inter hereditatem Henrici Pigghen ex uno et Petri Cleijnarts ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem Petri dicti Cleijnarts atque de 

et ex tribus bonariis terre mericalis sitis in dicta parochia inter 

hereditatem Petri Gheerwijns ex uno et Walteri Loeders ex alio quam 

paccionem dimidii modii siliginis dicte mensure dictus Willelmus de 

Derentheren erga dictum Mathijam de Mierde emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico die Meijer de Venloen cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 195v 06 do 20-09-1403. 

Vervolgens verklaarde voornoemde Henricus Meijer dat met zijn instemming 

voornoemde b-erfpacht van ½ mud rogge voortaan in Venloen wordt geleverd. 

 

Notum sit universis quod cum ita actum sit constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Henricus Meijer et palam recognovit id fore 

sue voluntatis et consensus quod dicta paccio dimidii modii siliginis 

(dg: nunc) dicte mensure nunc deinceps tradetur et deliberatur infra 

parochiam de Venloen (dfg: promittens super omnia h) et non alibi 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 195v 07 do 20-09-1403. 

Jacobus zvw Johannes Selen soen van Crumvort verkocht aan Henricus Becker 

zvw Johannes Becker een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een huis met zijn hofstad, tuin en akker lands, 5 lopen 

rogge groot, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

Jacobus Roelofs soen enerzijds en Arnoldus zv Johannes Scuerman anderzijds, 

belast met de hertogencijns. 

 

Jacobus filius quondam Johannis Selen soen de Crumvort hereditarie 

vendidit Henrico Becker filio quondam Johannis Becker hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo #cum 

suo# domistadio #ac# (dg: g ag) orto et agro terre quinque lopinos 

siliginis annuatim in semine (dg: captibus) capientibus sitis in parochia 

sancti Lamberti de Vucht ad locum dictum Crumvoert inter hereditatem 

Jacobi Roelofs soen ex uno et hereditatem Arnoldi filii Johannis Scuerman 

ex alio prout ibidem siti sunt (dg: ut dicebat p) ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

nostri ducis et sufficientem facere. Testes Nijcholaus et Danijel datum 

supra. 
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BP 1183 f 195v 08 do 20-09-1403. 

Heijlwigis Spiker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 22 

schelling, die haar grootvader Henricus Sweirtvegher gekocht had van 

Theodericus Tolinc, en die nu aan haar behoort. 

 

Heijlwigis Spiker (dg: -s) hereditarium censum XXII solidorum quem 

Henricus Sweirtvegher suus avus erga Theodericum Tolinc emendo 

acquisierat prout in litteris et quem nunc ad se integraliter spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 195v 09 do 20-09-1403. 

Voornoemde Heijlwigis Spiker maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de konning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, gaande uit een b-erfcijns van 40 

schelling voornoemd geld, welke cijns van 10 schelling voornoemde 

Heijlwigis verworven had van Willelmus Gherijts soen ev Jutta dvw Johannes 

van Helmont snijder en Margareta dvw voornoemde Johannes. 

 

Dicta Heijlwigis hereditarium censum X solidorum grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato de 

hereditario censu (dg: dce mon quem ce) XLa solidorum dicte monete quem 
!sensum X solidorum dicta Heijlwigis erga Willelmum Gherijts soen maritum 

et tutorem legitimum Jutte sue uxoris filie quondam Johannis de Helmont 

sartoris et Margaretam filiam dicti quondam Johannis acquisierat prout in 

litteris [monuit] de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1183 f.196r. 

 in festo Mathei: vrijdag 21-09-1403. 

 in crastino Mathei: zaterdag 22-09-1403. 

 tercia post Mathei: dinsdag 25-09-1403. 

 

BP 1183 f 196r 01 vr 21-09-1403. 

Goeswinus Cnode zvw Gheerlacus Cnode verkocht aan Henricus zvw Lambertus 

van den Arennest, tbv diens dochter Godestodis wv Johannes Nerinc, 1 morgen 

land, uit de Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd 

in den Vliedert, welke morgen Gheerlacus verworven had van de stad Den 

Bosch, en welke morgen aan voornoemde Goeswinus gekomen was na erfdeling 

tussen hem en zijn broers Henricus, Gheerlacus en Johannes, kvw voornoemde 

Gheerlacus, belast met een b-erfcijns van 6 schelling geld die de stad Den 

Bosch hieruit beurt. Slechts te verkopen aan medepoorters. 

 

Goeswinus Cnode filius quondam Gheerlaci Cnode unum juger terre #(dicti 

quondam Gheerlaci)# de mille jugeribus terre communitatis opidi de Busco 

situm in loco dicto in den Vliedert quod juger terre (dg: dicto Goeswino) 
!Gheerlacus erga opidum de Busco (dg: emendo) acquisierat ut dicebat et 

quod juger terre dicto Goeswino mediante hereditaria divisione prius 

habita inter ipsum et Henricum Gheerlacum et Johannem suos fratres 

liberos dicti quondam Gheerlaci (dg: in partem cessum fore) cessit in 

partem prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Lamberti van den Arennest (dg: ad opus Godestoedis sue filie 

relicte quondam Johannis Nerinc) #ad opus Godestodis sue (dg: ux) filie 

relicte quondam Johannis Nerinc# promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto (dg: sex solidis monete) 

hereditario censu sex solidorum monete quem dictum opidum exinde 

solvendum habet ut dicebat tali conditione quod dicta Godestoedis dictum 

juger terre non alienabit seu vendet neque vendere poterit nisi solummodo 

suis coopidanis dicti opidi de Busco. Testes Nijcholaus et Danijel datum 

in festo Mathei. 

 

BP 1183 f 196r 02 vr 21-09-1403. 

(dg: Goeswinus Steenwech vernaderde en behield. De ander was niet 
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aanwezig). 

 

(dg: Goeswinus Steenwech prebuit et obtinuit. Testes datum supra. Et 

altera non fuit presens. Testes datum supra). 

 

BP 1183 f 196r 03 vr 21-09-1403. 

Voornoemde Goeswinus Cnode droeg over aan voornoemde Henricus zvw Lambertus 

van den Arennest, tbv voornoemde Godestodis, een b-erfciijns van 6 

schelling geld, die de stad Den Bosch beurde, gaande uit 1 morgen land van 

voornoemde Goeswinus, welke cijns voornoemde Goeswinus gekocht had van de 

stad Den Bosch. 

 

Dictus Goeswinus Cnode hereditarium censum sex solidorum monete (dg: 

solvendum hereditarie .) quem censum opidum de Busco solvendum habuit ex 

uno jugere terre dicti Goeswini quem censum idem Goeswinus erga dictum 

opidum emendo acquisierat prout in litteris de magno sigillo dicti opidi 

sigillatis continetur hereditarie supportavit dicto Henrico filio quondam 

Lamberti van den Arennest #ad opus dicte Godestodis# cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 196r 04 vr 21-09-1403. 

Goeswinus Steenwech vernaderde in aanwezigheid van voornoemde Godestodis en 

droeg weer over. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Goeswinus Steenwech in presentia dicte Godestodis prebuit et reportavit. 

Testes Nijcholaus et Willelmus datum supra. 

 

BP 1183 f 196r 05 vr 21-09-1403. 

(dg: Goeswinus Steenwech vernaderd terwijl voornoemde Goestodis niet 

aanwezig was). 

 

(dg: Goeswinus Steenwech prebuit in absentia dicte Goestodis. Testes 

datum supra). 

 

BP 1183 f 196r 06 vr 21-09-1403. 

(dg: De gebroeders Arnoldus en Willelmus). 

 

(dg: Arnoldus et Willelmus fratres). 

 

BP 1183 f 196r 07 vr 21-09-1403. 

Theodericus Beijntel droeg over aan Hubertus van Ghemert al zijn beesten en 

varend goed op een hoeve gnd het Goed ter Borch, welke hoeve behoort aan 

voornoemde Hubertus. 

 

Theodericus Beijntel (dg: omnia su) omnes suas bestias et bona pecoralia 

quecumque dicti Theoderici consistentes supra quendam mansum dictum tGoet 

ter Borch ad Hubertum de Ghemert spectantem ut dicebat legitime 

supportavit dicto Huberto promittens super omnia ratam servare. Testes 

Uden et Nijcholaus datum supra. 

 

BP 1183 f 196r 08 za 22-09-1403. 

Arnoldus van Baest droeg over aan Bruijstinus zvw Johannes van Oesterwijc, 

tbv de abt van Tongerlo, 30 Rijnse gulden en 30 Hollandse gulden, beloofd 

aan Johannes van Beirke, tbv voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus de Baest XXX Rijnsche gulden et XXX Hollant gulden promissos 

Johanni de Beirke ad opus dicti Arnoldi prout in litteris legitime 

supportavit Bruijstino filio quondam Johannis de Oesterwijc ad opus 

abbatis de Tongerlo cum litteris et jure. Testes Coptiten et Uden datum 
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(dg: sa) in crastino Mathei. 

 

BP 1183 f 196r 09 za 22-09-1403. 

Ghisbertus van Berze zv Johannes van Berze verkocht aan Nijcholaus zvw 

Mijchael van Wolkelborch het deel dat aan voornoemde Ghisbertus gekomen was 

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

overlijden van zijn voornoemde vader Johannes, in alle goederen van wijlen 

Mijchael van Wolkenborch en wijlen zijn vrouw Elizabeth, grootouders van 

voornoemde Ghisbertus, gelegen onder Mierlo. Voornoemde Johannes van Berze 

deed afstand van zijn vruchtgebruik. 

 

Ghisbertus de Berze filius (dg: quondam) Johannis de Berze totam partem 

et omne jus dicto Ghisberto de #morte# quondam Elizabet sue matris jure 

successionis hereditarie advolutas (dg: in omnibus et singulis bonis) et 

post mortem dicti Johannis sui pattris successione advolvendas in omnibus 

et singulis bonis quondam Mijchaelis de Wolkenborch et quondam Elizabeth 

sue uxoris avi et avie dicti Ghisberti (dg: in) prout dicti quondam 

Mijchael et Elizabeth in eisdem decesserunt quocumque locorum infra 

parochiam de Mierle consistentibus ut dicebat hereditarie (dg: 

supportavit Jo) #vendidit# Nijcholao filio quondam Mijchaelis van 

Wolkelborch promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto dictus Johannes de Berze super premissis et super 

usufructu et jure sibi in hiis competentibus ut dicebat ad opus dicti 

emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Uden et Broeder datum supra. 

 

BP 1183 f 196r 10 di 25-09-1403. 

Elizabeth wv Johannes van Vucht deed tbv haar zoon Theodericus van de Maas 

afstand van alle erfelijke goederen en pachten, door haar voornoemde zoon 

Theodericus verworven. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis de Vucht cum tutore super omnibus et 

singulis bonis hereditariis et paccionibus (dg: quocumque locorum 

consistentibus) per Theodericum de Mosa eius filium acquisitis quocumque 

locorum consistentibus (dg: ut dicebat ad op) et super jure ut dicebat ad 

opus dicti Theoderici sui filii hereditarie renuntiavit promittens cum 

#tutore# super omnia ratam servare. Testes Coptiten et Scilder datum 3a 

post Mathei. 

 

BP 1183 f 196r 11 za 22-09-1403. 

Theodericus van Oerden zvw Arnoldus van Vlimen smid droeg over aan Henricus 

Keelbreker smid zvw Henricus Keelbreker een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis 

en tuin, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, naast de brug aldaar, 

tussen wijlen Godefridus van Erpe enerzijds en wijlen Franco gnd Scoenmaker 

anderzijds, (2) 5 lopen roggeland met gebouwen, aldaar, tegenover voornoemd 

huis en tuin, tussen Andreas van den Noddenvelt enerzijds en Gheerlacus 

Watermael anderzijds, (3) een stuk land, gnd die Buenre, dat was van 

Henricus gnd Droge Scerre, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, ter 

plaatse gnd in het Ghewat, tussen Elijas zvw Johannes gnd van den Berghe 

enerzijds en Laurencius die Coninc anderzijds, (4) een stuk land, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Sporct, tussen Johannes Otten soen enerzijds en 

Everardus die Coninc anderzijds, welke pacht Gertrudis ev Arnoldus van 

Vlijmen smid, tbv voornoemde Gertrudis, Arnoldus van Vlijmen en de kinderen 

van hen beiden, verworven had van Petrus zv Arnoldus gnd Smit van 

Middelrode, en welke pacht aan voornoemde Theodericus van Orden gekomen was 

na overlijden van zijn voornoemde ouders Arnoldus en Gertrudis. 

 

Theodericus van Oerden #filius quondam Arnoldi de Vlimen fabri# 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto sitis in 
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parochia de Berlikem ad locum dictum Middelrode juxta pontem ibidem inter 

hereditatem quondam Godefridi de Erpe ex uno et hereditatem quondam 

Franconis dicti Scoenmaker ex alio item ex quinque lopinis terre 

siliginee cum suis edificiis (dg: et attinentiis) sitis ibidem in 

opposito domus et orti predictorum inter hereditatem Andree van den 

Noddenvelt ex uno et hereditatem Gheerlaci (dg: ?v) Watermael ex alio 

item ex quadam pecia terre dicta die Buenre que fuerat dudum Henrici 

dicti Droge Scerre sita in parochia et loco predictis ad locum dictum in 

tGhewat inter hereditatem Elije filii Johannis quondam dicti van den 

Berghe ex uno et hereditatem Laurencii die Coninc ex alio atque ex pecia 

terre (dg: dicta die Sporct) sita in dicta parochia (dg: ad) in loco 

dicto (dg: die) Sporct inter hereditatem Johannis Otten soen ex uno et 

hereditatem Everardi die Coninc ex alio quam paccionem Gertrudis uxor 

Arnoldi de Vlijmen fabi! ad opus eiusdem Gertrudis et ad opus jamdicti 

Arnoldi de Vlijmen erga Petrum filium Arnoldi dicti Smit de Middelrode 

#ad opus liberorum ab eisdem genitorum et generandorum# acquisierat prout 

in litteris (dg: hereditarie supportavit Henrico) et quam paccionem 

dictus Theodericus van Orden nunc ad se integraliter spectare et sibi de 
!dictorum quondam Arnoldi et Gertrudis suorum parentum successione 

advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Henrico Keelbreker fabro 

filio quondam Henrici !de Keelbreker cum litteris et #aliis et# jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: et 

suorum quondam parentum deponere testes) et suorum quondam parentum 

deponere. Testes (dg: da) Uden et Willelmus datum in crastino Mathei. 

 

1183 f.196v. 

 in crastino Mathei: zaterdag 22-09-1403. 

 tercia post Martini: dinsdag 13-11-1403. 

 in vigilia pasche post benedictionem cerei: zaterdag 29-03-1404. 

 secunda post Mathei: maandag 24-09-1403. 

 tercia post Mathei: dinsdag 25-09-1403. 

 quarta post Mathei: woensdag 26-09-1403. 

 

BP 1183 f 196v 01 za 22-09-1403. 

Yda dvw Goeswinus zvw Ghisbertus van Emkerke verkocht aan Arnoldus gnd 

Molenere zv Roverus Molenere (1) alle goederen, die aan voornoemde Yda 

gekomen waren na overlijden van Gerardus Coster alias gnd Wisselleer en 

zijn vrouw Elizabeth dvw Baudewinus Appelman, (2) alle goederen, die aan 

voornoemde Yda behoren krachtens testament van voornoemde Gerardus en 

Elizabeth, (3) het deel dat aan voornoemde Yda krachtens testament van 

voornoemde Gerardus en Elizabeth behoort in alle goederen, waarin 

voornoemde Gerardus en Elizabeth waren overleden. 

 

Duplicetur. 

Yda filia quondam Goeswini (dg: Ghijsbrechts) #filii quondam Ghisberti# 

de Emkerke cum tutore omnia et singula bona dicte Yde de morte quondam 

Gerardi Coster alias dicti (dg: Wisses) Wisselleer atque quondam 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Baudewini Appelman seu de morte 

alterius eorundem successione advoluta atque omnia et singula bona que 

dicte Yde vigore testamenti dictorum quondam Gerardi et Elizabeth sue 

uxoris coniugum seu alterius eorum competebant quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat necnon totam partem et omne jus dicte 

Yde vigore testamenti dictorum quondam Gerardi et Elizabeth coniugum seu 

alterius eorundem aut alias quovis modo competentes in omnibus et 

singulis bonis in quibus dicti quondam Gerardus et Elizabeth coniuges 

decesserunt seu alter eorum decessit quocumque locorum consistentibus ut 

dicebat hereditarie vendidit Arnoldo dicto Molenere filio (dg: quondam) 

Roveri Molenere promittens cum tutore super habita et habenda warandiam 

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

crastino Mathei. 
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BP 1183 f 196v 02 za 22-09-1403. 

(dg: voornoemde Arnoldus droeg voornoemde goederen over aan Aleijdis dvw). 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: dictus Arnoldus premissa hereditarie supportavit Aleijdi filie 

quondam). 

 

BP 1183 f 196v 03 za 22-09-1403. 

Voornoemde Arnoldus Moelner beloofde aan voornoemde Yda een lijfrente van 8 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor elke gulden 

gerekend, of de waarde, met Pasen te betalen voor het eerst met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1404). 

 

{In margine sinistra een haal tot en met BP 1183 f 196v 06 waarin:} 

duplicetur. 

Dictus Arnoldus Moelner promisit super habita et habenda se daturum et 

soluturum dicte Yde vitalem pensionem octo novorum Gelre gulden (dg: seu 

valorem anno) scilicet X Vleemsche placken vel IX boddrager pro quolibet 

gulden computato seu valorem anno quolibet ad vitam dicte Yde et non 

ultra pasche et pro primo termino pasche proxime futurum tali condicione 

quod cum mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 196v 04 di 13-11-1403. 

{In margine: ooo, met tussen de eerste en tweede “o”, zowel erboven als 

eronder, een “o”; vergelijk hetzelfde teken bij BP 1183 f 201r 01 za 29-03-

1404}. 

Voornoemde Arnoldus droeg voornoemde goederen over aan Aleijdis dvw 

Johannes Baudewini wv Willelmus Waerloes, Robbertus van Zwolle nzvw hr 

Robbertus van Grevenbroeke, Bartholomeus Spijerinc en Jacobus van Wijel. 

 

{Later ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus premissa hereditarie supportavit Aleijdi filie quondam 

Johannis Baudewini relicte quondam Willelmi Waerloes Robberto de Zwolle 

filio naturali domini quondam Robberti de Grevenbroeke (dg: Nijcho) 

Bartholomeo Spijerinc et Jacobo de Wijel cum litteris et jure promittens 

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

Henricus et Walterus datum 3a post Martini. 

 

BP 1183 f 196v 05 za 29-03-1404. 

Willelmus zvw Goeswinus Braem vernaderde in aanwezigheid van voornoemde 

Arnoldus en voornoemde Arnoldus week voor voornoemde Willelmus. Vervolgens 

droeg voornoemde Willelmus voornoemde goederen over aan Bartholomeus 

Spijrinc, tbv hem, Jacobus van Wijel, Aleijdis wv Willelmus Waerloes en 

Robbertus van Zwolle nzv etc. 

 

{In margine sinistra:} Willelmus filius quondam Goeswini Braem in 

presentia dicti Arnoldi prebuit ad quitandum premissa et dictus Arnoldus 

cessit dicto Willelmo. Quo facto dictus Willelmus premissa hereditarie 

supportavit Bartholomeo Spijrinc ad opus sui et ad opus Jacobi de Wijel 

Aleijdis relicte quondam Willelmi Waerloes et Robberti de Zwolle filii 

naturalis etc. Testes Dicbier et Wouter datum in vigilia pasche post 

benedictionem cerei. 

 

BP 1183 f 196v 06 ma 24-09-1403. 

Waltherus Delijen soen droeg over aan mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, ter plaatse gnd 

Scadewijc, tussen voornoemde Waltherus Delijen soen enerzijds en Heilwigis 

gnd Wonders anderzijds, aan hem verkocht door Ricoldus gnd Belijen soen van 

Os en zijn broer Marcelius. 
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Waltherus Delijen soen quandam peciam terre sitam in parochia de Os in 

loco dicto Oestervelt in loco dicto Scadewijc inter hereditatem dicti 

Waltheri Delijen soen ex uno et inter hereditatem Heilwigis dicte Wonders 

ex alio venditam sibi a Ricoldo dicto Belijen soen de Os et Marcelio eius 

fratre prout in litteris hereditarie supportavit magistro Jacobo Groij 

filio quondam Willelmi Loijer cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Nijcholaus datum secunda post Mathei. 

 

BP 1183 f 196v 07 di 25-09-1403. 

Voornoemde mr Jacobus verkocht voornoemd stuk land aan Walterus Delijen 

soen, belast met een gemene weg die dwars erover gaat. 

 

Dictus magister Jacobus dictam peciam terre hereditarie (dg: s) vendidit 

Waltero Delijen soen promittens super omnia (dg: warandiam) habita et 

habenda warandiam et obligationem tamquam de vero allodio deponere 

excepta quadam communi via ex transverso per dictam peciam terre 

transeunte ut dicebat. Testes Uden et Broder datum tercia post Mathei. 

 

BP 1183 f 196v 08 di 25-09-1403. 

Hugo Treveijssen van der Goude droeg over aan Hubertus nzvw Emondus van 

Ghemert en Jacobus Rover zvw Paulus Rover Teschmaker 10 nieuwe Gelderse 

gulden geld van wijlen hr Willelmus hertog van Gelre, die voornoemde Hugo 

gerechtelijk verworven had op Gerardus Loij en zijn goederen. 

 

Hugo Treveijssen (dg: de) van der Goude X nuwe Gelre gulden monete 

quondam domini Willelmi ducis Gelrie quos ipse Hugo ad et supra Gerardum 

Loij et eius bona in judicio via juris assecutus est ut dicebat legitime 

supportavit Huberto filio naturali quondam Emondi de Ghemert et Jacobo 

Rover filio quondam Pauli Rover Teschmaker. Testes Coptiten et Scilder 

datum supra. 

 

BP 1183 f 196v 09 wo 26-09-1403. 

Mercelius van Eirde verkocht aan Theodericus Rover zvw Theodericus Rover 

Bernts soen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd op die Dungen, ter plaatsde gnd die Donc, tussen Walterus van 

Griensvenne enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg (dg: en met het andere eind aan Truda Emonts), (2) een 

kamp, 3 morgen groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Bellenbroec, 

tussen Arnoldus van Steen enerzijds en Margareta Marcelijs anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, aan de koper. 

 

Mercelius de Eirde hereditarie vendidit (dg: re) Theoderico Rover filio 

quondam Theoderici Rover Bernts soen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex domo 

area et orto cum suis attinentiis sitis in parochia de Gestel prope 

Herlaer ad locum dictum op die Dungen in loco dicto die Donc inter 

hereditatem (dg: hospitalis) Walteri de Griensvenne ex uno et communem 

plateam ex alio (dg: th) tendentibus cum uno fine ad communem plateam 

(dg: et cum reliquo fine ad hereditatem Trude Emonts) prout ibidem siti 

sunt atque ex quodam campo tria jugera terre continente sito in dicta 

parochia in loco dicto Bellenbroec inter hereditatem Arnoldi de Steen ex 

uno et hereditatem Margarete Marcelijs ex alio (dg: tendente) prout 

ibidem siti sunt ut dicebat promittens super omnia (dg: warandiam) habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

dicto emptori prius exinde solvenda et sufficientem facere. Testes 

Scilder et Willelmus datum quarta post Mathei. 
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BP 1183 f 196v 10 wo 26-09-1403. 

Arnoldus van Doern zvw Willelmus ev Elizabeth dvw Hogardus van Bruheze 

verkocht aan Johannes van Wijflit zv Johannes Bac Bertouts soen van 

Tijlborch, tbv eerstgenoemde Johannes en zijn schoonmoeder jkvr Katherina 

van Bruheze, een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis 

in Lijedrop te leveren, gaande uit een hoeve, gnd ten Creijenstert, van 

voornoemde verkoper, in Lijedrop, reeds belast met de grondcijnzen en een 

b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Someren. Voornoemde jkvr Katherina zal 

de pacht gedurende haar leven bezitten; na haar overlijden gaat de pacht 

naar voornoemde Johannes van Wijflit als hij dan leeft en anders naar 

naaste erfgenamen van voornoemde Johannes Wijflit. 

 

Arnoldus van Doern filius quondam Willelmi #maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Hogardi de Bruheze# hereditarie 

vendidit Johanni de Wijflit filio (dg: quondam) Johannis Bac Bertouts 

soen de Tijlborch ad opus #orimodicti Johannis# (dg: sui) et ad opus 

domicelle Katherine de Bruheze eius socrus annuam et hereditariam 

paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont solvendam 

hereditarie purificationis et in parochia de Lijedrop tradendam ex quodam 

manso dicto ten Creijenstert dicti venditoris sito in dicta parochia de 

Lijedrop atque ex (dg: omnibus) attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi (dg: annuatim exinde solven) 

atque hereditaria paccione sex (dg: modiorum) modiorum siliginis mensure 

de Zoemeren annuatim exinde prius de jure solvendis ut dicebat et 

sufficientem facere tali conditione quod dicta domicella Katherina dictam 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Helmont 

integraliter quoad vixerit levabit et possidebit sed post decessum dicte 

domicelle Katherine dicta hereditaria paccio trium modiorum siliginis ad 

dictum Johannem de Wijflit si ipsum protunc in humanis vivere contingat 

alioquin ad proximores heredes dicti Johannis Wijflit hereditario iure 

succedet et plenarie devolvetur. Testes datum supra. 

 

1183 f.197r. 

 quinta post Mathei: donderdag 27-09-1403. 

 quinta post Lamberti: donderdag 20-09-1403. 

 

BP 1183 f 197r 01 do 27-09-140314. 

Rodolphus van Dueren bakker ev Oda ndvw hr Henricus Buc priester, door 

wijlen voornoemde hr Henricus verwekt bij wijlen Cristina ndvw hr Willelmus 

investiet van de begijnen, droeg over aan Ludolphus van Boemel 12 pond 

paijment, zoals dat in Den Bosch ten tijde van de betaling gemeenlijk in de 

beurs gaat, welke 12 pond paijment de stad Den Bosch verkocht had aan 

voornoemde Oda, jaarlijks binnen Den Bosch, voor de duur van haar leven,  

te betalen met Sint-Lambertus-Martelaar. 

 

                         
14 OSA 1 Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399. … p.9. … Dits gegeven van lijfpensien die die 
stat van den Bosch jairlix geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op 

paesschen (zo 30-03-1399). … p.10. … Item Oede heren Henric Bucs dochter VI libras. 

OSA 1 Rekening 2 01 10 1399 tot 18 04 1400. … p.39 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat 

van den Bosch voirs jairlix geldende is binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op 

Bamis (wo 01-10-1399). … Item Oede natuerlec dochter heren Henric Bucs VI libras. 

OSA 1 Rekening 3 18 04 1400 tot 01 10 1400. 

Van deze rekening ontbreekt een groot aantal lijfrenteniers. 

OSA 1 Rekening 4 01 10 1400 tot 03 04 1401. … p.92 Dits gegeven van lijfpensien die die stat 

van den Bosch jairlix geldende is binnen der selver stat int halve jair voirscr. Op Bamis (vr 

01-10-1400). … p.93 … Item Oede natuerlec dochter heren Henric Bucs VI libras. 

OSA 1 Rekening 5 26 03 1402 tot 01 10 1402, p.123 … Dits gegeven van lijfpensien die die stat 

van den Bosch jaerlix gilt binnen der selven stat int halve jair voirscr. Op paesschen (zo 26-

03-1402). … p.124 … Item Oede natuerlec dochter heren Henric Bucs VI libras. 

OSA 1 Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, p.155 … Dits gegeven van lijfpensien die die voirs 

stat van den Bosch jairlix gilt binnen der selver stat int halve jair voirs. Op paesschen (zo 

11-04-1406). … Item Ode natuerlec dochter wilner her Henric Bucs VI libras. 
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Rodolphus de Due[ren] pistor maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris 

filie naturalis quondam domini Henrici Buc presbitri ab [eodem] domino 

quondam Henrico et quondam Cristina filia naturali domini quondam 

Willelmi investiti beghinarum pariter genite duodecim libras pa[gamenti] 

qualis! in Busco tempore solutionis huiusmodi ad bursam communiter curret 

(dg: quam dicta) quas duodecim libras pagamenti (dg: dicta Oda solvendas 

habuit ad eius vitam et non ultra Lamberti martiris et infra opidum de 

Busco tradendas prout) opidum de Busco dicte Ode vendiderat ad eius vitam 

et non ultra solvendam anno quolibet Lamberti martiris et infra dictum 

opidum de Busco tradendam prout in litteris de vero sigillo dicti opidi 

de Busco super hoc confectis sigillato! plenius continetur legitime 

supportavit Ludolpho de Boemel cum litteris et jure (dg: promittens super 

omnia ratam servare et obligationem). Testes Aa et Coptiten datum quinta 

post Mathei. 

 

BP 1183 f 197r 02 do 27-09-1403. 

Heijlwigis dvw Willelmus zv Arnoldus Nennen soen verkocht aan Jacobus uter 

Oesterwijc zvw Jacobus een n-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (za 02-02-

1404), gaande uit een stuk land, ongeveer 2 lopen rogge groot, in Haaren, 

tussen eertijds Paulus Scerpenborch, nu Bertholdus van Arle, enerzijds en 

Yda Torren anderzijds, reeds belast met cijnzen. 

 

Heijlwigis filia quondam Willelmi filii Arnoldi Nennen soen cum tutore 

hereditarie vendidit Jacobo uter Oesterwijc #filio quondam Jacobi# 

hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et pro primo termino solutionis purificationis 

proxime futuro ex pecia terre duos lopinos siliginis (dg: in semine 

capien) vel circiter in semine capiente sita in parochia de Haren inter 

hereditatem dudum Pauli Scerpenborch nunc ad Bertholdum de Arle 

spectantem ex uno et hereditatem Yde Torren ex alio prout ibidem sita est 

ut dicebat promittens cum tutore super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censibus exinde !de annuatim de jure 

solvendis et sufficientem facere. Testes Dijnther et Coptiten datum 

supra. 

 

BP 1183 f 197r 03 .. 29-09-1603. 

Met instemming van dekaan, ....... en andere provisoren van het gasthuis 

van voornoemde Jacops uter Oisterwijck is de pacht van 6 lopen rogge van 

het bovenstaande contract teruggekocht. 

 

De concensu domini decani ....... et aliorum provisorum hospitalis dicti 

Jacops uter Oisterwijck paccio sex lopinorum siliginis in precedente 

contractu comprehensa redempta et extincta est datum 29 9bris 1603. 

 

BP 1183 f 197r 04 do 27-09-1403. 

Willelmus zvw Johannes Stevens soen van Engelen beloofde aan Johannes zvw 

Henricus van Mulsen gedurende 8 jaar, ingegaan afgelopen Pasen (zo 15-04-

1403), 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). 

 

Willelmus filius quondam Johannis Stevens soen de Engelen promisit super 

omnia se daturum et soluturum Johanni filio quondam Henrici de Mulsen ad 

spacium #octo# (dg: octo #novem#) annorum festum (dg: Remigii) #pasche# 

proxime (dg: futurum) #preteritum# sine medio sequentium anno quolibet 

dictorum (dg: annorum) octo annorum septem novos Gelre gulden seu valorem 

Martini hyemalis #et pro primo termino Martini proxime futuro# (dg: 

persolvendos# et deinceps dicto spacio durante persolvendos. Testes datum 

supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1403 06. 

 

126 

BP 1183 f 197r 05 do 27-09-1403. 

(dg: Heijlwigis dvw Johannes Kersmakers wv). 

 

(dg: Heijlwigis filia quondam Johannis Kersmakers relicta quondam). 

 

BP 1183 f 197r 06 do 27-09-1403. 

Ghibo Kesselman zv Ghibo Kesselman en zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes 

Kersmakers droegen over aan Johannes die Meijer zvw Willelmus die Decker 

een huis, erf en tuin, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, beiderzijds 

tussen Johannes gnd Lukens, met een eind strekkend aan een gemene weg en 

met het andere eind aan Willelmus Tuelen. 

 

Ghibo Kesselman filius Ghibonis Kesselman maritus legitimus Heijlwigis 

sue uxoris filie quondam Johannis Kersmakers et ipsa Heijlwigis cum eodem 

tamquam cum tutore domum (dg: et ortum) et aream et ortum sitos in 

parochia de (dg: W) Nuenen ad locum dictum Wetten inter hereditatem 

Johannis dicti Lukens ex (dg: uno et hereditatem) utroque latere 

coadiacentem tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo 

fine ad hereditatem Willelmi (dg: Tulen Toe) Tuelen (dg: ex) prout ibidem 

siti sunt (dg: ut dicebant #hereditarie supportaverunt# dederunt ad 

hereditarium pactum) Johanni die Meijer filio quondam Willelmi die Decker 

(dg: ab eodem hereditarie possidendos pro hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis) ut dicebat hereditarie supportaverunt. 

 

BP 1183 f 197r 07 do 27-09-1403. 

Nijcholaus van den Broecke zvw Andreas van Eerde verkocht aan Arnoldus van 

den Broeck van Scijnle (1) een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, ter plaatse gnd Joerdens Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde 

Arnoldus van den Broecke, (2) het deel en recht dat thans aan hem behoort 

en na overlijden van zijn moeder Elizabeth wv voornoemde Andreas zal 

behoren, in een kamp, ogeveer 2 bunder groot, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Scrivers Hoeve, beiderzijds tussen voornoemde Arnoldus van den Broeke. 

 

Nijcholaus #van den Broecke# filius quondam Andree de Eerde peciam terre 

sitam in parochia de Scijnle ad locum dictum Eilde in loco dicto Joerdens 

Hoeve inter hereditatem Arnoldi van den Broecke de Scijnle ex utroque 

latere (dg: ut dicebat hereditarie ve) atque totam partem et omne jus 

sibi ad presens competentes atque post mortem Elizabeth sue matris 

relicte dicti quondam Andree quovis modo competituras in quodam campo 

(dg: dicto Scrivers Hoeve sito in dicta parochia de Scijnle !sito) duo 

bonaria vel circiter continente sito in dicta parochia de Scijnle in loco 

dicto Scrivers Hoeve inter hereditatem dicti Arnoldi van den Broeke ex 

utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo 

van den Broeck promittens super (dg: h) omnia warandiam et obligationem 
!deponere ex parte sui deponere. Testes Coptiten et Scilder datum supra. 

 

BP 1183 f 197r 08 do 27-09-1403. 

Johannes nzvw hr Adam investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch, 

droeg over aan Gerardus nzv hr Gerardus Groij kanunnik van Sint-Jan- 

Evangelist in Den Bosch, tbv voornoemde hr Gerardus Groij, een b-erfcijns 

van 3 pond 10 schelling geld, die Reijnerus Kul beloofd had aan voornoemde 

Johannes nzvw voornoemde hr Adam, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 9 

vadem land, in Maren, ter plaatse gnd die Maersche Delen, tussen Sophija 

van Henxtstem enerzijds en Nijcholaus Kersmaker van Alem anderzijds, (2) 4½ 

vadem land, behorend aan voornoemde Reijnerus Kul, aldaar, beiderzijds 

tussen voornoemde Reijnerus Kul, welke 4½ vadem voornoemde Reijnerus Kul 

naast voornoemde 9 vadem mede tot onderpand had gesteld voor de betaling 

van voornoemde cijns van 3 pond 10 schelling voornoemd geld. 
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Johannes filius naturalis quondam domini Ade investiti olim ecclesiarum 

de Orthen et de Busco adiunctem! dependentium hereditarium censum trium 

librarum et decem solidorum monete quem Reijnerus Kul promisit se daturum 

et soluturum dicto Johanni filio naturali eiusdem domini quondam Ade 

hereditarie nativitatis Domini ex novem mensuris terre dictis communiter 

vadem sitis in parochia de Maren in loco dicto die Maersche Delen inter 

hereditatem Sophije de Henxtstem ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Kersmaker (dg: ex alio) de Alem ex alio atque ex quatuor et dimidia 

mensuris terre ad dictum Reijnerum Kul spectantibus dictis communiter 

vadem sitis ibidem inter hereditates dicti Reijneri Kul ex utroque latere 
!quas quatuor et dimidiam (dg: virgatas) #mensuras# terre dictus 

Reijnerus Kul simul cum dictis novem (dg: virgatis terre) mensuris terre 

pro solutione dicti census trium librarum et decem solidorum dicte monete 

primodicto Johanni ad pignus imposuit et hereditario jure firmiter 

obligavit prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio 

naturali domini Gerardi Groij canonici sancti Johannis ewangeliste in 

Busco ad opus eiusdem domini Gerardi Groij cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 197r 09 do 20-09-1403. 

Henricus zvw Goeswinus van Hall verkocht aan Albertus gnd Aeb Bullen zvw 

Walterus Bulle een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Boxtel, ter plaatse gnd Hal, te leveren, voor het eerst met 

Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1403), gaande uit een beemd van 

voornoemde verkoper, in Boxtel, ter plaatse gnd Hal, tussen Gerardus van 

Bucstel heren Gerijts soen enerzijds en Elizabeth gnd Roden anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Goeswini de Hall hereditarie vendidit Alberto 

dicto Aeb Bullen filio quondam (dg: Bul Heijn) Walteri Bulle hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

Remigii et pro primo termino (df: a) Remigii proxime futuro (dg: ultra 

annum) et in parochia de Bucstel ad locum dictum Hal tradendam et 

deliberandam ex quodam prato dicti venditoris sito in parochia de Bucstel 

ad locum dictum Hal inter hereditatem Gerardi de Bucstel heren Gerijts 

soen ex uno et inter hereditatem Elizabeth dicte Roden ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Coptiten et Heijme datum quinta post 

Lam[berti]. 

 

1183 f.197v. 

 quinta post Dijonisii: donderdag 11-10-1403. 

 sabbato post Dijonisii: zaterdag 13-10-1403. 

 sexta post Mathei: vrijdag 28-09-1403. 

 in festo Mijchaelis: zaterdag 29-09-1403. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 15-04-1404. 

 

BP 1183 f 197v 01 do 11-10-1403. 

De gebroeders Arnoldus en Willelmus, kvw Hermannus die Volre van 

Lijttoijen, Sijmon ....... ev Elizabeth, en Arnoldus R...... .....sen ev 

Mechtildis, dvw voornoemde Hermannus, droegen over aan Nijcholaus van 

Eijndoven zvw Johannes 3/7 deel in (1) de helft van 6 pond 5 schelling, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, en in de helft van 4 mud 

rogge, Bossche maat, welk geld en rogge Wijnricus van Oijen schout in Den 

Bosch beloofd had jaarlijks te betalen en te leveren aan Ghisbertus van 

Lijtte zv Bernardus Nuver, gaande uit de helft van de windmolen die staat 

tussen Lith en Lithoijen, (2) de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, en een b-erfcijns van 3 pond 2 schelling 6 penning oude 

pecunia, die hr Bernardus investiet van ¼ deel van de kerk van Hardewijc 

beurde, gaande uit ¼ deel van een windmolen, staande in Groot Lith, welke 
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cijnzen en pachten Gerardus Bastart van Bathenborch gekocht had van de 

gebroeders Ludovicus en Johannes, kvw Ghisbertus van Lijtte zv Bernardus 

Nuver, en welke helft van voornoemde cijnzen en pachten Arnoldus gnd 

Nolleken zvw Gherongius handschoenmaker gekocht had van voornoemde Gerardus 

Bastart van Bathenborch. 

 

Arnoldus et Willelmus fratres liberi quondam Hermanni die Volre de 

Lijttoijen #Sijm[on] ....... ....... [marit]us et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris# et Ar[noldus] R...... .....sen maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filiarum dicti quondam Hermanni tres 

septimas partes ad se ut dicebant spectantes in medietate sex librarum et 

quinque solidorum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

atque in medietate quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quas et 

quos Wijnricus de Oijen schultetus in Busco Ghisberto de Lijtte filio 

Bernardi Nuver solvere promiserat annuatim ex medietate molendini venti 

consistentis inter Lijt et Lijttoijen et ex jure usu et officio 

molitionis et ceteris omnibus et singulis attinentiis dicte medietatis 

dicti molendini (dg: venti) item in medietate hereditarie paccionis 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco atque hereditarii census trium 

librarum duorum solidorum et sex denariorum antique pecunie quos dominus 

Bernardus investitus quarte partis ecclesie de Hardewijc se solvendos 

habere dicebat anno quolibet hereditarie de quarta parte cuiusdam 

molendini venti consistentis in parochia de Groet Lijt quos census et 

pacciones predictos Gerardus Bastart de Bathenborch erga Ludovicum et 

Johannem fratres liberos quondam Ghisberti de Lijtte filii Bernardi Nuver 

emendo acquisierat et quam medietatem predictorum censuum et paccionum 

Arnoldus dictus Nolleken filius quondam Gherongii cijrothecarii erga 

dictum Gerardum Bastart de Bathenborch emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Nijcholao de Eijndoven filio quondam 

Johannis cum omnibus litteris quas habuerunt mentionem de premissis 

facientibus et cum jure occacione promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Heijme et Becker 

datum quinta post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 197v 02 za 13-10-1403. 

Voornoemde Nijcholaus droeg voornoemde goederen over aan Gerardus Balijart. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Nijcholaus premissa supportavit Gerardo Balijart cum omnibus 

litteris quas habuit occacione et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Spijerinc 

datum sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 197v 03 vr 28-09-1403. 

Tielmannus zvw Gerardus molenaar van Vught droeg over aan Everardus van 

Halle, tbv Jutta ndv Johannes die Zadelmaker, door voornoemde Johannes 

verwekt bij wijlen Aleijdis dvw Johannes van Halle, een b-erfcijns van 3 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin van 

Theodericus van Spoerdonc zvw Johannes molenaar van Spoerdonc, in Den 

Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van Johannes Broc enerzijds en 

erfgoed van Petrus Bertrams soen anderzijds, welke cijns aan voornoemde 

Tielmannus was overgedragen door Henricus van den Hovel zvw Cristianus van 

den Hoevel. Zou voornoemde Jutta overlijden zonder wettig nageslacht dan 

gaat de cijns naar erfgenamen van wijlen voornoemde Johannes van Halle. 

 

Tielmannus filius quondam Gerardi multoris de Vucht hereditarium censum 

trium librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo 

et area et orto Theoderici de Spoerdonc filii quondam Johannis multoris 

de Spoerdonc sitis in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem 

Johannis Broc ex uno et hereditatem Petri Bertrams soen ex alio 
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supportatum dicto Tielmanno ab Henrico van den Hovel filio quondam 

Cristiani van den Hoevel prout in litteris hereditarie supportavit 

Everardo de Halle ad opus Jutte filie naturalis (dg: quo) Johannis die 

Zadelmaker ab eodem Johanne et quondam (dg: Joh) Aleijde filia quondam 

Johannis de Halle pariter genite cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

conditione si dicta Jutta decesserit absque prole legitima ab ea 

generanda superviva remanente quod extunc dictus census succedet et 

devolvetur pleno jure ad heredes dicti quondam Johannis de Halle. Testes 

Dijnther et Willelmus datum sexta post Mathei. 

 

BP 1183 f 197v 04 vr 28-09-1403. 

Johannes die Groet van Maren zvw Willelmus van Loen verkocht aan Willelmus 

Bac zvw Mathijas van den Molengrave 2 morgen land, in Maren, (1) ter 

plaatse gnd die Nederste Deelen, tussen Johannes Wolphardi enerzijds en 

Albertus Valcken anderzijds, (2) ter plaatse gnd die Overste Deelen, tussen 

Adam gnd Aleijten Heijnkens soen enerzijds en Henricus van Doerne 

anderzijds. Verkoper en met hem zijn broer Ghisbertus zvw voornoemde 

Willelmus beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd zegedijken en 

waterlaten, binnenlands gelegen. 

 

Johannes die Groet van Maren filius quondam Willelmi de Loen duo jugera 

terre sita in parochia de Maren quorum unum in loco dicto die Nederste 

Deelen inter hereditatem Johannis Wolphardi ex uno et hereditatem Alberti 

Valcken ex alio reliquum in loco dicto die Overste Deelen inter 

hereditatem (dg: di) Ade dicti Aleijten Heijnkens soen ex uno et Henrici 

de Doerne ex (dg: uno) alio ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Bac 

filio quondam Mathije van den Molengrave promittentes (dg: cu) et cum eo 

Ghisbertus eius frater filius dicti quondam Willelmi indivisi super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis zegedijcken 

et (dg: atq) aqueductibus ad premissa spectantibus et infra terram 

situatis. Testes Dijnther et Danijel datum supra. 

 

BP 1183 f 197v 05 vr 28-09-1403. 

Baudewinus heren Rolofs soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Baudewinus heren Rolofs soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 197v 06 vr 28-09-1403. 

Andreas Hoppenbrouwer machtigde Sijmon Hoernken zijn cijnzen etc te manen. 

 

Andreas Hoppenbrouwer dedit Sijmoni (dg: de Vario) #Hoernken# potestatem 

monendi suos census etc usque ad eius revocationem. Testes Dijnther et 

Broder datum quinta post Mathei. 

 

BP 1183 f 197v 07 za 29-09-1403. 

Thomas van de Kelder zvw Arnoldus Stamellart van de Kelder droeg over aan 

Henricus zvw Marselius van der Eijcken, tbv zijn moeder Elizabeth wv 

voornoemde Marselius, ¼ deel, dat aan Johannes Hubrechts van Lijedorp 

behoorde, in een stuk beemd, in Asten, tussen het water gnd die Aa 

enerzijds en erfgoed van het huis van Postel anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Thomas en met het andere eind aan Willelmus 

Boijfus, welk ¼ deel wijlen voornoemde Arnoldus Stamellart verworven had 

van voornoemde Johannes, belast met een cijns die wijlen voornoemde 

Johannes Hubrechts hieruit beurde. 

 

{In margine sinistra: een verticaal streepje}. 

[Thoma]s de Penu filius quondam Arnoldi Stamellart de Penu quartam partem 

que ad Johannem Hubrechts de Lijedorp spectabat in pecia prati sita in 

parochia de Asten inter aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem 
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(dg: dicti Thome ex alio) #domus de Postula ex alio# tendente cum uno 

fine ad hereditatem dicti Thome et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: 

dicti) Willelmi Boijfus quam quartam partem dictus quondam Arnoldus 

Stamellart erga predictum Johannem acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio quondam Marselii van der Eijcken ad opus 

Elizabeth sue matris relicte dicti quondam Marselii promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu quem dictus 

quondam Johannes Hubrechts exinde solvere consuevit et tenebatur. Testes 

Dijnther et Henricus datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1183 f 197v 08 di 15-04-1404. 

Mr Johannes van Zelant zvw Rodolphus van Zelant beloofde aan jkvr Elisabeth 

dvw Willelmus van Nuwelant een lijfrente van 8 nieuwe Gelderse gulden of 

ander paijment, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit alle goederen van 

voornoemde mr Johannes. 

 

{In margine sinistra:} S. 

Magister Johannes de Zelant filius quondam Rodolphi de Zelant promisit 

super omnia se daturum et soluturum domicelle Elisabeth filie quondam 

#Willelmi# de Nuwelant ad eiusdem domicelle Elisabeth vitam et non ultra 

vitalem pensionem octo novorum florenorum aureorum communiter gulden 

vocatorum monete Gelrie seu alterius pagamenti (dg: ?ex) anno quolibet ad 

suam vitam et non ultra Martini ex omnibus et singulis bonis dicti 

magistri Johannis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Heijme et Spijrinc datum 3a post 

miam. 

 

1183 f.198r. 

 in crastino Mijchaelis: zondag 30-09-1403. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 15-04-1404. 

 

BP 1183 f 198r 01 zo 30-09-1403. 

Petrus Lauwart zvw Zanderus Lauwart, door wijlen voornoemde Zanderus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw jkvr Jutta dvw Willelmus van Nuwelant, en 

Henricus van Olmen ev Jutta dv voornoemde Petrus Lauwart droegen over aan 

Johannes van Ghemert (dg: ¼ deel dat aan Johannes Reijners soen alias gnd 

Groet Boeve behoorde van de windmolen van Lith, welk ¼ deel voornoemde 

Johannes Reijners soen verworven had van zijn  tante Delijana gnd Lanen van 

Loen en welk ¼ deel wijlen voornoemde Willelmus van Nuwelant verworven had 

van voornoemde Johannes Reijners soen en welk ¼ deel nu aan hem behoort) de 

helft, die aan voornoemde Willelmus van Nuwelant behoorde, van de windmolen 

in Lith. 

 

Pet[rus Lauwart filius] quondam Zanderi Lauwart ab eodem quondam Zandero 

et quondam #domicella# (dg: domina) Jutta sua uxore [filia quondam] 

Willelmi de Nuwelant pariter genitus et Henricus de Olmen maritus et 

tutor legitimus Jutte sue uxoris filie dicti Petri Lauwart (dg: quartmet 

partem que ad Johannem Reijners soen alias dictum Groet Boeve spectabat 

molendini venti de Lijt quam idem Johannes Reijners soen erga Delijanam 

dictam Lanen de Loen eius materteram acquisierat et quam quartam partem 
!partem dicti molendini venti dictus quondam Willelmus de Nuwelant erga 

dictum Johannem Reijners soen acquisierat ut di et quam nunc ad se 

spectare dicebat) unam medietatem (dg: molen que ad ipsos spectantem) 

#que ad dictum Willelmum de Nuwelant spectabat# molendini venti in (dg: 

Lithe) Litte consistentis simul cum tuto jure et officio molendi seu usu 

ipsius (dg: molendini) medietatis dicti molendini venti singulis et 

universis prout ipse dicebant hereditarie supportaverunt Johanni de 

Ghemert simul cum omnibus litteris quas habuerunt mentionem etc et jure 

promittentes indivisi super [habita et] habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Willelmi de 
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Nuwelant et suorum quorumcumque heredum deponere. Testes Dijnther et Uden 

datum in crastino Mijchaelis. 

 

BP 1183 f 198r 02 zo 30-09-1403. 

Willelmus van Nuwelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Nuwelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 198r 03 zo 30-09-1403. 

Voornoemde Petrus Lauwart zvw Zanderus Lauwart, door wijlen voornoemde 

Zanderus verwekt bij wijlen zijn vrouw jkvr Jutta dvw Willelmus van 

Nuwelant, en Henricus van Olmen ev Jutta dv voornoemde Petrus Lauwart deden 

tbv Reijmboldus zvw Johannis Reijmboldi van Geffen afstand van 4 morgen 

land van wijlen voornoemde Willelmus van Nuwelant, in Geffen, ter plaatse 

gnd op die Nuwe Hoeve, tussen jkvr Aleijdis dvw Johannes van Nuwelant 

enerzijds en Theodericus Rover Uden soen anderzijds. 

 

Dicti Petrus et Henricus ut supra super quatuor jugeribus terre dicti 

quondam Willelmi de Nuwelant sitis in parochia de Geffen in loco dicto op 

die Nuwe Hoeve inter hereditatem domicelle Aleijdis filie quondam 

Johannis de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Theoderici Rover Uden 

soen ex alio et super toto jure ad opus Reijmboldi filii quondam Johannis 

R[eij]mboldi de Geffen hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: ex parte eorum deponere 

testes datum supra) et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 198r 04 di 15-04-1404. 

Voornoemde Johannes van Ghemert droeg voornoemde helft over aan mr Johannes 

van Zelant zvw Rodolphus. 

 

Dictus Johannes de Ghemert dictam medietatem hereditarie supportavit 

magistro Johanni de Zelant filio quondam Rodolphi cum omnibus litteris 

quas habuit et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Heijme et Spijerinc datum 3a post miam. 

 

BP 1183 f 198r 05 di 15-04-1404. 

Voornoemde Johannes van Ghemert droeg over aan mr Johannes van Zelant zvw 

Rodolphus van Zelant (1) alle goederen van Johannes van Nuwelant en 

Willelmus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder, aan Ghisbertus 

van de Doern gerechtelijk verkocht door hr Henricus Stierken priester, (2) 

alle goederen van jkvr Hildegardis van Lijt en haar kinderen Johannes en 

Gerardus, op verschillende plaatssen gelegen, aan voornoemde Ghisbertus van 

de Doern gerechtelijk verkocht door broeder Johannes Lijsscap kloosterling 

van Porta Celi bij Den Bosch, al welke voornoemde goederen voornoemde 

Johannes van Ghemert verworven had van voornoemde Ghisbertus. Voornoemde 

Johannes van Ghemert behoudt (3) zijn b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, 

die hij uit voornoemde goederen beurt, (4) voorwaarden, beloften en 

bezwaringen, aan de weduwe van Johannes van Nuwelant, haar kinderen en 

Nijcholaus Plaetmaker gedaan en beloofd door voornoemde Johannes van 

Ghemert, (5) 6 morgen land, die Arnoldus Nollen van Lijt ....... ....... 

......., en voor Johannes van Middegael gereserveerd (6) zijn b-erfcijns 

van 10 pond oude pecunia, die hij uit voornoemde goederen beurt, of de 

erfgoederen die voornoemde Johannes van Middegael voor die cijns bezit. 

Voornoemde mr Johannes van Zelant zal vanaf nu uit voornoemde goederen 

betalen (7) aan voornoemde Johannes van Ghemert zijn b-erfcijns van 10 pond 

oude pecunia, (8) een dekaan en kapittel van de kerk van Sint-Jan-

Evangelist in Den Bosch, zijn erfcijns, (9) aan Johannes van Gestel zijn 

erfcijns, (10) aan het klooster Porta Celi zijn erfcijns, zó dat 

erfgoederen en goederen gnd te Kijthoven daarvan geen schade ondervinden, 

hetgeen voormoemde mr Johannes verklaarde onder verband van alle voornoemde 
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goederen, aan hem door Johannes van Ghemert overgedragen, en onder verband 

van een windmolen die voornoemde mr Johannes zal laten bouwen in Lith. 

 

Dictus Johannes de Ghemert omnia bona Johannis de Nuwelant et Willelmi 

[de] Nuwelant filii quondam domini Henrici de Nuwelant militis quocumque 

locorum consistentia (dg: sive sita) vendita Ghisberto [de S]pina a 

domino Henrico Stierken presbitro per jud[icem] atque universa bona et 

possessiones domicelle Hildegardis de Lijt Johannis et Gerardi eius 

liberorum in quibuscumque locis consistentes (dg: si) venditas dicto 

Ghisberto de Spina a fratre Johanne Lijsscap conventuali monasterii de 

Porta Celi siti prope Buscum per judicem mediante etc (dg: et quas bona 

universa et possessiones idem Johannes) et que (dg: bona) omnia bona 

Johannis de Nuwelant et Willelmi de Nuwelant predictorum et universa bona 

et possessiones dictorum domicelle Hildegardis Johannis et Gerardi eius 

liberorum dictus Johannes de Ghemert erga dictum Ghisbertum acquisierat 

prout hec omnia in quibusdam litteris etc hereditarie supportavit 

magistro Johanni de Zelant filio quondam Rodolphi de Zelant cum omnibus 

litteris quas habuit etc et jure promittens super omnia ratam !et 

obligationem ex parte sui deponere salvo tamen antedicto Johanni de 

Ghemert et sibi de presenti supportatione reservato suo hereditario censu 

decem librarum antique pecunie quem ex premissis solvendum habet annuatim 

iuxta continentiam suarum litterarum salvis etiam dicto Johanni de 

Ghemert de premissis quibus! conditionibus promissionibus et 

obligationibus #datis# promissis et factis !relicte quondam Johannis de 

Nuwelant et eius liberis atque Nijcholao Plaetmaker a dicto Johanne de 

Ghemert iuxta continentiam litterarum super hiis confectarum in suo 

vigore [permansuris] atque etiam salvis dicto Johanni de Ghemert de 

premissis sex jugeribus terre que Arnoldus Nollen de Lijt ....... ....... 

....... {waarschijnlijk hier BP 1183 f 198r 06 invoegen} tali conditione 

quod dictus magister Johannes de Zelant nunc deinceps dabit et exsolvet 

(dg: sing) #ex premissis# dicto Johanni de [Gh]eme[rt] suum hereditarium 

censum decem librarum antique pecunie decano et capitulo ecclesie beati 

Johannis ewangeliste in Busco suum hereditarium censum #et Johanni de 

Gestel suum hereditariium censum quem ex premissis solvendum habet# quem 

ex premissis solvendum habuerunt atque conventui de Porta Celi suum 

hereditarium censum quos exinde solvend[um] habent iuxta continentiam 

suarum litterarum inde confectarum singulis annis et perpetue sic quod ad 

et supra hereditates et bona dicta te Kijt[h]oven dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum ut dictus magister Johannes palam 

recognovit et sub obligatione predictorum omnium bonorum et universorum 

bonorum et possessionum sibi ad dicto Johanne de Ghemert supportatarum ut 

prefertur necnon sub obligatione molendini venti (dg: quod ad Willelmum 

de Nuwelant consistentem) #quod dictus magister Johannes edificari faciet 

in Lijt# cum suis attinentiis et juribus omnibus !promisit eidem Johanni 

de Ghemert predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 198r 06 di 15-04-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 198r 05}. 

salvis etiam de premissis Johanni de Middegael suo hereditario censu 

decem librarum antique pecunie quem ex premissis solvendum habet (dg: 

iuxta continentiam litterarum etc sic quod ad et supra hereditates et 

bona dicta te Kijthoven dampna exinde non eveniant quovis !in futurum ut 

dictus magister Johannes etc) seu hereditatibus quas idem Johannes de 

Middegael pro eodem censu habet et possidet ut dicebat. 

 

1183 f.198v. 

 tercia post misericordiam: dinsdag 15-04-1404. 

 

BP 1183 f 198v 01 di 15-04-1404. 

Jkvr Elisabeth dvw Willelmus van Nuwelant droeg over aan mr Johannes van 

Zelant zvw Rodolphus van Zelant (1) een kamp, 1½ morgen groot, in Lith, ter 
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plaatse gnd op Beemden, naast de zegedijk, (2) ½ morgen land, aldaar, 

tussen Arnoldus van Hees enerzijds en een zegedijk anderzijds. 

 

Domicella Elisabeth filia quondam Willelmi de Nuwelant cum tutore quendam 

campum #ad se [spectantem]# unum et dimidium jugera terre continentem 

situm in parochia de Lijt ad locum dictum op Beemden (dg: inter) contigue 

iuxta aggerem dictum zegedijc atque dimidium juger terre ad se spectans 

ibidem situm inter hereditatem Arnoldi de Hees ex uno et inter aggerem 

dictum zegedijc ex alio ut dicebat hereditarie supportavit (dg: dicto) 

magistro Johanni de Zelant filio quondam Rodolphi de Zelant promittens 

cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Spijerinc datum 3a 

post miam. 

 

BP 1183 f 198v 02 di 15-04-1404. 

Rodolphus zvw Johannes Gherijs droeg al zijn tegoeden over aan Rodolphus 

zvw Rodolphus van der Hagen. 

 

Rodolphus filius (dg: Joh) quondam Johannis Gherijs omnia sua credita que 

sibi debentur a personis quibuscumque [in litte]ris scabinorum aut extra 

litteras scabinorum ut dicebat legitime supportavit Rodolpho filio 

quondam Rodolphi van der Hagen. [Testes] datum supra. 

 

1183 f.199r. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

Onbeschreven, behalve in latere hand: “hiervoor fo 152 verso noemt 1403 7 

juni”. 

 

1183 f.199v. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

Onbeschreven. 

 

1183 f.200r. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

XIIIIc III. 

 

1183 f.200v. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

Onbeschreven. 


