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1183 f.226r. 

 in festo Lucie: donderdag 13-12-1403. 

 

BP 1183 f 226r 01 do 13-12-1403. 

Johannes die Cuper zvw Johannes van der Heijden ev Elizabeth dvw Henricus 

Hasselman: het deel, dat aan hem en zijn voornoemde vrouw behoort in (1) 

een stuk land van wijlen voornoemde Henricus, in Wijnterle, naast hr 

Godefridus Wijnterle priester, met beide einden strekkend aan voornoemde hr 

Godefridus, (2) een stuk land, in Wijnterle, beiderzijds tussen Arnoldus 

van den Langge Acker, (3) een stuk land, in Wijnterle, beiderzijds naast 

wijlen Paulus Haest, (4) een stuk land, in Wijnterle, ter plaatse gnd in 

het Haverdal, tussen Henricus van Mijspel enerzijds en Henricus zvw 

voornoemde Henricus Hasselman anderzijds, (5) een stuk land, gnd die 

Muijmans Hoeve, in Wijnterle, naast de gemene weg, (6) een stuk land, gnd 

die Hagedoren, in Wijnterle, tussen Henricus van Mijspel enerzijds en 

wijlen Henricus Gerits anderzijds, (7) een stuk land, in Wijnterle, ter 

plaatse gnd die Kuenen Hoevel, beiderzijds tussen voornoemde Henricus van 

Mijspel, (8) een tuin van wijlen voornoemde Henricus, in Wijnterle, tussen 

Hennricus van Mijspel enerzijds en Henricus zvw eerstgenoemde Henricus 

anderzijds, (9) een tuin, in Wijnterle, naast Henricus die Witte enerzijds 

en de gemeint anderzijds, (10) een stuk land, gnd Maes Hoeve, in Wijnterle, 

beiderzijds tussen de gemeint {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes die Cuper filius quondam Johannis van der Heijden (dg: peciam t) 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Henrici 

Hasselman (dg: peciam terre super) #totam partem et omne jus sibi et 

dicte sue uxori competentes in# pecia terre dicti quondam Henrici sita in 

parochia de Wijnterle (dg: a.) iuxta (verbeterd uit: inter) hereditatem 

domini Godefridi !Wijnterle #presbitri# (dg: ex uno et inter hereditatem) 

tendente cum utroque fine ad hereditatem dicti domini Godefridi atque 

(dg: super) #in# pecia terre sita in dicta parochia (dg: ad lo) inter 

hereditatem Arnoldi van den Langge Acker ex utroque latere coadiacentem 

item (dg: super) #in# pecia terre sita in dicta parochia juxta 

hereditatem quondam Pauli Haest ex utroque latere coadiacentem item (dg: 

super) #in# pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto int Haverdal 

(dg: ide) inter hereditatem (dg: Yde filie dicti) Henrici de Mijspel ex 

uno et inter hereditatem Henrici filii dicti quondam Henrici Hasselman ex 

alio atque (dg: super) #in# pecia terre dicta (dg: W) die Muijmans Hoeve 

sita in dicta parochia iucta (verbeterd uit: inter) communem plateam (dg: 

ex uno et inter) atque (dg: super) #in# pecia terre dicta die Hagedoren 

sita in dicta parochia inter hereditatem Henrici de Mijspel ex uno et 

inter hereditatem quondam Henrici Gerits ex alio item (dg: super) #in# 

pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum die Kuenen Hoevel 

inter hereditatem dicti Henrici de Mijspel ex utroque latere coadiacentem 

item (dg: super) #in# quodam orto dicti quondam Henrici sita! in dicta 

parochia inter hereditatem Hennrici de Mijspel ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii primodicti quondam Henrici ex alio item (dg: 

super pecia) in quodam orto sito in dicta parochia juxta hereditatem 

Henrici die Witte ex uno et inter communitatem ex alio item in pecia 

terre dicta Maes Hoeve sita in dicta parochia inter communitatem ex 

utroque latere coadiacentem. 

 

1183 f.226v. 

 in festo Lucie: donderdag 13-12-1403. 

 quinta post Laurencii: donderdag 13-08-1405. 

 

BP 1183 f 226v 01 do 13-12-1403. 

Gerardus van Woude zvw Henricus van Woude droeg over aan zijn zoon Henricus 

en Henricus zvw Johannes Willen soen ev Aleijdis dv voornoemde Gerardus 
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zijn vruchtgebruik in alle erfgoederen en erfelijke goederen die voornoemde 

Gerardus en wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Wijtmannus Loer tezamen hadden 

bezeten, waarin voornoemde Elizabeth was overleden, gelegen onder 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel. 

 

Gerardus de Woude filius quondam Henrici de Woude usufructum sibi 

competentem in omnibus et singulis hereditatibus et bonis hereditariis 

que dictus Gerardus et quondam Elizabeth eius uxor filia quondam 

Wijtmanni Loer pariter possidebant in (dg: qib) quibus eadem quondam 

Elizabeth decessit quocumque locorum infra parochiam de Oesterwijc ad 

locum dictum Berkel situatis ut dicebat (dg: here) legitime supportavit 

Henrico suo filio et Henrico filio quondam Johannis Willen soen tamquam 

marito legitimo Aleijdis sue uxoris filie dicti Gerardi promittens super 

omnia ratam servare. Testes Dicbier et Aa datum in festo Lucie. 

 

BP 1183 f 226v 02 do 13-08-1405 

Henricus zv Gerardus van Woude en Henricus zvw Johannes Willen soen ev 

voornoemde Aleijdis verkochten aan voornoemde Gerardus van Woude (1) een 

huis en tuin, die waren van voornoemde Gerardus, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, tussen Henricus van den Hoevel enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan Theodericus die Wolf, (2) 

een stuk land, gnd die Wilde Brake, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

tussen wijlen Bruijstinus Alarts enerzijds en erfgoed dat was van wijlen de 

heer van Perweijs en erfgoed van Elizabeth Stevens anderzijds. 

 

Henricus filius !quondam Gerardi de Woude et Henricus filius quondam 

Johannis Willen soen maritus et tutor legitimus dicte Aleijdis sue uxoris 

domum et ortum (dg: sitos) que fuerant dicti Gerardi sitos in parochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem Henrici van den 

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

tendentes a communi platea ad hereditatem Theoderici die Wolf item peciam 

terre dictam die Wilde Brake sitam in parochia et loco predictis inter 

hereditatem quondam Bruijstini Alarts ex uno et inter hereditatem que 

fuerat domini quondam de Pereweijs et hereditatem Elizabeth Stevens ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo de Woude predicto 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum  et suorum heredum deponere. Testes Johannes 

et Jacobus datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1183 f 226v 03 do 13-12-1403. 

Johannes Hals zvw Johannes Femijen soen: (dg: ½ morgen land in Rosmalen, 

ter plaatse gnd die Hoeven) ¼ deel van 2 morgen land van voornoemde 

Johannes Hals, in 2 {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Hals filius quondam Johannis Femijen soen (dg: dimidium juger 

terre situm in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Hoeven) quartam 

partem duorum jugerum terre dicti Johannis Hals sitorum in (dg: quoda) 

duobus. 

 

BP 1183 f 226v 04 do 13-12-1403. 

Johannes Hals zvw Johannes Femijen soen verkocht aan Herbertus Hals ¼ deel 

van 2 morgen land, die aan voornoemde Johannes Hals behoren, in 6 morgen 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Hoeven, in 2 kampen, welke 2 kampen 

aldaar gelegen zijn, tussen erfgoed gnd des Bijeen Hoeve enerzijds en 

erfgoed gnd dat Dordel anderzijds, met een einde strekkend aan Elizabeth ev 

Willelmus zv Arnoldus Tielkini, belast met dijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes Hals filius quondam Johannis Femijen soen quartam partem duorum 

jugerum terre ad dictum Johannem Hals spectantium (dg: siti) in sex 

jugeribus terre sitis in parochia de Roesmalen ad locum dictum die Hoeven 

#in duobus campis# qui duo campi siti sunt ibidem inter hereditatem 
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dictam des Bijeen Hoeve ex uno et inter hereditatem dictam dat Dordel ex 

alio tendentes cum uno fine ad hereditatem Elizabeth relicte quondam 

Willelmi filii Arnoldi Tielkini in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Herberto Hals promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus aqueductibus et 

fossatis ad dictam quartam partem spectantibus. Testes Dicbier et Aa 

datum in festo Lucie. 

 

BP 1183 f 226v 05 do 13-12-1403. 

Johannes van den Eijnde wonend ter plaatse gnd Huijsberch en Amelius Ghiben 

soen beloofden aan Albertus van Uden en Ghisbertus Arnts soen 25½ mud 

haver, Bossche maat, op zondag Letare aanstaande (zo 09-03-1404) te 

leveren. 

 

Johannes van den Eijnde commorans ad locum dictum Huijsberch et Amelius 

Ghiben soen promiserunt indivisi super omnia Alberto de Uden et Ghisberto 

Arnts soen XXV et dimidium modios avene mensure de Busco ad dominicam 

letare proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 226v 06 do 13-12-1403. 

Henricus van Geffen zvw Johannes ontlastte wijlen Arnoldus Berwout, zijn 

goederen en erfgenamen van al het geld dat wijlen voornoemde Arnoldus 

Berwout of zijn erfgenamen verschuldigd was aan de hertogin van Brabant, 

welk geld voornoemde Henricus in naam van wijlen voornoemde Arnoldus 

Berwout of zijn erfgenamen betaald had aan de hertogin of haar ontvanger. 

 

Henricus de Geffen filius quondam Johannis palam quitavit et quitos 

proclamavit Arnoldum #quondam# Berwout (dg: ab omnibus) et eius bona et 

heredes ab omnibus pecuniis quas dictus quondam Arnoldus Berwout (dg: 

debet) aut eius heredes debebant domine nostre ducisse Brabantie quas 

pecunias dictus Henricus (dg: persolvit di receptori d) vice et nomine 

dicti quondam Arnoldi Berwout aut eius heredum dedit et persolvit 

receptori dicte domine nostre ducisse !ad eius receptori ad opus eius. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 226v 07 do 13-12-1403. 

Rodolphus zvw Arnoldus Berwout, gemachtigd door zijn moeder Elizabeth wv 

voornoemde Arnoldus, verklaarde dat Henricus van Gheffen zvw Johannes 

voldaan heeft aan Stephanus van der Nederalfen ontvanger van de hertogin 

van Brabant, tbv de hertogin, 300 realen, die wijlen voornoemde Arnoldus 

Berwout of zijn erfgenammen verschuldigd waren aan de hertogin, en welke 

geldsom wijlen Johannes Berwout onder zich had. 

 

Rodolphus filius quondam Arnoldi Berwout potens factus ab Elizabeth sua 

matre relicta dicti quondam Arnoldi palam (dg: q) recognovit quod 

Henricus de Gheffen filius quondam Johannis satisfecit (dg: recep) 

Stephano van der Nederalfen receptori domine nostre ducisse Brabantie ad 

opus eiusdem domine nostre de trecentis regalibus dictis reael quos 

dictus quondam Arnoldus Berwout tenebatur (dg: domine nostre ducisse) aut 

eius heredes debebantur domine nostre ducisse predicte et quam pecunie 

summam Johannes quondam Berwout sub se habuit ut dicebatur (dg: 

promittens). Testes Dicbier et Aa datum in festo Lucie. 

 

BP 1183 f 226v 08 do 13-12-1403. 

Mechtildis svw Nijcholaus Lijbrechts soen droeg over aan Henricus van den 

Elzen (1) een huis en erf, dat was van wijlen Willelmus van Oijen 

leerbewerker, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van 

Arnoldus Stempel enerzijds en erfgoed van Franco bakker anderzijds, (2) een 

erfgoed met zijn gebouwen, dat was van voornoemde {f.227r} Willelmus, 

aldaar achter voornoemd huis en erf, (3) een b-erfcijns van 23 schelling 

geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 
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welk huis, erf, erfgoed met gebouwen en cijns Nijcholaus Lijbrechts soen en 

zijn zuster Mechtildis gekocht hadden van Johannes nzvw Snellardus Bruijn, 

en van welk huis, erf, erfgoed met gebouwen en cijns voornoemde Mechtildis 

één helft verworven had van haar voornoemde broer Nijcholaus. 

 

Mechtildis soror quondam Nijcholai Lijbrechts soen #cum tutore# domum et 

aream que fuerat quondam Willelmi de Oijen frunitoris sitam in Busco ad 

vicum Hijnthamensem inter hereditatem Arnoldi Stempel ex uno et inter 

hereditatem Franconis pistoris ex alio atque quandam hereditatem cum suis 

edificiis que fuerat eiusdem 

 

1183 f.227r. 

 in festo Lucie: donderdag 13-12-1403. 

 in crastino Lucie: vrijdag 14-12-1403. 

 tercia post Lucie: dinsdag 18-12-1403. 

 

BP 1183 f 227r 01 do 13-12-1403. 

Willelmi sitam ibidem retro dictam domum et aream atque hereditarium 

censum XXIII solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini quos domum aream hereditatem cum suis edificiis et censum 

(dg: dictus dicti quondam) Nijcholaus Lijbrec[hts] soen et Mechtildis 

eius soror erga Johannem filium naturalem quondam Snellardi Bruijn 

acquisierant emendo prout in litteris et de quibus domo area et (dg: or) 

hereditate cum suis edificiis et censu dicta Mechtildis unam medietatem 

erga dictum Nijcholaum eius fratrem acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico van den Elzen cum litteris et aliis et 

jure promittens #cum tutore# super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dicbier et Aa datum in festo Lucie. 

 

BP 1183 f 227r 02 do 13-12-1403. 

Broeder Nijcholaus gnd Coel van Dijnther verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Frater Nijcholaus dictus Coel de Dijnther prebuit et reportavit. (dg: da) 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 227r 03 do 13-12-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Mechtildis 75 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor elke gulden gerekend, met 

Pasen aanstaande (zo 30-03-1404) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicte Mechtildi LXXV novos Gelre 

gulden scilicet novem boddrager seu XIII aude Vlemsche pro quolibet 

gulden computato ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 227r 04 do 13-12-1403. 

Voornoemde Henricus beloofde aaan voornoemde Mechtildis hetzelfde bedrag 

met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1404) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicte Mechtildi tantum ad Remigii 

proxime futurum persolvendum. 

 

BP 1183 f 227r 05 vr 14-12-1403. 

Petrus Wechaze en zijn zoon Henricus beloofden aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare 

aanstaande (zo 09-03-1404) te betalen. 

 

Petrus Wechaze et Henricus eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Henrico Dicbier filio Godefridi XXIIII nij Gelre gulden seu valorem ad 

dominicam Letare proxime futuram persolvendos. Testes Aa et Becker datum 
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in crastino Lucie. 

 

BP 1183 f 227r 06 vr 14-12-1403. 

Jacobus zvw Henricus Bollen soen beloofde aan Johannes Molle zvw Gerardus 

50 Hollandse gulden van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1404) te betalen. 

 

(dg: Hen) Jacobus filius quondam Henrici Bollen soen promisit super omnia 

Johanni Molle filio quondam Gerardi L Hollant gulden comitis quondam 

Willelmi seu valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

Spijrinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 227r 07 vr 14-12-1403. 

Johannes zvw Johannes Femijen soen verkocht aan Johannes Dravart zvw 

Johannes Dravart 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 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Vrede, waarvan 

(1) 4 hont tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en wijlen 

Gerardus Mijchiels soen anderzijds, (2) de overige 2 hont tussen Herbertus 

Hals enerzijds en Gerongius gnd Geronc Botten soen en de zijnen anderzijds. 

 

Johannes (dg: h) filius quondam Johannis Femijen soen hereditarie 

vendidit Johanni Dravart filio quondam Johannis Dravart 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 uno jugere terre sito in parochia de 

Roesmalen ad locum dictum die Vrede de quo jugere terre (dg: una medietas 

inter he) quatuor hont inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco 

ex uno et inter hereditatem quondam Gerardi Mijchiels soen ex alio et 

reliqua duo hont inter hereditatem Herberti Hals ex uno et inter 

hereditatem Gerongii dicti Geronc Botten soen et eius sociorum ex alio ut 

dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 227r 08 vr 14-12-1403. 

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

02-02-1404) met 51 nieuwe Gelderse gulden, eventuele achterstallige 

termijnen en de pacht van het jaar van wederkoop. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum LI 

novis Gelre gulden et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni 

redemptionis ut in forma. 

 

BP 1183 f 227r 09 di 18-12-1403. 

Godefridus die Bije van Goerle ev Agnes ndv Johannes van de Dijk verkocht 

aan voornoemde Johannes van de Dijk een n-erfpacht van 7 mud rogge, Bossche 

maat, uit een b-erfpacht van 8 mud 6 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Tilburg op de navolgende molen te leveren, gaande uit de helft, 

behorend aan Johannes van de Dijk, in de windmolen met ondergrond, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Korvel, welke pacht van 8 mud 6 zester voornoemde 

Johannes van de Dijk teamen met andere goederen destijds had geschonken aan 

zijn voornoemde schoonzoon Godefridus die Bije en diens vrouw Agnes ndv 

voornoemde Johannes van de Dijk. Wordt geschreven, hoewel gecancelleerd. 

 

Scribatur quamvis est cancellatum. 

Godefridus die Bije de Goerle #maritus et tutor legitimus Agnetis sue 

uxoris filie naturalis Johannis de Aggere# hereditariam paccionem septem 

modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione octo modiorum 

et sex sextariorum siliginis dicte mensure solvenda hereditarie 
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purificationis et in Tijlborch supra molendinum sequens tradenda de et ex 

medietate ad Johannem de Aggere spectante in molendino venti cum suo 

fundo sito et consistente in parochia de Tijlborch ad locum dictum Corvel 

et ex attinentiis et juribus dicte medietatis molendini venti predicti 

singulis et universis quam paccionem octo modiorum et sex sextariorum 

siliginis dicte mensure prenominatus Johannes de Aggere simul cum 

quibusdam aliis bonis dudum supportaverat et donaverat antedicto 

Godefrido die Bije suo genero cum #dicta# Agnete sua uxore filia 

#naturali# eiusdem Johannis de Aggere nomine dotis ad jus oppidi de Busco 

prout in litteris quas vidimus hereditarie vendidit dicto Johanni de 

Aggere promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Heijme datum (dg: in crast sabbato) #tercia# post 

Lucie. 

 

BP 1183 f 227r 10 di 18-12-1403. 

Nijcholaus van Baerle beloofde aan de secretaris, tbv Elisabeth dv 

Mauricius van Boemel bontwerker, 17 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404) te betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle promisit super omnia mihi ad opus Elisabeth filie 

Mauricii de Boemel pellificis XVII nuwe Gelre gulden seu valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Walterus et Spijerinc 

datum supra. 

 

BP 1183 f 227r 11 di 18-12-1403. 

Goeswinus zv Johannes van den Sloet wonend in Rossum en Zibertus van 

Hoculem beloofden aan Conrardus Scribaen, tbv Anthonius etc, 70 oude Franse 

schilden met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404; 13+31+29+30=103 dgn) te 

betalen op straffe van 4. 

 

Goeswinus filius Johannis van den Sloet commorans in Rossem et Zibertus 

de Hoculem promiserunt indivisi super omnia Conrardo Scribaen ad opus 

Anthonii etc LXX aude scilde Francie ad pasche proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII. Testes Spijrinc et Becker datum 3a post 

Lucie. 

 

BP 1183 f 227r 12 di 18-12-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I bod. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.227v. 

 tercia post Lucie: dinsdag 18-12-1403. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1403. 

 

BP 1183 f 227v 01 di 18-12-1403. 

Henricus van Herzel en Bartholmeus Spirinc beloofden aan Robbertus van 

Neijnsel 17 Gentse nobel of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 12-02-

1404) te betalen. 

 

Henricus de Herzel et Bartholmeus Spirinc promiserunt indivisi super 

omnia Robberto van Neijnsel XVII Gentsche nobel seu valorem ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Spirinc et Becker 

datum 3a post Lucie. 

 

BP 1183 f 227v 02 di 18-12-1403. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 227v 03 di 18-12-1403. 

Aleijdis dvw Gerardus Vos wv Johannes van Heirzel droeg over aan Arnoldus 

Jans soen van Crumvoirt al haar beesten, varend goed, koren en roerende en 

gerede goederen. 

 

Aleijdis filia quondam Gerardi Vos relicta quondam Johannis de Heirzel 

omnes et singulas suas bestias et quecumque bona sua pecoralia habitas et 

habendas atque omnia et singula sua blada et bona sua mobilia et parata 

quocumque locorum consistentia ut dicebat legitime supportavit (dg: 

Johanni) Arnoldo Jans soen de Crumvoirt promittens super omnia warandiam. 

Testes Heijme et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 227v 04 di 18-12-1403. 

Voornoemde Aleijdis verkocht al haar gebruiksvoorwerpen, huisraad en 

kleinodiën aan voornoemde Arnoldus. 

 

Dicta Aleijdis cum tutore omnia et singula sua clenodia utensilia et 

domicila quecumque quocumque locorum consistentia ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo promittens cum tutore super omnia warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 227v 05 do 20-12-1403. 

Willelmus van den Laer mesmaker beloofde aan Gerardus Pels en Henricus 

Melijs soen van Druenen 13½ nobel, 4 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

voor elke nobel gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 30-03-1404) en 

de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404). 

 

Willelmus van den Laer cultellifex promisit super omnia Gerardo Pels et 

Henrico Melijs soen de Druenen tredecim et dimidium nobel scilicet IIII 

nuwe Gelre gulden seu valorem pro quolibet nobel computato (dg: ad) 

mediatim pasche et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Walterus et Becker {tekst weggeradeerd, waardoor stippellijn} 

datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 227v 06 do 20-12-1403. 

Willelmus van der Laer mesmaker droeg over aan Johannes van Keent een deel 

van een huis, erf en tuin van Theodericus Wijchmans soen, in Den Bosch, in 

de Vughterstraat, tussen erfgoed van Elisabeth Wouters enerzijds en erfgoed 

van Willelmus Corstiaens anderzijds, te weten het deel naast voornoemd 

erfgoed van Willelmus Corstiaens, welk deel voor en achter 13 1/3 voet 

breed is en strekt vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan erfgoederen 

van Arnoldus Spoermaker, Cristina Hagens en Nijcholaus Gorter, welk deel 

aan hem in cijns was uitgegeven door voornoemde Theodericus Wijchmans, 

belast met een b-erfcijns van 9 pond geld, in de brief vermeld. 

 

Willelmus van der Laer cultellifex quandam partem domus et aree et orti 

Theoderici Wijchmans soen sitorum in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem Elisabeth Wouters ex uno et inter hereditatem Willelmi 

Corstiaens ex alio scilicet illam partem que sita est contigue iuxta 

dictam hereditatem dicti Willelmi Corstiaens et que pars predicta 

continet ante et retro tredecim pedatas et unam (dg: 3) terciam partem 

unius pedate in latitudine et que pars predicta tendit a dicto vico 

Vuchtensi {een woord weggeradeerd: re....., waardoor een stippellijn 

getrokken is} retrorsum usque ad hereditates Arnoldi Spoermaker Cristine 

Hagens et Nijcholai Gorter datam sibi ad censum a dicto Theoderico 

Wijchmans prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Keent cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepto hereditario censu novem librarum monete in 

dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 227v 07 do 20-12-1403. 
†Arnoldus van de Kloot (*) †Sophija van de Kloot 
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1. †Johannes van de Kloot 

a. {nd:} Sophija (*)  †Martinus Berwout 

1. Postelima (BP 1183 f 227v 09). 

(**) Henricus van Geffen Jans soen. 

2. †Henricus van de Kloot 

a. {nd:} Sophija (*) Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker 

3. †Arnoldus van de Kloot 

a. {nd:} Katherina (*) Gerardus zv Johannes zvw Johannes Zebrechts soen. 

Henricus van Geffen Jans soen ev Sophija ndvw Johannes van de Kloot, 

Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans soen mesmaker ev Sophija ndvw Henricus 

van de Kloot en Gerardus zv Johannes zvw Johannes Zebrechts soen ev 

Katherina ndvw Arnoldus van de Kloot verkochten aan Gerardus van den 

Kerchove zvw Henricus een huis, erf en tuin van wijlen Sophia van den Cloet 

mv voornoemde broers Johannes, Henricus en Arnoldus van de Kloot, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus van de Kloot 

vv voornoemde gebroeders enerzijds en erfgoed van kvw Theodericus Gherijs 

van Os anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan de 

gemene stroom, belast met (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 10 

schelling geld aan dekaan en kapittel van van de kerk van Sint-Jan in Den 

Bosch, (3) een b-erfcijns van 48 schelling voornoemd geld, aan voornoemde 

Henricus en Wijchmannus. 

 

Henricus de Geffen Jans soen maritus #et tutor# legitimus Sophije sue 

uxoris filie naturalis quondam Johannis de Globo Wijchmannus filius 

Nijcholai Wijchmans soen cultellifex maritus et tutor legitimus Sophije 

sue uxoris filie naturalis quondam Henrici de Globo et Gerardus filius 

Johannis filii quondam Johannis Zebrechts soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie naturalis quondam Arnoldi de Globo domum et 

aream #et ortum# quondam Sophie van den Cloet (dg: ol) matris dictorum 

Johannis Henrici et Arnoldi de Globo fratrum sitos in Buscoducis in vico 

Vuchtensi inter hereditatem quondam Arnoldi de Globo patris olim dictorum 

fratrum ex uno et inter hereditatem (dg: heredum) liberorum quondam 

Theoderici Gherijs (dg: ex) de Os ex alio tendentes a dicto vico 

Vuchtensi retrorsum ad communem aquam ibidem currentem prout ibidem siti 

sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerardo van den Kerchove filio 

quondam Henrici promittentes indivisi super habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere excepto! (dg: h) censu domini nostri ducis et 

hereditario censu decem solidorum #monete# decano et capitulo ecclesie 

sancti Johannis in Busco atque hereditario censu XLVIII solidorum #dicte# 

monete (dg: quem iamdictum censum) dictis Henrico et Wijchmanno annuatim 

exinde de jure solvendis ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 227v 08 do 20-12-1403. 

Henricus van der Bruggen van Helvoirt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Henricus van der Bruggen de Helvoirt prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 227v 09 do 20-12-1403. 

Voornoemde Henricus van Geffen Jans soen beloofde aan voornoemde koper dat 

Postelima minderjarige dv zijn vrouw Sophija, bij voornoemde Sophija 

verwekt door wijlen haar man Johannes Berwout, zoadra ze meerderjarig is 

afstand zal doen van voornoemd huis, erf en tuin; maar ze behoudt haar 

recht in de b-erfcijns van 48 schelling geld, die haar voornoemde moeder 

Sophia en Wijchmannus zv Nijcholaus Wijchmans soen eruit beuren. Een brief 

overhandigen aan Gerardus zv Johannes zvw Johannes Zebrechts soen. 

 

{Verticale haal in margine sinistra, waarbuiten:} 

Detur et tradetur una Gerardo filio Johannis filii quondam Johannis 

Zebrechts soen. 

Dictus Henricus de Geffen Jans soen promisit super habita et habenda 

dicto emptori quod ipse Henricus Postelimam filiam Sophije sue uxoris ab 
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eadem Sophia et quondam Johanne Berwout olim suo marito pariter genitam 

dum ad annos pubertatis pervenerit super dictis domo area et orto et jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie renuntiare faciet salvo tamen dicte 

Postelime (dg: eo) jure sibi competituro in hereditario censu XLVIII 

solidorum monete quem dicta Sophia eius mater et Wijchmannus filius 

Nijcholai (dg: ex) Wijchmans soen annuatim exinde solvendum habent ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 227v 10 do 20-12-1403. 

Vervolgens beloofde voornoemde Henricus van Geffen Jans soen dat hij 

voornoemde Wijchmannus en Gerardus schadeloos zal houden voor zover dit het 

1/3 deel betreft van voornoemd huis, erf en tuin, dat behoort aan zijn 

voornoemde vrouw Sophia en haar dochter Postelima. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum ita actum sit constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus Henricus de Geffen Jans soen 

promisit super habita et habenda dictos Wijchmannum et Gerardum indempnes 

servare de premissis prout et in quantum huiusmodi #obligatio et 

promissio concernunt unam terciam partem domus et aree et orti 

predictorum# dampna ipsis seu eorum alteri evenient occacione unius 

tercie partis dictorum domus aree et orti #!et dictam Sophiam et eius 

filiam spectantis que# dictis Sophie uxori dicti Henricid de Geffen et 

Postelime filie eiusdem Sophie competit ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 227v 11 do 20-12-1403. 

Op dezelfde manier twee contracten met beloften, één van Wijchmannus en de 

andere van Gerardus. 

 

Et simili modo fient duo contractus et promissiones una de Wijchmanno et 

reliqua de Gerardo ut immediate supra. Testes datum supra. 

 

1183 f.228r. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1403. 

 quarta post epiphanije: woensdag 09-01-1404. 

 

BP 1183 f 228r 01 do 20-12-1403. 

Gerardus van den Kerchove zvw Henricus beloofde aan Gerardus zv Johannes 

zvw Johannes Zebrechts soen 67 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken 

of 9 botdrager voor elke nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Sint-Jan-

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

 

Gerardus van den Kerchove filius quondam Henrici promisit super omnia 

Gerardo filio Johannis filii quondam Johannis Zebrechts soen (dg: LVII) 

LXVII nuwe Gelre gulden scilicet X Vleemsch p[lack ve]l IX botdrager pro 

quolibet nuwe Gelre gulden computato ad nativitatis Johannis baptiste 

proxime futurum persolvendos. Testes Walterus et Becker datum in vigilia 

Thome. 

 

BP 1183 f 228r 02 do 20-12-1403. 

Voornoemde Gerardus van den Kerchove beloofde aan Wijchmannus zv Nijcholaus 

Wijchmans soen mesmaker 135 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 

botdrager voor elke nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Sint-Jan-Baptist 

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

 

Dictus Gerardus van den Kerchove promisit super omnia Wijchmanno filio 

Nijcholai Wijchmans soen cultellificis centum et XXXV nuwe Gelre gulden 

(dg: dicte monete) scilicet X Vleemsch placken vel IX botdragers pro 

quolibet nuwe Gelre gulden computato ad dictum terminum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 228r 03 do 20-12-1403. 

Walterus van Oekel droeg over aan Gerardus zvw Gerardus Maes van Moergestel 

1½ morgen land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Roet, tussen 

Reijnerus zvw Johannes Reijners soen enerzijds en Nijcholaus Coel Cnoden 

soen anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Reijnerus zvw Johannes 

Reijners soen. 

 

Walterus de Oekel unum et dimidium jugera terre sita in parochia de Vucht 

sancti Lamberti in loco dicto die Roet inter hereditatem Reijneri filii 

quondam Johannis Reijners soen ex uno et inter hereditatem Nijcholai Coel 

Cnoden soen ex alio vendita sibi a dicto Reijnero filio quondam Johannis 

Reijners soen prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio 

quondam Gerardi Maes de Gestel prope Oesterwijc cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui (dg: deponere) existentes ac eventuras deponere (dg: excepto 

hereditario). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 228r 04 do 20-12-1403. 

Voornoemde Gerardus zvw Gerardus Maes soen beloofde aan voornoemde Walterus 

van Oekel 22 Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde, een helft te 

betalen met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1404) en de andere helft met 

Lichtmis over een jaar (ma 02-02-1405). 

 

Dictus Gerardus filius quondam Gerardi Maes soen promisit super omnia 

dicto Waltero de Oekel XXII Hollant gulden monete Willelmi seu valorem 

(dg: ad) mediatim purificationis proxime futurum et mediatim a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 228r 05 wo 09-01-1404. 

Wellinus Didderics soen van Hees droeg over aan zijn schoonzoon Johannes 

van Holaer den Riemsleger 6 lopen b-erfpacht, maat van Hees, die Nijcholaus 

Grieten soen met Lichtmis in Hees moest leveren aan Metta dvw Sijmon gnd 

Pijnlets soen, gaande uit (1) 1 streep land, in Hees, ter plaatse gnd in 

die Nij Raect, tussen Thomas zv Henricus Luijten soen enerzijds en Arnoldus 

Bernts soen anderzijds, (2) 2 strepen land, in Hees, ter plaatse gnd in die 

Nij Raect, tussen Yda wv Johannes Bernts soens enerzijds en Thomas Arnts 

soen anderzijds, (3) 2 strepen land, in Hees, ter plaatse gnd in die Nij 

Raect, tussen Nijcholaus Grieten soen enerzijds en {hier staat: ~} wv 

Henricus Becker van den Bosch en haar kinderen anderzijds, welke pacht 

Johannes Willems soen verworven had van Theodericus van den Huls szvw 

voornoemde Sijmon gnd Pijnlet als ev voornoemde Metta dvw Sijmon, en welke 

pacht voornoemde Wellinus verworven had van voornoemde Johannes Willems 

soen, met achterstallige termijnen van 4 jaar. De brief overhandigen aan 

voornoemde Wellinus. 

 

Wellinus Didderics soen de Hees #sex lopinos siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Hees quam Nijcholaus Grieten soen Mette filie 

quondam Sijmonis dicti Pijnlets soen solvere tenebatur hereditarie 

purificationis et in Hees tradendam ex# unam! strepam! terre sitam! in 

parochia de Hees in loco dicto in die Nij Raect inter hereditatem Thome 

filii Henrici Luijten soen ex uno et inter hereditatem Arnoldi Bernts 

soen ex alio (dg: atque) #ex# duabus (dg: strepas) strepis terre sitis in 

parochia et loco predictis inter hereditatem Yde (dg: filie) #relicte 

quondam# Johannis Bernts soens ex uno et inter hereditatem Thome Arnts 

soen ex alio necnon #ex# duabus strepis (verbeterd uit: strepas) terre 

#sitis# in (dg: dicta) parochia et loco predictis inter hereditatem 

Nijcholai Grieten soen ex uno et inter hereditatem {hier staat: ~} 

relicte quondam Henrici Becker de Busco et eius liberorum ex alio (dg: 

atque hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Busco) 

quam paccionem (dg: dictus Nijcholaus Grieten soen Mechtildi filie 
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quondam Sijmonis dicti Pijnlet ex dictis hereditatibus annuatim solvere 

tenebatur quas quinque strepas terre et paccionem) sex lopinorum 

siliginis Johannes Willems soen erga Theodericum van den Huls generum 

#dicti quondam# Sijmonis dicti Pijnlet tamquam maritum et tutorem 

legitimum (dg: Mechtildis) #dicte Mette# sue uxoris filie dicti !dicti 

quondam Sijmonis acquisierat et quam (verbeterd uit: quas) (dg: 

hereditates et) paccionem predictam dictus Wellinus erga dictum Johannem 

Willems soen acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de 

Holaer den Riemsleger suo genero #cum arrestadiis quatuor annorum# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: datum supra) Walterus et Henricus Becker datum 

quarta post epiphanije. Et tradetur littera dicto Wellino. 

 

BP 1183 f 228r 06 wo 09-01-1404. 

Voornoemde Johannes van Holaer maande 3 achterstallige jaren van voornoemde 

pacht. 

 

Dictus Johannes de Holaer dictam paccionem monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 228r 07 do 20-12-1403. 

Gerardus zvw Nijcholaus van Berze, gemachtigd door zijn moeder Ghisenradis 

wv voornoemde Nijcholaus, maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 8 pond 5 schelling, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

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

uit een b-erfcijns van 9 pond 5 schelling voornoemd geld, welke cijns van 8 

pond 5 schelling wijlen voornoemde Nijcholaus van Berze gekocht had van 

Everardus gnd Rover van Mordrecht. 

 

Gerardus filius quondam Nijcholai de Berze potens ad hoc factus #in 

litteris scabinorum de Busco# a Ghisenrade sua matre relicta dicti 

quondam Nijcholai hereditarium censum octo librarum et quinque solidorum 

hereditarii census grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro sedecim denariis in hiis computato seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris de novem libris et quinque solidis dicti census monete predicte 

(dg: solvendis annuatim) quem censum octo librarum et quinque solidorum 

dictus quondam Nijcholaus de Berze erga Everardum dictum Rover de 

Mordrecht emendo acquisierat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

(dg: datum supra testes) Walterus et Becker datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 228r 08 do 20-12-1403. 

Basilius zvw Johannes van der Zidewijnden evw Mechtildis dv Henricus van 

Evershoet maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 10 lopen 

rogge, die voornoemde Henricus met Lichtmis beurde en die nu aan hem 

behoort. 

 

Basilius filius quondam Johannis van der Zidewijnden olim maritus et 

tutor legitimus quondam Mechtildis sue uxoris (dg: uxoris) #quondam# 

filie (dg: q) Henrici de Evershoet hereditariam paccionem decem lopinorum 

siliginis quam dictus Henricus solvendam habuit hereditarie 

purificationis et quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 228r 09 do 20-12-1403. 

Johannes zvw Arnoldus Vrient van Doirne verpachtte aan Theodericus Dijebout 

zvw Henricus Heerman een hoeve, gnd het Goit tot Genen Camp, van voornoemde 

Johannes, in Someren, voor een periode van 6 jaar, ingaande Pasen 

aanstaande (zo 30-03-1404), per jaar voor 16½ mud rogge, maat van Someren, 

en 5 mud zomerkoren te weten het koren dat op voornoemde hoeve zal groeien, 

met Lichtmis op de hoeve te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-

02-1405). Voornoemde Theodericus zal de helft van alle oogsten van het 
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komende jaar krijgen, en daarvoor(?) moet voornoemde Theodericus de pacht 

van het eerste jaar aan voornoemde Johannes leveren. Voornoemde Theodericus 

zal het zevende jaar de hoeve {f.228v} te pachters recht bezitten, met 

eigen zaaigoed bezaaien zoals hij de hoeve bij aanvang bezaaid aantrof en 

hij mag dan de helft van alle oogsten van dat zevende jaar meenemen, onder 

achterlating van de andere helft. Theodericus zal de gebouwen te pachters 

recht onderhouden. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi Vrient de Doirne quendam mansum tGoit tot 

Genen Camp vocatum eiusdem Johannis situm in parochia de Zoemeren cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat dedit ad annuum pactum Theoderico 

Dijebout filio quondam Henrici Heerman ab eodem Theoderico ad spacium sex 

annorum festum pasche proxime futurum sine medio sequentium possidendum 

anno quolibet dictorum sex annorum pro (dg: q) sedecim et dimidio modiis 

siliginis (dg: siliginis) mensure de Zoemeren et #pro# quinque modiis 

bladi (dg: q) dicti zoemers corens talis bladi scilicet quale supra 

dictum mansum cum suis attinentiis crescet annuatim dandis et solvendis 

dicto Johanni a dicto Theoderico anno quolibet dictorum sex annorum 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et supra dictum mansum tradendis additis conditionibus sequentibus 

quod dictus Theodericus medietatem omnium fructuum in dicto manso cum 

suis attinentiis anno #proxime# futuro crescendorum obtinebit loco 

paccionis quam idem Theodericus prefato Johanni primo dictorum sex 

annorum solvet (dg: ut premit) iuxta modum pre expressum insuper quod 

dictus Theodericus septimo anno scilicet anno qui dictos sex annos 

immediate sequitur dictum mansum cum suis 

 

1183 f.228v. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1403. 

 

BP 1183 f 228v 01 do 20-12-1403. 

attinentiis ad jus coloni possidebit et quod ipse Theodericus #dictum 

mansum cum suis attinentiis cum suis propriis seminibus seminabit prout 

ipse dictum mansum in suo introitu seminatum inveniet et# medietatem 

omnium fructuum #et bladorum# dicto septimo anno supra dictum mansum cum 

suis attinentiis crescendorum et proveniendorum in suo exitu (dg: quando 

scilicet ipse Theodericus de dicto manso) devehet et deportabit de dicto 

manso cum suis attinentiis reliquam medietatem (dg: ibidem) dictorum 

bladorum et fructuum ibidem dimittendo item quod dictus Theodericus 

edificia supra dictum mansum cum suis attinentiis consistentia in bona 

dispositione ad jus coloni tenebit et observabit #dicto spacio durante# 

et secundum dictas conditiones promisit dictus Johannes super omnia 

warandiam dicto spacio pendente pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia et quod ipse dicto Johanni 

dictas conditiones omnes et singulas (dg: facie) fideliter faciet et cum 

effectu adimplebit. Testes Walterus et Becker datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 228v 02 do 20-12-1403. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Theodericus Dijebout 25 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen over 6 jaar (zo 23-03-1410) te 

betalen. Zou voornoemde Johannes die 25 nieuwe gulden op die termijn niet 

betaald hebben, dan mag voornoemde Theodericus de helft, die aan voornoemde 

Johannes behoort, van alle oogsten op de hoeve gnd tGoit tGhenen Camp 

meenemen, samen met de andere helft die dan al aan voornoemde Theodericus 

behoort. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Theoderico Dijebout XXV nuwe 

Gelre gulden seu valorem a pascha proxime futuro ultra sex annos 

persolvendos tali conditione si dictus Johannes dictos XXV nuwe gulden 

dicto termmino non persolverit quod extunc dictus Theodericus unam 
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medietatem omnium fructuum et bladorum supra mansum dicti Johannis tGoit 

tGhenen Camp vocatum cum suis attinentiis in septimo anno proxime futuro 

cescendorum et proveniendorum que scilicet medietas illo septimo anno 

solummodo spectare debetur ad dictum Johannem simul medietate fructuum ad 

dictum Theodericum protunc in dicto manso spectantium devehere et 

deportare poterit #et# libere absque contradictione dicti Johannis et 

obtinere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 228v 03 do 20-12-1403. 

Lambertus zv Theodericus van Hollant en zijn broer Willelmus beloofden aan 

Gerardus zvw Henricus van Hezewijc 14 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

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

 

Lambertus filius Theoderici de Hollant et Willelmus eius frater 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo filio quondam Henrici de 

Hezewijc XIIII nuwe Gelre gulden seu valorem ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes Walterus et Becker datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 228v 04 do 20-12-1403. 

Henricus van Geffen Jans soen beloofde aan Andreas Hoppenbrouwer 12 mud 3 

zester tarwe, Bossche maat, de beste tarwe die ten tijde van de levering op 

de markt in Den Bosch te koop komt, echter de prijs van een mud tarwe met 2 

gemene plakken verminderd, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus de Geffen Jans soen promisit super omnia Andree Hoppenbrouwer 

XII modios et tria sextaria tritici mensure de Busco scilicet de meliori 

tritico quod tempore solutionis huiusmodi portabitur ad forum in Busco 

venale demptis tamen de pretio cuiuslibet modii tritici duobus denariis 

communiter gemeijn placken vocatis ad monitionem persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Walterus et Becker datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 228v 05 do 20-12-1403. 

Johannes van Ghele alias gnd van Geldorp droeg over aan Johannes Paep zv 

Arnoldus van der Hazeldonc een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd der 

Stappenhof, in Gemonde, tussen Gerardus van der Stappen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) de helft, aan Arnoldus zvw Gerardus van den 

Braken van Gemonden behorend, in een stuk land, gnd die Wijeroc, in 

Gemonde, tussen erfgoed van het gasthuis van Den Bosch enerzijds en kvw 

Margareta gnd Her Goetscalcs dochter anderzijds, welke pacht aan hem was 

verkocht door voornoemde Arnoldus zvw Gerardus van den Braken van 

Ghemonden. Voornoemde Arnoldus zvw Gerardus van der Braken stelde mede tot 

onderpand (3) de helft die aan hem behoort in een stuk land gnd die 

Langacker, in Gemonde, tussen Godefridus van den Hout enerzijds en Henricus 

Roempot anderzijds. 

 

Johannes de Ghele alias dictus de Geldorp hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco tradendam ex pecia terre dicta der Stappenhof sita in 

parochia de Gemonden inter hereditatem Gerardi van der Stappen ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque ex medietate ad Arnoldum filium (dg: 

Gerardi) quondam Gerardi van den Braken de Gemonden spectante in pecia 

terre dicta die Wijeroc sita in dicta parochia inter hereditatem 

hospitalis in Busco ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Margarete dicte Her Goetscalcs dochter ex alio venditam sibi a dicto 

Arnoldo filio quondam Gerardi van den Braken de Ghemonden prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni Paep filio (dg: quondam) Arnoldi 

van der Hazeldonc cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto dictus Arnoldus 

filius quondam Gerardi van der Braken (dg: peciam terre) medietatem ad se 

spectantem in pecia terre dicta die Langacker sita in parochia de 
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Ghemonden inter hereditatem Godefridi van den Hout ex uno et inter 

hereditatem Henrici Roempot ex alio simul cum supradicta pecia terre der 

Stappenhof vocata et medietate pecie terre die Wijeroc vocate pro 

solutione dicte hereditarie paccionis (dg: unius) #dimidii# modii 

siliginis dicto Johanni Paep nunc deinceps annuatim solvende (dg: suffic 

ad) dicto Johanni Paep ad pignus imposuit et hereditario jure firmiter 

obligavit. Testes Henricus Godefridi et Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 228v 06 do 20-12-1403. 

Johannes van Bladel maande1 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

20 schelling geld, die voornoemde Johannes met Kerstmis beurt, gaande uit 

een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, waarin Henricus 

Kreenken thans woont. 

 

Johannes de Bladel hereditarium censum viginti solidorum #monete# quem 

dictus Johannes solvendum habet annuatim et hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Boerde in qua 

Henricus (dg: Cre) Kreenken ad presens moratur ut dicebat monuit de 3 

annis. Testes Henricus Godefridi et Walterus datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 228v 07 do 20-12-1403. 

Johannes van Bladel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 20 

schelling, die Johannes Roelofs soen van Vucht hem met Kerstmmis moet 

betalen. 

 

Johannes de Bladel hereditarium censum viginti solidorum quem Johannes 

Roelofs soen de Vucht sibi annuatim solvere tenetur nativitatis Domini 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 228v 08 do 20-12-1403. 

Godefridus van Lijemde bakker maande 3 achterstallige jaren van (1) 13 

schelling geld b-erfcijns, gaande uit een huis en erf, dat was van wijlen 

Petrus Bruijninc, gelegen over de Korenbrug, naast de poort waar men op de 

stadsmuur gaat, (2) 10 schelling voornoemd geld b-erfcijns, gaande uit 6 

morgen land, gnd die Buesen Eggen, in Empel, welke cijnzen aan hem waren 

overgedragen door Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg ev Elsbena dv 

Lambertus zvw Johannes Bathen soen. 

 

Godefridus de Lijemde pistor (dg: hereditarium censum) tredecim solidos 

(dg: monete) hereditarii census monete solvendos hereditarie ex domo et 

area que fuerat quondam Petri Bruijninc sita ultra pontem bladi iuxta 

portam ubi itur supra murum opidi de Busco atque decem solidos dicte 

monete hereditarii census solvendos annuatim et hereditarie ex sex 

jugeribus terre dictis communiter die Buesen Eggen sitis in Empel (dg: 

venditos sibi) supportatos sibi a Petro filio quondam Goeswini Moedel de 

Lapidea Via marito et tutore legitimo Elsbene sue uxoris filie Lamberti 

filii quondam Johannis Bathen soen ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 228v 09 do 20-12-1403. 

Johannes van Ghele van Geldorp, voor zich en namens zijn vrouw Katherina 

dvw Johannes van Avenjoen, maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van wijlen Henricus van 

Avenjoen bv voornoemde Katherina. 

 

Johannes de Ghele de Geldorp #pro se et# ex parte et nomine Katherine sue 

uxoris filie quondam Johannis de Avenjoen omnes venditiones alienationes 

et obligationes quascumque factas cum bonis quibuscumque quondam Henrici 

de Avenjoen (dg: fratris) olim fratris dicte Katherine per personas 

                         
1 Zie → BP 1184 f 024v 07 di 23-12-1404, zelfde maning. 
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quascumque coram scabinis infrascriptis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.229r. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1403. 

 

BP 1183 f 229r 01 do 20-12-1403. 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave maande 3 achterstallige jaren 

van een n-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, aan hem verkocht door Rutgerus van Boemel zvw 

Johannes van Boemel de oudere. 

 

Willelmus Bac filius quondam Mathije van den Molengrave hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie mediatim nativitatis 

Domini et mediatim nativitatis Johannis venditum sibi a Rutgero de Boemel 

filio quondam Johannis de Boemel senioris prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Henricus Godefridi et Walterus datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 229r 02 do 20-12-1403. 

Voornoemde Willelmus Bac maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht door Johannes 

van Driel zvw Arnoldus Broes soen. 

 

Dictus Willelmus Bac hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum sibi a Johanne de Driel filio 

quondam Arnoldi Broes soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 229r 03 do 20-12-1403. 

Voornoemde Willelmus Bac maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 3 pond geld, met Sint-Jan-Baptist te betalen, aan hem verkocht door 

Johannes van Driel zvw Arnoldus Broes soen. 

 

Dictus Willelmus Bac hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Johannis baptiste venditum sibi a Johanne de 

Driel filio quondam Arnoldi Broes soen prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 229r 04 do 20-12-1403. 

Voornoemde Willelmus Bac maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 3 oude schilden geld van de keizer of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht door Gerardus zvw Thomas 

zvw Gerardus van den Bruggen. 

 

Dictus Willelmus Bac hereditarium censum trium aude scilde monete cesaris 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis 

Domini venditum sibi a Gerardo filio quondam Thome filii quondam Gerardi 

van den Bruggen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 229r 05 do 20-12-1403. 

Voornoemde Willelmus Bac maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns 

van 3 oude schilden, geld van de keizer of ander paijment, met Kerstmis te 

betalen, aan hem verkocht door Gerardus zvw Thomas zvw Gerardus van 

Bruggen. 

 

Dictus Willelmus Bac hereditarium censum trium aude scilde monete cesaris 

seu alterius pagamenti !solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum 

sibi a Gerardo filio quondam Thome filii quondam Gerardi van Bruggen 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 229r 06 do 20-12-1403. 

Arnoldus Hadewigen soen zvw Arnoldus Truden soen verkocht aan Willelmus Bac 
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zvw Mathias van den Molengrave een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-

Jan-Baptist te betalen {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus (dg: filius A) Hadewigen soen filius quondam Arnoldi Truden soen 

hereditarie vendidit Willelmo Bac filio quondam Mathie van den Molengrave 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 229r 07 do 20-12-1403. 

Johannes Scherpinc en zijn zoon Henricus droegen over aan Johannes 

Borchgrave een b-erfcijns van 25 schelling geld, die voornoemde Johannes 

Scherpinc en zijn kinderen beurden, gaande uit een stuk land van wijlen 

Johannes van Ghenpe, in Rosmalen, ter plaatse gnd den Huijsberch, tussen 

kvw Gerardus Arnts soen enerzijds en een gemene weg anderzijds. Voornoemde 

Henricus beloofde dat al zijn broers en zusters nimmer rechten op deze 

cijns zullen doen gelden. 

 

Johannes Scherpinc et Henricus eius filius hereditarium censum XXV 

solidorum monete quem dictus Johannes Scherpinc et eius liberi solvendum 

habuerunt annuatim et hereditarie ex pecia terre quondam Johannis de 

Ghenpe sita in parochia de Roesmalen ad locum dictum den Huijsberch inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi Arnts soen ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni Borchgrave 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere promisit insuper dictus Henricus super omnia dicto Johanni 

quod ipse Henricus omnes suos fratres et sorores perpetue tales habebit 

quod numquam presument se jus in dicto censu habere. Testes Aa et 

Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 229r 08 do 20-12-1403. 

Willelmus Stevens soen van Eijmpel beloofde aan Henricus Backe zvw 

Godescalcus Roesmont gedurende 6 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (di 25-

12-1403), elk jaar met Kerstmis, 11¼ nieuwe Gelderse gulden of de waarde te 

betalen, voor het eerst met Kerstmis over een jaar (do 25-12-1404). 

 

Willelmus Stevens soen de (dg: Engelen) #Eijmpel# promisit super omnia se 

daturum et soluturum Henrico Backe filio quondam Godescalci Roesmont ad 

spacium sex annorum festum nativitatis proxime futurum immediate 

sequentium anno !dictorum sex annorum undecim nuwe Gelre gulden et 

quartam partem unius nuwe Gelre gulden seu valorem nativitatis Domini et 

pro primo termino a nativitatis Domini proxime futurum ultra annum et sic 

deinceps dicto spacio durante. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 229r 09 do 20-12-1403. 

Johannes zvw Tielmannus Tielen soen van Engelen verkocht aan Hermannus 

Oeden soen ¼ deel, dat aan wijlen voornoemde Tielmannus behoorde, in de 

helft van 1 morgen land, gelegen in een kamp gnd die Wolfsdonc, zoals dit ¼ 

deel aan wijlen voornoemde Tielmannus gekomen was na overlijden van 

Zegherus Hughen soen grootvader van wijlen voornoemde Tielmannus. 

 

Johannes filius quondam Tielmanni Tielen soen de Engelen #unam# quartam 

partem (dg: ad se s dicti quondam Tie) que ad dictum quondam Tielmannum 

spectabat in medietate unius jugeris terre siti (dg: ad locum) #in quodam 

campo# dicto (verbeterd uit: dictum) die Wolfsdonc prout huiusmodi quarta 

pars ad #dictum# quondam Tielmannum spectabat et eidem quondam Tielmanno 

de morte quondam Zegheri Hughen soen olim avi dicti quondam Tielmanni 

successione hereditaria fuerat advoluta (dg: et que a) ut dicebat 

hereditarie vendidit Hermanno Oeden soen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 229r 10 do 20-12-1403. 

(dg: Arnoldus zvw Willelmus Mijnnemere: een akker lands) ev. 

 

(dg: Arnoldus filius quondam Willelmi Mijnnemere agrum terre) maritus t. 

 

BP 1183 f 229r 11 do 20-12-1403. 

De gezusters Maria en Heijlwigis, dvw Willelmus Aben soen van Bocstel, en 

Arnoldus Mijnnemere ev Jutta dvw voornoemde Willelmus droegen over aan 

Johannes van Colen zvw Nijcholaus een akker lands, gnd die Zacke, van 

wijlen voornoemde Willelmus, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen de gemeint enerzijds en verschillende lieden anderzijds, 

met een eind strekkend aan voornoemde Johannes van Colen en met het andere 

eind aan Ghisbertus die Ridder, belast met 17 lopen rogge b-erfpacht, 

Bossche maat, en 2 oude groten Tournoois, welke 17 lopen en 2 groten 

voornoemde Johannes van Colen eruit beurt. 

 

Maria et Heijlwigis sorores filie quondam Willelmi Aben soen de Bocstel 

#cum tutore# et Arnoldus Mijnnemere maritus et tutor legitimus Jutte sue 

uxoris filie dicti quondam Willelmi agrum terre dictum die Zacke dicti 

quondam Willelmi situm in parochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto 

Cromvoert inter (dg: hereditatem) communitatem ex uno et inter 

hereditatem diversarum personarum ibidem ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Johannis de Colen et cum reliquo fine ad hereditatem 

Ghisberti die Ridder prout ibidem situs est et ad dictum quondam 

Willelmum Aben spectare consuevit ut dicebant hereditarie supportaverunt 

dicto Johanni de Colen filio quondam Nijcholai promittentes indivisi cum 

tutore super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis decem et septem lopinis siliginis hereditarie paccionis mensure 

de Busco et duobus grossis Turonensibus antiquis (dg: dicto) quos (dg: 

dictos) pacccionem et grossos dictus Johannes de Colen (dg: so) exinde 

solvendos habet annuatim ut dicebant. Testes datum supra. 

 

1183 f.229v. 

 in vigilia Thome: donderdag 20-12-1403. 

 in festo Thome: vrijdag 21-12-1403. 

 anno CCCCmo tercio ipso die Thome: vrijdag 21-12-1403. 

 in crastino Thome: zaterdag 22-12-1403. 

 

BP 1183 f 229v 01 do 20-12-1403. 

Gobelinus van den Berghe, de gebroeders Johannes, Petrus, Gobelinus en 

Henricus, kv eerstgenoemde Gobelinus, en Gerardus Neve ev Katherina dv 

eerstgenoemde Gobelinus droegen over aan Henricus van der Bruggen van 

Helvoert verwer, tbv Ghibo zvw Johannes Everaets soen van Hijntham, een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Oisterwijk, 

welke pacht van 5 mud Henricus gnd uten Waude van Haaren bij Oisterwijk met 

Lichtmis in Den Bosch beurde, gaande uit goederen gnd te Havicsdonc, in 

Haaren, in het broek aldaar tussen Haaren en Beilver, zoals wijlen 

voornoemde Henricus van den Waude die goederen verworven had van Godefridus 

die Vosse en zijn zoon Wellinus, en welke goederen voornoemde Henricus van 

den Waude had uitgegeven aan Paulus zvw Arnoldus van Dordrecht wonend in 

Oisterwijk, voor de hertogencijnzen, een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat 

van Oisterwijk, aan Henricus van de Dijk zvw Engbertus Ludinc van de Dijk, 

en voor voornoemde b-erfpacht van 5 mud rogge, en welke pacht van 1 mud 

eerstgenoemde Gobelinus van den Berghe verworven had van de gebroeders 

Johannes en Henricus, kv Johannes van den Camp zvw Engbertus van den Camp, 

Johannes zvw Johannes Femijen soen ev Belija de oudere, en Johannes zvw 

Ghibo van der Rennendonc ev Sophija, dv voornoemde Johannes van den Camp. 

Bela dv Hubertus Carnau, door voornoemde Hubertus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Weijdelmoedis dv eerstgenoemde Gobelinus, zal nimmer rechten doen 
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gelden op de pacht van 1 mud. 

 

Gobelinus van den Berghe Johannes Petrus Gobelinus Henricus fratres 

liberi primodicti Gobelini et Gerardus Neve maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie primodicti Gobelini hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et ad Buscum (dg: di) tradendam scilicet de hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem quinque 

modiorum siliginis dicte mensure Henricus dictus uten Waude de Haren 

prope Oesterwijc solvendam habuit hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex bonis dictis communiter te Havicsdonc sita! in Haren 

predicta in palude ibidem scilicet inter Haren et Beilver cum attinentiis 

eorundem bonorum singulis et universis ubicumque locorum tam in humido 

quam in sicco in duro et in molli consistentibus sive sitis prout dicta 

bona cum ipsorum bonorum attinentiis universis predictus quondam Henricus 

van den Waude erga Godefridum die Vosse et Wellinum eius filium 

acquisierat et que bona cum suis attinentiis dictus Henricus van den 

Waude dederat ad pactum Paulo filio quondam Arnoldi de Dordrechto {of: 

Dordrech co[m]-} moranti in Oesterwijc scilicet pro censibus domini 

nostri ducis annuatim exinde solvendis atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Oesterwijc Henrico de Aggere filio 

quondam Engberti Ludinc de Aggere anuatim exinde de jure solvendis atque 

pro predicta hereditaria paccione quinque modiorum siliginis antedicte 

mensure et quam paccionem unius modii siliginis dicte mensure primodictus 

Gobelinus van den Berghe erga Johannem Henricum fratres liberos Johannis 

van den Camp filii quondam Engberti van den Camp Johannem filium quondam 

Johannis Femijen soen maritum et tutorem legitimum Belije antique 

(?dg: -orum) sue uxoris et Johannem filium quondam Ghibonis van der 

Rennendonc maritum et tutorem legitimum Sophije sue uxoris filiarum dicti 

Johannis van den Camp acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Henrico van der Bruggen de Helvoert tinctori ad opus 

Ghibonis filii quondam Johannis Everaets soen #de Hijntham# cum litteris 

et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte eorum deponere et quod ipsi Belam filiam Huberti Carnau ab eodem 

Huberto et quondam Weijdelmoede sua uxore olim filia primodicti Gobelini 

pariter genitam semper talem habebunt quod numquam persumet se jus in 

primodicta hereditaria paccione unius modii siliginis dicte mensure 

habere. Testes Walterus et Becker datum in vigilia Thome. 

 

BP 1183 f 229v 02 vr 21-12-1403. 

Gertrudis dvw Johannes Muijl van Os verkocht aan Goeswinus Moedel van der 

Donc een stuk land, in Oss, naast de vesten van Os, achter de tuin van 

Elizabeth gnd Zeeberts, tussen voornoemde Goeswinus Moedel enerzijds en 

Henricus Maes soen van Os en Lerija dvw Henricus Scilders anderzijds, zoals 

dit behoorde aan wijlen voornoemde Johannes Muijl; lasten worden 

afgehandeld behalve een n-erfcijns van 5 nieuwe Gelderse gulden die vandaag 

in Den Bosch in de beurs gaan of ander paijment van dezelfde waarde, die 

voornoemde koper aan voornoemde verkoopster beloofde. 

 

Gertrudis filia quondam Johannis Muijl de Os cum tutore peciam terre 

sitam in parochia de Os iuxta munimen dictum vesten de Os {in margine 

dextra: +; in margine sinistra:} #+ retro (dg: here) ortum Elizabeth (dg: 

Zeebkens ?eius) dicte Zeeberts# inter hereditatem Goeswini Moedel van der 

Donc ex uno et inter hereditatem Henrici Maes soen de Os (dg: ex alio 

prout) et Lerije filie quondam Henrici Scilders #ex alio# prout et in ea 

quantitate qua ibidem sita est et ad dictum quondam Johannem Muijl 

spectare consueverat ut dicebat hereditarie vendidit dicto Goeswino 

Moedel promittens cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere salvo dicte venditrici hereditario censu quinque 

nuwe Gelre gulden quales in data presentium ad bursam in Busco currunt 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem dictus emptor dicte 
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venditrici ex dicta pecia terre dare et solvere (dg: dictus emptor 

promisit se daturum) promisit annuatim et hereditarie iuxta continentiam 

litterarum inde confectarum ut dicebat. Testes Spijerinc et Becker datum 

in festo Thome. 

 

BP 1183 f 229v 03 vr 21-12-1403. 

Een brief maken van de wederbelofte van de cijns waarvan de betaaldag zal 

zijn Sint-Jan, voor het eerst over een jaar (wo 24-06-1405), gaande uit 

voornoemd stuk land dat voornoemde koper gekocht had van voornoemde 

Gertrudis. 

 

Et fiet littera de repromissione #(dg: super omnia)# et erit terminus 

nativitatis Johannis et pro primo termino a festo nativitatis beati 

Johannis baptiste proxime futuro ultra annum ex pecia terre predicta quam 

dictus emptor erga dictam Gertrudem emendo acquisierat coram scabinis 

infrascriptis promittens super omnia sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 229v 04 vr 21-12-1403. 

En hij kan terugkopen gedurende de 3 komende jaren, met 54 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en de cijns van het 

jaar van wederkoop naar rata van de tijd. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van hr Willelmus van Aa ridder, Egidius van Ghele en 

Bartholomeus Wedigen. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente dictum integrum censum cum LIIII novis Gelre gulden 

vel valorem et cum arrestadiis sui que fuerint et cum censu anni 

redemptionis juxta ratam temporis ut in forma. Actum in camera anno 

CCCCmo tercio (dg: mensis decembris) ipso die Thome presentibus domino 

Willelmo de Aa milite Egidio de Ghele #et# Bartholomeo Wedigen. 

 

BP 1183 f 229v 05 vr 21-12-1403. 

Arnoldus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan Henricus Dicbier 

heer van Mierle 43 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jan 

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

 

Arnoldus #Rover# filius quondam domini Johannis Rover militis promisit 

super omnia Henrico Dicbier #domino# de Mierle XLIII nuwe Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Coptiten et Spijrinc datum in festo Thome. 

 

BP 1183 f 229v 06 za 22-12-1403. 

Hr Willelmus van Aa ridder machtigde zijn zoon Willelmus en zijn bediende 

Marselius Zeelken zoals in het formulier. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles dedit et contulit Willelmo suo filio et 

Marselio #Zeelken# suo famulo et eorum alteri plenam potestatem monendi 

etc ut in forma usque !revocationem (dg: ..). Testes Gerardus et Aa et 

Spijerinc datum !crastino Thome. 

 

1183 f.230r. 

 secunda post nativitatis Domini: maandag 31-12-1403. 

 in crastino Thome: zaterdag 22-12-1403. 

 

BP 1183 f 230r 01 ma 31-12-1403. 

Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en Elizabeth, 

kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, droegen over aan Johannes 

Broet zvw Nijcholaus Broet 2/3 deel, aan hen behorend, in een b-erfcijns 

van 30 schelling geld, die hr Rutgerus investiet van de kerk van Boxtel 

priester beloofd had aan Elisabeth wv Albertus nzv hr Goeswinus van 
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Gemonden priester, haar kinderen Henricus en Heijlwigis en haar schoonzoon 

Ghibo Herinc, met Lichtmis te betalen, gaande uit een heidekamp, in 

Gemonde, tussen Arnoldus Mutsart enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici filii quondam Alberti de Bucstel 

Goeswinus et Elizabeth liberi dictorum Mechtildis et quondam Henrici cum 

tutore duas tercias partes ad se spectantes in hereditario censu triginta 

solidorum monete quem dominus Rutgerus investitus ecclesie de Bucstel 

presbiter promisit se daturum et soluturum Elisabeth relicte quondam 

Alberti filii naturalis domini Goeswini de Gemonden presbitri quoad vitam 

ipsius Elisabeth et post eius vitam Henrico et Heijlwigi eius liberis 

atque Ghiboni Herinc eius genero hereditarie purificationis ex quodam 

campo merice sito in parochia de Gemonden inter hereditatem Arnoldi 

Mutsart ex uno et inter communem plateam ex alio prout in litteris 

hereditarie supportaverunt Johanni Broet filii! quondam Nijcholai Broet 

cum litteris et jure promittentes indivisi cum tutore supra habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere (dg: tali 

conditione q). Testes Henricus Godefridi et Becker datum 2a post 

nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 230r 02 ma 31-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, droegen over aan 

Johannes Broet een b-erfcijns van 20 schelling, die Ghibo Herinc beloofd 

had aan wijlen voornoemde Henricus zvw Albertus, met Lichtmis te betalen, 

gaande uit 1 bunder beemd, in Gemonde, tussen voornoemde Ghibo Herinc 

enerzijds en Ghibo van den Berselaer anderzijds. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi cum tutore hereditarium censum viginti 

solidorum quem Ghibo Herinc promisit se daturum et soluturum dicto 

quondam Henrico filio quondam Alberti hereditarie purificationis ex 

quodam bonario prati sito in parochia de Gemonden inter hereditatem 

Ghibonis Herinc predicti ex uno et inter hereditatem Ghibonis van den 

Berselaer ex alio prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni 

Broet cum litteris et jure promittentes indivisi cum tutore super habita 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 230r 03 za 22-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, gaven uit aan 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes Paepjans (1) een stuk land, gnd 

tGheroede, in Gemonde, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Ghibo 

Herinc anderzijds, (2) een stuk land, gnd tSteltstuc, in Gemonde, ter 

plaatse gnd in Ghenen Poel, tussen Elisabeth van den Laer enerzijds en jkvr 

Elisabeth dv Johannes van Gemonden anderzijds, (3) een stuk land, gnd 

dWilghestuc, in Gemonde, tussen wijlen Hermannus van der Heijden enerzijds 

en kinderen gnd Paepians Kijnderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

3½ penning cijns aan de heer van Herlaer bij Gestel, gaande uit voornoemd 

tSteltstuc en dWilghestuc, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Gerardus mag 

al het hout dat hierop staat of zal groeien zagen als hij wil. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi cum tutore peciam terre dictam (dg: 

tGerode) tGheroede sitam in parochia de Gemonden inter communem plateam 

(dg: plateam) ex uno et inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc ex alio 

atque peciam terre dictam tSteltstuc sitam in dicta parochia in loco 

dicto in Ghenen Poel inter hereditatem Elisabeth van den Laer ex uno et 

inter hereditatem domicelle Elisabeth filie Johannis de Gemonden ex alio 

necnon peciam terre dictam dWilghestuc sitam in dicta parochia inter 

hereditatem quondam Hermanni van der Heijden ex uno et inter hereditatem 
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liberorum dictorum Paepians Kijnderen ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Gerardo de Bucstel filio quondam Johannis Paepjans ab 

eodem hereditarie possidendas et habendas pro tribus et (dg: denariis) 

dimidio denariis census domino de Herlaer prope Gestel ex dictis (dg: d) 

pecia terre tSteltstuc et pecia terre dWilghestuc vocatis annuatim de 

jure solvendis dandis et solvendis etc atque pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco danda et solvenda dicte Mechtildi 

quoad vixerit #integraliter# et post eius decessum dictis (dg: li) eius 

liberis hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes indivisi #super habita et habenda# cum tutore warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

conditione quod dictus Gerardus omnia ligna in premissis existentia ac 

imposterum crescenda secare poterit et alienare sine contradictone 

dictorum Mechtildis et eius liberorum et cum illis disponere iuxta 

libitum sue voluntatis. Testes Walterus et Becker datum in crastino 

Thome. 

 

BP 1183 f 230r 04 za 22-12-1403. 

Voornoemde Gerardus van Bucstel beloofde aan voornoemde Mechtildis en haar 

kinderen 23¾ Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus graaf van 

Holland of de waarde, met Sint-Andreas-Apostel aanstaande (zo 30-11-1404) 

te betalen. 

 

Dictus (dg: Mechtildis) Gerardus de Bucstel promisit super omnia dictis 

Mechtildi et eius liberis (dg: XXXII) XXIII Hollant gulden et tres 

quartas partes unius Hollant gulden monete quondam domini Willelmi 

comitis Hollandie seu valorem ad Andree apostoli proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 230r 05 za 22-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, gaven uit aan 

Willelmus Jans soen (1) ¼ deel, aan hen behorend, in een beemd, gnd die 

Rijstelbeemt, in Boxtel, ter plaatse gnd den Mulselsghen Beemt, tussen 

wijlen Nijcholaus Pijec enerzijds en erfgoed behorend aan het gasthuis in 

Den Bosch anderzijds, (2) 4/5 deel, aan hen behorend, in (2a) een stuk 

beemd, in Gemonde, ter plaatse gnd den Yslake, tussen erfgoed gnd die Ham 

behorend aan kvw Johannes van der Stappen enerzijds en kvw Johannes Paepian 

anderzijds, (2b) een stuk beemd, in Gemonde, ter plaatse gnd den Aerboem, 

tussen erfg vw Engbertus van der Tommellen enerzijds en kvw Johannes van 

der Stappen anderzijds, (3) de helft, aan voornoemde Mechtildis en haar 

kinderen behorend, in 2 stukken beemd, in Gemonde, ter plaatse gnd in den 

Driesch Beemt, (3a) tussen erfg vw Johannes van der Stappen enerzijds en 

erfg vw Walterus Zanders anderzijds, (3b) tussen voornoemde erfg vw 

Walterus enerzijds en voornoemde erfg vw Johannes van der Stappen 

anderzijds, (4) de helft, aan voornoemde Mechtildis en haar kinderen 

behorend, uitgezonderd 1/12 deel dat behoort aan Johannes van den Berselaer 

en kvw Johannes Leijten soens, in 2 stukken beemd, (4a) gnd dat Vorste 

Winckel, (4b) gnd dat Efterste Winckel, in Gemonde, ter plaatse gnd den 

Noel, tussen het gemene water gnd die Dommel enerzijds en erfgoed gnd die 

Blakenbeemt en erfgoed van erfg vw Walterus Sanders anderzijds, welke helft 

met het 1/12 deel jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft, (5) een 

stuk land, in Gemonde, achter de kerk aldaar, ter plaatse gnd Willem Jans 

soens Geloect, beiderzijds tussen voornoemde Willelmus Jans soen; de 

uitgifte geschiedde voor (a) de helft van een vracht tiendhooi, gaande uit 

voornoemd ¼ deel van die Rijstelbeemt, en thans voor (b) een n-erfpacht van 

1 mud rogge, {f.230v} Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

Voornoemde Willelmus mag al het hout dat hierop staat of zal groeien zagen 

als hij wil. 
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Dicti Mechtildis et eius liberi cum tutore (dg: peciam prati dictam) 

quartam partem ad ipsos spectantem in quodam prato dicto die Rijstelbeemt 

sito in parochia de Bucstel ad locum dictum den Mulselsghen Beemt inter 

hereditatem quondam Nijcholai (dg: Pij) Pijec ex uno et inter hereditatem 

spectantem ad hospitale in Busco ex alio (dg: atque) prout huiusmodi 

quarta pars ad dictos Mechtildem et eius liberos predictos dinoscitur 

pertinere atque #quatuor quinque partes ad ipsos spectantes in# pecia 

prati (dg: in p) sita in parochia de Gemonden (dg: sita) ad locum dictum 

den Yslake inter hereditatem dictam die Ham ad liberos quondam Johannis 

van den (dg: Sp) Stappen spectantem ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis Paepian ex alio necnon pecia prati sita in dicta 

parochia de Gemonden ad locum dictum den Aerboem inter hereditatem 

heredum quondam Engberti van der Tommellen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis van der Stappen ex alio insuper (dg: due pecie 

terre prati) unam medietatem ad dictos Mechtildem et eius liberos 

spectantem in duabus peciis prati sitis in dicta parochia de (dg: Gh) 

Gemonden ad locum dictum in den Driesch Beemt #quarum una# inter 

hereditatem (dg: Rodolp) heredum quondam Johannis van der Stappen ex uno 

et inter hereditatem heredum quondam Walteri Zanders ex alio et altera 

inter hereditatem dictorum heredum dicti #quondam Walteri# ex uno et 

inter hereditatem dictorum heredum dicti quondam Johannis van der Stappen 

ex alio #site sunt# insuper (dg: me pecia prati dicti medietas) 

medietatem ad dictos Mechtildem et eius liberos spectantem #una 

dua!decima parte minus que ad Johannem van den Berselaer et ad liberos 

quondam Johannis Leijten soens spectat# in duabus peciis prati quarum una 

dat Vorste Winckel et reliqua dat Efterste Winckel vocate sunt sitis in 

parochia de Gemonden ad locum dictum den Noel inter communem aquam dictam 

die Dommel ex uno et inter hereditatem dictam die Blakenbeemt (dg: ex a) 

et hereditatem heredum quondam Walteri Sanders ex alio et que medietas et 

dicta duodecima pars (dg: minus) annuatim dividuntur contra reliquam 

medietatem duarum peciarum predictarum insuper peciam terre sitam in 

parochia de Gemonden retro ecclesiam ibidem ad locum dictum Willem Jans 

soens Geloect inter hereditatem Willelmi Jans soen ex utroque 
!coadiacentem (dg: ut dicebant) prout huiusmodi hereditates ibidem site 

sunt et ad dictos Mechtildem et eius liberos spectare noscuntur ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum dicto Willelmo Jans soen ab 

eodem hereditarie possidendas pro medietate unius plausti feni decimalis 

ex supradicta quarta parte prati die Rijstelbeemt vocati #annuatim 

solvenda# danda et solvenda etc atque pro hereditaria paccione unius 

modii siliginis 

 

1183 f.230v. 

 in crastino Thome: zaterdag 22-12-1403. 

 

BP 1183 f 230v 01 za 22-12-1403. 

mensure de Busco danda et solvenda dicte Mechtildi integraliter quoad 

vixerit et post decessum dicte Mechtildis Goeswino et Elisabeth eius 

liberis hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

conditione quod (dg: cum) ligna vendere poterit ut in primo contractu. 

Testes Walterus et Becker datum in crastino Thome. 

 

BP 1183 f 230v 02 za 22-12-1403. 

Voornoemde Willelmus Jans soen beloofde aan voornoemde Mechtildis en haar 

kinderen 21 Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde met Sint-

Andreas-Apostel aanstaande (zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Willelmus Jans soen promisit super omnia dictis Mechtildi et eius 

liberis XXI Hollant gulden monete Willelmi seu valorem ad Andree apostoli 
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proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 230v 03 za 22-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, gaven uit aan 

Rodolphus van der Stappen (1) een kamp van wijlen voornoemde Henricus zvw 

Albertus van Bucstel, ter plaatse gnd Eilde over die Beke, tussen wijlen 

Albertus van Zelant enerzijds en wijlen Ghibo Herinc en erfg vw Johannes 

Paepjans anderzijds, (2) een stuk land, in Gemonde, tussen Walterus Fijen 

soen enerzijds en Rodolphus van der Stappen anderzijds, (3) een stuk land, 

in Gemonde, tussen Arnoldus Vos die Ridder enerzijds en erfg vw Henricus 

Yden soen anderzijds, (4) een stuk land, in Gemonde, ter plaatse gnd aen 

Gheen Lake, tussen kinderen gnd Ghenen Kijnderen van den Braken enerzijds 

en erfgoed behorend aan het gasthuis in Den Bosch anderzijds, (5) de helft 

van een kamp gnd die Blaken Beemt, in Gemonde, tussen erfgoed gnd die Noel 

behorend aan erfg vw Willelmus Aben soen enerzijds en Willelmus Jans soen 

anderzijds, welke helft jaarlijks wordt gedeeld tegen de andere helft 

behorend aan Walterus Fijen soen en jkvr Elisabeth dv Johannes van 

Gemonden, (6) een stuk land, in Gemonde, achter de plaats gnd die Odevaers 

Eijcke, tussen kvw Johannes Paepians enerzijds en kv Hadewigis Vrancken 

anderzijds, (7) 2 stukken land, in Gemonde, (7a) tussen Gerardus van Mulsel 

enerzijds en kvw Johannes Paepjan anderzijds, (7b) tussen voornoemde kvw 

Johannes Paepjan enerzijds en erfg vw Gerardus van Zelant anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) 4 oude groten tournoois aan de hertog, gaande 

uit voornoemd kamp ter plaatse gnd Eilde, (b) 1 penning cijns aan de heer 

van Herlaer gaande uit andere erfgoederen, en thans voor een n-erfpacht van 

2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde 

Rodolphus mag al het hout dat hierop staat of zal groeien zagen als hij 

wil. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi predicti cum tutore quendam campum dicti 

quondam Henrici filii quondam Alberti de Bucstel situm in loco dicto 

Eilde over die Beke inter hereditatem quondam Alberti de Zelant ex uno et 

inter hereditatem quondam Ghibonis Herinc et hereditatem heredum quondam 

Johannis Paepjans ex alio item peciam terre sitam in parochia de Gemonden 

inter hereditatem Walteri Fijen soen ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

van der Stappen ex alio item peciam terre sitam in dicta parochia inter 

hereditatem Arnoldi Vos die Ridder ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Henrici Yden (dg: ex alio) soen ex alio item peciam terre sitam 

in dicta parochia ad locum dictum dictum aen Gheen Lake inter hereditatem 

liberorum dictorum Ghenen Kijnderen van den Braken ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad hospitale in Busco ex alio item medietatem 

cuiusdam campi dicti die Blaken Beemt siti in dicta parochia de Gemonden 

inter hereditatem dictam die Noel spectantem ad heredes quondam Willelmi 

Aben soen ex uno et inter hereditatem Willelmi (dg: Abe) Jans soen ex 

alio et que medietas dicti campi annuatim dividitur contra reliquam 

medietatem spectantem ad Walterum Fijen soen et ad domicellam Elisabeth 

filiam Johannis de Gemonden (dg: ex alio) item peciam terre sitam in 

dicta parochia de Gemonden retro locum dictum die Odevaers Eijcke inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Paepians ex uno et inter 

hereditatem liberorum Hadewigis Vrancken ex alio atque (dg: peciam) #duas 

pecias# terre sitas in parochia de Gemonden predicta quarum una inter 

hereditatem (dg: Gerardi) #Gerardi# de Mulsel ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Paepjan ex alio et altera inter hereditatem 

dictorum liberorum quondam Johannis Paepjan ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Gerardi de Zelant ex alio site sunt ut dicebant dederunt 

ad hereditarium pactum dicto Rodolpho van der Stappen ab eodem 

hereditarie possidendos pro quatuor antiquis grossis Turonensibus domino 

nostro duci ex supradicto campo in dicto loco Eilde vocato sito annuatim 

de jure prius solvendis (dg: dandis etc atque pro hereditaria paccione) 

atque pro uno denario census domino de Herlaer ex aliis hereditatibus 
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annuatim de jure prius solvendis dandis et solvendis a dicto Rodolpho etc 

necnon pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco danda et solvenda dicte Mechtildi integraliter ad eius vitam et 

post eiusdem Mechtildis decessum dictis suis liberis hereditarie 

purificationis et in Busco tradendis ex premissis promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit tali conditione quod dictus Rodolphus ligna 

vendere poterit ut in primo contractu etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 230v 04 za 22-12-1403. 

Voornoemde Rodolphus beloofde aan voornoemde Mechtildis en haar kinderen 

52½ Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde met Sint-Andreas-

Apostel aanstaande (zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Rodolphus promisit super omnia dictis Mechtildi et eius liberis 

(dg: XLI) LII et dimidium Hollant gulden monete Willelmi seu valorem ad 

Andree apostoli proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 230v 05 za 22-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, gaven uit aan 

Johannes Machiels soen van Kaecbellen (1) een stuk land, gnd dat Rullen, in 

Gemonde, tussen Petrus Aechten soen en een gemene weg enerzijds en Johannes 

Wouters en jkvr Elisabeth dv Johannes van Gemonden en andere lieden 

anderzijds, (2) een stuk land, in Gemonde, tussen Johannes Wouters soen 

enerzijds en erfg vw Gerardus van Zelant anderzijds, (3) een stuk land, in 

Gemonde, ter plaatse gnd aen Ghenen Wout, tussen Johannes van Mijngen 

enerzijds en kvw Marselius van Luijssel anderzijds, (4) een stuk land, in 

Gemonde, ter plaatse gnd in den Venacker, tussen Aleijdis Zeghers enerzijds 

en erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Katherina in de kerk van Gestel 

bij Herlaer anderzijds, (5) een stuk land, in Gemonde, ter plaatse gnd in 

den Venacker, beiderzijds tussen erfgoed van de kerk van Gemonde, (6) een 

stuk land, in Gemonde, ter plaatse gnd in Wijelbeemt, tussen Willelmus Jans 

soen enerzijds en erfgoed behorend aan voornoemd altaar van Sint-Katherina 

anderzijds, (7) hun deel en recht in een beemd, gnd die Ochel en in een 

beemd gnd die Wijelbeemt, (8) de helft van een beemd, in Gemonde, ter 

plaatse gnd Ochel, tussen kvw Johannes Paepians enerzijds en wijlen Petrus 

Wouters soen anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de 

andere helft, behorend aan jkvr Elisabeth dv voornoemde Johannes Gemonden 

en aan kvw Marselius van Luijssel, (9) de helft van een beemd, in Gemonde, 

ter plaatse gnd Gheen Boezen Donc, {f.231r} tussen erfgoed behorend aan 

voornoemd altaar van Sint-Katherina enerzijds en Willelmus Cuijper 

anderzijds, welke helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft 

behorend aan Henricus Heijlen soen; de uitgifte geschiedde voor (a) 4 

penning cijns en 6 hoenderen aan de grondheer, en thans voor (b) een 

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

leveren. Voornoemde Johannes mag al het hout dat hierop staat of zal 

groeien zagen als hij wil. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi cum tutore peciam terre dictam dat Rullen 

sitam in parochia de Gemonden inter hereditatem Petri Aechten soen et 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis Wouters et 

domicelle Elisabeth filie Johannis de Gemonden (dg: ex uno) et quorundam 

aliorum hominum ex alio (dg: et inter) atque peciam terre sitam in dicta 

parochia inter hereditatem Johannis Wouters soen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Gerardi de Zelant ex alio atque peciam terre 

sitam in dicta parochia ad locum dictum aen Ghenen Wout inter hereditatem 

Johannis de Mijngen ex uno et inter hereditatem (dg: qu) liberorum 

quondam Marselii de Luijssel ex alio item peciam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto in den Venacker inter hereditatem Aleijdis Zeghers 

ex uno et inter hereditatem spectantem ad altare sancte Katherine in 
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ecclesia de Ghestel prope Herlaer situm ex alio item peciam terre sitam 

in parochia et loco iamdictis inter hereditatem (dg: si s) ecclesie de 

Gemonden ex utroque latere coadiacentem item peciam terre sitam in dicta 

parochia in loco dicto in Wijelbeemt inter hereditatem Willelmi Jans soen 

ex uno et inter hereditatem spectantem ad dictum altare sancte Katherine 

ex alio item totam partem et omne jus ipsis competentes in quodam prato 

dicto die Ochel (dg: sito in parochia de Gem) et in prato dicto die 

Wijelbeemt competentes (dg: et quod pratum die) atque meedietatem 

cuiusdam prati siti in dicta parochia in dicto loco Ochel vocato inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Paepians ex uno et inter 

hereditatem quondam Petri Wouters soen ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem ad domicellam Elisabeth filiam dicti 

Johannis Gemonden et ad liberos quondam Marselii de Luijssel spectantem 

necnon medietatem ad se spectantem cuiusdam prati siti in dicta parochia 

ad locum dictum (dg: aen) Gheen Boezen Donc 

 

1183 f.231r. 

 in crastino Thome: zaterdag 22-12-1403. 

 dominica post Thome: zondag 23-12-1403. 

 

BP 1183 f 231r 01 za 22-12-1403. 

inter hereditatem spectantem ad dictum altare sancte Katherine ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Cuijper ex alio et que medietas annuatim 

dividitur contra reliquam medietatem dicti prati ad Henricum Heijlen soen 

spectantem ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Johanni Machiels 

soen van Kaecbellen ab eodem hereditarie possidendas pro quatuor denariis 

census et sex pullis domino fundi exinde de jure solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda et solvenda #dicte Mechtildi integraliter ad eius vitam et post 

eiusdem Mechtildis decessum dictis suis liberis# (dg: sibi) ab alio 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

indivisi (dg: super omnia) cum tutore super habita et habenda warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

conditione quod dictus Johannes ligna secare et vendere poterit ut in 

primo contractu. Testes Walterus et Becker datum in crastino Thome. 

 

BP 1183 f 231r 02 za 22-12-1403. 

Voornoemde Johannes Machiels soen beloofde aan voornoemde Mechtildis en 

haar kinderen 26¼ Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde met 

Sint-Andreas-Apostel aanstaande (zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Johannes Machiels soen promisit super omnia dictis Mechtildi et 

eius liberis XXVI Hollant gulden #et quartam partem unius Hollant gulden# 

monete Willelmi seu valorem ad Andree apostoli proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 231r 03 za 22-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, gaven uit aan 

Petrus zvw Johannes Aechtenmans (1) een stuk land, in Gemonde, ter plaatse 

gnd opten Crommen Waterlaet, tussen Willelmus Templeer enerzijds en de 

gemene waterlaat anderzijds, (2) de helft aan hen behorrend in een stuk 

beemd, in Gemonde, ter plaatse gnd in die Gestelsche Beemde, tussen kvw 

Johannes gnd Paepjan enerzijds en wijlen Hermannus Loden anderzijds, welke 

helft jaarlijks gedeeld wordt tegen de andere helft behorend aan Bernardus 

Sceijvel; de uitgifte geschiedde voor (a) 7 penning cijns aan de heer van 

Herlaer, en thans voor (b) een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Petrus mag al het hout dat 

hierop staat of zal groeien zagen als hij wil. 
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Dicti Mechtildis et eius liberi cum tutore peciam terre sitam in parochia 

de Gemonde ad locum dictum opten Crommen Waterlaet inter hereditatem 

Willelmi Templeer ex uno et inter communem aqueductum ex alio atque (dg: 

peciam) medietatem ad se spectantem in pecia prati siti #in parochia de 

Gemonden# (dg: in paro) ad locum dictum in die Gestelsche Beemde inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis dicti Paepjan ex uno et inter 

hereditatem quondam Hermanni Loden ex alio et que medietas iamdicte pecie 

prati annuatim dividitur contra reliquam medietatem (dg: dicte) eiusdem 

pecie prati ad Bernardum Sceijvel spectantem (dg: ex alio) ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Petro filio quondam Johannis Aechtenmans 

ab eodem hereditarie possidendas pro septem denariis census domino de 

Herlaer annuatim exinde prius de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda et 

solvenda dicte Mechtildi ad eius vitam integraliter et post eiusdem 

Mechtildis decessum dictis suis liberis hereditarie purificationis et in 

Busco tradendis ex premissis promittentes indivisi cum tutore super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit tali conditione quod dictus Petrus ligna secare poterit et 

vendere prout in primo contractu. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 231r 04 za 22-12-1403. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Mechtildis en haar kinderen 13 

1/8 Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde met Sint-Andreas 

aanstaande (zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dictis Mechtildi et eius liberis XIII 

Hollant gulden monete Willelmi seu valorem et octavam partem unius 

Hollant gulden seu valorem ad Andree proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 231r 05 za 22-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, gaven uit aan 

Johannes zvw Johannes Ghiben soen van der Aa (1) een stuk land, in Gemonde, 

ter plaatse gnd aen Gheen Boesendonc, tussen kvw Johannes Paepian enerzijds 

en Henricus gnd Heijn Heijlen soen anderzijds, (2) een kamp, in Gemonde, 

ter plaatse gnd Eilde, tussen Heijlwigis van den Berselaer enerzijds en 

Johannes van den Berselaer anderzijds, met beide einden strekkend aan een 

gemene weg; de uitgifte geschiedde voor (a) 1½ oude groot Tournoois aan de 

hertog, gaande uit voornoemd kamp, (b) 2½ penning cijns aan de heer van 

Herlaer uit voornoemd stuk land, en thans voor (c) een n-erfpacht van 7 

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

Voornoemde Johannes mag al het hout dat hierop staat of zal groeien zagen 

als hij wil. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi cum tutore peciam terre sitam in parochia 

de Gemonden ad locum dictum aen Gheen Boesendonc inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Paepian ex uno et inter hereditatem Henrici 

dicti Heijn Heijlen soen ex alio atque quendam campum situm in dicta 

parochia in loco dicto Eilde inter hereditatem Heijlwigis van den 

Berselaer ex uno et inter hereditatem Johannis van den Berselaer ex alio 

tendentem cum utroque fine ad communem plateam ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Johanni filio quondam Johannis Ghiben soen van der Aa 

ab eodem hereditarie possidendas pro uno et dimidio antiquis grossis 

Turonensibus domino nostro duci ex dicto campo annuatim de jure prius 

solvendis atque pro duobus et dimidio denariis census domino de Herlaer 

ex dicta pecia terre annuatim prius de jure solvendis dandis et solvendis 

etc atque pro hereditaria paccione septem sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda et solvenda dicte Mechtildi ad eius vitam integraliter et 

post eiusdem Mechtildis decessum dictis suis liberis ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi 
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cum tutore super habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali conditione quod dictus 

Johannes ligna secare poterit et vendere ut in primo contractu. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 231r 06 za 22-12-1403. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes beloofde aan voornoemde Mechtildis en haar 

kinderen 21 Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde met Sint-

Andreas aanstaande (zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Johannes filius quondam Johannis promisit super omnia dictis 

Mechtildi et eius liberis XXI Hollant gulden monete Willelmi seu valorem 

ad Andree proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 231r 07 za 22-12-1403. 

Voornoemde Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstel en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, verkochten aan 

Johannes van den Wijel zvw Godefridus van den Wijel een stuk land, in 

Gemonde, tussen een gemene weg enerzijds en Franco Zegers soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan erfgoed van voornoemde Mechtildis en haar 

kinderen, met de helft van de sloot tussen voornoemd stuk land en voornoemd 

erfgoed van Mechtildis en haar kinderen. 

 

Dicti Mechtildis et eius liberi cum tutore peciam terre sitam in parochia 

de Ghemonden inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Franconis 

Zegers soen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictorum 

Mechtildis et eius liberorum simul cum medietate fossati inter dictam 

peciam terre et inter dictam hereditatem dictorum Mechtildis et eius 

liberorum situati ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni van den 

Wijel (dg: Gobels soen) filio quondam Godefridi van den Wijel 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 231r 08 zo 23-12-1403. 

Rodolphus Gherijs zvw Johannes Gerijs ontlastte Walterus van Os van alle 

geschillen,  goederen en aanspraken. 

 

Rodolphus Gherijs filius quondam Johannis Gerijs palam quitavit Walterum 

de Os ab omnibus et singulis causis bonis et impetitionibus quibus 

mediantibus ipse Rodolphus dictum Walterum (dg: impetere se) ac eius bona 

impetere posset ac vexare sive in judicio spirituali sive seculari aut 

alias quovis modo quacumque occacione a quocumque tempore evoluto usque 
!diem presentem promittens super habita et habenda dictum Walterum #et 

eius bona# occacione premissorum numquam impetere. Testes Heijme et 

Spijrinc datum dominica post Thome. 

 

1183 f.231v. 

 in vigilia nativitatis Domini: maandag 24-12-1403. 

 in crastino nativitatis Domini: woensdag 26-12-1403. 

 

BP 1183 f 231v 01 ma 24-12-1403. 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems ev Johanna dvw Everardus van den 

Water maande 3 achterstallige jaren van zijn deel in b-erfpachten van in 

totaal 4 mud rogge, Bossche maat, en in een b-erfcijns van 3 pond geld, die 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen moet leveren en betalen. 

 

Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems maritus et tutor 

legitimus Johanne sue uxoris filie quondam Everardi van den Water totam 

partem sibi competentem in hereditariis paccionibus ad summam quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco et in hereditario censu trium 

librarum monete quos censum et pacciones Nijcholaus dictus Coel Roelen 
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soen solvere tenetur annuatim ut dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Spijerinc et Becker datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 231v 02 ma 24-12-1403. 

Voornoemde Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems ev Johanna dvw 

Everardus van den Water maande 3 achterstallige jaren van zijn deel in een 

b-erfcijns van 4 pond, die kvw Gerardus Eelkini moeten betalen en in een 

b-erfcijns van 6 pond, die Henricus zvw Willelmus van Beest moet betalen. 

 

Dictus Henricus ut supra totam partem sibi competentem (dg: hereditarii 

census) in hereditario censu quatuor librarum quem liberi quondam Gerardi 

Eelkini solvere tenentur atque in hereditario censu sex librarum antique 

pecunie quem Henricus filius quondam Willelmi de Beest solvere tenebatur 

ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 231v 03 ma 24-12-1403. 

Gerardus Scade zvw Henricus Osse verhuurde aan Walterus nzvw Goeswinus van 

Best 1½ morgen land in Empel, ter plaatse gnd die Groet Hengmenge, voor een 

periode van 2 jaar, ingaande heden. Lasten van de schouw en andere lasten 

worden afgehandeld. De huur is betaald. 

 

Gerardus (dg: ?op) Scade filius quondam Henrici Osse unum et dimidium 

jugera terre ad se spectantia sita in parochia de Empel in loco dicto die 

#Groet# Hengmenge ut dicebat locavit Waltero filio naturali quondam 

Goeswini de Best ab eodem ad spacium duorum annorum (dg: festum) datam 

presentium sine medio sequentium possidenda libere et habenda promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et omnem obligationem tam de 

circumspectione dicta scouwe et quibucumque aliis oneribus deponere et 

recognovit sibi de pretio fore satisfactum. (dg: testes datum supra) 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 231v 04 ma 24-12-1403. 

Henricus Potter zvw Johannes Potter droeg2 over aan Gerardus zvw Petrus gnd 

Lang Peter van Orthen 2 kamers met ondergrond en tuin, in Den Bosch, aan 

het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Arkenradis 

Cleijnnarts, met een weg ertussen, enerzijds en erfgoed van wijlen 

Nijcholaus Haghen, nu behorend aan Johannes van Boningen de jongere, 

anderzijds, strekkend vanaf een straatje achterwaarts tot aan een weg die 

afgescheiden is uit het erfgoed van wijlen voornoemde Nijcholaus Hagen, met 

het recht eerstgenoemde weg te mogen gebruiken, welke weg reikt vanaf de 

Orthenstraat achterwaarts tot aan het gemene water, met toebehoren en 

wanden van voornoemde kamers, welke kamers met ondergrond, tuin, recht van 

gebruik van de weg, en toebehoren voornoemde Henricus Potter in cijns 

verkregen had van Johannes zvw voornoemde Nijcholaus Hagen, voor (1) de 

helft van een cijns die wijlen voornoemde Nijcholaus Hagen aan de hertog 

moest betalen, gaande uit voornoemde kamers en uit een ander huis van 

wijlen voornoemde Nijcholaus Hagen dat nu aan voornoemde Johannes van 

Boningen behoort, (2) een b-erfcijns3 van 40 schelling geld aan voornoemde 

Johannes zvw Nijcholaus Hagen, gaande uit de 2 kamers met ondergrond en 

tuin. 

 

Henricus Potter filius quondam Johannis Potter duas cameras cum suis 

fundis #et ortum# sitos in Busco ad finem vici Orthensis inter 

hereditatem (dg: quand) Arkenradis quondam Cleijnnarts #quadam via 

interiacente# ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai Haghen nunc 

ad Johannem de Boningen juniorem spectantem ex alio tendentes a quodam 

viculo retrorsum ad quandam viam (dg: quam) sumptam de hereditate dicti 

quondam Nijcholai Hagen (dg: que via) simul cum jure utendi (dg: dic) via 

                         
2 Zie → BP 1184 f 245v 04 wo 30-12-1405, overdracht van deze goederen. 
3 Zie → BP 1183 f 352r 02 wo 23-07-1404 (2), vermelding van de erfcijns. 
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primodicta que via #primodicta# tendit a dicto vico retrorsum usque ad 

communem aquam atque cum attinentiis et parietibus dictarum camerarum 

quas duas cameras cum suis fundis ortum jus utendi dicta via ac 

attinentias dictarum camerarum dictus Henricus Potter erga Johannem 

filium dicti quondam Nijcholai Hagen ad censum acquisierat (dg: ut) 

scilicet pro medietate census quem censum dictus quondam Nijcholaus Hagen 

domino nostro duci ex dictis cameris et alia domo dicti quondam Nijcholai 

Hagen nunc ad dictum Johannem de Boningen spectante solvere tenebatur 

atque pro hereditario censu XL solidorum monete dicto Johanni filio 

quondam Nijcholai Hagen ex dictis cameris cum suis fundis et orto 

solvendo ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Petri 

dicti Lang Peter de Orthen (dg: solvend) promittens super habita et 

habenda warandiam et #aliam# obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Aa et Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 231v 05 ma 24-12-1403. 

Nijcholaus Bollen verwer maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Godescalcus zvw 

Ghiselmarus van Vlimen. 

 

Nijcholaus Bollen tinctor hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco venditam sibi a Godescalco filio quondam Ghiselmari de 

Vlimen ut dicebat monuit de 3 annis. 

 

BP 1183 f 231v 06 ma 24-12-1403. 

Aleijdis wv Gerardus van Gheffen molenaar maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan 

wijlen voornoemde Gerardus van Geffen verkocht door Gherisius van Os zvw 

Lodekinus van Os. 

 

Aleijdis relicta quondam Gerardi de Gheffen multoris hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini venditam dicto quondam Gerardo de Geffen a 

Gherisio de Os filio quondam Lodekini de Os prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Dicbier et Becker datum in vigilia nativitatis. 

 

BP 1183 f 231v 07 wo 26-12-1403. 

Johannes die Yoede Peters soen en zijn zoon Petrus beloofden aan Henricus 

Dicbier zv Godefridus 150 Engelse nobel na maning te betalen. 

 

Johannes die Yoede Peters soen et Petrus eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Henrico Dicbier filio Godefridi centum et quinquaginta Engels 

nobel ad voluntatem persolvendos. Testes Spijerinc et Becker datum in 

crastino nativitatis Domini. 

 

1183 f.232r. 

 in crastino nativitatis Domini: woensdag 26-12-1403. 

 

BP 1183 f 232r 01 wo 26-12-1403. 

Rutgherus van Gheldorp ev Mechtildis wv Ghibo van Best zvw Johannes van 

Best maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 50 oude schilden, 

geld van de keizer of van de koning vann Frankrijk, aan wijlen voornoemde 

Ghibo verkocht door Johannes van Merewijc zvw Walterus van Merewijc. 

 

Rutgherus de Gheldorp maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

relicte quondam Ghibonis de Best filii quondam Johannis de Best 

hereditarium censum quinquaginta aude scilde monete cesaris vel monete 

regis Francie venditum (dg: sibi a Johanne) dicto quondam Ghiboni a 

Johanne de Merewijc filio quondam Walteri de Merewijc prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 232r 02 wo 26-12-1403. 

Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel ev Aleijdis dvw 

Walterus van den Kerchove van Ghoerle droeg over aan Willelmus zv Johannes 

van Huesden een b-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, hofstad en boomgaard, in 

Geffen, waaruit 5 penningen en 1 obool moeten worden betaald aan Willelmus 

van Nijwelant, welke pacht Godefridus zvw Arnoldus Vos van Haenwijc gekocht 

had van Ghibo Boc van Gijffen, en welke pacht voornoemde Johannes van 

Huesden en Margareta van Huesden, wonend in Geffen, nu aan voornoemde 

Theodericus moeten leveren. Lasten van de kant van onder meer wijlen 

Arnoldus Stamelart van de Kelder en wijlen Jacobus van Campen worden 

afgehandeld. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani van den Hoevel 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Walteri van 

den Kerchove de Ghoerle hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco (dg: quam p) tradendam de domo domistadio et pomerio sitis in 

Gijffen et de attinentiis !et de attinentiis ad hos spectantibus de 

quibus quinque denarii cum obulo Willelmo de Nijwelant annuatim sunt 

solvendi quam paccionem Godefridus filius quondam Arnoldi Vos de Haenwijc 

erga Ghibonem Boc de Gijffen emendo acquisierat prout in litteris (dg: 

quam paccionem nunc) et quam paccionem Johannes de Huesden et Margareta 

de Huesden commorantes in Gijffen dicto Theoderico nunc solvere tenentur 

ut dicebat hereditarie supportavit Willelmo filio dicti Johannis de 

Huesden cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Godefridi et 

suorum heredum (dg: deponere) et successorum deponere et quod ipse omnes 

obligationem et impetitionem ex parte quondam Arnoldi Stamelart de Penu 

et quondam Jacobi de Campen et (dg: quoru) suorum heredum et quorumcumque 

liberorum dicti quondam Walteri van den Kerchove deponere!. Testes Aa et 

Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 232r 03 wo 26-12-1403. 

Willelmus van Rijswijc ev Guedeldis wv Jacobus zvw Wijnricus Screijnmaker 

maande 3 achterstallge jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, aan wijlen 

voornoemde Wijnricus verkocht door Johannes zvw Lambertus van Enghelant, 

welke pacht nu aan hen behoort. 

 

Willelmus de Rijswijc maritus legitimus Guedeldis sue uxoris relicte 

quondam Jacobi filii quondam Wijnrici Screijnmaker hereditariam paccionem 

unius modii siliginis venditam dicto quondam Wijnrico a Johanne filio 

quondam Lamberti de Enghelant prout in litteris quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 232r 04 ma 31-12-1403. 

Theodericus van den Hoevel zvw Lambertus van den Hoevel 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, droegen over aan Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst en 

Jacobus van Gunterslaer een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een hoeve van wijlen Henricus Paep zvw 

Johannes gnd Bollaert van Oerscot, in Oirschot, ter plaatse gnd ter 

Notelen, beiderzijds tussen kvw Johannes van Berze, met een eind strekkend 

aan de gemeint en met het andere eind aan kvw Jordanus van der Braken, (2) 

een b-erfpacht van 2½ mud rogge, maat van Oirschot, die Denkinus Moerman 

met Lichtmis moet leveren aan voornoemde Henricus Paep, gaande uit (2a) een 

huis, schuur en tuin van voornoemde Denkinus, in Oirschot, ter plaatse gnd 

ter Notelen, tussen erfg vw hr Danijel van den Notellen priester enerzijds 

en Godestoedis gnd Stu Heesken anderzijds, (2b) een beemd van voornoemde 

Denkinus, in Oirschot, naast de dijk gnd den Langen Dike, tussen kvw 
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Willelmus van den Notellen enerzijds en erfg vw Arnoldus gnd Noude van 

Bijstervelt anderzijds, welk huis, schuur, tuin en beemd voornoemde 

Henricus Paep voor voornoemde pacht van 2½ mud had uitgegeven aan 

voornoemde Denkinus, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, 

die Aleijdis dv Luppertus van Heirzel moet leveren aan voornoemde Henricus 

Paep, gaande uit een stuk land met gebouwen, in Oirschot, ter plaatse gnd 

ter Notelen, beiderzijds tussen de gemeint, (4) een beemd van voornoemde 

Henricus Paep, gnd Jan Bollarts Beemt, in Oirschot, tussen erfg vw 

Elisabeth, Agnes en Gertrudis, sv voornoemde hr Danijel van der Notellen, 

enerzijds en de gemeint anderijds, (5) een beemd van voornoemde Henricus 

Paep, in Oirschot, ter plaatse gnd Blace Beemt, tussen wijlen Henricus van 

den Hagen enerzijds en erfg vw voornoemde Elisabeth, Agnes en Gertrudis 

anderzijds, (6) een b-erfpacht van 10 lopen rogge, die kvw Everardus van 

der Heijden moeten leveren aan voornoemde Henricus Paep, gaande uit een 

stuk land, gelegen naast de kerk van Oirschot, tussen Henricus van 

Dommellen enerzijds en kvw Leijta Rutgheers anderzijds, (7) 4 lopen 

roggeland van voornoemde Henricus Paep, in Oirschot, tussen voornoemde 

Henricus van Dommellen enerzijds en erfg {f.232v} gnd der Joffrouwen 

Erfgenamen van der Notellen anderzijds, (8) een akker lands van voornoemde 

Henricus Paep, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennenshoevel, tussen Johannes 

gnd Wandelaert enerzijds en kvw Johannes gnd Heren Aelbrechts soen 

anderzijds, welke eerstgenoemde pacht van 4 mud Wijnricus Screijnmaker, tbv 

hem en hr Henricus Buc priester, gekocht had van voornoemde Henricus Paep 

zvw Johannes Bollart van Oerscot, en van welke pacht van 4 mud voornoemde 

Theodericus van de Hoevel en Henricus van den Zande één helft, samen met de 

helft van andere goederen, verworven hadden van Theodericus Buc en 

Nijcholaus gnd Coel zvw voornoemde Wijnricus Screijnmaker, en welke pacht 

van 4 mud later, na gerechtelijke erfdeling van die pacht en andere 

goederen in Den Bosch tussen voornoemde Theodericus van den Hoevel en 

Henricus van den Zande eneerzijds en voornoemde Theodericus Buc en 

Nijcholaus Coel anderzijds, ten deel viel aan voornoemde Theodericus van 

den Hoevel en Henricus van den Zande. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Lamberti van den Hoevel maritus 

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

et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris filiarum quondam Godefridi 

Visscher ab eodem quondam Godefrido et quondam Heijlwige sue uxore filia 

naturali quondam Johannis Sloetel pariter genitarum hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex manso quondam Henrici Paep filii quondam 

Johannis dicti Bollaert de Oerscot sito in parochia de Oerscot ad locum 

dictum ter (dg: Noetellen) Notellen inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis de Berze ex utroque latere coadiacentem tendente cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditates liberorum quondam Jordani 

van der Braken atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum situatis atque ex hereditaria paccione duorum et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Oerscot quam Denkinus Moerman dicto 

Henrico Paep solvere tenetur hereditarie termino solutionis predicto ex 

domo horreo et orto ipsius Denkini sitis in parochia et loco predictis 

inter hereditatem heredum quondam domini Danijelis van den Notellen 

presbitri ex uno et inter hereditatem Godestoedis dicte Stu Heesken ex 

alio atque ex quodam prato dicti Denkini sito in dicta parochia iuxta 

aggerem dictum (dg: den Gemeijnen D) communiter den Langen Dike inter 

hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Notellen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Arnoldi dicti Noude de Bijstervelt ex alio 

quos domum horreum et ortum predictos simul cum prato prescripto dictus 

Henricus Paep prefato Denkino pro predicta paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis dederat ad pactum insuper ex hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis dicte mensure de Oerscot quam Aleijdis filia 

Lupperti de (dg: Heirzel) Heirzel dicto Henrico Paep solvere tenetur 

hereditarie ex quadam pecia terre cum eius edificiis sita in parochia et 
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loco predictis inter communitatem ex utroque latere coadiacentem item ex 

prato ipsius Henrici Paep dicto communiter Jan Bollarts Beemt sito in 

#dicta# parochia (dg: et loco predictis) inter hereditatem heredum 

quondam Elisabeth Agnetis et Gertrudis sororum dicti domini Danijelis van 

der Notellen ex uno et inter communitatem ex alio item ex quodam prato 

dicti Henrici Paep sito in dicta parochia in loco dicto communiter Blace 

Beemt inter hereditatem quondam Henrici van den Hagen ex uno et inter 

hereditatem heredum (dg: quondam) dictarum quondam Elisabeth Agnetis et 

Gertrudis sororum ex alio item ex hereditaria paccione decem lopinorum 

siliginis quam liberi quondam Everardi van der Heijden dicto Henrico Paep 

solvere tenentur hereditarie ex quadam pecia terre sita iuxta ecclesiam 

de Oerscot inter hereditatem Henrici de Dommellen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Leijte (dg: Rutgers ex alio) Rutgheers ex 

alio item ex quatuor lopinatis terre siliginee dicti Henrici Paep sitis 

in dicta parochia inter hereditatem dicti Henrici de Dommellen ex uno et 

inter hereditatem heredum 

 

1183 f.232r. 

 secunda post nativitatis Domini: maandag 31-12-1403. 

 in festo sancti Johannis ewangeliste: donderdag 27-12-1403. 

 

BP 1183 f 232v 01 ma 31-12-1403. 

dictorum der Joffrouwen Erfgenamen van der Notellen ex alio item ex 

quodam agro terre dicti Henrici Paep sito in parochia de Bucstel ad locum 

dictum communiter Lennenshoevel inter hereditatem Johannis dicti 

Wandelaert ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis dicti 

Heren Aelbrechts soen ex alio quam primodictam paccionem quatuor modiorum 

siliginis dicte mensure Wijnricus Screijnmaker ad opus sui et ad opus 

domini Henrici Buc presbitri erga dictum Henricum (dg: Boll) Paep filium 

quondam Johannis Bollart de Oerscot emendo acquisierat prout in litteris 

et de qua primodicta paccione quatuor modiorum siliginis (dg: Theodericus 

Buc et Nijcholaus Coel filius quondam Wijnrici Screijnmaker antedicti 

unam medietatem simul cum aliis bonis prenominatis Theoderico van den 

Hoevel et Henrico van den Zande tamquam maritis et tutoribus legitimis 

predictarum suarum uxorum hereditarie suppor) prenominati Theodericus van 

de Hoevel et Henricus van den Zande unam medietatem simul cum medietate 

quorundam aliorum bonorum erga Theodericum Buc et Nijcholaum dictum Coel 

filium dicti quondam Wijnrici Screijnmaker acquisierant prout in litteris 

et que hereditaria paccio quatuor modiorum siliginis dicte mensure 

#postmodum# mediante divisione hereditaria facta per judicem in Busco de 

eadem paccione et quibusdam aliis bonis inter ipsos Theodericum van den 

Hoevel et Henricum van den (dg: Zande) Zande pro una parte atque (dg: 

#inter# mensam sancti) inter (dg: Henricum Matheeus) #dictum# Theodericum 

Buc et Nijcholaum Coel parte ex altera dictis Theoderico van den Hoevel 

et Henrico van den Zande cessit in partem prout in litteris super dicta 

divisione confectis continetur hereditarie supportaverunt Ludekino filio 

quondam Cristiani de Zeelst et Jacobo de Gunterslaer cum primodictis 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Henricus Godefridi et (dg: Pe) 

Becker datum 2a post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 232v 02 ma 31-12-1403. 

Yudocus van den Hoevel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Yudocus van den Hoevel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 232v 03 do 27-12-1403. 

Katherina dvw Gerardus gnd Smael verkocht aan Lambertus van den Heze de 

helft, die aan haar gekomen was na overlijden van haar zuster Katherina, 

dvw voornoemde Gerardus en evw Gerardus gnd Zegers van Venle, in een huis 
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en erf van wijlen voornoemde Gerardus Zegers, gelegen in de stad Venlo. 

 

Katherina filia quondam Gerardi dicti Smael cum tutore medietatem sibi de 

morte quondam Katherine (dg: Smalen) sue sororis #{boven het contract:} 

filie naturalis dicti quondam Gerardi (dg: Smael) olim uxoris Gerardi 

quondam dicti Zegers de Venle# successione hereditarie advolutam in domo 

et area dicti quondam Gerardi Zegers sita in oppido de Venle ut dicebat 

hereditarie (dg: sup) vendidit Lamberto van den Heze promittens (dg: 

indivisi) cum tutore super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui deponere. Testes Henricus Godefridi et 

Spijerinc datum in festo sancti Johannis ewangeliste. 

 

BP 1183 f 232v 04 do 27-12-1403. 

Petrus zvw Bollekinus van Hees snijder verkocht aan Johannes van 

Vranckenvoert 3/10 deel, dat aan voornoemde Petrus en zijn broers Henricus 

en Johannes, kvw voornoemde Bollekinus, gekomen was na overlijden van 

Arnoldus en Elisabet, kvw Johannes Sneggelijn, in 1/7 deel van (1) een 

hofstad, in Oss, ter plaatse gnd op Osser Scadewijc, tussen Walterus 

Delijen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) ¼ deel van 1 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd op Osser Scadewijc, tussen Henricus 

Ghiben soen enerzijds en Rodolphus Belijen soen anderzijds. Voornoemde 

Henricus en Johannes zullen nimmer rechten op voornoemd 3/10 deel doen 

gelden. 

 

Petrus filius quondam Bollekini de Hees sartoris tres decimas partes sibi 

et Henrico et Johanni suis fratribus liberis dicti quondam Bollekini (dg: 

successione here) de morte quondam Arnoldi et Elisabet liberorum quondam 

Johannis Sneggelijn seu !morte alterius eorundem successione hereditarie 

advolutas in #{in margine sinistra:} una septima parte# domistadii 

(verbeterd uit: domistadio) (dg: quondam) siti (verbeterd uit: sito) in 

parochia de Os ad locum dictum op Osser Scadewijc inter hereditatem 

Walteri Delijen soen ex uno et inter (dg: t) communem plateam ex alio 

atque (dg: in una septima parte) unius quarte partis unius jugeris terre 

siti in parochia et loco predictis inter hereditatem Henrici Ghiben soen 

ex uno et inter hereditatem Rodolphi Belijen soen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Vranckenvoert promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse dictos 

Henricum et Johannem suos fratres perpetue tales habebit quod numquam 

presument se in dictis tribus decimis partibus premissis ius habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 232v 05 do 27-12-1403. 

De gezusters Ermgardis en Bela, dvw Lambertus Bertouts soen, verkochten aan 

voornoemde Johannes van Vranckenvoert (1) 2/10 deel, aan hen gekomen na 

overlijden van voornoemde Arnoldus en Elisabeth, in 1/7 deel van voornoemde 

hofstad en van voornoemd ¼ deel van de morgen lands, (2) 1/10 deel, aan hen 

gekomen na overlijden van hun broer Johannes, in 1/7 deel van voornoemde 

hofstad en van voornoemd ¼ deel van de morgen lands. 

 

Ermgardis et Bela sorores filie quondam Lamberti Bertouts soen cum tutore 

#duas# (dg: tres) decimas partes sibi de morte dictorum Arnoldi et 

Elisabeth aut de morte alterius eorundem successione hereditarie 

advolutas in una septima parte dictarum domistadii et (dg: qr in una 

septima parte) quarte partis jugeris terre predictarum atque unam decimam 

parte! sibi de morte quondam Johannis olim fratris dictarum sororum 

competentem in una septima parte dictarum domistadii et quarte partis 

jugeris terre predicti ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Johanni 

de Vranckenvoert promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 232v 06 do 27-12-1403. 

De gezusters Sophia en Hadewigis, dvw Sijmon timmerman van Lijt, verkochten 

aan voornoemde Johannes van Vranckenvoert 4/10 deel, dat aan hen en hun 

broers Johannes en Sijmon, kvw voornoemde Sijmon, gekomen was na overlijden 

van voornoemde Arnoldus en Elisabeth, in 1/7 deel van voornoemde hofstad en 

van vooroemd ¼ deel van de morgen lands. Voornoemde gebroeders Johannes en 

Sijmon zullen nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Sophia et Hadewigis sorores filie quondam Sijmonis carpentarii #de Lijt# 

cum tutore quatuor decimas partes ipsis et Johanni et Sijmoni suis 

fratribus liberis dicti quondam Sijmonis (dg: successione here) de morte 

dictorum Arnoldi et Elisabeth et (dg: eorum alteri) de morte alterius 

eorundem successione hereditarie advolutas in una septima parte dictarum 

domistadii et quarte partis jugeris terre ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni de Vranckenvoert promittentes indivise cum 

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

quod ipse dictos Johannem et Sijmonem eorum fratres semper tales habebunt 

quod numquam presument se jus habere in dictis quatuor decimis partibus 

predictarum domistadii et quarte partis jugeris terre predicti. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.233r. 

 in crastino innocentium: zaterdag 29-12-1403. 

 dominica post nativitatis Domini: zondag 30-12-1403. 

 secunda post nativitatis Domini: maandag 31-12-1403. 

 in profesto circoncisionis: maandag 31-12-1403. 

 in festo circoncisionis: dinsdag 01-01-1404. 

 

BP 1183 f 233r 01 za 29-12-1403. 

Ghisella dvw Henricus Jutten soen {niet afgewerkt contract}. 

 

Ghisella filia quondam Henrici Jutten soen. 

 

BP 1183 f 233r 02 za 29-12-1403. 

Ghisella dvw Henricus Jutten soen verkocht aan Thomas Erenbrechts soen een 

stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd op die Beke, tussen Gerardus 

Bathen soen enerzijds en Gerardus Kijevit anderzijds. 

 

Ghisella filia quondam Henrici Jutten soen cum tutore peciam terre sitam 

in parochia de Nijsterle ad locum dictum op die Beke inter hereditatem 

Gerardi Bathen soen ex uno et inter hereditatem Gerardi Kijevit ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Thome Erenbrechts soen promittens cum 

tutore super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Spijerinc 

et Becker datum in crastino innocentium. 

 

BP 1183 f 233r 03 za 29-12-1403. 

Walterus zv Nijcholaus Bloemart, door voornoemde Nijcholaus verwekt bij 

zijn vrouw Luijtgardis dvw Johannes van Brede, droeg over aan Everardus zvw 

Henricus Maech (1) alle goederen, die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn ouders, (2) alle goederen die aan hem zullen komen na overlijden 

van zijn broer Henricus zv voornoemde Luijtgardis. De koopsom is voldaan. 

 

Solvit. 

Walterus filius Nijcholai Bloemart #ab eodem Nijcholao et Luijtgarde sua 

uxore filia quondam (dg: Nijcholai) Johannis de Brede pariter genitus# 

omnia et singula bona sibi de morte suorum (dg: quondam) parentum 

successione advolvenda atque omnia et singula bona sibi de morte Henrici 

sui fratris filii dicte Luijtgardis successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit 

Everardo filio quondam Henrici Maech promittens super omnia (dg: 

warandiam et obligationem) ratam servare (dg: et obligationem ex parte 
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sui deponere) et recognovit sibi de pretio fore satisfactum. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 233r 04 za 29-12-1403. 

Petrus zvw Johannes Smijt van Lijeshout en Rodolphus Noppen ev Katherina 

dvw voornoemde Johannes verkochten aan Henricus zvw Henricus Mabelen soen 

van Stijphout alle goederen, die aan hen en aan Arnoldus zvw voornoemde 

Johannes gekomen waren na overlijden van Godestodis dvw Henricus die Smijt 

bvw voornoemde Johannes. Voornoemde Petrus beloofde dat zijn voornoemde 

broer Arnoldus nimmer rechten hierop zal doen gelden. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis #Smijt# de Lijeshout et Rodolphus Noppen 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis omnia et singula bona eis et Arnoldo filio dicti quondam 

Johannis de morte quondam Godestodis filie quondam Henrici die Smijt 

fratris dicti quondam Johannis successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio 

quondam Henrici Mabelen soen de Stijphout promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

insuper dictus Petrus quod ipse dictum Arnoldum suum fratrem perpetue 

talem habebit quod numquam presumet se jus in premissis habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 233r 05 zo 30-12-1403. 

Theodericus Lu droeg over aan Leonius zvw Godefridus van Erpe de helft van 

een stenen huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tegenover het klooster van Sint-Clara aldaar, tussen erfgoed van Willelmus 

Coelner enerzijds en erfgoed van Alardus van Berlikem anderzijds, strekkend 

vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan de gemene stroom, welk stenen 

huis, erf en tuin voornoemde Theodericus Lu en Leonius zvw Godefridus van 

Erpe gekocht hadden van Godefridus van Os, zijn zuster Aleijdis, kvw 

Theodericus van Steenren, en Henricus van Baex de jongere ev Luijtgardis 

dvw voornoemde Theodericus van Steenren, en van welk stenen huis, erf en 

tuin Godefridus van Beest ev Theoderica dvw voornoemde Theodericus van 

Steenren het deel, dat aan hem en zijn voornoemde vrouw Theoderica daarin 

behoort, overgedragen had aan voornoemde Theodericus en Leonius. 

 

Theodericus Lu medietatem domus lapidee aree et orti sitorum in Busco in 

vico Hijnthamensi in opposito conventus sancte Clare ibidem siti inter 

hereditatem Willelmi Coelner ex uno et inter hereditatem Alardi de 

Berlikem ex alio tendentium a dicto vico Hijnthamensi retrorsum ad 

communem aquam ibidem currentem quos domum lapideam aream et ortum dictus 

Theodericus Lu et Leonius filius quondam Godefridi de Erpe erga 

Godefridum de Os (dg: filium quondam Theoderici de Steenre) et Aleijdem 

eius sororem (dg: fi) liberos quondam Theoderici de Steenren et Henricum 

de Baex juniorem maritum et tutorem legitimum Luijtgardis sue uxoris 

filie dicti quondam Theoderici de Steenren emendo acquisierant prout in 

litteris et de quibus domo lapidea area et orto Godefridus de Beest 

maritus et tutor legitimus Theoderice sue uxoris filie antedicti quondam 

Theoderici de Steenren totam partem et omne !sibi et dicte Theoderice sue 

uxori in premissis quovis modo competentes !in premissis hereditarie 

supportavit antedictis Theoderico et Leonio prout in aliis litteris 

scabinorum etc hereditarie supportavit dicto Leonio filio quondam 

Godefridi de Erpe (dg: prout in aliis litteris) simul cum dictis litteris 

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

deponere. Testes Rover et Becker datum dominica post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 233r 06 ma 31-12-1403. 

Theodericus zvw Hermannus molenaar van Spoerdonc verkocht aan de 

secretaris, tbv Johannes van Ghemert 1 mud rogge b-erfpacht, maat van 
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Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit ½ mudzaad land 

gnd die Grueninxs Acker en een aangelegen beemd gnd die Blaec Beemt, zoals 

die aan Rutgerus zv Johannes gnd Haijart en zijn vrouw ten deel waren 

gevallen, gelegen in Oirschot, ter plaatse gnd Erdbruggen, tussen Johannes 

Crommen enerzijds en Henricus die Wise anderzijds, met een eind strekkend 

aan de plaats gnd den Gemeijnnen Hoevel, welk mud roggepacht voornoemde 

Theodericus zvw Hermannus molenaar gekocht had van voornoemde Rutgerus zv 

Johannes Haijarts. 

 

Theodericus filius quondam Hermanni multoris de Spoerdonc unum modium 

bone et dative siliginis hereditarie paccionis mensure de Oerscot 

solvendum (dg: hereditarie purificationis) levandum et percipiendum 

hereditarie purificationis et in Oerscot tradendum ex dimidia modiata 

terre dicta die Grueninxs Acker atque ex quodam prato sibi adiacente 

dicto die Blaec Beemt prout huiusmodi dimidia modiata terre die Grueninxs 

Acker et pratum die Blaec Beemt vocate Rutgero filio Johannis dicti 

Haijart et sue {hier staan: ..} uxori in partem cesserunt sitis in (dg: 

dicta) parochia de Oerscot ad locum dictum Erdbruggen inter hereditatem 

Johannis Crommen ex uno et inter hereditatem Henrici die Wise ex alio 

tendentibus cum uno fine ad locum dictum den Gemeijn-{inktvlek}-nen 

Hoevel quem modium siliginis hereditarie paccionis predicte dictus 

Theodericus filius quondam Hermanni multoris erga dictum Rutgerum filium 

Johannis Haijarts emendo acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit mihi 

{liggend streepje} ad opus Johannis de Ghemert promittens super omnia 

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

Becker datum 2a post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 233r 07 ma 31-12-1403. 

Katherina wv Godefridus van Geldorp zvw Philippus van Eijcke droeg over aan 

haar zoon Philippus haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd 

het Goit te Heukelom, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, welke pacht 

aan wijlen voornoemde Godefridus was verkocht door Johannes van Herlaer 

heer van Meerwijk. De brief overhandigen aan Theodericus nzv voornoemde 

Godefridus. 

 

Tradetur Theoderico filio naturali dicti Godefridi. 

Katherina relicta quondam Godefridi de Geldorp filii quondam Philippi de 

Eijcke cum tutore usufructum sibi competentem in hereditaria paccione 

octo modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex bonis dictis communiter tGoit te 

Hukelem sitis in parochia de Oesterwijc in loco dicto Hukelem et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis vendita dicto quondam Godefrido a Johanne de 

Herlaer domino de Merewijc prout in litteris legitime supportavit 

Philippo suo filio promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte (dg: eorum) sui deponere. Testes Henricus Godefridi 

et Becker datum (dg: 2a post nativitatis Domini) in profesto 

circoncisionis. 

 

BP 1183 f 233r 08 di 01-01-1404. 

Voornoemde Philippus droeg voornoemde pacht van 8 mud rogge over aan 

Theodericus nzvw voornoemde Godefridus. 

 

{Verticale haal in margine sinistra}. 

Dictus Philippus dictam paccionem octo modiorum siliginis hereditarie 

supportavit Theoderico filio naturali dicti quondam Godefridi cum 

litteris et jure promittentes et cum eo dicta Katherina eius mater cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem 

ex parte eorum et dicti quondam Godefridi et suorum heredum deponere. 
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Testes Walterus et Spijerinc (dg: m) datum in festo circoncisionis. 

 

1183 f.233v. 

 in festo circoncisionis: dinsdag 01-01-1404. 

 anno CCCCmo tercio mensis januarii die prima: dinsdag 01-01-1404. 

  {notariëel contract toch in de paasstijl}. 

 in crastino circumcisionis Domini: woensdag 02-01-1404. 

 quarta post circumcisionis: woensdag 02-01-1404. 

 

BP 1183 f 233v 01 di 01-01-1404. 

(dg: Ludekinus zvw Lambertus van Zeelst). 

 

(dg: Ludekinus filius quondam Lamberti de Zeelst). 

 

BP 1183 f 233v 02 di 01-01-1404. 

Theodericus nzvw Godefridus van Gheldorp verklaarde dat Katherina wv 

voornoemde Godefridus hem voldaan heeft 50 Hollandse gulden, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van Goeswinus Moedel nzvw voornoemde 

Godefridus, volgens testament van wijlen voornoemde Godefridus. 

 

Theodericus filius naturalis quondam Godefridi de Gheldorp palam 

recognovit sibi per Katherinam relictam dicti quondam Godefridi fore 

satisfactum de L Hollant gulden (dg: que) qui sibi de morte quondam 

Goeswini Moedel filii (dg: d) naturalis dicti quondam Godefridi 

advenerunt vigore testamenti dicti quondam Godefridi clamans dictam 

Katherinam et executores testamenti dicti Godefridi inde quitos 

promittens #super omnnia# dictos Katherinam et executores de huiusmodi L 

Hollant gulden indempnes servare. Testes Walterus et Spijerinc datum in 

festo circoncisionis. 

 

BP 1183 f 233v 03 di 01-01-1404. 

Voornoemde Philippus en Katherina of hun erfgenamen kunnen voornoemde pacht 

van 8 mud rogge terugkopen wanneer ze willen met 200 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde, eventuele achterstallige termijnen en 

geheel de pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Rutgherus van Gheldorp en Rodolphus van den Broec. 

 

Et poterunt dicti Philippus et Katherina seu eorum heredes dictam 

paccionem octo modiorum siliginis redimere et quitare (dg: ad spacium) 

quandocumque sibi placuerit cum ducentis Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem et cum arrestadiis si que fuerint et cum integra 

paccione (dg: anni) anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno 

CCCCmo tercio mensis januarii die prima hora prime presentibus Rutghero 

de Gheldorp et Rodolpho van den Broec. 

 

BP 1183 f 233v 04 wo 02-01-1404. 

Elizabeth, dvw Everardus van Doerne en wv Matheus van Doerne snijder, droeg 

over aan Nijcholaus Scilder, tbv Ghevardus van Doerne zvw eerstgenoemde 

Everardus, alle goederen, die aan voornoemde Elizabeth gekomen waren na 

overlijden van haar broer Everardus zvw voornoemde Everardus van Doerne. 

 

Elizabeth filia quondam Everardi de Doerne (dg: relicta) relicta quondam 

Mathei de Doerne sartoris cum tutore omnia et singula bona dicte 

Elizabeth de morte quondam Everardi #sui fratris# (dg: de Doerne) filii 

(dg: dicti qu) antedicti quondam Everardi de Doerne successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao Scilder ad opus Ghevardi de Doerne filii primodicti 

quondam (dg: Ghev) Everardi promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Spijrinc 

datum in crastino circumcisionis Domini. 
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BP 1183 f 233v 05 wo 02-01-1404. 

Nijcholaus Scilder zvw Henricus Scilder verkocht aan Nijcholaus Hals zv 

Willelmus Hals een n-erfcijns van 4 oude Franse schilden of de waarde, met 

Lichtmis te betalen, gaande uit 2 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse 

gnd Steckencamp, naast de brug aldaar, tussen welke 2 morgen Theodericus 

Scoemaker één morgen heeft liggen, belast met waterlaten en sloten. 

 

Nijcholaus Scilder filius quondam Henrici Scilder hereditarie vendidit 

Nijcholao (dg: f) Hals filio Willelmi Hals hereditarium censum quatuor 

auder scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie purificationis ex 

duobus jugeribus terre sitis in parochia de Lijttoijen ad locum dictum 

Steckencamp juxta pontem ibidem inter que duo jugera terre Theodericus 

Scoemaker (dg: quendam campum) #unum juger terre# habet situatum ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et #aliam# obligationem deponere 

exceptis aqueductibus #et fossatis# ad dicta duo jugera terre de jure 

spectantibus et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 233v 06 wo 02-01-1404. 

Johannes Wert zv Johannes Wert, Gerlacus Cnode met den Broede en Henricus 

van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van Straten beloofden aan Gerardus 

Heerken 34 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 18-05-1404) te betalen. 

 

Johannes Wert filius Johannis Wert Gerlacus Cnode met den Broede et 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijrincs de Straten 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo Heerken XXXIIII novos Gelre !seu 

valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Coptiten et 

Spijrinc datum in (dg: festo) crastino circoncisionis. 

 

BP 1183 f 233v 07 wo 02-01-1404. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indepnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 233v 08 wo 02-01-1404. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van Straten, Gerlacus Cnode 

met den Brode en Johannes zv Johannes Wert beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 10 oude Franse schilden met Vastenavond aanstaande (di 12-

02-1404; 29+12=41 dgn) te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijrincs de Straten 

Gerlacus Cnode met den Brode et Johannes !Johannes filius Johannis Wert 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc X aude 

scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena I. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 233v 09 wo 02-01-1404. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 233v 10 wo 02-01-1404. 

Arnoldus Minnemere, Willelmus van Broechoeven Henrics soen en Petrus Becker 

zv Petrus Becker beloofden aan Egidius Lang Gielijs soen 17 Gentse nobel 

met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404) te betalen. 

 

Arnoldus Minnemere Willelmus de Broechoeven Henrics soen et Petrus Becker 

filius Petri Becker promiserunt indivisi super omnia Egidio Lang Gielijs 

soen (dfg: XXII) #XVII# Gentsch nobel ad penthecostes proxime futurum 
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persolvendos. Testes (dg: datum supra) Spijrinc et Becker datum s[upra]. 

 

BP 1183 f 233v 11 wo 02-01-1404. 

Willelmus Coelner, voor zich en zijn vrouw Heijlwigis, maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Theodericus 

Milter van Lijeshout, Ghibo van den Broecke van Rijxstel, Jacobus van der 

Heijden van Rode, Johannes Buekentop zvw Rutgherus en Nijcholaus van Baerle 

met hun goederen. 

 

Willelmus Coelner pro se et pro Heijlwige eius uxore omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Theodericum Milter de 

Lijeshout Ghibonem van den Broecke de Rijxstel Jacobum van der Heijden de 

Rode Johannem Buekentop filium quondam Rutgheri Nijcholaum de Baerle seu 

per eorum alterum cum quibuscumque bonis eorum seu eorum alterius 

calumpniavit. Testes Walterus et Spijerinc datum quarta post 

circumcisionis. 

 

1183 f.234r. 

 quinta post circumcisionis: donderdag 03-01-1404. 

 

BP 1183 f 234r 01 do 03-01-1404. 

Voornoemde Willelmus Coelner, voor zich en zijn vrouw Heijlwigis, maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met 

goederen van wijlen Walterus Weelman van Goerle en met goederen van wijlen 

Johannes Houbraken van Scijnle. 

 

Dictus Willelmus pro se et pro Heijlwige eius uxore omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas cum quibuscumque bonis 

quondam Walteri Weelman de Goerle et cum quibuscumque bonis quondam 

Johannis Houbraken de Scijnle calumpniavit. Testes Walterus et Spijerinc 

datum quinta post circumcisionis. 

 

BP 1183 f 234r 02 do 03-01-1404. 

Theodericus van Eijmpel Matheeus soen ev Lana dv Rijcardus van den Hazenput 

droeg over aan Willelmus zv voornoemde Rijcardus (1) een stuk land, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerde, tussen Johannes Ghisels soen 

enerzijds en voornoemde Rijcardus van den Hazenput anderzijds, (2) een stuk 

land en een aangelegen stuk heideland, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eerde, tussen een steeg gnd Oedensteghe enerzijds en Ghibo zv Anselmus 

Luten soen anderzijds, welke 3 stukken land voornoemde Lana gekocht had van 

Johannes zvw Willelmus gnd Swart Willem van Eerde, voor voornoemde 

Theodericus al het hout gereserveerd dat hij heeft gezaagd en laten 

wegvoeren, en een n-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Theodericus de Eijmpel Matheeus soen maritus et tutor legitimus Lane sue 

uxoris filie (dg: quondam) Rijcardi van den Hazenput peciam terre sitam 

in parochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eerde inter hereditatem 

Johannis Ghisels soen ex uno et inter hereditatem dicti Rijcardi van den 

Hazenput ex alio atque peciam terre et peciam terre mericalis sibi 

adiacentem sitas in parochia et loco predictis inter quandam stegam 

dictam Oedensteghe ex uno et inter hereditatem Ghibonis filii Anselmi 

Luten soen ex alio quas tres pecias terre dicta Lana erga Johannem filium 

quondam Willelmi (dg: fi..) dicti Swart Willem de Eerde emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo filio 

dicti Rijcardi cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere exceptis et dicto Theoderico libere 

reservatis omnibus lignis que dictus Theodericus de premissis secavit et 

secari et amoveri fecit et procuravit salva sibi hereditaria paccione 

unius modii siliginis quam ex premissis habet solvendam juxta 

continentiam litterarum inde confectarum. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 234r 03 do 03-01-1404. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Theodericus een n-erfpacht van 

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

voornoemde 3 stukken land en uit ½ bunder heideland, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eerde, tussen het eerstgenoemde stuk land enerzijds en 

voornoemde Rijcardus anderzijds. 

 

Dictus Willelmus promisit se daturum et soluturum dicto Theoderico 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dictis tribus peciis 

terre et (verbeterd uit: ex) ex dimidio bonario terre mericalis sito in 

parochia et loco predictis inter primodictam peciam terre ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti Johannis) Rijcardi predicti ex alio ut dicebat 

promittens super habita et habenda sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 234r 04 do 03-01-1404. 

De gebroeders Johannes van Uden, Goeswinus en Willelmus, zvw Willelmus van 

Gheffen, maakten een erfdeling van goederen die aan hen  behoren. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) een stuk land, in Helvoirt, naast de 

windmolen, tussen Johannes Weijhasen enerzijds en erfgoed gnd dat 

Molenhoefken anderzijds, (2) een stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

die Brake, tussen Henricus Storijman enerzijds en Wautgherus Colen soen 

anderzijds. Johannes zal één helft van de lasten dragen en de twee anderen 

de andere helft. 

 

Johannes de Uden #Goeswinus et Willelmus fratres# filius! quondam 

Willelmi de Gheffen (dg: Goeswinus filius dicti quondam Willelmi) palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad ipsos ut dicebant spectantibus mediante qua divisione pecia terre sita 

in parochia de Helvoert juxta molendinum venti ibidem inter hereditatem 

Johannis Weijhasen ex uno et inter hereditatem dictam dat Molenhoefken ex 

alio et pecia terre sita in dicta parochia ad locum dictum die Brake 

inter hereditatem Henrici Storijman ex uno et inter hereditatem Wautgheri 

Colen soen ex alio (dg: simul cum oneribus) ut dicebant dicto Johanni 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc alii 

renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et dampna dictus 

Johannes pro una medietate et reliqui duo pro una medietate portabunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234r 05 do 03-01-1404. 

Vooornoemde Goeswinus (voor ¾ deel) en Willelmus (voor ¼ deel) kregen een 

akker, gnd die Groten Acker, in Helvoirt, ter plaatse gnd die Molenackeren, 

tussen Wellinus van Beke enerzijds en Elizabeth Weijhasen anderzijds. 

 

Et mediante qua divisione quidam ager dictus die Groten Acker situs in 

dicta parochia ad locum dictum die Molenackeren inter hereditatem Wellini 

de Beke ex uno et inter hereditatem Elizabeth Weijhasen ex alio dictis 

Goeswino et Willelmo cesserunt! in partem videlicet dicto Goeswino pro 

tribus quartis partibus et dicto Willelmo pro una quarta parte ut alter 

et super quibus etc promittens super omnia ratam servare et dampna 

portare ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234r 06 do 03-01-1404. 

Ygrammus Hannen soen van den Velde beloofde aan Willelmus van den Velde 200 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Epiphanie aanstaande (zo 06-01-

1404) te betalen. 

 

Ygrammus Hannen soen van den Velde promisit super omnia habita et habenda 

Willelmo van den Velde CC novos Gelre gulden vel valorem ad epiphanije 
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Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234r 07 do 03-01-1404. 

Mechtildis dvw Johannes Meije van Scijnle droeg over aan Willelmus zv 

Johannes Zeghers soen ¼ deel in een hofstad, tuin en akker, in Schijndel, 

ter plaatse gnd dat Luttel Eijnde, tussen Metta van Gherwen en haar zoon 

Paulus enerzijds en Hilla dvw Metta Meijs anderzijds. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis Meije de Scijnle cum tutore quartam 

partem ad se spectantem in domistadio orto et agro terre sitis in 

parochia de Scijnle ad locum dictum dat Luttel Eijnde inter hereditatem 

Mette de Gherwen et Pauli sui filii ex uno et inter hereditatem Hille 

filie quondam Mette Meijs ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo filio Johannis Zeghers soen cum omnibus litteris et jure 

occacione promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234r 08 do 03-01-1404. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Mechtildis 29½ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1404) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicte Mechtildi XXIX et dimidium 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad purificationis 

proxime persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234r 09 do 03-01-1404. 

Gerardus van Ophoven en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes Wolver zvw Metta 

dvw Theodericus Wolver verkochten aan Walterus Delijen soen een b-erfcijns 

van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit alle goederen die aan 

Walterus zv Johannes Tijrelaij en zijn vrouw Heijlwigis dv Leonius van der 

Heijden waren geschonken, welke cijns wijlen voornoemde Metta gekocht had 

van voornoemde Walterus zv Johannes Tijrelaij, en welke cijns nu aan hen 

behoort {f.234v}. 

 

(dg: Lambertus faber de Middelrode plenum jus evellendi) Gerardus de 

Ophoven maritus legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis 

Wolver filii quondam Mette filii! quondam Theoderici Wolver (dg: 

hereditarium) et dicta Mechtildis cum eodem tamquam cum tutore 

hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie Johannis 

de omnibus et singulis bonis que Walterus filius Johannis Tijrelaij cum 

Heijlwige sua uxore filia Leonii van der Heijden nomine dotis sumpserat 

ubicumque locorum consistentia sive sita quem censum dicta quondam Metta 

erga dictum Walterum filium Johannis Tijrelaij emendo acquisierat prout 

in litteris et quem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Waltero Delijen soen supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dict[e quondam]  

 

1183 f.234v. 

 quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1404. 

 

BP 1183 f 234v 01 do 03-01-1404. 

Mette et suorum heredum et successorum deponere. Testes Spijerinc et 

Becker datum quinta post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 234v 02 do 03-01-1404. 

Lambertus smid van Middelrode verkocht aan Gerardus van Derenborch, tbv hem 

en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes Kemerlinc, het recht om elk jaar, 

zolang zij of een van hen zal leven, 6 roeden turven gnd bleckelingen te 

mogen uitscheuren in een kamp van voornoemde verkoper, 11 morgen groot, in 
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Berlicum, ter plaatse gnd Rucvenne, waar voornoemde Gerardus en Elizabeth 

dat zullen uitkiezen, maar wel in een aaneensluitend gebied. De brief 

overhandigen aan Johannes Rutgers soen. 

 

Solvit. Tradetur Johanni Rutgers soen. 

Lambertus faber de Middelrode legitime vendidit Gerardo de Derenborch ad 

opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Kemerlinc 

plenum jus evellendi quolibet anno quamdiu dicti Gerardus et Elizabeth 

seu alter eorum vixerint vel vixerit sex virgatas cespitum dictorum 

bleckelingen in quodam campo dicti venditoris (dg: si) XI jugera 

continente sito in parochia de Berlikem ad locum dictum Rucvenne 

ubicumque dicti Gerardus et Elizabeth (dg: seu uxoris) seu alter (dg: 

eorum vixerit in h) elegerint seu elegerit #in uno spacio continuo# (dg: 

ac) promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et alter 

diutius vivens ad eius vitam habebit integraliter et cum ambo mortui 

fuerint erit quitum. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post 

circumcisionis. 

 

BP 1183 f 234v 03 do 03-01-1404. 

Johannes Winckelman droeg over aan Johannes van Boert zvw Rutgherus 1 

zesterzaad land, in Geffen, tussen Ghibo Pelser enerzijds en Johannes van 

Osse schoenmaker wonend in Geffen anderzijds, aan hem verkocht door 

voornoemde Johannes van Osse. 

 

Johannes Winckelman sextariatam terre sitam in parochia de Gheffen inter 

hereditatem Ghibonis Pelser ex uno et inter hereditatem Johannis de Osse 

sutoris (dg: ex alio) commorantis in Gheffen ex alio venditam sibi a 

Johanne de Osse predicto prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Boert filio quondam Rutgheri cum litteris et jure promittens 

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

Dicbier et Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 234v 04 do 03-01-1404. 

Johannes zvw Paulus Aelbrechts soen van Gheffen droeg over aan voornoemde 

Johannes van Boert een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in die Heijde, 

tussen wijlen Henricus Albrechts soen enerzijds en wijlen Gerardus Kepken 

anderzijds, strekkend vanaf een steeg gnd die Vinckelsche Stege tot aan het 

midden van de sloot gnd dWeers Grave. 

 

Johannes filius quondam Pauli Aelbrechts soen de Gheffen peciam terre 

sitam in parochia de Geffen ad locum dictum in die Heijde inter 

hereditatem quondam Henrici Albrechts soen ex uno et inter hereditatem 

quondam Gerardi Kepken ex alio (dg: ut dic) tendentem a quadam stega 

dicta die (dg: Vinckes) Vinckelsche Stege ad medium fossati dicti dWeers 

Grave ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de Boert 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234v 05 do 03-01-1404. 

Arnoldus die Moelner zvw Willelmus Borne beloofde Wautgherus van der 

Espdonc zvw Theodericus van der Espdonc schadeloos te houden van 80 nieuwe 

Gelderse gulden van Willelmus, die voornoemde Arnoldus en Wautgherus 

verschuldiigd zijn aan Nijcholaus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven, 

Paulus bakker en Henricus die Leuwe. 

 

Solvit. 

Arnoldus die Moelner filius quondam Willelmi Bor[n]e promisit super omnia 

Wautghero van der Espdonc filio quondam Theoderici van der Espdonc quod 

ipse eundem Wautgherum a (dg: XL) LXXX #novis# (dg: Holl) gulden (dg: 

monete comitis) #Gelrie# Willelmi #quos dicti Arnoldus et Wautgherus 

tenentur# (dg: promissis) Nijcholao de Eijndoven filio quondam Johannis 
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de Eijndoven Paulo pistori et Henrico die Leuwe ut dicebat indempnem 

servabit. Testes Spijerinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 234v 06 do 03-01-1404. 

Johannes van Zelant zvw Henricus van Zelant verkocht aan Petrus zvw 

Johannes Zesken van Geffen een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (za 02-

02-1405), gaande uit een stuk land, in Heeswijk, tussen Theodericus Peters 

soen enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 

een b-erfcijns van 20 schelling geld. 

 

Johannes de Zelant filius quondam Henrici de Zelant hereditarie vendidit 

Petro filio quondam Johannis Zesken de Geffen hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parochia de Hezewijc 

inter hereditatem Theoderici Peters soen ex uno et inter communitatem ex 

alio #ut dicebat# promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu XX solidorum 

monete prius exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234v 07 do 03-01-1404. 

Nijcholaus Peters soen ev Yda dvw Ghibo Pelser droeg over aan Johannes van 

Boert zv Rutgherus 1 zesterzaad land, in Geffen, ter plaatse gnd Geffenre 

Velt, tussen wijlen Franco Hoefsleger enerzijds en eertijds Johannes 

Winckelman, nu voornoemde Johannes van Boert, anderzijds, belast met een 

b-erfcijns aan het klooster Porta Celi bij Den Bosch. 

 

Nijcholaus Peters soen maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie 

quondam Ghibonis Pelser sextariatam terre sitam in parochia de Geffen ad 

locum dictum Geffenre Velt inter hereditatem quondam Franconis Hoefsleger 

ex uno et inter hereditatem dudum Johannis Winckelman nunc ad Johannem de 

Boert filium Rutgheri spectantem ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni de Boert promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu conventui de Porta Celi prope Buscum 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234v 08 do 03-01-1404. 

Voornoemde Nijcholaus Peters soen droeg over aan Rijcoldus zvw Johannes 

Rijcouts soen ½ morgen land, in Geffen, ter plaatse gnd die Gemeijnt, ter 

plaatse gnd die Drancputsche Camp, tussen Johannes Winckelman enerzijds en 

voornoemde Rijcoldus anderzijds. 

 

Dictus Nijcholaus (dg: ?nc) Peters soen dimidium juger terre situm in 

parochia de Geffen ad locum dictum die Gemeijnt in loco dicto die Dranc-

(dg: wijnsche)-#putsche# Camp inter hereditatem Johannis Winckelman ex 

uno et inter hereditatem Rijcoldi filio! quondam Johannis Rijcouts soen 

ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Rijcoldo predicto promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234v 09 do 03-01-1404. 

Jacobus van Engelant en zijn broer Lambertus beloofden aan Thomas van 

Mameren 36 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande 

(zo 18-05-1404) te betalen. Ter meerdere zekerheid droeg voornoemde Jacobus 

al zijn beesten over aan voornoemde Thomas. 

 

Duplicetur. 

Jacobus de Engelant et Lambertus eius frater promiserunt indivisi super 

omnia Thome de Mameren XXXVI novos Gelre gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos et ad maiorem securitatem 

dictus Jacobus omnes et singulas suas bestias dicto Thome supportavit et 
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obligavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 234v 10 do 03-01-1404. 

Heijlwigis dvw Lambertus van der Rijt wv Johannes Crumme beloofde aan 

Ludingus zv Nijcholaus gnd Coel Roelen soen 500 Hollandse gulden met Sint-

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

 

Heijlwigis filia quondam Lamberti van der Rijt relicta quondam Johannis 

Crumme promisit super omnia #habita et habenda# Ludingo filio (dg: 

quondam) Nijcholai dicti Coel Roelen soen quingentos Hollant gulden ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.235r. 

 quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1404. 

 

BP 1183 f 235r 01 do 03-01-1404. 

De gebroeders Johannes, Petrus en Theodericus, kvw Petrus Jans soen, 

verkochten aan Johannes Truden soen zvw Johannes Matmaker een stuk land, 

gnd die Gaershof, in Vught, ter plaatse gnd Cromvoirt, beiderzijds tussen 

Arnoldus Jans soen, met een eind strekkend aan een gemene weg, belast met 

een n-erfcijns van 2 Vlaamse plakken aan voornoemde verkopers. 

 

Johannes Petrus et Theodericus fratres liberi quondam Petri Jans soen 

peciam terre dictam die Gaershof sitam in parochia de Vucht ad locum 

dictum Crumvoirt inter hereditatem Arnoldi Jans soen ex utroque latere 

coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebat 

hereditarie vendiderunt Johanni Truden soen filio quondam Johannis 

Matmaker promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto hereditario censu duorum Vlemsche placken dictis 

venditoribus exinde solvendo. Testes Spijerinc et Becker datum quinta 

post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 235r 02 do 03-01-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers een n-erfcijns van 2 

Vlaamse plakken, met Sint-Lambertus te betalen, gaande uit voornoemd stuk 

land. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit se daturum dictis venditoribus hereditarium censum 

duorum Vlemsche placken #hereditarie Lamberti# ex pecia terre predicta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 235r 03 do 03-01-1404. 

Jacobus Willems soen, die bij Johannes van Lent woonde, droeg over aan 

Johannes zvw Gerardus Jans soen van Os (1) 45½ nieuwe Gelderse gulden, aan 

hem beloofd door Henricus bv hr Johannes van Os investiet van de kerk van 

Lith, Theodericus zvw Willelmus van Heze en Johannes Godarts soen van Lent, 

(2) 2 mud tarwe, aan hem beloofd door Gerardus zvw Petrus van Maren, (3) 5 

nieuwe Gelderse gulden, die Arnoldus van Hoemen aan hem verschldigd is. 

 

Solvit. 

Jacobus Willems soen qui cum Johanne de Lent commorari consuevit #ut 

dicebat# XLV et dimidium novos Gelre gulden promissos sibi ab Henrico 

fratre domini Johannis de Os investiti ecclesie de Lijt Theoderico filio 

quondam Willelmi de Heze et Johanne Godarts soen de Lent atque duos 

modios tritici promissos sibi a Gerardo filio quondam Petri de Maren et 

quinque novos Gelre !quos Arnoldus de Hoemen sibi tenetur ut dicebat 

legitime supportavit Johanni filio quondam Gerardi Jans soen de Os. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 235r 04 do 03-01-1404. 

Judocus zvw Theodericus Splittaf droeg over aan Johannes Wolf ½ mud rogge 

n-erfpacht, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Johannes Wolf beloofd had aan wijlen voornoemde 

Theodericus Splittaf, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 

de helft, die aan voornoemde Theodericus behoorde, in een kamp, gnd 

Hardbols Camp, in Nistelrode, tussen Arnoldus van Herwarden enerzijds en 

Albertus Hannen soen anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde 

Arnoldus van Herwarden, en uit de gebouwen op deze helft, (2) de helft, die 

aan voornoemde Theodericus behoorde, in een stuk land, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd Oesterwijc, tussen Aleijdis wv Arnoldus Denkens soen enerzijds 

en Gerardus van de Doorn anderzijds, te weten uit de helft naast voornoemde 

Gerardus van de Doorn, (3) een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

die Stocacker, tussen voornoemde Arnoldus gnd Herwarden enerzijds en 

Henricus Hermans soen anderzijds, (4) een stuk land, in Nistelrode, ter 

plaatse gnd in Gheen Aelst, tussen Ghibo Hadewigen soen enerzijds en 

voornoemde Arnoldus van Herwarden anderzijds. 

 

Solvit. 

Judocus filius quondam Theoderici Splittaf dimidium modium siliginis 

mensure de Busco hereditarie paccionis #de hereditaria paccione# unius et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam Johannes Wolf promiserat se 

daturum et soluturum dicto quondam Theoderico Splittaf hereditarie 

purificationis et in Busco traditurum de et ex medietate que ad dictum 

Theodericum spectabat in quodam campo dicto Hardbols Camp sito in 

parochia de Nijsterle inter hereditatem Arnoldi de Herwarden ex uno et 

inter hereditatem Alberti Hannen soen ex alio scilicet ex illa medietate 

que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti Arnoldi de Herwarden 

et ex edificiis in dicta medietate consistentibus atque de et ex 

medietate que ad dictum Theodericum spectabat in pecia terre sita in 

dicta parochia in loco dicto Oesterwijc inter hereditatem Aleijdis 

relicte quondam Arnoldi Denkens soen ex uno et inter hereditatem Gerardi 

de Spina ex alio scilicet ex illa medietate que sita est contigue juxta 

dictam hereditatem dicti Gerardi de Spina item de et ex pecia terre sita 

in dicta parochia in loco dicto die Stocacker inter hereditatem dicti 

Arnoldi dicti Herwarden ex uno et inter hereditatem Henrici Hermans soen 

ex alio atque de et ex pecia terre sita in dicta parochia in loco dicto 

in Gheen Aelst inter hereditatem Ghibonis Hadewigen soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Arnoldi de Herwarden ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni Wolf predicto cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui (dg: deponere testes) et dicti quondam Theoderici deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 235r 05 do 03-01-1404. 

Nijcholaus van Deijle zvw Nijcholaus Ghijsbrechts soen van Est droeg over 

aan Johannes Corf de helft4 van een hofstad, in Den Bosch, in een straat 

die loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Johannes Rijt kramer enerzijds en erfgoed van Arnoldus 

Leenvolgher anderzijds, strekkend vanaf voornoemde straat achterwaarts tot 

aan erfgoed van wijlen Henricus Pijnlet die Hoppenbrouwer, te weten de 

helft naast voornoemd erfgoed van Johannes Rijt, met de gebouwen op deze 

helft, welke helft met gebouwen wijlen voornoemde Nijcholaus Ghijsbrechts 

soen gekocht had van Alardus van Est. Voornoemde Nijcholaus van Deijle en 

met hem zijn broer Otto Loef kramer beloofden lasten af te handelen van de 

kant van wijlen voornoemde Nijcholaus Ghijsbrechts soen en zijn erfgenamen. 

 

Nijcholaus de Deijle filius quondam Nijcholai Ghijsbrechts soen de Est 

medietatem cuiusdam domistadii siti in Busco in vico tendente (dg: a) de 

                         
4 Zie → BP 1184 f 219r 01 do 05-11-1405, overdracht van deze helft. 
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vico Vuchtensi ante domum de Postula versus forum piscium inter 

hereditatem Johannis Rijt institoris ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Leenvolgher ex alio tendente a predicto vico retrorsum usque ad 

hereditatem quondam Henrici Pijnlet die Hoppenbrouwer scilicet illam 

medietatem que sita est juxta dictam hereditatem dicti Johannis Rijt 

simul cum edificiis in eadem medietate consistentibus quam medietatem cum 

suis edificiis dictus quondam Nijcholaus Ghijsbrechts soen erga Alardum 

de Est emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Corf cum litteris et #aliis et# jure promittentes et cum eo Otto 

Loef institor #eius frater# indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Nijcholai 

Ghijsbrechts soen et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 235r 06 do 24-01-1404. 

Oda wv Johannes van den Weghe droeg over aan Petrus zvw Mijchael Loeken (1) 

de helft die volgens erfrecht aan haar behoort in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1a) 

4 lopen roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen 

Nijcholaus Morre enerzijds en Johannes Coninc anderzijds, (1b) 4½ lopen 

roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen Ghibo {f.235r} 

Machiels soen enerzijds en erfgoed van de monniken van Berne anderzijds, 

(1c) ¼ deel van 5 morgen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, ter 

plaatse gnd in de Elst, tussen erfgoed gnd die Rubbeemt enerzijds en de 

dijk gnd den Molendike anderzijds, (1d) 1/3 deel van 1 bunder beemd, gnd 

die Bleke, in Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode, tussen het water gnd 

die Aa enerzijds en de dijk gnd den Molendike anderzijds, welke pacht 

wijlen voornoemde Johannes van den Weghe gekocht had van Henricus zvw 

Mijchael gnd Loeke, (2) haar vruchtgebruik in de andere helft. 

 

Oda relicta quondam Johannis van den Weghe cum tutore (dg: ?v) medietatem 

ad se jure hereditario spectantem in hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradenda ex quatuor lopinatis terre siliginee sitis in parochia de 

Berlikem in loco dicto Middelrode inter hereditatem Nijcholai Morre ex 

uno et inter hereditatem Johannis Coninc ex alio atque ex quatuor et 

dimidia lopinatis terre siliginee sitis in parochia et loco predictis 

inter hereditatem Ghibonis 

 

1183 f.235v. 

 quinta post Agnetis: donderdag 24-01-1404. 

 quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis januarii die tercia: donderdag 03-01-1404. 

 

BP 1183 f 235v 01 do 24-01-1404. 

Machiels soen ex uno et inter hereditatem monachorum de Berna ex alio 

atque ex quarta parte quinque jugerum terre in parochia et loco predictis 

situatorum in loco dicto in dElst inter hereditatem dictam die Rubbeemt 

ex uno et inter aggerem dictum den Molendike ex alio atque ex tercia 

parte unius bonarii prati #dicti die Bleke# siti in dicta parochia in 

loco dicto Middelrode inter aquam dictam die Aa ex uno et inter aggerem 

dictum den Molendike ex alio quam paccionem dictus quondam Johannes van 

den Weghe erga Henricum filium quondam Mijchaelis dicti Loeken emendo 

acquisierat prout in litteris atque usufructum dicte Ode competentem in 

reliqua medietate dicte paccionis hereditarie supportavit Petro filio 

quondam Mijchaelis Loeken cum litteris et jure et cum omnibus arrestadiis 

promittens #cum tutore# super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis van den Weghe deponere. Testes Aa et 

Becker datum quinta post Agnetis. 

 

BP 1183 f 235v 02 do 24-01-1404. 

Arnoldus zvw Jacobus van den Weghe bv Johannes van den Weghe en Henricus 
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Rutten soen ev Elizabeth sv voornoemde Johannes van den Weghe, verkochten 

aan voornoemde Petrus zvw Mijchael Loeken de helft, die aan hen en aan 

Jacobus zvw voornoemde Jacobus van den Weghe behoort, in voornoemde 

b-erfpacht van 1 mud rogge, in welke helft Oda wv voornoemde Johannes van 

den Weghe haar vruchtgebruik heeft. Voornoemde Arnoldus beloofde dat zijn 

broer Jacobus, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Arnoldus filius quondam Jacobi van den Weghe #fratris olim Johannis van 

den Weghe# et Henricus Rutten soen maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris sororis olim Johannis van den Weghe medietatem ad se et ad 

Jacobum filium dicti quondam Jacobi van den Weghe spectantem in dicta 

paccione unius modii siliginis in qua medietate (dg: dictus) Oda relicta 

dicti quondam Johannis van den Weghe suum possidet usufructum ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Petro #supportaverunt cum litteris et jure# 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis et suorum heredum 

deponere. Quo facto dictus Arnoldus promisit super omnia quod ipse dictum 

Jacobum eius fratrem quamcito ad annos pubertatis pervenerit super dicta 

medietate et jure ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 235v 03 do 24-01-1404. 

Johannes die jonge van Herpen leerbewerker beloofde aan Oda wv Johannes van 

den Weghe een lijfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in 

Den Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

(dg: dictus) Johannes die jonge de Herpen frunitor promisit super omnia 

habita et habenda se daturum et soluturum Ode relicte quondam Johannis 

van den Weghe vitalem pensionem duorum sextariorum siliginis mensure de 

Busco anno quolibet ad vitam dicte Ode et non ultra (dg: purificationis) 

#nativitatis Johannis# et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et cum mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 235v 04 do 03-01-1404. 

Henricus Roempot droeg over aan Walterus zvw Lambertus van Baest een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die voornoemde Walterus beloofd 

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

uit 4 lopen land, in Oostelbeers, ter plaatse gnd die Bercacker, tussen 

Bartholomeus Eijnssen soen enerzijds en voornoemde Walterus anderzijds. 

 

Henricus Roempot hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco quam Walterus filius quondam Lamberti de Baest promiserat se 

daturum et soluturum dicto Henrico hereditarie purificationis et in Busco 

traditurum ex quatuor lopinatis terre sitis in parochia de Oestelberze ad 

locum dictum die Bercacker inter hereditatem Bartholomei Eijnssen soen ex 

uno et inter hereditatem dicti Walteri ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Waltero predicto cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. (dg: 

testes datum supra) Testes Aa et Walterus datum quinta post 

circumcisionis. 

 

BP 1183 f 235v 05 do 03-01-1404. 

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

02-02-1404), met 25 nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu 36 plakken waard 

zijn of de waarde, en ½ mud rogge. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Arnoldus Hacke, mr Godefridus van Rode en mr Johannes van Hees. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXV (dg: modiis) novis Gelre gulden #(dg: vel valorem) quales nunc valent 
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XXXVI placken vel valorem# et cum dimidio modii! siliginis ut in forma. 

Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis januarii die tercia hora 

vesperarum presentibus Arnoldo Hacke magistro Godefrido de Rode et 

magistro Johanne de Hees. 

 

BP 1183 f 235v 06 do 03-01-1404. 

#(dg: V)# Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac promisit super 

omnia Willelmo (dg: Lu m) Nuweert filio quondam Willelmi XLI novos Gelre 

gulden vel valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 235v 07 do 03-01-1404. 

Mechtildis wv Henricus zvw Albertus van Bucstelle en Goeswinus en 

Elizabeth, kv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, beloofden aan 

Gerardus van Bucstel zvw Johannes gnd Pape Jan, Willelmus Jans soen, 

Rodolphus van der Stappen zvw Johannes, Johannes Machiels soen van 

Kaecbellen, Johannes zvw Johannes Ghiben soen en Petrus zvw Johannes 

Aechteman dat zij tussen nu en Sint-Andreas (zo 30-11-1404) aanstaande 

{f.236r} van Johannes Broet zullen terugkopen tbv henzelf (Mechtildis, 

Goeswinus en Elizabeth} een b-erfpacht van 3 mud rogge, die voornoemde 

Johannes Broet beurt, gaande uit een hoeve gnd het Goet te Dorhout van 

wijlen voornoemde Henricus zv Albertus van Bucstelle, in Gemonde. De brief 

overhandigen aan Gerardus van Bucstel. 

 

Solvit. (dg: Solvit II grossos). 

Mechtildis relicta quondam Henrici filii quondam Alberti de Bucstelle 

Goeswinus et Elizabeth liberi dictorum Mechtildis et quondam Henrici cum 

tutore promiserunt indivisi super omnia Gerardo (dg: filio quondam Jo) de 

Bucstel filio quondam Johannis dicti Pape Jan Willelmo Jans soen Rodolpho 

van der Stappen filio quondam Johannis Johanni Machiels soen de 

Kaecbellen Johanni filio quondam Johannis Ghiben soen et Petro filio 

quondam Johannis Aechteman quod ipsi debitores predicti infra hinc et 

festum Andree proxime futurum 

 

1183 f.236r. 

 quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1404. 

 

BP 1183 f 236r 01 do 03-01-1404. 

rediment et acquirent ad opus eorundem (dg: debitorem) Mechtildis 

Goeswini et Elizabeth a Johanne Broet hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis quam dictus Johannes Broet solvendam habet ex quodam 

manso dicto tGoet te Dorhout dicti quondam Henrici filii Alberti de 

Bucstelle sito in parochia de Gemonden et ex universis attinentiis mansi 

predicti ut dicebant. Testes Aa et Walterus datum quinta post 

circoncisionis. Tradetur Gerardo de Bucstel. 

 

BP 1183 f 236r 02 do 03-01-1404. 

Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel, Henricus zv Willelmus Campen en zijn 

broer Franco zv voornoemde Willelmus beloofden aan Lambertus zvw Lambertus 

van den Hoevel 58½ Gentse nobel of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-

03-1404) te betalen. 

 

Johannes Molle filius quondam Ghibonis Sceijnckel Henricus filius (dg: 

quond) Willelmi Campen et Franco eius frater filius dicti Willelmi 

promiserunt indivisi super omnia Lamberto filio quondam Lamberti van den 

Hoevel LVIII et dimidium Gents nobel vel valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 236r 03 do 03-01-1404. 

Johannes van den Bosch de jongere en zijn broer Gerongius beloofden aan 

Willelmus Stanssen 66 nobel, 36 botdrager voor elke nobel gerekend, met 
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Vastenavond aanstaande (di 12-02-1404) te betalen. 

 

Johannes van den Bosch junior et Gerongius eius frater promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo Stanssen LXVI nobel scilicet XXXVI 

boddrager pro quolibet nobel computato ad carnisprivium proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 236r 04 do 03-01-1404. 

Barnerus zvw Henricus Barniers soen droeg over aan Lambertus smid van 

Middelrode (1) een stuk land van wijlen Godescalcus Moelner 

wollenklerenwever, ongeveer 6 lopen rogge groot, in Berlicum, ter plaatse 

gnd Beilver, ter plaatse gnd Westeracker, tussen Walterus van Hijntham 

enerzijds en erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg, (2) 1 zesterzaad roggeland van wijlen 

voornoemde Godescalcus, aldaar, tussen voornoemd erfgoed van de abdij van 

Berne enerzijds en Henricus Lemmens soen van den Arennest anderzijds, welk 

stuk land en zesterzaad land voornoemde Barnerus gekocht had van Johannes 

van den Berghe van Dommellen ev Heijlwigis dvw voornoemde Godescalcus. 

 

Barnerus filius quondam Henrici Barniers soen peciam terre quondam 

Godescalci Moelner textoris laneorum sex lopinos siliginis vel circiter 

in semine capientem sitam in parochia de Berlikem ad locum dictum Beilver 

in loco dicto Westeracker inter hereditatem Walteri de Hijntham ex uno et 

inter hereditatem spectantem ad monasterium de Berna ex alio tendentem 

cum utroque fine ad communem plateam atque sextariatam terre siliginee 

dicti quondam Godescalci sitam (dg: in dicta) ibidem inter dictam 

hereditatem ad monasterium de Berna spectantem ex uno et inter 

hereditatem Henrici Lemmens soen van den Arennest ex alio quas peciam 

terre et sextariatam terre dictus Barnerus erga Johannem van den Berghe 

de Dommellen maritum et tutorem Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam 

Godescalci emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Lamberto fabro de Middelrode cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1183 f 236r 05 do 03-01-1404. 

Willelmus zvw Gerardus Claes soen verkocht aan Lambertus zvw Petrus Hozen 

soen 2 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die 

Dungen, tussen Gerardus Broes soen enerzijds en Henricus zv Theodericus 

smid anderzijds. Een allodium. 

 

Willelmus filius quondam Gerardi Claes soen duo jugera terre sita infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Dungen inter hereditatem 

Gerardi Broes soen ex uno et inter hereditatem Henrici filii Theoderici 

fabri ex alio ut dicebat in ea quantitate qua ibidem sita sunt 

hereditarie vendidit Lamberto filio quondam Petri Hozen soen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere tamquam de vero allodio. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 236r 06 do 03-01-1404. 

Ludingus zv Nijcholaus gnd Coel Roelen soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ludingus filius Nijcholai dicti Coel Roelen soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 236r 07 do 03-01-1404. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijerinc van Straten ev Guedeldis dvw 

Ghisbertus Keijot zvw Godefridus gnd Keijot droeg over aan Ghibo zvw 

voornoemde Ghisbertus Keijot 1/3 deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen 

was na overlijden van Willelmus zvw voornoemde Ghisbertus Keijot, in een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bosssche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 
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leveren, gaande uit een huis en tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, tussen Johannes van den Camp enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus gekocht had van 

Ludovicus zvw Willelmus Gielijs soen. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijerinc de (dg: Straten) 

Straten (dg: hereditariam) maritus et tutor legitimus Guedeldis sue 

uxoris filie quondam Ghisberti Keijot filii quondam Godefridi dicti 

Keijot terciam partem sibi et dicte sue uxori de morte quondam Willelmi 

filii dicti quondam Ghisberti Keijot successione advolutam in hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex domo et orto sitis infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dunghen inter hereditatem 

Johannis van den Camp ex uno et inter communem plateam ex alio quam 

paccionem dictus quondam Willelmus erga Ludovicum filium quondam Willelmi 

Gielijs soen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Ghiboni filio dicti quondam Ghisberti Keijot cum litteris et jure 

promittens super onnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 236r 08 do 03-01-1404. 

Johannes die Groet van Maren zvw Willelmus van Loen verkocht aan Willelmus 

Bac zvw Mathijas van den Moelengrave 1½ morgen land, in een kamp gnd Faes 

Kijnder Goert, 4 morgen 1 hont groot, in Maren, tussen erfgoed gnd Jordens 

Goert enerzijds en erfgoed gnd Weijndelmoden Goert anderzijds, belast met 

15 voet zegedijk behorend aan voornoemde 1½ morgen en waterlaten en sloten 

behorend bij voornoemde 1½ morgen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes die Groet de Maren filius quondam Willelmi de Loen unum et 

dimidium jugera terre ad se spectantia in quodam campo dicto Faes Kijnder 

Goert (dg: di) quatuor jugera et unum hont continente sito in parochia de 

Maren inter hereditatem dictam Jordens Goert ex uno et inter hereditatem 

dictam Weij[5nde]lmoden Goert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo Bac filio quondam Mathije [van den Moelengrave promittens super 

omnia] habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis XV 

pedatis aggeris dicti zegediken [spectantibus ad dicta unum et dimidium] 

jugera et aqueductibus et fossatis ad dicta unum et dimidium jugera 

sp[ectantibus] ....... ....... ....... ....... 

 

1183 f.236v. 

 quinta post circoncisionis: donderdag 03-01-1404. 

 sexta post circumcisionis: vrijdag 04-01-1404. 

 

BP 1183 f 236v 01 do 03-01-1404. 

Johannes die Groet van Maren zvw Willelmus van Loen verkocht aan Willelmus 

Bac zvw Mathijas van den Moelengrave 1½ morgen land, in een kamp gnd Faes 

Kijnder Goert, 4 morgen 1 hont groot, in Maren, tussen erfgoed gnd Jordens 

Goert enerzijds en erfgoed gnd Weijndelmoden Goert anderzijds, belast met 

waterlaten, sloten en 15 voet zegedijk, behorend bij voornoemde 1½ morgen 

land. 

 

Johannes die Groet de Maren (dg: unum) filius quondam Willelmi de Loen 

unum et dimidium jugera terre ad se spectantia in quodam campo dicto Faes 

Kijnder Goert quatuor jugera et unum hont continente sito in parochia de 

Maren inter hereditatem dictam Jordens Goert ex uno et inter hereditatem 

dictam Weijndelmoden Goert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo Bac filio quondam Mathije van den Moelengrave promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

q) aqueductibus fossatis et XV pedatis aggeris dicti zegediken ad dicta 

                         
5 Aanvulling op basis van BP 1183 f 236v 01. 
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unum et dimidium jugera terre spectantibus ut dicebat. Testes Aa et 

Walterus datum quinta post circoncisionis. 

 

BP 1183 f 236v 02 do 03-01-1404. 

Henricus Machiels soen van Essche ev Enghelberna, de gebroeders Mijchael en 

Matheus, kv voornoemde {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus Machiels soen de Essche (dg: maritus legitimus) maritus 

legitimus olim !Engheberne sue uxoris Mijchael et (dg: o) Matheus fratres 

liberi dictorum. 

 

BP 1183 f 236v 03 vr 04-01-1404. 

Elizabeth ndvw Henricus Bloijs van Oesterwijc verkocht aan Johannes 

Drinchellinc vleeshouwer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, in Oss, ter plaatse 

gnd Mekelendonc, tussen erfg vw Zensa gnd Robben enerzijds en een steeg gnd 

die Mekelendoncsche Steghe anderzijds. Voornoemde Elizabeth en met haar 

Johannes van Erdbrugghen beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 5 

schelling 3 penning aan de naburen van Oss en een b-erfcijns van 20 oude 

groten aan het klooster Porta Celi. 

 

Elizabeth filia naturalis quondam Henrici Bloijs de Oesterwijc cum tutore 

hereditarie vendidit Johanni Drinchellinc carnifici hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam campo sito in parochia de 

Os ad locum dictum Mekelendonc inter hereditatem heredum quondam Zense 

dicte Robben ex uno et inter quandam stegham dictam die Mekelendoncsche 

Steghe ex alio ut dicebat promittentes cum tutore et cum ea Johannes de 

Erdbrugghen indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quinque solidis et tribus denariis vicinis 

de Os et hereditario censu XX grossorum antiquorum conventui de Porta 

Celi exinde de jure solvendis et sufficientem facere. Testes Heijme et 

Spijrinc datum sexta post circumcisionis. 

 

BP 1183 f 236v 04 do 10-01-1404. 
hr †Eligius van den Aker priester (*) ? 

 1. †Engelberna (*) Henricus Machiels soen van Essche 

a. Mijchael, 

b. Matheus, 

c. Eligius. 

d. Maria. 

 2. Elizabeth (*) Cristianus Pauwels soen. 

 3. Gertrudis (*) Godefridus die Vos. 

 4. †Agnes (*) ? 

  a. Elizabeth (*) Florencius van den Velde zvw Willelmus van den Velde 

Henricus Machiels soen van Essche, zijn kinderen Mijchael, Matheus en 

Eligius, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Engelberna ndvw hr Eligius 

gnd (dg: her Loij) van den Aker priester, Cristianus Pauwels soen ev 

Elizabeth, Godefridus die Vos ev Gertrudis, ndvw voornoemde hr Eligius, en 

Florencius van den Velde zvw Willelmus van den Velde ev Elizabeth dvw Agnes 

ndvw voornoemde hr Eligius maakten een erfdeling van goederen die aan hen 

behoren. 

Voornoemde Henricus en Mijchael, Matheus, Eligius gnd Loij en Maria, kv 

voornoemde Hennricus, kregen (1) een stuk land, gnd die Venneker Strepe, in 

Esch, ter plaatse gnd op die Wij Acker, tussen erfg vw Jutta van den Aker 

enerzijds en Mechtildis van den Laer anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Cloc Acker, in Esch, tussen Katherina van der Emerhorst enerzijds en de 

gemene akkers aldaar anderzijds, (3) een stuk land, gnd die ?Veirenhoef met 

een aangelegen beemd, in Esch, tussen Gerardus van der Zantveken enerzijds 

en wijlen Hilla des Wolf anderzijds, (4) een hofstad, gnd den Bogaert, in 

Esch, tussen erfg vw Jutta van den Aker enerzijds en erfg van Arnoldus 

Buckincs anderzijds, (5) een beemd, gnd die Meerbeemt, in Esch, tussen 

wijlen voornoemde Arnoldus Buckincs enerzijds en erfgoed gnd den Buijcberch 
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anderzijds, (6) de helft van een beemd gnd die Zwart Grave, in Esch, tussen 

de stroom gnd die Aa enerzijds en Johannes van den Bredeacker anderzijds, 

(7) ¼ deel in een stuk weide, gnd die Buijcberch, voor zover dit behoorde 

aan wijlen voornoemde hr Eligius, (8) 1/5 deel van het visrecht dat was van 

wijlen voornoemde hr Eligius, met de lasten die uit deze goederen gaan en 

een b-erfpacht van 7 lopen rogge, Bossche maat, waarvan (a) 4 lopen aan de 

H.Geest in Esch, (b) 2 lopen aan de priester van Esch, en (c) 1 lopen voor 

de lamp in de kerk van Esch. Voornoemde Henricus Machiels, Mijchael, 

Matheus en Eligius beloofden dat {f.237r} Maria dv voornoemde Henricus met 

deze deling zal instemmen. 

 

Duplicetur. 

Henricus Machiels soen de (dg: Os) #Essche# Mijchael et Matheus #et 

Eligius# eius (dg: fi) liberi ab eodem Henrico et quondam (dg: En) 

Engelberna sua uxore filia naturali domini quondam (dg: Ludovici) 

#Eligii# dicti (dg: her Loij) van den Aker presbitri pariter geniti 

Cristianus Pauwels soen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

Godefridus die Vos maritus legitimus et tutor Gertrudis sue uxoris 

filiarum naturalium dicti domini quondam (dg: Ludovici) #Eligii# et 

Florencius van den Velde filius quondam Willelmi van den Velde maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Agnetis filii 

naturalis dicti domini quondam (dg: Ludovici) #Eligii# palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione pecia terre dicta 

die Venneker Strepe sita in parochia de Essche ad locum dictum op die Wij 

Acker inter hereditatem heredum quondam Jutte van den Aker ex uno et 

hereditatem Mechtildis van den Laer ex alio item pecia terre dicta die 

Cloc Acker sita in dicta parochia inter hereditatem Katherine van der 

Emerhorst ex uno et !ad communes (dg: aggeres) #agros# ibidem ex alio 

item pecia terre dicta die Ve[?ir]enhoef cum quodam prato sibi adiacente 

in dicta parochia inter hereditatem Gerardi van der Zantveken ex uno et 

(dg: Henrici van den Pol) #quondam Hille des Wolf# ex alio item quoddam 

domistadium #dicti quondam domini !Ludovici# dictum den Bogaert situm in 

dicta parochia inter hereditatem heredum quondam Jutte van den Aker ex 

uno et hereditatem heredum Arnoldi Buckincs ex alio item quoddam pratum 

dictum die Meerbeemt situm in dicta parochia inter hereditatem dicti 

quondam Arnoldi Buckincs ex uno et hereditatem dictam den Buijcberch #ex 

alio# item (dg: quoddam pratum) #medietatem! prati# dicti die Zwart Grave 

siti in dicta parochia inter aquam dictam die Aa ibidem currentem ex uno 

et !Johannis van den Bredeacker ex alio insuper quarta pars in pecia 

pascue dicta die Buijcberch in quantum huiusmodi pecia ad dictum quondam 

(dg: Johannem) dominum !Ludovicum spectare consuevit atque quinta pars 

(dg: pa) piscature cuiusdam que fuerat dicti domini quondam !Ludovici 

simul cum oneribus exinde de jure solvendis atque cum hereditaria 

paccione septem lopinorum siliginis mensure de Busco quorum septem 

lopinorum quatuor lopina solvenda sunt mense sancti spiritus in Essche et 

(dg: reliquum unum) duo lopina presbitro de Essche et unum lopinum pro 

lampade in ecclesia de Essche ut dicebant (dg: simul) primodictis Henrico 

Mijchaeli et Matheo #{in margine sinistra:} et Eligio dicto Loij et Marie 

liberis eiusdem Henrici# cesserunt in partem prout ipsi recognoverunt 

super quibus et jure dicti Cristianus Godefridus die Vos et Florencius ad 

opus primodictorum Henrici Mijchaelis et Mathei atque ad opus !Ludovici 

dicti Loij et Marie liberorum dicti Henrici Machiels et dicte quondam 

Engelberne hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et dampna equaliter portare promiserunt insuper primodicti 

Henricus Machiels et Mijchael et Matheus #et Eligius# indivisi super 

omnia quod ipsi 

 

1183 f.237r. 

 quinta post Epiphanije: donderdag 10-01-1404. 
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 in vigilia epiphanije Domini: zaterdag 05-01-1404. 

 

BP 1183 f 237r 01 do 10-01-1404. 

(dg: Ludovicum #Eligium#) dictum Loij (dg: et Mariam) Mariam (dg: 

liberos) #filiam# eiusdem Henrici dicte divisioni facient consentire et 

ratam servare. Testes !testes Walterus et Spijerinc datum quinta post 

Epiphanije. 

 

BP 1183 f 237r 02 do 10-01-1404. 

Voornoemde Godefridus Vos kreeg (1) een stuk van een beemd gnd die 

Rudoncschen Beemt, in Haaren, tussen erfg vw Henricus Berwouts enerzijds en 

kvw Ghisbertus van den Leempoel en Godefridus die Vos anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Compt, in Esch, tussen wijlen Laurencius van Bruggen 

enerzijds en wijlen Jutta van den Aker anderzijds, (3) 1/5 deel van de 

visserij van wijlen vooroemde hr Eligius, in Esch en Haaren, met de lasten 

die uit deze goederen gaan. Voornoemde Godefridus zal hieruit jaarlijks 1/3 

deel betalen van een b-erfcijns van 30 schelling geld, die wijlen hr 

Eligius betaalde aan Jutta van den Aker. 

 

Et mediante qua divisione pecia prati dicti die Rudoncschen Beemt siti in 

parochia de Haren inter hereditatem heredum quondam Henrici Berwouts ex 

uno et liberorum quondam Ghisberti van den Leempoel et Godefridi die Vos 

ex alio item pecia terre dicta die Compt sita in parochia de Essche inter 

hereditatem quondam Laurencii van Bruggen ex uno et hereditatem quondam 

Jutte van den Aker ex alio item quinta pars piscature dicti domini 

quondam Eligi! site in parochiis predictis (dg: dicto Godefrido Vos 

cessit in partem) simul cum oneribus exinde de jure solvendis dicto 

Godefrido Vos cesserunt in partem super quibus alii ad opus eiusdem 

Godefridi renuntiaverunt promittentes ratam servare et dampna equaliter 

portare (dg: testes) tali annexa conditione quod dictus Godefridus ex 

premissis tenebitur annuatim terciam partem hereditarii census XXX 

solidorum monete quem censum dominus quondam Eligius predictus solvere 

tenebatur Jutte van den Aker quod aliis suprascriptis nec ad et supra 

quascumque alias hereditates dicti domini Eligii dampna exinde eveniant 

in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 237r 03 do 10-01-1404. 

Voornoemde Cristianus en Florencius kregen (1) een stuk land, in Boxtel, 

tussen wijlen Nijcholaus Rover enerzijds en de gemeint van Boxtel 

anderzijds, (2) een beemd, gnd den Halven Zwemmel, in Esch, tussen het 

water gnd die Aa enerzijds en een beemd, gnd Tonghelen, anderzijds, met de 

lasten. Voornoemde Cristianus en Florencius zullen hieruit 2/3 deel betalen 

van voornoemde cijns. 

 

(dg: item) {in linker marge:} Et mediante #qua divisione# pecia terra! 

dicta dat Groelaer sita in parochia de Bucstel inter hereditatem 

#quondam# Nijcholai Rover ex uno et inter communitatem de Bucstel ex alio 

item quoddam pratum dictum den Halven Zwemmel situm in parochia de Essche 

inter (dg: he) aquam dictam die Aa ex uno et inter quoddam pratum dictum 

Tonghelen ex alio #cum oneribus etc# dictis Cristiano et Florencio 

cesserunt in partem super quibus et jure alii (dg: renun) ad opus !opus 

eorundem Cristiani et Florencii renunciaverunt promittentes ratam servare 

et dampna equaliter portare hoc addito quod dicti Cristianus et 

Florencius de premissis solvent duas tercias partes dicti census quod nec 

aliis nec ad et supra quascumque hereditates dicti domini Eligii dampna 

exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 237r 04 za 05-01-1404. 

Johannes van Bijnderen zvw Johannes Moelner van Helmont droeg over aan hr 

Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, die voornoemde hr Gerardus Groij 
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beloofd had aan eerstgenoemde Johannes, met Lichtmis in Mierlo, ter plaatse 

gnd Langdonc, te betalen, gaande uit (1) een stuk land, ongeveer 4 lopen 

rogge maat van Mierlo groot, in Mierlo, ter plaatse gnd Langdonc, tussen 

voornoemde hr Gerardus Groij enerzijds en kvw Henricus sDekens anderzijds, 

met een eind strekkend aan Willelmus Paeuwe, (2) een stuk land, ongeveer 1 

zesterzaad maat van Mierlo groot, in Mierlo, ter plaatse gnd Langdonc, 

tussen voornoemde hr Gerardus Groij enerzijds en voornoemde kvw Henricus 

sDekens anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Rijt en 

met het andere eind aan een weg ter plaatse gnd die Langdonc, (3) een stuk 

eusel, in Mierlo, ter plaatse gnd Langdonc, tussen voornoemde hr Gerardus 

Groij en Elizabeth van der Langdonc enerzijds en voornoemde hr Gerardus 

Groije anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd het Gansbroec, 

(4) een stukje beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd Langdonc, ter plaatse gnd 

die Rijt, tussen voornoemde hr Gerardus Groij enerzijds en voornoemde 

Elizabeth van der Langdonc anderzijds, (5) het recht turf te mogen graven 

in een dagmaat in de gemeint van Stiphout. Eerstgenoemde Johannes behoudt 

het recht met kar en beesten te mogen gaan en het recht zijn beesten te 

mogen drijven over de helft, die aan voornoemde hr Gerardus behoort, van 

een weg gelegen ter plaatse gnd die Langdonc, volgens inhoud van de brief. 

 

Johannes de Bijnderen filius quondam Johannis Moelner de Helmont 

hereditarium censum XL solidorum monete (dg: solvendum hereditarie 

purificationis et in parochia de Mierle ad locum dictum Langdonc trade) 

quem dominus Gerardus Groij canonicus ecclesie beati Johannis ewangeliste 

in Busco promisit se daturum et soluturum primodicto Johanni hereditarie 

purificationis et in parochia de Mierle ad locum dictum Langdonc 

traditurum ex pecia terre quatuor lopina siliginis mensure de Mierle vel 

circiter annuatim in semine capiente sita in dictis parochia de Mierle et 

loco die Langdonc vocato inter hereditatem domini Gerardi Groij predicti 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici sDekens ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem Willelmi Paeuwe item ex pecia terre 

unum sextarium siliginis vel circiter dicte mensure annuatim in semine 

capiente sita in parochia et loco predictis inter hereditatem dicti 

domini Gerardi Groij ex uno et hereditatem dictorum liberorum quondam 

Henrici sDekens ex alio tendente cum uno fine ad locum dictum die Rijt et 

cum reliquo fine ad quandam viam in dicto loco die Langdonc vocato sitam 

atque ex quadam pecia pascue dicta een eeusel sita in dictis parochia et 

loco inter hereditatem dicti domini Gerardi Groij et Elizabeth van der 

Langdonc ex uno et hereditatem dicti domini Gerardi Groije ex alio 

tendente cum uno fine ad locum dictum tGansbroec necnon ex particula 

prati sita in predictis parochia et loco ad locum dictum die Rijt inter 

hereditatem domini Gerardi Groij predicti et hereditatem dicte Elizabeth 

van der Langdonc atque ex quodam jure (dg: effodiendi) cespites in 

diurnata eff[o]diendi cespites in communitate de Stiphout prout in 

litteris quas vidimus hereditarie supportavit dicto domino Gerardo Groij 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere salvo primodicto Johanni quod ipse cum curru et suis bestiis 

viare et suas bestias ambigere quod exponetur drijven ad minus dampnum ad 

et supra medietatem ad dictum dominum Gerardum spectantem cuiusdam vie 

site in dicto loco die Langdonc vocato juxta continentiam litterarum 

super confectarum. Testes Aa et Rover datum in vigilia epiphanije Domini. 

 

BP 1183 f 237r 05 za 05-01-1404. 

Arnoldus Stamellart van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Stamellart de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 237r 06 za 05-01-1404. 

Destijds had Johannes van Bijnderen zvw Johannes Moelner van Helmont 

beloofd aan hr Willelmus van den Langdonc priester een b-erfcijns van 40 

schelling geld, gaande uit (dg: voornoemde erfgoederen en andere 



Bosch’ Protocol jaar 1404 02. 56 

erfgoederen die eerstgenoemde Johannes verworven had van voornoemde hr 

Willelmus) 1/8 deel van de goederen, gnd die Langdonc, in Mierlo. 

Eerstgenoemde Johannes beloofde thans aan hr Gerardus Groij voornoemde 

cijns te betalen, zó dat voornoemde hr Gerardus Groij en zijn goederen 

daarvan geen schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: dominus) Johannes de Bijnderen filius 

quondam Johannis Moelner de Helmont (dg: promisisset) promisisset se 

daturum et soluturum domino Willelmo van den Langdonc presbitro 

hereditarium censum XL solidorum monete ex (dg: hereditatibus predictis 

et eciam quibusdam aliis quas hereditates predictas et eciam quasdam 

alias primodictus Johannes erga dictum dominum Willelmum acquiserat) ut 

dicebat (dg: ... constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 

predictus Johannes et promisit super habita et cumque idem Johannes de 

Bijnderen suprascriptas hereditates) constitutus igitur (dg: coram 

scabinis infrascriptis primodictus Johannes promisit super habita et 

habenda #domino Gerardo Groij# quod ipse dictum hereditarium censum 

solvet dicto domino Willelmo hereditarie annuatim et hereditarie sic quod 

dicto Gerardo Groij ac ad et supra eius bona quecumque dampna non 

evenient in futurum) octava parte bonorum dictorum die Langdonc sitorum 

in parochia de Mierle ut dicebat constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis primodictus Johannes et promisit #super habita et habenda# 

domino Gerardo Groij quod ipse dictum censum solvet annuatim et 

hereditarie quod domino Gerardo Groij et supra eius bona dampna non 

eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

1183 f.237v. 

 in vigilia epiphanije Domini: zaterdag 05-01-1404. 

 

BP 1183 f 237v 01 za 05-01-1404. 

Baudewinus zvw Nijcholaus Baudekens soen van Geffen droeg over aan Arnoldus 

Moelner bontwerker zv Arnoldus Rover Moelner de helft van een huis en erf, 

in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus Boijen 

enerzijds en erfgoed van wijlen Franco van Ghele anderzijds, welk huis en 

erf wijlen voornoemde Nijcholaus gekocht had van Lambertus Donnecop, 

Johannes en zijn broer Goeswinus, kvw Albertus zvw Egidius zv Albertus 

vleeshouwer, en van welk huis en erf Andreas Weijhaze de {andere} helft, 

gelegen richting erfgoed van wijlen voornoemde Franco van Ghele eertijds 

verworven had van voornoemde Nijcholaus Baudekens soen, met de helft van de 

tussenwand tussen eerstgenoemde helft en de andere helft die behoort aan 

voornoemde Andreas. Lasten worden afgehandeld, behalve de belofte die 

wijlen voornoemde Nijcholaus gedaan had aan voornoemde Andreas de helft te 

betalen van de erfcijnzen, die op een totaal van 13 pond 10 schelling zijn 

geschat, en die uit geheel het huis en erf gaan. 

 

Baudewinus filius quondam Nijcholai Baudekens soen de Geffen medietatem 

domus et aree site in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam 

Henrici Boijen ex uno et inter hereditatem quondam Franconis de Ghele ex 

alio quam domum et aream dictus quondam Nijcholaus erga Lambertum 

Donnecop Johannem et Goeswinum eius fratrem liberos quondam Alberti filii 

quondam Egidii filii Alberti carnificis emendo acquisierat prout in 

liitteris et de qua domo et area (dg: dictus quondam Nijcholaus) {in 

linker marge:} #Andreas# #Weijhaze# (dg: unam) medietatem que sita est 

versus hereditatem dicti quondam Franconis de Ghele erga prefatum 

Nijcholaum Baudekens soen dudum acquisierat ut dicebat simul medietate 

parietis interstitialis siti inter primodictam medietatem et inter 

reliquam medietatem ad dictum Andream spectantem videlicet cum illa 

medietate que sita est versus medietatem primodictam prout dictus quondam 

Nijcholaus in huiusmodi medietate primodicta decessit ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo Moelner pellifici filio Arnoldi Rover 

Moelner cum litteris et (dg: ju) aliis et jure (dg: pro) occacione 
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promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: 

deponere) et dicti quondam Nijcholai sui patris deponere excepta! 

promissione et obligatione quas dictus quondam Nijcholaus promiserat aut 

fecerat Andree predicto de (dg: here) medietate hereditariorum censuum ad 

summam XIII librarum et X solidorum #estimatorum# ex dicta integra domo 

et area solvendorum. Testes Aa et Rover datum in vigila epiphanije. 

 

BP 1183 f 237v 02 za 05-01-1404. 

Destijds had Andreas Weijhaze beloofd aan Nijcholaus Baudekens soen van 

Geffen voornoemde helft te betalen van de b-erfcijnzen, geschat op een 

totaal van 13 pond 10 schellig geld, gaande uit voornoemd huis, van welke 

cijnzen een b-erfcijns van het klooster Porta Celi nabij Den Bosch, een 

b-erfcijns van 4 pond aan hr Henricus Buc en een b-erfcijns van 8 pond aan 

hr Gerardus Graet priester betaald moeten worden, zó dat voornoemde 

Nijcholaus Baudekens soen wegens de helft van die cijnzen geen schade 

heeft. Voornoemde Baudewinus droeg voornoemde belofte over aan voornoemde 

Arnoldus Moelner. 

 

Notum sit universis quod cum Andreas Weijhaze promisisset super omnia 

Nijcholao Baudekens soen de Geffen quod ipse Andreas predictam medietatem 

hereditariorum censuum #ad summam# XIII librarum et X solidorum monete 

#estimatorum# qui census annuatim (dg: h) et hereditarie solvendi sunt ex 

domo supradicta de quibus censibus hereditarius census XX solidorum 

conventui de Porta Celi prope Buscum hereditarius census quatuor librarum 

domino Henrico Buc et hereditarius census octo librarum domino Gerardo 

Gra[e]t presbitro fuerunt et sunt solvendi taliter daret et solveret quod 

dicto Nijcholao Baudekens soen occacione huiusmodi medietatis censuum 

predictorum dampna non eveniant prout in litteris constitutus dictus 

Baudewinus dictam promissionem hereditarie supportavit Arnoldo Moelner 

predicto cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 237v 03 za 05-01-1404. 

Voornoemde Arnoldus Moelner beloofde aan voornoemde Baudewinus de helft van 

voornoemde cijnzen van 13 pond 10 schelling voornoemd geld te zullen 

betalen zó dat voornoemde Baudewinus en de goederen van wijlen voornoemde 

Nijcholaus daarvan geen schade ondervinden. 

 

Dictus Arnoldus Moelner promisit super omnia (dg: q) dicto Baudewino quod 

ipse unam medietatem dictorum censuum XIII librarum et X solidorum dicte 

monete exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet 

quod nec dicto Baudewino nec ad et supra bona quecumque dicti quondam 

Nijcholai dampna exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 237v 04 za 05-01-1404. 

Henricus Vos van Berze droeg over aan Walterus zvw Henricus Hacken smid, 

tbv zijn moeder Yda wv wijlen voornoemde Henricus, een b-erfpacht van 2 mud 

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

beemd, gnd Merebeemt, in Oirschot, in de herdgang van Hedel, tussen 

Goeswinus van den Meer en Petrus van den Loect enerzijds en Franco die Laet 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, aan voornoemde Henricus 

verkocht door Johannes Zueteric van Oerscot zvw Franco Zueteric. 

 

Henricus Vos de Berze hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam heereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam prato dicto Merebeemt sito in de parochia de Oerscot 

in pastoria de Hedel inter hereditatem Goeswini van den Meer et Petri van 

den Loect ex uno et hereditatem Franconis die Laet ex alio tendente cum 

uno fine ad communitatem venditam dicto Henrico a Johanne Zueteric de 

Oerscot filio quondam Franconis Zueteric prout in litteris (dg: Wa) 

hereditarie supportavit Waltero filio quondam Henrici Hacken fabri ad 
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opus Yde sue matris relicte dicti quondam Henrici cum litteris et jure 

promittens super omnia #habita et habenda# ratam servare et obligationem 

(dg: ex parte s) deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 237v 05 za 05-01-1404. 

Willelmus zv voornoemde Henricus Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus filius dicti Henrici Vos prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.238r. 

 quinta post circoncisionem: donderdag 03-01-1404. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404. 

 quarta post epiphanie: woensdag 09-01-1404. 

 

BP 1183 f 238r 01 do 03-01-1404. 

Johannes van Os Peters soen beloofde aan Nijcholaus Scilder 10 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404) 

te betalen. 

 

Johannes de Os Peters soen promisit super omnia Nijcholao Scilder X novos 

florenos Gelrenses seu valorem ad festum beati Martini hyemalis proxime 

futurum persolvendos. Testes Dicbier et Spijerinc datum quinta post 

circoncisionem. 

 

BP 1183 f 238r 02 ±do 03-01-1404. 

Jacobus van Wijel ev Aleijdis dv {niet afgewerkt contract}. 

 

Jacobus de Wijel maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie. 

 

BP 1183 f 238r 03 ±do 03-01-1404. 

Jacobus van Wijel ev Aleijdis dvw Nijcholaus Spijerinc Meeus soen droeg 

over aan Goeswinus nzvw Johannes Baudewini 8 pond geld n-erfcijns uit een 

b-erfcijns van 18 pond voornoemd geld, welke cijns van 18 pond Johannes 

Berwout beloofd had aan Elizabeth dvw Johannes van Heirzel, een helft te 

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

en erf van wijlen Franco van Gheel, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Albertus Egidii enerzijds en erfgoed van Johannes 

Brenthem anderzijds, welke cijns van 18 pond voornoemde Nijcholaus 

Spijerinc gekocht had van Katherina wv voornoemde Johannes van Heirzel en 

haar kinderen Henricus en Johannes, en welke cijns van 18 pond voornoemde 

Nijcholaus Spijerinc samen met andere goederen geschonken had aan 

voornoemde Jacobus en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Nijcholaus. 

 

Jacobus de Wijel maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Nijcholai Spijerinc Meeus soen octo libras hereditarii census 

monete de hereditario censu XVIII librarum dicte monete quem censum XVIII 

librarum Johannes Berwout promiserat se daturum et soluturum Elizabeth 

filie quondam Johannis de Heirzel hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini de et ex domo et area quondam Franconis de Gheel sita in 

Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam Alberti Egidii ex uno et 

inter hereditatem Johannis Brenthem ex alio quem censum #XVIII librarum# 

dictus Nijcholaus Spijerinc erga Katherinam relictam dicti quondam 

Johannis de Heirzel Henricum et Johannem eius liberos emendo acquisierat 

prout in litteris et quem censum (dg: dc) XVIII librarum dictus 

Nijcholaus Spijerinc simul cum quibusdam aliis bonis (dg: sp p) 

supportaverat dicto Jacobo cum dicta Aleijde sua uxore filia dicti 

quondam Nijcholai nomine dotis prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: dicto Jacobo Ca) Goeswino filio naturali quondam Johannis Baudewini 

cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Nijcholai et 
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suorum heredum deponere. {Hierna is ruimte vrijgelaten}. 

 

BP 1183 f 238r 04 do 17-01-1404. 

Johannes Vijnninc, gemachtigd door abdis en klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch: een b-erfcijns van 40 schelling, met Sint-Jan te betalen, 

overgedragen {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Vijnninc potens ad hoc factus ab abbatissa en conventu sancte 

Clare in Busco hereditarium censum XL solidorum (dg: monete) solvendum 

hereditarie nativitatis (dg: Domini) Johannis (dg: venditum) supportatum. 

 

BP 1183 f 238r 05 do 17-01-1404. 

Johannes Vijnninc, gemachtigd door abdis en klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 pond geld, 

die Johannes van Brolijo beloofd had aan voornoemd klooster, met Lichtmis 

te betalen. 

 

Johannes Vijnninc potens ad hoc factus ab abbatissa en conventu sancte 

Clare in Busco hereditarium censum X librarum monete quem Johannes de 

Brolijo promiserat se daturum et soluturum (dg: hereditarie 

purificationis pro) dicto conventui hereditarie purificationis prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Dicbier et Rover datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1183 f 238r 06 wo 09-01-1404. 

Henricus zvw Willelmus van Stakenborch droeg over aan Johannes Monic van 

Zoemeren, tbv jkvr Margareta van Kessel dvw voornoemde Willelmus van 

Stakenborch, het achterste deel van de huizinge van van wijlen voornoemde 

Willelmus, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, tegenover het kooster van 

Sint-Clara, over de gemene stroom, welk achterste deel reikt vanaf palen 

die geslagen zijn tussen voornoemd achterste deel van de huizinge en het 

voorste deel dat aan voornoemde Henricus behoort achterwaarts tot aan het 

gemene water, met het recht dat aan Reijnerus zvw voornoemde Willelmus van 

Stakenborch behoorde in een weg over het voorste deel met lengte en breedte 

zoals die weg daar ligt, welk achterste deel voornoemde Henricus gekocht 

had van zijn voornoemde broer Reijnerus. 

 

Henricus filius quondam Willelmi de Stakenborch posteriorem partem 

mansionis dicti quondam Willelmi site in Busco ad vicum Hijnthamensem in 

opposito conventus sancte Clare ultra communem aquam ibidem currentem que 

posterior pars tendit a palis ibidem fixis et positis inter dictam 

posteriorem partem et inter anteriorem partem ad dictum Henricum 

spectantem mansionis supradicte retrorsum usque ad communem aquam simul 

cum toto jure quod ad Reijnerum filium dicti quondam Willelmi de 

Stakenborch spectabat in quadam via tendente per predictam anteriorem 

partem dicte mansionis in ea longitudine et latitudine qua dicta via 

ibidem sita est quam (dg: anteriore) posteriorem partem cum dicto jure 

vie predicte dictus Henricus erga predictum Reijnerum suum fratrem emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Monic de 

Zoemeren ad opus domicelle Margarete de Kessel filie dicti quondam 

Willelmi de Stakenborch cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui depinere. Testes Spirinc 

et Becker datum 4ta post epiphanie. 

 

BP 1183 f 238r 07 wo 09-01-1404. 

Willelmus van Broechoeven zvw Walterus Bac van Broechoven droeg over aan 

Volcwigis dvw Elijas van Rode een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

die Henricus zv Luijta Hannen met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan 

voornoemde Willelmus, gaande uit (1) een hofstad, huis, tuin en aangelegen 

stuk land gnd die Brake, tezamen 12 lopen groot, in Schijndel, ter plaatse 

gnd het Wijbos, tussen erfg vw Lambertus van Gherwen enerzijds en de 
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gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg en met het 

andere eind aan de gemeint, (2) een stuk land, gnd dat Heijstuc, in 

Schijndel, ter plaatse gnd het Wijbos, tussen Johannes die Laet en Leonius 

Belen soen van Eirde enerzijds en Johannes zv Johannes Segers soen van 

Ollant anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus zvw Luijta Hannen en 

met het andere eind aan voornoemde erfg vw Lambertus van Gherwen, (3) een 

stuk land, gnd Snauwarts Acker, in Schijndel, ter plaatse gnd het Wijbos, 

tussen Johannes die Laet enerzijds en Henricus zv Lambertus Keelbrekers van 

Berlikem anderzijds, met een eind strekkend aan een sloot gnd waterlaet en 

met het andere eind aan een gemene weg, (4) een stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd op den Weselenbosch, tussen voornoemde Johannes die Laet en 

Leonius Belen soen enerzijds en Bonifacius gnd Faes szv Herbertus van den 

Loeshovel anderzijds, met een eind strekkend aan een weg die loopt naar de 

plaats gnd ten Cleijnen Appelteren Wart en met het andere eind aan een 

gemene weg. Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder deed 

tbv voornoemde Volcwigis afstand van de pacht; en hij beloofde lasten af te 

handelen van zijn kant en de kant van voornoemde Willelmus van Broechoven. 

Voornoemde Volcwigis zal uit de pacht moeten leveren een b-erfpacht van 1 

mud gerst, die Henricus van Mierle uit voornoemde erfgoederen en uit andere 

erfgoederen van wijlen Arnoldus van Scijnle svv voornoemde Wiillelmus van 

Broechoven beurde, zó dat voornoemde Arnoldus van Nuwelant en Willelmus van 

Broechoven en voornoemde erfgoederen en andere erfgoederen van wijlen 

voornoemde Arnoldus van Scijnle daarvan geen schade ondervinden. 

 

Willelmus de Broechoeven filius quondam Walteri Bac de Broechoven 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco quam 

Henricus filius Luijte Hannen dicto Willelmo solvere tenetur (dg: 

solvendam) hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex domistadio 

domo et orto et pecia terre dicta die Brake sibi adiacente XII lopinos 

siliginis simul in semine capiente sitis in parrochia de Scijnle ad locum 

dictum tWibossche inter hereditatem heredum quondam Lamberti de (dg: 

Gherwen) #Gherwen# ex uno et inter communitatem ex alio cum juribus et 

attinentiis ad premissa de jure spectantibus tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad communitatem item peciam terre 

dictam dat Heijstuc 

 

1183 f.238v. 

 quarta post epiphanije: woensdag 09-01-1404. 

 quinta post epiphanije: donderdag 10-01-1404. 

 

BP 1183 f 238v 01 wo 09-01-1404. 

sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem Johannis die Laet 

(?verbeterd uit: Lanc) et Leonii Belen soen #de Eirde# ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii Johannis Segers soen de Ollant ex alio 

tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici filii quondam Luijte Hannen 

et cum reliquo fine ad hereditatem dictorum heredum dicti quondam 

Lamberti de Gherwen item ex pecia terre dicta (dg: d) Snauwarts Acker 

sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem Johannis die Laet 

ex uno et inter hereditatem Henrici filii Lamberti Keelbrekers (dg: ex 

alio) de Berlikem ex alio tendente cum uno fine ad quoddam fossatum 

dictum Waterlaet et cum reliquo fine ad communem viam ibidem item ex 

pecia terre sita in dicta parrochia ad locum dictum op den Weselenbosch 

inter hereditatem dictorum Johannis die Laet et Leonii Belen soen ex uno 

et inter hereditatem Bonifacii dicti Faes generi Herberti van den 

Loeshovel ex alio tendente cum uno fine ad viam ibidem tendentem versus 

locum dictum ten Cleijnen Appelteren Wart et cum reliquo fine ad communem 

plateam ibidem (dg: quas here) prout in litteris hereditarie supportavit 

Volcwigi filie quondam Elije de Rode cum litteris et jure promittens 

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

facto Arnoldus de Nuwelant filius (dg: dicti) domini quondam Henrici de 

Nuwelant militis super predictis paccione et jure ad opus dicte Volcwigis 
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hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui et) et impetitionem ex parte sui et dicti 

Willelmi de Broechoven deponere tali annexa conditione quod dicta 

Volcwigis ex dicta paccione quatuor modiorum siliginis exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue solvet et solvere tenebitur #hereditariam 

paccionem unius modii ordei# quam Henricus de Mierle ex dictis 

hereditatibus et quibusdam aliis hereditatibus quondam Arnoldi de Scijnle 

soceri dicti Wiillelmi de Broechoven solvendam habebat annuati sic et 

taliter quod nec dictis Arnoldo de Nuwelant #et Wil de Broechoven# nec ad 

et supra predictas hereditates aut quascumque alias hereditates dicti 

quondam Arnoldi de Scijnle dampna exinde eveniant in futurum ut ipsa 

Volcwigis cum tutore promisit super omnia. Testes Spijrinc et Becker 

datum quarta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 238v 02 wo 09-01-1404. 

Johannes van Vladeracken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Vladeracken prebuit et (dg: pre) reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 238v 03 wo 09-01-1404. 

Johannes van Herlaer zvw Theodericus van Herlaer ev Heijlwigis dvw Anselmus 

Cuper zvw Anselmus Cuper droeg over aan zijn broer Theodericus van Herlaer 

en Willelmus van Laervenne zvw Johannes 25 nieuwe Gelderse gulden, aan 

voornoemde Anselmus zvw Anselmus beloofd door Sijmon Claes soen van 

Haerlem. 

 

Johannes de Herlaer filius quondam (dg: Johannis) Theoderici de Herlaer 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie quondam Anselmi 

Cuper filii quondam Anselmi Cuper XXV novos Gelre gulden promissos dicto 

Anselmo filio quondam Anselmi a Sijmone Claes soen de Haerlem prout in 

litteris legitime supportavit Theoderico (dg: suo fratri) de Herlaer suo 

fratri et Willelmo de Laervenne filio quondam Johannis cum litteris et 

jure promittens. !Testes Spijrinc et Becker datum quarta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 238v 04 do 10-01-1404. 

Johannes zvw Reijnerus van den Ravenacker droeg over aan Yseboldus van 

Beirghelen zijn 1/3 deel in een b-erfpacht van 7 mud rogge, maat van 

Helmond, die Yseboldus zvw Yseboldus van Asten beloofd had aan kv 

voornoemde wijlen Reijnerus van den Ravenacker, door hem verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Yseboldus van Asten, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit goederen gnd Hoesden, in Asten, ter 

plaatse gnd Hoesden, welke goederen voornoemde Yseboldus zvw Yseboldus van 

Asten verworven had van de heer van Hostraten. 

 

Johannes filius quondam Reijneri van den Ravenacker terciam partem ad se 

spectantem in hereditaria paccione septem modiorum siliginis mensure de 

Helmont quam Yseboldus filius quondam Yseboldi de Asten promiserat (dg: 

se) super se et bona sua omnia se daturum et soluturum liberis dicti 

Reijneri quondam van den Ravenacker ab eodem Reijnero et quondam 

Elizabeth sua uxore filia dicti quondam Yseboldi de Asten pariter genitis 

hereditarie purificationis et supra bona infrascripta tradenda de et ex 

bonis dictis Hoesden sitis in parrochia de Asten in loco dicto Hoesden 

que bona primodictus Yseboldus erga dominum de Hostraten dudum 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Yseboldo de 

Beirghelen cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

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

quinta post epiphanije. 
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BP 1183 f 238v 05 do 10-01-1404. 

(dg: Ab). 

 

BP 1183 f 238v 06 do 10-01-1404. 

Albertus Buc van Lijt verkocht aan zijn zuster Elizabeth een lijfpacht van 

1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Boosch te leveren, gaande 

uit een kamp, 1½ morgen groot, in Groot {d.239r} Lith, ter plaatse gnd 

Westeracker, tussen Bernardus Hildwaren soen enerzijds en Luijta wv 

Henricus Hillen soen anderzijds, reeds belast met dijken, sloten en sluizen 

en een cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik. 

 

-. 

Albertus Buc de Lijt legitime vendidit Elizabeth sue sorori vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet 

ad vitam dicte Elizabeth et non ultra nativitatis Domini et in Busco 

tradendam ex quodam campo dicti venditoris unum et dimidium jugera 

continente sito in parrochia de Groet 

 

1183 f.239r. 

 quinta post epiphanije: donderdag 10-01-1404. 

 

BP 1183 f 239r 01 do 10-01-1404. 

Lijt ad locum dictum Westeracker inter hereditatem Bernardi Hildwaren 

soen ex uno et inter hereditatem Luijte relicte quondam Henrici Hillen 

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

obligationem deponere exceptis aggeribus fossatis et slusis ad premissa 

spectantibus et excepto censu capitulo sancti Lamberti Lodiensis ex 

premissis solvendo et sufficientem facere et cum mortua fuerit erit 

quitum. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 239r 02 do 10-01-1404. 

Walterus zvw Hermannus van Westilberze droeg over aan zijn broer Johannes 

zvw voornoemde Hermannus het 1/9 deel, dat aan hem zal komen na overlijden 

van zijn moeder Gertrudis wv voornoemde Hermannus, in alle erfgoederen en 

erfelijke goederen die voornoemde Gertrudis thans bezit, in Middelbeers, 

ter plaatse gnd Westelbeers. 

 

Walterus filius quondam Hermanni de Westilberze nonam partem sibi de 

morte (dg: quon) Gertrudis sue matris relicte dicti quondam Hermanni 

successione advolvendam in omnibus et singulis (dg: bonis) hereditatibus 

#et bonis hereditariis# que dicta Gertrudis ad presens possidet quocumque 

locorum in parrochia de Middelberze ad locum dictum Westilberze situatis 

hereditarie supportavit Johanni suo fratri filio dicti quondam (dg: W) 

Hermanni promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes (dg: datum supra) Aa et Becker datum quinta post 

epiphanije. 

 

BP 1183 f 239r 03 do 10-01-1404. 

Theodericus van den Broecke zvw Rodolphus Tielmans soen verkocht aan 

Rodolphus van den Broecke zvw Theodericus van den Broecke een n-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis in Sint-Oedenrode  

te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1405), gaande uit een 

stuk land, gnd den Aenscoet, van wijlen Theodericus van den Broec, in Sint-

Oedenrode, in de herdgang van Eerschot, tussen Elizabeth van den Broecke 

enerzijds en Nijcholaus van den Broecke anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint, reeds belast met de cijns aan de heer van Helmond. 

 

Theodericus van den Broecke filius quondam (dg: ?mg) Rodolphi Tielmans 

soen hereditarie vendidit Rodolpho van den Broecke (dg: he) filio quondam 

Theoderici van den Broecke hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Rode (dg: s) solvendam hereditarie purificationis et pro primo 
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termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Rode sancte Ode 

tradendam ex pecia terre dicta den Aenscoet quondam Theoderici van den 

Broec sita in parrochia de Rode sancte Ode (dg: ad locum) in pastoria de 

Eerscot inter hereditatem Elizabeth van den Broecke ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai van den Broecke ex alio tendente cum uno fine ad 

communitatem ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domino de Helmont exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 239r 04 do 10-01-1404. 

Henricus van Engelen ev Jutta ndvw Godescalcus van der Sporct verklaarde 

van Willelmus Scilder ontvangen te hebben alle geldsommen en goederen, die 

die voornoemde Willelmus van voornoemde Godescalcus had en die volgens 

testament van wijlen voornoemde Godescalcus aan voornoemde Jutta behoorden. 

 

Henricus de Engelen maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris filie 

naturalis quondam Godescalci van der Sporct palam recognovit sibi et 

dicte sue uxori per Willelmum Scilder fore satisfactum ab omnibus 

pecuniarum summis et bonis quibuscumque quas et que dictus Willelmus a 

dicto Godescalco habuit et ad dictam Juttam pertinebant vigore testamenti 

dicti quondam Godescalci aut alias quovis modo clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 239r 05 do 10-01-1404. 

Elizabeth wv Arnoldus Last droeg over aan Albertus Last haar vruchtgebruik 

in alle goederen van Jacobus van den Placke, die hij heeft of zal 

verkrijgen, aan voornoemde Arnoldus Last gerechtelijk verkocht door 

Godefridus van Drijel. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Last cum tutore usufructum sibi 

competentem in omnibus bonis Jacobi van den Placke habitis et habendis 

venditis dicto Arnoldo Last a Godefrido de Drijel per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris legitime supportavit 

Alberto Last promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 239r 06 do 10-01-1404. 

Walterus zvw Walterus van Hijntham, door wijlen voornoemde Walterus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw mr Johannes Goutsmijt: het deel, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn grootvader voornoemde mr 

Johannes resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn grootmoeder 

Aleijdis wv voornoemde mr Johannes Goutsmijt, in een hoeve van wijlen 

voornoemde mr Johannes, gelegen in {niet afgewerkt contract}. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Hijntham #ab eodem quondam Waltero et 

quondam Margareta sua uxore filia quondam magistri Johannis Goutsmijt 

pariter genitus# totam partem et omne jus sibi de morte quondam 

magistris! Johannis predicti eius avi successione advolutas et post 

mortem (dg: Eli) Aleijdis eius avie relicte dicti quondam magistri 

Johannis Goutsmijt successione advolvendas in quodam manso dicti quondam 

magistri Johannis sito in parrochia. 

 

BP 1183 f 239r 07 do 10-01-1404. 

Walterus zvw Walterus van Hijntham, door wijlen voornoemde Walterus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw mr Johannes Goutsmijt, verkocht aan 

Godefridus Meersken en diens broer Nijcholaus, kvw Johannes van Dommellen, 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn grootvader 

voornoemde mr Johannes resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn grootmoeder Aleijdis wv voornoemde mr Johannes. 
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Walterus filius quondam Walteri de Hijntham ab eodem quondam #Waltero et 

quondam# Margareta sua uxore filia quondam magistri Johannis Goutsmijt 

pariter genitus omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam 

magistri Johannis eius avi successione advol-(dg: venda)-uta et post 

mortem Aleijdis eius avie relicte dicti quondam magistri Johannis 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie vendidit Godefrido Me#e#rsken et Nijcholao suo fratri 

liberis quondam Johannis de Dommellen (dg: p) promittens super omnia (dg: 

warandiam et obligationem) habita et habenda warandiam et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dicbier et Walterus datum supra. 

 

1183 f.239v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 10-01-1404. 

 

BP 1183 f 239v 01 do 10-01-1404. 

Gerardus Bauderics bakker beloofde aan Henricus Zecker 16½ nobel, 6 

schelling Vlaams paijment voor 1 noel gerekend, met Pinksteren aanstaande 

(zo 18-05-1404) te betalen. 

 

Gerardus Bauderics pistor promisit super omnia Henrico Zecker XVI et 

dimidium nobel (dg: sex) videlicet sex solidis pagamenti Flandrensis (dg: 

no) pro quolibet nobel computatis ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Walterus datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 239v 02 do 10-01-1404. 

Henricus die Hoel zvw Willelmus die Hoel verkocht aan Theodericus van 

Walkenborch een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Lambertus te betalen, 

gaande uit (1) de helft in 13½ hont land in een kamp gnd Denencamp, in 

Empel, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd Heijnxstem, tussen 

Margareta Hoernics enerzijds en een kamp gnd Roesmonts Camp anderzijds, van 

welke 13½ hont de andere helft behoort aan Hermannus van den Hoeve, (2) 

ongeveer 1 morgen land, gnd Seps Merghen, in Maren, ter plaatse gnd den 

Groten Weirt, tussen Zeelkinus die Hoel enerzijds en wijlen Martinus Coppen 

soen anderzijds. 

 

Henricus die Hoel filius quondam Willelmi die Hoel hereditarie vendidit 

Theoderico de Walkenborch hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie Lamberti ex (dg: duo) medietate (dg: X) ad dictum 

venditorem spectante in (dg: quad) XIII et dimidio hont terre sitis in 

quodam campo dicto Denencamp sito in parrochia de Empel in jurisdictione 

de Merewijc ad locum dictum Heijnxstem inter hereditatem Margarete 

Hoernics ex uno et inter (dg: hereditatem) campum dictum Roesmonts Camp 
!et de quibus XIII et dimidio hont terre reliqua medietas ad Hermannum 

van den Hoeve noscitur pertinere atque ex uno jugere terre vel circiter 

#dicto Seps Merghen# sito in parrochia de Maren ad locum dictum den 

Groten Weirt inter hereditatem Zeelkini die Hoel ex uno et inter 

hereditatem quondam Martini Coppen soen ex alio ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 

(dg: exceptis aggeribus ze) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 239v 03 do 10-01-1404. 

Gerardus zvw Gerardus van Eersel wonend in Udenhout: zijn helft in een 

b-erfpacht {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi de Eersel (dg: medietatem) commorans in 

Udenhout medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione. 

 

BP 1183 f 239v 04 do 10-01-1404. 

Gerlacus Cnode zvw Geerlacus Cnode metten Brode gaf uit aan Godefridus zvw 

Johannes Wil Neven soen een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van 

Best, ter plaatse gnd die Braken, tussen voornoemde Gheerlacus met een weg 
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gnd Kercpat ertussen enerzijds en Henricus Meester Henrics soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan Willelmus van Arle en met het andere eind aan 

voornoemde Godefridus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Oirschot {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerlacus Cnode filius quondam Geerlaci Cnode metten Brode peciam terre 

sitam in parrochia de Oerscot in pastoria de Best in loco dicto die 

Braken inter hereditatem dicti Gheerlaci (dg: ex uno) #quadam via dicta 

Kercpat interiacente ex uno# et inter hereditatem Henrici Meester Henrics 

soen ex alio #tendentem cum uno fine ad hereditatem (dg: Johannis) 

Willelmi de Arle et cum reliquo fine ad hereditatem Godefridi 

infrascripti# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Godefrido filio 

quondam Johannis Wil Neven soen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Oerscot danda sibi. 

 

BP 1183 f 239v 05 do 10-01-1404. 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode metten Brode gaf uit aan Godefridus zv 

Johannes gnd Wilneven soen een akker, in Oirschot, in de herdgang van Best, 

ter plaatse gnd die Braken, tussen voornoemde Gheerlacus met een voet gnd 

Kerkpad ertussen enerzijds en Henricus Meester Henrics soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan Willelmus van Arle en met het andere eind aan 

voornoemde Godefridus, met het recht een weg te mogen gebruiken die ligt 

tussen het erfgoed van voornoemde Henricus enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Godefridus anderzijds en die loopt vanaf de gemeint naar 

voornoemde akker; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud  

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in de herdgang van Best op de hoeve 

van voornoemde Gheerlacus aldaar te leveren, voor het eerst over een jaar 

(ma 02-02-1405). 

 

Gerlacus (dg: f) Cnode filius quondam Gerlaci Cnode metten Brode quendam 

agrum terre situm in parrochia de Oerscot in pastoria de Best ad locum 

dictum die Braken inter hereditatem dicti Gheerlaci quadam pedata dicta 

Kercpat interiacente ex uno et inter hereditatem Henrici Meester Henrics 

soen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Arle et 

cum reliquo fine ad hereditatem Godefridi filii Johannis dicti Wilneven 

soen simul cum (dg: j) jure utendi quadam via sita inter hereditatem 

dicti Henrici ex uno et inter hereditatem dicti Godefridi ex alio que via 

tendit a communitate ad agrum predictum ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Godefrido predicto ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Oerscot danda sibi 

ab alio #purificationis# et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in dicta pastoria de Best (dg: ac) supra mansum 

dicti Gheerlaci ibidem situm tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Walterus et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 239v 06 do 10-01-1404. 

(dg: voornoemde Godefridus beloofde). 

 

(dg: dictus Godefridus promisit). 

 

BP 1183 f 239v 07 do 10-01-1404. 

Voornoemde Godefridus beloofde aan vooornoemde Geerlacus 40 nieuwe Gelderse 

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

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto Geerlaco XL novos Gelre 

gulden vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 239v 08 do 10-01-1404. 

Gertrudis wv Johannes van Geffen en Gerardus nzv Willelmus van Ghiessen 
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beloofden aan Reijnerus van Mechelen 35 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

en 9 gemene plakken, in drie delen te betalen met Sint-Jan (di 24-06-1404), 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) en met Sint-Jan over een jaar (wo 24-

06-1405). 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis de Geffen et Gerardus filius naturalis 

Willelmi de Ghiessen promiserunt indivisi super omnia Reijnero de 

Mechelen XXXV novos Gelre gulden vel valorem et IX gemeijn placken pro 

una tercia parte Johannis (dg: pro) et pro reliqua tercia parte 

nativitatis Domini proxime futurum et pro ultima tercia parte a Johannis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.240r. 

 quinta post epiphanije: donderdag 10-01-1404. 

 

BP 1183 f 240r 01 do 10-01-1404. 

Johannes zvw Henricus Roefs soen van Stiphout verkocht aan Jacobus zvw 

Jacobus Moelner van Lijeshout, tbv zijn broer Paulus zvw voornoemde Jacobus 

Moelnere, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in 

Stiphout te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd Audicroet, in 

Stiphout, tussen wijlen Godefridus Roefs soen enerzijds en Johannes 

Haubraken anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Eijckenstrepe, in 

Stiphout, tussen Rodolphus gnd Roef Godevarts soen enerzijds en erfgoed van 

wijlen Henricus van den Braken anderzijds, (3) een stuk land, gnd die 

Eijckenstrepe, naast voornoemd erfgoed van voornoemde Henricus van den 

Braken enerzijds en wijlen Arnoldus Meeus soen anderzijds, reeds belast met 

de grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Henrici Roefs soen de Stiphout hereditarie 

vendidit Jacobo filio quondam Jacobi Moelner de Lijeshout ad opus Pauli 

sui fratris filii dicti quondam Jacobi Moelnere hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie 

purificationis et in Stiphout tradendam ex pecia terre dicta Audicroet 

sita in parrochia de Stiphout inter hereditatem quondam Godefridi Roefs 

soen ex uno et inter hereditatem Johannis Haubraken ex alio item ex pecia 

terre dicta die Eijckenstrepe sita in dicta parrochia inter hereditatem 

Rodolphi dicti Roef Godevarts soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Henrici van den Braken ex alio atque ex pecia terre die Eijckenstrepe 

vocata sita (dg: ab) contigue juxta dictam hereditatem dicti Henrici van 

den Braken ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Meeus soen ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes 

Walterus et Sppijerinc datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 240r 02 do 10-01-1404. 

Henricus van den Laer zvw Arnoldus van den Laer van Nijsterle droeg over 

aan Bartholomeus zvw Gerardus Sijmons soen van den Erpt 1 bunder beemd, in 

Veghel, ter plaatse gnd int Velt ten Hoernic, tussen Stephanus Weirt 

enerzijds en kvw Henricus van den Hoernic zvw Johannes van den Hoernic 

anderzijds, aan voornoemde Henricus van den Laer verkocht door Johannes van 

den Hoernic zvw Johannes van den Hoernic van Vechel. 

 

Henricus van den Laer filius quondam Arnoldi van den Laer de Nijsterle 

unum bonarium prati situm in parrochia de Vechel ad locum dictum int Velt 

ten Hoernic inter hereditatem Stephani Weirt ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici van den Hoernic filii (dg: dicti) quondam 

Johannis van den Hoernic ex alio venditum dicto Henrico van den Laer (dg: 

j) a Johanne van den Hoernic filio quondam Johannis van den Hoernic de 

Vechel prout in litteris hereditarie supportavit Bartholomeo filio 

quondam Gerardi Sijmons #soen# van den Erpt cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes (dg: datum supra) testes Walterus et Spijerinc datum 

quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 240r 03 do 10-01-1404. 

Walterus Coelborner droeg over aan zijn zoon Walterus zijn vruchtgebruik in 

alle goederen, die aan hem en zjn vrouw Katherina dvw Walterus van Oerscot 

gekomen waren na overlijden van voornoemde Walterus van Oerscot resp. aan 

hem zullen komen na overlijden van Mechtildis van Duren wv voornoemde 

Walterus van Oerscot. 

 

Walterus Coelborner usufructum sibi competentem in omnibus bonis que 

dicto Waltero (dg: de morte) et Katherine sue uxori filie quondam Walteri 

de Oerscot de morte eiusdem quondam Walteri de Oerscot fuerant advoluta 

et post mortem Mechtildis de Duren relicte dicti quondam Walteri de 

Oerscot fuerant aut sunt advolvenda ut dicebat legitime supportavit 

Waltero suo filio promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 240r 04 do 10-01-1404. 

Lambertus van Engelant zvw Arnoldus van Engelant verkocht aan Walterus nzvw 

Goeswinus van Best 3 koeien en 1 stier die zich bevinden in het huis van 

voornoemde Lambertus in Rosmalen, ter plaatse gnd Engelant. Lambertus houdt 

deze dieren en hun nageslacht gedurende 3 jaar te schattingsrecht van 

Walterus. Nadat Walterus hiervan 15 nieuwe Gelderse gulden heeft ontvangen, 

zullen de dieren en hun nageslacht voor de helft van Walterus zijn en voor 

de andere helft van Lambertus. Lambertus mag niets hiervan verkopen tenzij 

met instemming van Walterus. 

 

Lambertus de Engelant filius quondam (dg: Wa) Arnoldi de Engelant tres 

vaccas et unum buculum dictum stier dicti Lamberti consistentes in domo 

dicti Lamberti sita in parrochhia de Roesmalen ad locum dictum Engelant 

ut dicebat legitime (dg: s) vendidit Waltero filio naturali quondam 

Goeswini de Best promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere tali annexa conditione quod dictus Lambertus premissa et omnes 

inde provenientes et enutriendos tenebit a dicto Waltero ad spacium trium 

annorum proxime futurorum ad jus stabilitionis quod exponetur te 

scettingen recht hoc adiuncto postquam dictus Walterus de premissis 

levaverit XV novos Gelre gulden quod tunc premissa et inde provenienda 

erunt mediatim dicti Walteri et mediatim dicti Lamberti hoc addito quod 

ipse premissa et inde provenienda non vendet sine consensu Walteri 

predicti. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 240r 05 do 10-01-1404. 

Gerardus zvw Walterus Emmen soen verkocht aan Willelmus zvw Gerardus Ghisen 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bosssche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 5 lopen roggeland, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Walterus Coptiten enerzijds en Henricus en Walterus, bv 

voornoemde verkoper, anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 1/3 

deel van ½ mud rogge b-erfpacht. 

 

Gerardus filius quondam Walteri Emmen soen hereditarie vendidit Willelmo 

filio quondam Gerardi Ghisen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quinque lopinatis terre siliginee sitis in parrochia 

de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Walteri Coptiten 

ex uno et inter hereditatem Henrici et Walteri fratrum dicti venditoris 

ex alio ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et (dg: 

hereditaria paccione) tercia parte dimidii modii siliginis hereditarie 

paccionis prius exinde solvendis et sufficientem facere. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1183 f 240r 06 do 10-01-1404. 

Walterus Scoerwigge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus Scoerwigge prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.240v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 10-01-1404. 

 

BP 1183 f 240v 01 do 10-01-1404. 

Romboldus zvw Henricus van Wetten beloofde aan Gerardus zvw Gerardus Jans 

soen van Os 1 mud raapzaad, Bossche maat, met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1404) en 5 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-

10-1404) te leveren. 

 

-. 

Romboldus filius quondam Henrici de Wetten promisit super omnia Gerardo 

filio quondam Gerardi Jans soen de Os unum modium seminis raparum mensure 

de Busco ad Johannis proxime futurum et quinque modios siliginis mensure 

predicte ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Walterus et 

Spijerinc datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 240v 02 do 10-01-1404. 

Johannes zvw Henricus Grieten soen van Vucht verkocht aan Hubertus Osman, 

tbv hem en zijn vrouw Gertrudis dvw Henricus sDekens, een lijfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een huis, tuin en 4 lopen aangelegen land, in Vught Sint-Lambertus, tussen 

Henricus Vinkelman enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemene weg, welk huis, tuin en 4 lopen land voornoemde 

verkoper verworven had van Walterus van Oekel, reeds belast met (1) een 

b-erfcijns van 10 schelling oude pecunia aan dekaan en kapittel in Den 

Bosch, (2) een b-erfcijns van 20 schelling paijment aan Godefridus van 

Rode, (3) een b-erfpacht van 6 zester rogge aan Walterus van Oekel. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Johannes filius quondam Henrici Grieten soen de Vucht legitime vendidit 

Huberto Osman ad opus sui et ad opus Gertrudis sue uxoris filie quondam 

Henrici sDekens vitalem pensionem (dg: dimidi) dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam Huberti et Gertrudis 

seu ad vitam alterius diutius viventis et non ultra (dg: pu) nativitatis 

Johannis et in Busco tradendam ex domo orto et quatuor lopinatis terre 

sibi adiacentibus sitis in parrochia de Vucht sancti Lamberti inter 

hereditatem Henrici (dg: Vinkel) Vinkelman ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam quos domum 

ortum et quatuor lopinatas terre dictus venditor erga (dg: Jor) Walterum 

de Oekel acquisierat ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu X 

solidorum antique pecunie decano et capitulo in Busco et hereditario 

censu XX solidorum pagamenti Godefrido de Rode et hereditaria paccione 

sex sextariorum siliginis Waltero de Oekel prius exinde solvendis et 

sufficientem facere et alter diutius vivens integraliter habebit et cum 

ambo mortui fuerint erit quitum. Testes (dg: datum supra) testes Walterus 

et Spijerinc datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 240v 03 do 10-01-1404. 

Arnoldus die Meijer van Oesterwijc verkocht al zijn goederen aan Johannes 

Coninc schrijnmaker. 

 

Arnoldus die Meijer de Oesterwijc omnia et singula bona sua mobilia et 

immobilia hereditaria et parata quocumque locorum consistentia sive sita 
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ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Coninc scriniparo promittens 

super omnia habita et habenda warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 240v 04 do 10-01-1404. 

Gerardus van Vechel ev Aghata dvw Theodericus die Leeuwe verkocht aan Lucas 

van Erpe zvw Johannes van Erpe een n-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche 

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

(ma 02-02-1405), gaande uit (1) een huis en tuin, in Erp, ter plaatse gnd 

in den Hoecke, tussen Johannes heren Lenen enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een akker lands van wijlen voornoemde Theodericus die 

Leeuwe, in Erp, ter plaatse gnd op den Reeke, tussen voornoemde Lucas koper 

enerzijds en kv Truda Arnts anderzijds, reeds belast met de grondcijns. De 

brief overhandigen aan de verkoper. 

 

Solvit. 

Gerardus de Vechel (dg: j) maritus et tutor legitimus Aghate sue uxoris 

filie quondam Theoderici die Leeuwe hereditarie vendidit Luce de Erpe 

filio quondam Johannis de Erpe hereditariam paccionem XII modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex (dg: quodam) domo et orto sitis in parrochia de Erpe ad 

locum dictum in den Hoecke inter hereditatem (dg: Jan he) Johannis heren 

Lenen ex uno et inter communitatem ex alio atque ex quodam agro terre 

dicti quondam Theoderici die Leeuwe (dg: qu) sito in dicta parrochia ad 

locum dictum op den Reeke inter hereditatem dicti Luce emptoris ex uno et 

inter hereditatem liberorum Trude Arnts ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda watandiam et (dg: sufficientem facere) aliam 

obligationem deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. 

Testes datum supra. Tradetur littera venditori. 

 

BP 1183 f 240v 05 do 10-01-1404. 

Johannes Fuensel droeg over aan Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer een 

stuk land, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshusen, tussen Everardus van den 

Zoe enerzijds en Petrus van den Bolst anderzijds, welk stuk land Willelmus 

Fuensel, tbv hem, zijn moeder en broers en zusters, in pacht verkregen had 

van Henricus van den Hoeven en zijn zoon Petrus. 

 

Johannes (dg: Funs) Fuensel peciam terre sitam in parrochia de Nuwelant 

ad locum dictum Wilshusen inter hereditatem Everardi van den Zoe ex uno 

et inter hereditatem Petri van den Bolst ex alio quam peciam terre 

Willelmus Fuensel ad opus sui et ad opus sue matris et ad opus suarum 

sororum et suorum fratrum erga Henricum van den Hoeven et Petrum eius 

filium ad pactum acquisierat (dg: prout in) ut dicebat (dg: legitime) 

hereditarie supportavit Willelmo Loijer filio quondam Willelmi Loijer 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dictorum Willelmi Funsel et sue matris et suorum fratrum et sororum 

deponere excepta paccione dictis (dg: Joh) Henrico van den Hoeven et 

Petro exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

1183 f.241r. 

 quinta post epiphanije: donderdag 10-01-1404. 

 

BP 1183 f 241r 01 do 10-01-1404. 

De broers Herbertus en Gerardus, kvw Rodolphus Hals, Henricus Willems soen 

van Engelen ev Hilla dvw voornoemde Rodolphus, Johannes zvw Johannes 

Femijen soen, Henricus Hals zvw Johannes Rutghers soen, en de broers 

Theodericus en Rodolphus, kvw Johannes van den Kolke, verkochten aan 

Jacobus van Neijnsel een b-erfcijns van 3 pond 4 schelling geld, die 

Katherina dvw Johannes van der Hoghen met Lichtmis betaalde aan wijlen 

voornoemde Rodolphus Hals, gaande uit (1) een huis, hofstad en aangelegen 

erfgoed, in Nuland, ter plaatse gnd Wilshusen, tussen Marselius van den 
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Pedel enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land dat 

tegenover de deur van voornoemd huis ligt, over de straat, tussen Elizabeth 

wv Ancelmus van Nuwelant enerzijds en Johannes Neijser anderzijds, welk 

huis, hofstad, aangelegen erfgoed en stuk land voornoemde Katherina dvw 

Johannes van der Haghen in pacht verkregen had van Hermannus Plaetmaker zvw 

Johannes Plaetmaker van Moudewijc voor (a) voornoemde cijns van 3 pond 4 

schelling aan voornoemde Rodolphus Hals te betalen, (b) een b-erfpacht van 

14 zester rogge, Bossche maat, aan voornoemde Hermannus Plaetmaker, en 

welke cijns nu aan voornoemde verkopers behoort. 

 

Herbertus (dg: filius quo) ac Gerardus fratres liberi quondam Rodolphi 

Hals Henricus Willems soen de Engelen maritus et tutor legitimus Hille 

sue uxoris filie dicti quondam Rodolphi Johannes filius quondam Johannis 

Femijen soen Henricus Hals filius quondam Johannis Rutghers soen 

Theodericus Rodolphus fratres liberi quondam Johannis van den Kolke 

hereditarium censum trium librarum et (dg: X s) #quatuor solidorum# 

monete quem #Katherina filia quondam Johannis van der !Hoghen solvere 

tenebatur# dicto (dg: -s) quondam Rodolpho Hals (dg: solvendum habuit) 

annuatim et hereditarie purificationis ex domo et domistadio et 

hereditate sibi adiacente sitis in parrochia de Nuwelant in loco dicto 

Wilshusen inter hereditatem Marselii van den Pedel ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque ex pecia terre sita in opposito hostii 

dicte domus ultra plateam ibidem inter hereditatem Elizabeth relicte 

quondam Ancelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem Johannis Neijser 

ex alio quas domum domistadium et hereditatem sibi adiacentem et peciam 

terre dicta Katherina filia quondam Johannis van der !Haghen erga 

Hermannum Plaetmaker filium quondam Johannis Plaetmaker de Moudewijc 

acquisierat ad pactum (dg: sibi) scilicet pro predicto censu trium 

librarum et (dg: X) quatuor solidorum dicto Rodolpho Hals exinde 

solvendis et pro hereditaria paccione (dg: quat) XIIII sextariorum 

siliginis mensure de Busco dicto Hermanno Plaetmaker exinde solvenda 

prout in litteris (dg: h) et quem censum nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt Jacobo de Neijnsel #supportaverunt# cum litteris 

et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Rodolphi Hals et 

quorumcumque heredum suorum deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum 

quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 241r 02 do 10-01-1404. 

Henricus van Lijeshout zvw Henricus beloofde Bartholomeus Spijerinc, 

Gerardus Wael en Godefridus van Rode schadeloos te houden van 13 nieuwe 

Gelderse gulden, die Otto Bever heeft gebeurd wegens uitspraak die de 

steden van Brabant hadden beloofd (dg: tussen onze hertogin van Brabant en) 

wegens schade die zekere poorters van de stad Den Bosch geleden hebben van 

vrienden van heer Henricus van Lecke. 

 

Solvit II grossos. 

(dg: Otto filius Henricus filius quon) Henricus de Lijeshout filius 

quondam Henrici promisit super omnia quod ipse Bartholomeum Spijerinc 

Gerardum Wael et Godefridum de Rode a XIII florenis novis Gelrie quos 

Otto Bever levavit occacione arbitrii quod opida Brabantie promiserunt 

(dg: inter dominam nostram Brabantie et inter) occacione dampnorum que 

quidam opidani opidi de Busco habuerant et sustinuerant ab amicis domini 

Henrici de Lecke ut dicebatur indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 241r 03 do 10-01-1404. 

Johannes van Lent zvw Henricus van Lent, Sijmon smid van Lijttoijen en 

Hubertus van Ghemert beloofden aan Andreas de Drodis, tbv etc, 16 oude 

Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404; 21+29+30= 80 dgn) te 

betalen op straffe van 1. 
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(dg: Johannes Bloijs) Johannes de Lent filius quondam Henrici de Lent 

Sijmon faber de Lijttoijen et Hubertus de Ghemert promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus etc (dg: l) XVI aude scilde Francoe 

ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 241r 04 do 10-01-1404. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit (dg: alium) alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 241r 05 do 10-01-1404. 

Godefridus die Ridder van Eijndoven deed tbv Johannes Hughen van Eijndoven 

afstand van een huis en erf in Eindhoven, ter plaatse gnd op die Berghe, 

tussen wijlen Johannes Nollekens enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere einde aan 

Johannes Moijkens. 

 

Godefridus die Ridder de Eijndoven super domo et area sita in Eijndoven 

ad locum dictum op die Berghe inter hereditatem quondam Johannis 

Nollekens ex uno et inter (dg: h) communem plateam ex alio tendente cum 

uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

Moijkens ut dicebat et super jure ad opus Johannis Hughen de Eijndoven 

#hereditarie renuntiavit# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 241r 06 do 10-01-1404. 

Broeder Willelmus die Meester maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Rodolphus zvw Gerardus Roelen 

soen met zijn goederen. 

 

Frater Willelmus die Meester omnes et singulas venditiones alienationes 

et obligationes factas per Rodolphum filium quondam Gerardi (dg: Rodolph) 

Roelen soen cum suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 241r 07 do 10-01-1404. 

Johannes Zeghers soen van Vucht verkocht aan Henricus van Aken bakker 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 (1) een 

huis, tuin en aangelegen erfgoederen, gnd Buerincs Hoefken, in Vught Sint-

Petrus, tussen een gemene weg enerzijds en erfg vw Walterus van Ghinderover 

anderzijds, strekkend {f.241v} vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan 

Henricus Dicbier zv Godefridus, (2) een beemd, 2 bunder groot, in Vught 

Sint-Petrus, ter plaatse gnd Noertbroec, tussen Wellinus van Beke enerzijds 

en erfg vw Gerardus Ringels anderzijds, (3) het deel dat aan hem behoort in 

een beemd in Haaren, ter plaatse gnd Rudonc, welk deel jaarlijks gedeeld 

wordt tegen een erfgoed van erfg vw Engbertus van den Venne. 

 

Johannes Zeghers soen de Vucht hereditarie vendidit Henrico de Aken 

pistori hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificarionis proxime futuro ultea annum et in Busco tradendam ex domo 

orto et hereditatibus sibi adiacentibus #dictis Buerincs Hoefken# sitis 

in parrochia de Vucht sancti Petri inter (dg: hereditatem h) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem heredum quondam Walteri (dg: van den) 

van Ghinderover ex alio tendentibus {vervolg op f.241v}. 

 

BP 1183 f 241r 08 do 10-01-1404. 

Johannes Kepken zv Elizabeth van Geffen droeg over aan Godefridus Meijs 20 

schilden, te weten 12 plakmeeuwen geld van Holland voor 1 schild gerekend, 
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aan hem beloofd door Johannes Piekenvelt. 

 

Johannes Kepken filius Elizabeth de Geffen XX (dg: aude sc) scilde 

scilicet XII denariis communiter placmeeuwen vocatis monete Hollandie pro 

quolibet scilt computatis promissos sibi a Johanne Piekenvelt prout in 

litteris legitime supportavit Godefrido Meijs cum litteris et jure. 

Testes Dicbier et Coptiten datum suppra. 

 

1183 f.241v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 10-01-1404. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 11-01-1404. 

 in crastino octavarum epiphanije: maandag 14-01-1404. 

 

BP 1183 f 241v 01 do 10-01-1404. 

a communi platea retrorsum ad hereditatem Henrici Dicbier filii Godefridi 

atque ex prato #duo bonaria cotinente# sito in dicta parrochia ad locum 

dictum Noertbroec inter hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Gerardi Ringels ex alio (dg: ut) atque (!dg: 

ex) #parte ad ipsum spectante in# quodam prato sito in parrochia de Haren 

ad locum dictum Rudonc (dg: quod pratum) #que pars# annuatim dividitur 

contra hereditatem heredum quondam Engberti van den Venne ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes Dicbier datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 241v 02 do 10-01-1404. 

Johannes Coelborner verhuurde aan Tielmannus Hacken een erfgoed, gnd de 

Oude Weijer, 10 morgen 5 hont 2 roeden groot, dat wijlen Ghisbertus 

Lijsscap gekocht had van de stad Den Bosch, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Sint-Philippus-en-Jacobus-apostelen aanstaande (do 01-05-1404), 

per jaar voor 4 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Martinus te 

betalen. Voornoemde Johannes mag in dit erfgoed vissen en vogels vangen en 

Tielmannus mag dat niet. Alleen voor Johannes een briief. 

 

Erit tantum unum pro Johanne. Solvit. 

Johannes Coelborner quandam hereditatem dictam dAude Weijer X jugera 

quinque hont et duas virgatas continentem (dg: sitam in) quam hereditatem 

Ghisbertus quondam Lijsscap erga opidum de Busco emendo acquisierat ut 

dicebat locavit recto locationis modo Tielmanno Hacken ab eodem ad 

spacium sex annorum festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum 

proxime futurum sine medio sequentium possidendam quolibet dictorum sex 

annorum pro IIII-or novis Gelre gulden vel valorem dandis sibi ab alio 

Martini promittens super omnia warandiam pro premissis et (dg: aliam) 

obligationem deponere excepto et dicto Johanni libere reservato quod ipse 

(dg: temporibus) aut alii causam ac potestatem ab eo habentes in predicta 

hereditate temporibus congruis dum eis placuerit libere poterunt (dg: 
?cae) piscare ac aves capere sine contradictione Tielmanni predicti in 

qua piscaria (dg: vel in) et in qua captione avium dictus Tielmannus 

nichil juris habebit ut ipse Tielmannus recognovit. Quo facto dictus 

Tielmannus super omnia repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 241v 03 do 10-01-1404. 

Hermannus zv Arnoldus Cleijnael verkocht aan Wolterus Delijen soen een 

n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in Oirschot, in de herdgang 

van den Kerkhoven, tussen Margareta wv Johannes Leijten enerzijds en wijlen 

hr Johannes Vrient priester anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

2 Hollandse gulden, (2) een stuk beemd, gnd Ertborn, in Oirschot, in de 

herdgang van Straten, tussen Arnoldus Bac enerzijds en Danijel Scepens 

anderzijds, voornoemde goederen reeds belast met de grondcijns. 
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Hermannus filius (dg: q) Arnoldi Cleijnael hereditarie vendidit Woltero 

Delijen soen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco (dg: et in Busco tradendam ex) solvendam hereditarie nativitatis 

Domini et in Busco tradendam ex domo et area et orto sitis in parrochia 

de Oerscot in pastoria (dg: de) van den Kerchoven inter hereditatem 

Margarete relicte quondam Johannis Leijten ex uno et (dg: h heredum 

domini quondam domini) inter hereditatem domini quondam Johannis Vrient 

presbitri ex alio atque ex pecia prati dicta Ertborn sita in dicta 

parrochia in pastoria de Strathen inter hereditatem Arnoldi Bac ex uno et 

hereditatem Danijelis Scepens ex alio promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi ex premissis et 

hereditario censu duorum florenorum Hollandie ex dictis domo et area et 

orto ut dicebat et sufficientem facere. Testes. {In margine sinistra een 

verticale haal om ruimte vrij te laten die niet benut is}. 

 

BP 1183 f 241v 04 vr 11-01-1404. 

Egidius Bac zv Johannes Bac en Gerardus van der Aa zv Bertholdus Bac 

beloofden aan Johannes van den Dijck 40 mud rogge, Bossche maat, met 

Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404) in Den Bosch te leveren. 

 

Egidius Bac filius Johannis Bac et Gerardus van der Aa filius Bertholdi 

Bac promiserunt indivisi super omnia Johanni van den Dijck XL modios 

siliginis mensure de Busco et in Busco tradendos ad (dg: pascha) 

#penthecostes# proxime futurum persolvendos. Testes Spijrinc et Becker 

datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1183 f 241v 05 vr 11-01-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit III placken. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 241v 06 vr 11-01-1404. 

Lucas van Erpe zvw Johannes droeg over aan de secretaris 500 oude schilden, 

aan hem en Henricus Becker zvw Matheus beloofd door Henricus van den Grave 

zvw Henricus Sceeluwarts, welke 500 schilden nu geheel aan voornoemde Lucas 

behoren. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Johannis quingentos aude scild promissos 

sibi et Henrico Becker filio quondam Mathe[i] seu eorum alteri ab Henrico 

van den Grave filio quondam Henrici Sceeluwarts prout in litteris et quos 

nunc ad se integraliter spectare dicebat legitime supportavit mihi cum 

litteris et jure. Testes Spijrinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 241v 07 ma 14-01-1404. 

Hilla van Duren begijn maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van wijlen hr Rutgherus 

van Ouden heer van Honsoirde ridder. 

 

(dg: Kath) Hilla de Duren beghina omnes venditiones alienationes et 

obligationes factas cum quibuscumque bonis domini quondam Rutgheri de 

Ouden domini de Honsoirde militis calumpniavit. Testes Heijme et Becker 

datum in crastino octavarum epiphannije. 

 

1183 f.242r. 

 in crastino octavarum epiphanije: maandag 14-01-1404.  

 in profesto Felicis: zondag 13-01-1404. 

 in die Felicis: maandag 14-01-1404. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404 
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BP 1183 f 242r 01 ma 14-01-1404. 

Johannes van Ulencoten en zijn vrouw Cristina, dvw Lambertus Cortroc van 

Casteren en wv Arnoldus Fijolaer zvw Johannes Fijolaer, droegen over aan de 

secretaris, tbv Clemencia en Eefsa, kv voornoemde Cristina en wijlen 

Arnoldus Fijolaer, het vruchtgebruik dat voornoemde Cristina heeft in (1) 

een hofstad met gebouwen, die aan Godefridus Posteel behoorde, 42 voet 

breed, over de Visbrug, naast de nieuwe stadsmuur, tussen erfgoed van 

wijlen voornoemde Godefridus enerzijds en een erfgoed dat 40 voet breed is 

anderzijds, welke hofstad wijlen voornoemde Lambertus Cortroc verkregen had 

van voornoemde Godefridus Posteel voor een b-erfcijns van 7 pond geld, (2) 

3 morgen land gnd Bijescamp, buiten de nieuwe stadsmuur, tussen erfgoed van 

Johannes van Wamel enerzijds en het water gnd die Vaert anderzijds, welke 3 

morgen wijlen voornoemde Lambertus Cortroc verkregen had van Theodericus 

Boc zvw Theodericus Boc voor een b-erfcijns van 3 pond. 

 

Johannes de Ulencoten maritus legitimus Cristine sue uxoris filie quondam 

Lamberti Cortroc de Casteren relicte quondam Arnoldi Fijolaer filii 

quondam Johannis Fijolaer et dicta Cristina cum eodem tamquam cum tutore 

usufructum dicte Cristine competentem in quodam domistadio quod ad 

Godefridum Posteel spectabat XLII pedatas in latitudine continente sito 

(dg: in Busco) ultra pontem piscium juxta novum murum opidi de Busco 

inter hereditatem dicti quondam Godefridi ex uno et inter quandam 

hereditatem XL pedatas ibidem sitam continentem ex alio quod domistadium 

dictus quondam Lambertus Cortroc erga Godefridum Posteel predictum (dg: 

d) ad censum acquisierat scilicet pro hereditario censu septem librarum 

monete #et in edificiis in premissis consistentibus# atque usufructum 

dicte Cristine competentem in tribus jugeribus terre dictis communiter 
!communiter Bijescamp sitis extra novum murum opidi de Busco inter 

hereditatem Johannis de Wamel ex uno et inter aquam dictam die Vaert ex 

alio que tria jugera terre dictus quondam Lambertus Cortroc erga 

Theodericum Boc filium quondam Theoderici Boc ad censum acquisierat 

scilicet (dg: pro) pro hereditario censu trium librarum prout in litteris 

legitime supportaverunt (dg: Egidio filio quondam Egidii dicti Lang 

Gielijs) #michi ad opus Clemencie et Eefse liberorum dicte Cristine et 

quondam Arnoldi Fijolaer# promittentes (dg: super omnia) indivisi super 

omnia ratam servare. Testes Walterus et Heijme datum in crastino 

octavarum epiphanije. 

 

BP 1183 f 242r 02 ma 14-01-1404. 

Clemencia dvw Arnoldus Fijolaer, door hem verwekt bij Cristina dvw 

Lambertus Cortroc van Casteren, Ghisbertus van Ulencoten en zijn vrouw 

Eefsa dv voornoemde Cristina en wijlen Arnoldus verkochten aan Egidius zvw 

Egidius gnd Lang Gielijs een n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit voornoemde hofstad met gebouwen en 3 morgen land, welke 

onderpanden nu aan hen behoren. Verkopers en met hen voornoemde Johannes 

van Ulencoten en zijn vrouw voornoemde Cristina beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd de b–erfcijns van 7 pond voornoemd geld die uit de 

hofstad gaat en de b-erfcijns van 3 pond die uit de 3 morgen gaat. 

 

Clemencia filia quondam Arnoldi Fijolaer #ab eo et (dg: qu) Cristina 

filia quondam Lamberti Cortroc de Casteren pariter genita# cum tutore et 

Ghisbertus de Ulencoten maritus et tutor legitimus Eefse sue uxoris filie 

dictorum #Cristine et (dg: et quond)# quondam Arnoldi #et dicta Eefsa cum 

eodem tamquam cum tutore# hereditarie vendiderunt Egidio filio quondam 

Egidii dicti Lang Gielijs hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie Johannis ex predicto domistadio #cum suis 

edificiis# et ex (dg: came) tribus jugeribus terre predictis (dg: q ac) 

que domistadum et tria jugera terre nunc ad se spectare dicebant 

promittentes et cum eis dictus Johannes de Ulencoten maritus legitimus 

dicte Cristine sue uxoris et ipsa Cristina cum eodem tamquam cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 
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deponere exceptis predictis censibus septem librarum dicte monete ex 

dicto domistadio cum suis edficiis et hereditario censu trium librarum ex 

dictis tribus jugeribus terre prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Heijme et Spijerinc datum in #profesto# (dg: die) Felicis. 

{Toch ervan uitgegaan dat de datu is: in die Felicis.} 

 

BP 1183 f 242r 03 do 17-01-1404. 

Voornoemde Clemencia dvw Arnoldus Fijolaer, door hem verwekt bij Cristina 

dvw Lambertus Cortroc van Casteren, Ghisbertus van Ulencoten en zijn vrouw 

Eefsa dv voornoemde Cristina en wijlen Arnoldus droegen over aan Johannes 

van Ulencoten (1) een voorhuis van wijlen Arnoldus Fiolaer, in Den Bosch, 

over de Visbrug, tussen erfgoed van Willelmus van Eten enerzijds en een 

ander huis van wijlen voornoemde Arnoldus Fijolaer, met een weg ertussen 

die aan beide huizen behoort, anderzijds, met de voorste kamer gnd hanck 

direct naast voornoemd voorhuis gelegen, (2) de helft van de 6 achterste 

kamers die gelegen zijn achter voornoemde voorste kamer met de helft van 

een ledig erfgoed dat tussen voornoemde zes kamers ligt enerzijds en de 

stadsmuur anderzijds, (3) het recht voornoemde weg te mogen gebruiken, (4) 

¾ deel van voornoemde 3 morgen land gnd die Bijescamp, (5) het 

vruchtgebruik dat voornoemde Cristina heeft in geheel voornoemd kamp, de 2 

voornoemde huizen van wijlen Arnoldus Fijolaer, tuinen, gebouwen en 

toebehoren van wijlen voornoemde Arnoldus Fijolaer aldaar gelegen; 

voornoemde goederen belast met een b-erfcijns van 4 pond aan Egidius zvw 

Egidius gnd Langgielis. 

 

Dicti Clemencia cum tutore et Ghisbertus de Ulencoten maritus (dg: et 

tutor) #et dicta Eefsa cum eodem etc# etc domum (dg: et aream (dg: si) 

#anteriorem# quondam Arnoldi Fiolaer sitam in Busco ultra pontem piscium 

inter hereditatem Willelmi de Eten ex uno et inter (dg: quandam) reliquam 

domum dicti quondam Arnoldi Fijolaer (dg: ex alio) quadam via 

interiacente ad dictas duas domos spectante ex alio (dg: tan que domus et 

area primodicta tendit a vico retrorsum ad murum opidi de Busco que domus 

anterior tendit a communi vico retrorsum ad) simul cum proxima camera 

dicta hanck sita contigue juxta anteriorem #domum# predictam #{hier BP 

1183 f 242r 03 invoegen}# atque cum pleno jure utendi via predicta ut 

dicebant atque ters quartas partes dictorum trium jugerum terre die 

Bijescamp vocatorum (dg: sit) atque usufructum quem dicta Cristina habuit 

in dicto integro campo atque in dictis duabus domibus dicti quondam 

Arnoldi Fijolaer competentem atque in ortis edificiis et attinentiis (dg: 

dictarum) dicti quondam Arnoldi Fijolaer ibidem sitis ut dicebant 

hereditarie supportaverunt Johanni de Ulencoten promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte !sui deponere 

excepto hereditario censu quatuor librarum Egidio filio quondam Egidii 

dicti Langgielis ex premissis solvendo. Testes Dicbiuer et Rover datum in 

crastino Marcelli. 

 

BP 1183 f 242r 04 do 17-01-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 242r 03}. 

atque medietatem sex posteriorum camerarum sitarum retro anteriorem 

cameram predictam simul cum medietate vacue hereditatis site (dg: retro) 

inter sex cameras predictas ex uno et inter murum opidi de Busco ex alio 

ut dicebant. 

 

BP 1183 f 242r 05 do 17-01-1404. 

Voornoemde Ghisbertus van Ulencoten en zijn vrouw Eefsa deden tbv 

voornoemde Clemencia afstand van (1) ¼ deel van voornoemd kamp, (2) de 

helft van voornoemde 6 kamers en ledig erfgoed. Ze beloofden lasten af te 

handelen uitgezonderd de cijns van 4 pond. 

 

Dictus Ghisbertus #de# (dg: #supra# de Ulencoten) #Ulencoten et Eefsa cum 

eodem tamquam cum tutore# super (dg: me) quarta parte dicti campi atque 
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super medietate dictarum sex camerarum et vacue hereditatis predicte et 

super jure sibi ad presens competente et post decessum dicte Cristine 

competituro ad opus dicte Clemencie hereditarie renuntiaverunt 

promittens! #indivisi# super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere excepto dicto censu quatuor librarum. Testes datum supra. 

 

 

1183 f.242v. 

 sabbato post Marcelli: zaterdag 19-01-1404 

 in crastino octavarum epiphanije: maandag 14-01-1404.  

 in profesto Felicis: zondag 13-01-1404. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404. 

 

BP 1183 f 242v 01 za 19-01-1404. 

Heijlwigis wv Henricus Scilder beloofde aan Nijcholaus Scilder 21 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404) te 

betalen. 

 

Heijlwigis relicta quondam (dg: Nijchi) Henrici Scilder promisit super 

omnia (dg: promisit) Nijcholao Scilder XXI novos Gelre gulden vel valorem 

ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Heijme datum sabbato 

post Marcelli. 

{In margine sinistra een verticale streep naast niet benutte vrije 

ruimte.} 

 

BP 1183 f 242v 02 ma 14-01-1404. 

Agnes dv Henricus van Goederheijle, Stephanus zv Henricus van Bucstel, 

Reijnerus van Berze en Nijcholaus zv voornoemde Henricus van Goederheile 

beloofden aan Andreas de Drodis, tbv etc, 168 oude Franse schilden met 

Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1404; 17+29+31+30+31+30+25= 193 dgn) te 

betalen op straffe van 3. 

 

Agnes filia Henrici de Goederheijle Stephanus filius Henrici de Bucstel 

Reijnerus de Berze Nijcholaus filius #dicti# Henrici de Goederheile 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc centum et 

LXVIII aude scilde Francie ad Jacobi proxime futurum persolvendos sub 

pena III. Testes Walterus et Heijme datum in crastino octavarum 

epiphanije. 

 

BP 1183 f 242v 03 ma 14-01-1404. 

Agnes beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

I grossum solvit. 

Agnes promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 242v 04 zo 13-01-1404. 

Henricus Buekentop gemachtigd door Lambertus van Meijelsfoert zvw Willelmus 

maande 3 achterstallge jaren van een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, aan voornoemde Lambertus verkocht door 

Henricus van Zulikem. 

 

Henricus Buekentop potens ad hoc factus a Lamberto de Meijelsfoert filio 

quondam Willelmi hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis venditam 

dicto Lamberto ab Henrico de Zulikem prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes Heijme et Spijerinc datum in profesto Felicis. 

 

BP 1183 f 242v 05 do 17-01-1404. 

Emondus zv Henricus Moelner van Erpe en zijn vrouw Cristina ndvw Henricus 

van Loen zvw Johannes Bruijnen deed tbv Reijnerus nzvw voornoemde Henricus 

van Loen afstand van (1) 14 hont 44 roeden land, in Hemert, buitendijks, 
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ter plaatse gnd Uterdijc, tussen land van de pastoor van de kerk van Sint-

Lambertus in Hemert enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke 14 hont 

44 roeden Reijnerus Bruijnen, tbv voornoemde Reijnerus nzvw Henricus van 

Loen verworven had van voornoemde Henricus van Loen, (2) alle goederen, 

zaken, kwesties en aanspraken van voornoemde Emondus en Cristina op 

voornoemde Reijnerus nzvw Henricus van Loen, zijn goederen en erfgenamen, 

krachtens testament van wijlen voornoemde Henricus van Loen en wijlen zijn 

eerste vrouw Elizabeth of anderszins. 

 

Emondus filius (dg: quondam) Henrici Moelner de Erpe maritus legitimus 

Cristine sue uxoris filie naturalis quondam Henrici (dg: Loen) de Loen 

filii quondam Johannis Bruijnen et dicta Cristina cum dicto Emondo 

tamquam cum tutore super XIIII hont et XLIIII virgatis terre sitis in 

jurisdictione de Hemert extra aggerem ad locum dictum (dg: ut) Uterdijc 

inter terram curati #ecclesie# sancti Lamberti in Hemert ex uno et inter 

communem vicum ex alio quas XIIII hont et XLIIII virgatas terre (dg: 

dictus quondam Henricus) Reijnerus Bruijnen ad opus Reijneri filii 

naturalis dicti quondam Henrici de Loen erga eundem Henricum de Loen 

acquisierat ut dicebat atque super omnibus et singulis bonis rebus causis 

et impetitionibus quibus mediantibus dicti Emondus et Cristina aut alter 

eorum dictum Reijnerum (dg: d..) filium naturalem dicti quondam Henrici 

de Loen aut eius bona et heredes impetere aut vexare possent aut posset 

in judicio aut extra judicium tam vigore testamenti dicti quondam Henrici 

de Loen et quondam Elizabeth eius prime uxoris aut alterius eorum aut 

alias quovis modo atque super jure ad opus eiusdem Reijneri hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare. Testes Walterus et Spijerinc datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1183 f 242v 06 do 17-01-1404. 

Nijcholaus zvw Arnoldus die Neijser verkocht aan Jacobus Kesselman zv Ghibo 

Kesselman ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd 

die Vrede, tussen Andreas Ruijsen enerzijds en kvw Zebertus Kesselman 

anderzijds, belast met zegedijken, waterlaten en een b-erfpacht van ½ mud 

rogge aan voornoemde koper. 

 

Nijcholaus filius quondam Arnoldi die Neijser dimidium juger terre situm 

in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze (dg: ad) in loco dicto die 

Vrede inter hereditatem Andree Ruijsen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Zeberti Kesselman ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Jacobo Kesselman filio Ghibonis Kesselman promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: aggeribus dictis) 

#zegediken# ac aqueductibus ad premissa spectantibus et hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis dicto emptori exinde solvenda. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.243r. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404. 

 

BP 1183 f 243r 01 do 17-01-1404. 

Johannes van den Eijnde wonend in Lithoijen ev Elizabeth dvw Johannes zvw 

Henricus Clinge verkocht aan Henricus zvw Willelmus Uden soen een stuk 

land, 3½ hont groot, in Lithoijen, in Mertens Hoeve, tussen erfg vw 

Johannes van den Graft enerzijds en wijlen Henricus zv Martinus van Kessel 

anderzijds, welke 1½ morgen wijlen voornoemde Johannes zv Henricus Clinge 

verworven had van Goddinus zv Henricus. 

 

Nota. Solvit. 

Johannes van den Eijnde commorans in Lijttoijen #ut dicebat maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis filii quondam 

Henrici Clinge# peciam terre (dg: j) tria et dimidium hont continentem 

sitam in parrochia de Lijttoijen (dg: ad locum) #in manso# dictum! 
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Mertens Hoeve inter hereditatem (dg: Willelmi Bijken filii quondam God) 

#heredum quondam Johannis# van den Graft ex uno et inter hereditatem (dg: 

ecclesie de Groet Lijt ex alio et Willelmi de Broechoven) #quondam 

Henrici filii Martini de Kessel# ex alio (dg: tendentem cum uno fine ad 

aggerem dictum Polredijc ut) #que unum et dimidium jugera terre dictus 

quondam Johannes filius Henrici Clinge erga Goddinum filium Henrici (dg: 

eme) acquisierat prout in litteris# !dicebat hereditarie vendidit (dg: W) 

Henrico filio quondam Willelmi Uden soen #supportavit cum litteris et 

jure# promittens super omnia (dg: warandiam) #ratam servare# et 

obligationem deponere (dg: exceptis aggeribus dictis zegediken 

aqueductibus et fossatis et bijnnenlants sitis ad premissa spectantibus) 

#ex parte sui et dicti quondam Johannis#. Testes Walterus et Spijerinc 

datum (dg: quinta post) in crastino Marcelli. 

 

BP 1183 f 243r 02 do 17-01-1404. 

Arnoldus zvw Gerardus Hadewigen soen ev Mechtildis dvw Henricus van den 

Boijdonc droeg over aan Petrus zvw voornoemde Gerardus Hadewigen soen zijn 

deel in een beemd gnd die Lang Beemt, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Boijdonc, tussen Henricus Lensschart van Audenhoven enerzijds 

en voornoemde Petrus anderzijds. 

 

Arnoldus filius quondam Gerardi Hadewigen soen (dg: to) maritus et tutor 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie quondam Henrici van den Boijdonc 

totam partem et omne jus sibi competentes in quodam prato dicto die Lang 

Beemt sito infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Boijdonc inter 

hereditatem Henrici Lensschart de Audenhoven ex uno et inter hereditatem 

Petri filii quondam Gerardi Hadewigen soen predicti ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Petro promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 243r 03 do 17-01-1404. 

Arnoldus van Tulden zvw Henricus Gerijts soen beloofde aan Petrus zvw 

Petrus van Tulden een lijfpacht van 10 mud rogge, maat van Mierde, met 

Lichtmis in Mierde te leveren, gaande uit goederen gnd te Ghijnhoven, in 

Hoge Mierde, reeds belast met de grondcijns en een b-erfrente aan het 

kapittel van Oirschot. 

 

Arnoldus de Tulden filius quondam Henrici Gerijts soen promisit se 

daturum et soluturum Petro filio quondam Petri de Tulden vitalem 

pensionem X modiorum siliginis mensure de (dg: Mierle) Mierde anno 

quolibet ad vitam dicti Petri et non ultra purificationis et in Mierde 

predicta tradendam ex bonis dictis te Ghijnhoven sitis in parrochia de 

Hoghe Mierde atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis !dominorum fundi et hereditario redditu 

(dg: dni cl) capitulo de Oerscot exinde solvendis prius ut dicebat et 

sufficientem facere et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes dicbier et 

Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 243r 04 do 17-01-1404. 

Johannes Quappe en zijn zuster Gloria, kvw Arnoldus Quappe, Arnoldus van 

Vlimen smid ev Elizabeth dvw voornnoemde Arnoldus Quappe, Matheus Quappe en 

Johannes Quappe, kvw Franco Nollekens, Nijcholaus Bollen verwer en Quirinus 

gnd Ackarijn zv Johannes Ackerijns soen ev Katherina dv voornoemde 

Nijcholaus, verkochten aan Andreas Hoppenbrouwer de helft in een b-erfcijns 

van 3 oude schilden of ander paijment etc, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit (1) 7 hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd Matheus Hoeve, tussen 

Willelmus van Hees enerzijds en erfg vw Ghibo Enghelen soen anderzijds, (2) 

16 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroecke, tussen kvw 

Robbertus van Tula enerzijds en wijlen Nijcholaus Rover van Vladeracken 

anderzijds, (3) 4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd in het Voerbroecke, 
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tussen Goeswinus Cerijs soen enerzijds en erfg vw voornoemde Ghibo Engelen 

soen anderzijds, welke cijns Arnoldus Nolleken Geroncs gekocht had van 

Gerardus van Kessel zvw Arnoldus van Hees. Voornoemde Johannes zvw Franco 

Nolleken beloofde dat zijn broers Arnoldus en Franco, kvw voornoemde 

Franco, zodra ze in het vaderland zijn teruggekeerd, afstand zullen doen. 

Voornoemde Nijcholaus Bollen beloofde dat zijn kinderen Arnoldus, Johannes, 

Nijcholaus en Franco, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda dvw 

Henricus Rode, zodra ze in het vaderland zijn teruggekeerd, afstand zullen 

doen. 

 

-. 

Johannes Quappe (dg: filius) #Gloria eius soror liberi# quondam Arnoldi 

Quappe cum tutore Arnoldus de Vlimen (dg: maritus et t) faber maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Arnoldi Quappe 

Matheus Quappe (dg: filius) et Johannes Quappe liberi quondam Franconis 

Nollekens Nijcholaus Bollen tinctor et Quirinus (dg: filius) dictus 

Ackarijn filius Johannis Ackerijns soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris #filie dicti Nijcholai# medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu trium aureorum denariorum antiquorum scilde 

communiter nuncupatorum boni etc seu alterius pagamenti etc solvendo 

hereditarie nativitatis Domini ex septem hont terre sitis in parrochia de 

magno Lijt in loco dicto Matheuus! Hoeve inter hereditatem Willelmi de 

Hees ex uno et inter hereditatem heredum quondam Ghibonis Enghelen soen 

ex alio atque ex XVI hont terre sitis in parrochia de Kessel in loco 

dicto int Voerbroecke inter hereditatem liberorum quondam Robberti de 

Tula ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai Rover de Vladeracken 

ex alio item ex quatuor hont terre sitis in (dg: dicta) parrochia et loco 

jamdictis inter hereditatem Goeswini (dg: Cl) Cerijs soen ex uno et inter 

hereditatem heredum dicti quondam Ghibonis Engelen soen #ex alio# quem 

censum (dg: dictus) Arnoldus Nolleken Geroncs erga Gerardum de Kessel 

filium quondam Arnoldi de Hees emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Andree Hoppenbrouwer (dg: promittens) 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dicti quondam Arnoldi Nolleken Geroncs et suorum heredum deponere 

promisit insuper dictus Johannes filius quondam Franconis Nolleken super 

omnia quod ipse Arnoldum et Franconem eius fratres liberos dicti quondam 

Franconis quamcito ad !ad patriam redierint super dicta medietate et jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie faciet renunciare promisit insuper 

dictus Nijcholaus Bollen super omnia quod ipse Arnoldum Johannem 

Nijcholaum et Franconem eius liberos ab eo et quondam Yda sua uxore filia 

quondam Henrici Rode pariter genitos quamcito ad patriam redierint super 

dicta medietate et jure ad opus dicti emptoris hereditarie faciet 

renunciare. Testes Dicbier et Rover datum supra. 

 

1183 f.243v. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404. 

 

BP 1183 f 243v 01 do 17-01-1404. 

Gerardus Bauderics bakker beloofde aan Thomas van Mameren 66 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404) te 

betalen. 

 

-. 

Gerardus Bauderics pistor promisit super omnia Thome de Mameren LXVI 

novos Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Rover datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1183 f 243v 02 do 17-01-1404. 

Batha dvw Jacobus Mertens soen en met haar haar tutor Petrus Gerits soen 

verkochten aan Henricus zv Hermannus Venbosche 1/3 deel, dat aan voornoemde 
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Batha gekomen was na overlijden van haar ouders, in een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Rumel, tussen 

Philippus Snijder enerzijds en Walterus van den Pettelaer anderzijds, met 

een eind strekkend aan erfgoed gnd die Leet en met het andere eind aan de 

gemeint. 

 

Batha filia quondam Jacobi Mertens soen (dg: terc) et cum ea Petrus 

Gerits soen tamquam tutor ab ea electo etc terciam (dg: ter) partem dicte 

Bathe de morte quondam parentum (dg: dicte Bath) suorum advolutam in domo 

et orto et hereditate sibi adiacente sitis in parrochia de Ghestel prope 

Herlaer ad locum dictum Rumel inter hereditatem Philippi Snijder ex uno 

et inter hereditatem Walteri van den Pettelaer #ex alio# tendentibus cum 

uno fine ad hereditatem dictam die Leet et cum reliquo fine ad 

communitatem hereditarie vendiderunt Henrico filio Hermanni Venbosche 

promittentes et cum ea dictus Petrus tamquam tutor indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes Dicbier et Walterus datum in 

crastino Marcelli. 

 

BP 1183 f 243v 03 do 17-01-1404. 

Henricus die Woest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Woest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 243v 04 do 17-01-1404. 

Johannes en Elizabeth, kvw Jacobus Elijaes, verkochten aan Marselius 

Mandemaker van Hedichusen zvw Nijcholaus de helft van een huis en erf in 

Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed vann wijlen Aleijdis van den 

Zande enerzijds en erfgoed van wijlen Lambertus Prijem anderzijds. 

 

Johannes et Elizabeth liberi quondam Jacobi Elijaes cum tutore medietatem 

domus et aree site in Busco ultra pontem piscium inter hereditatem 

quondam (dg: Will) Aleijdis van den Zande ex uno et inter hereditatem 

quondam Lamberti Prijem ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Marselio Mandemaker de Hedichusen filio quondam Nijcholai promittentes 

cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem (dg: deponere) 

ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 243v 05 do 17-01-1404. 

Bela wv Henricus Grove vleeshouwer, Elizabeth en Bela, kv voornoemde Bela 

en wijlen Henricus, en Theodericus van Lijeshout smid ev Agnes dv 

voornoemde Bela en wijlen Henricus verkochten aan Gerardus nzvw hr 

Tielmannus van Mulsen priester een hofstad en tuin, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Hezelaer, tussen Matheus Scuijt enerzijds en wijlen 

Anselmus die Grove anderzijds, belast met de grondcijns en een b-erfcijns 

van 40 schelling oude pecunia aan het klooster Porta Celi. 

 

(dg: Duplicetur). Solvit Bela. (dg: Duplicetur). 

Bela relicta quondam Henrici Grove carnificis Elizabeth et Bela liberi 

dictorum Bele et quondam Henrici cum tutore et Theodericus de Lijeshout 

faber maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris filie dictorum Bele 

et quondam Henrici domistadium et ortum sitos in parrochia de Gestel 

prope Herlaer ad locum dictum Hezelaer inter hereditatem Mathei Scuijt ex 

uno et inter hereditatem quondam Anselmi die Grove ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerardo filio naturali quondam (dg: Henrici) 

domini Tielmanni de Mulsen presbitri promittentes cum tutore indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

fundi et hereditario censu XL solidorum antique pecunie conventui de 

Porta Celi exinde solvendis quem censum XL solidorum antique pecunie 

dictus emptor exnunc deinceps terminis ad hoc debitis taliter dabit et 

solvet quod nec dictis venditoribus nec ad et supra quecumque alia bona 

dicti quondam Henrici Grove dampna exinde eveniant in futurum ut ipse 
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emptor super omnia promisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 243v 06 do 17-01-1404. 

Cristianus van den Doren en zijn vrouw Agnes dvw Jordanus Bise beloofden 

aan Henricus die Woest zvw Alardus, tbv hem en zijn broer Danijel zvw 

voornoemde Alardus, een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met 

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

voornoemde Agnes gekomen waren na overlijden van haar ouders. 

 

Cristianus van den Doren maritus legitimus Agnetis sue uxoris filie 

quondam Jordani Bise (dg: promiserunt) et ipsa Agnes cum eodem tamquam 

cum tutore promiserunt indivisi (dg: se daturos et soluturos) Henrico die 

Woest #filio quondam Alardi# (dg: et Danije) ad opus sui et ad opus 

Danijelis sui fratris filii dicti quondam Alardi quod ipse! dabunt et 

solvent dictis Henrico et Danijeli hereditariam paccionem X modiorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex omnibus et singulis bonis dicte Agneti de morte suorum 

quondam parentum successione advolutis quocumque locorum consistentibus 

sive sitis ut dicebant. Testes Dicbier et Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 243v 07 do 17-01-1404. 

Voornoemde Henricus beloofde dat noch hij noch zijn broer Danijel de pacht 

zullen manen zolang voornoemde Cristianus en Agnes of een van hen beiden 

leeft. 

 

Solvit. 

Dictus Henricus promisit super omnia habita et habenda quod nec ipse nec 

Danijel eius frater dictam paccionem petent (dg: ne aut) monebunt aut 

assequentur quamdiu dicti Cristianus et Agnes vixerint aut alter eorum 

vixerit in humanis salvo tamen dictis litteris post decessum Cristiani et 

Agnetis amborum in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

1183 f.244r. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404. 

 

BP 1183 f 244r 01 do 17-01-1404. 

Johannes Berwout de oudere zvw Johannes Berwout droeg over aan Ludovicus 

zvw Goeswinus Loden soen (1) 2 vademen land, in Kessel, ter plaatse gnd 

Hengmede, tussen erfg vw Thomas Eenbrechts soen enerzijds en Ghevardus van 

Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder anderzijds, (2) een stukje 

land, in Kessel, ter plaatse gnd in den Engge, tussen erfgoed gnd den 

Maersschen Acker enerzijds en Ghisbertus Vos soen anderzijds, belast met 

sloten aan het einde van voornoemde goederen gelegen. 

 

(dg: ?Ri) Johannes Berwout senior filius quondam Johannis Berwout duas 

mensuras dictas vademen (dg: l) terre sitas in parrochia de Kessel ad 

locum dictum Hengmede inter hereditatem heredum quondam Thome Eenbrechts 

soen ex uno et inter hereditatem Ghevardi de Eijndoven filii domini 

quondam Johannis de Eijndoven militis ex alio atque particulam terre 

sitam in dicta (dg: -m) parrochia ad locum dictum in den Engge inter 

hereditatem dictam den Maersschen Acker ex uno et inter hereditatem 

Ghisberti Vos soen ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebat hereditarie supportavit Ludovico filio quondam Goeswini Loden 

soen promittens super omnia warandiam (dg: et obligationem deponere) 

tamquam de hereditate ab omnibus aggeribus et censu libera (dg: de) et 

obligationem deponere exceptis !fassatis ad premissa spectantibus ad (dg: 

ad) eorum! finem situatis. Testes Dicbier et Rover datum in crastino 

Marcelli. 

 

BP 1183 f 244r 02 do 17-01-1404. 

Rodolphus Bever nzvw Rodolphus Bever zvw Johannes Bever droeg over aan 
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Johannes zv Egidius Voegels 4 stukken land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Middelrode, over de brug aldaar, zoals die eertijds waren van Gerlacus 

Watermael en daarna van diens broer Henricus Watermael, (1) tussen 

Godefridus van Mijddegael enerzijds en Jacobus van Neijnsel anderijds, (2) 

tussen voornoemde Jacobus van Neijnsel enerzijds en Arnoldus van Beirghelen 

anderzijds, (3) tussen voornoemde Arnoldus van Beirghelen enerzijds en 

Katherina Peters en Egidius Voegels anderzijds, (4) tussen voornoemde 

Jacobus van Neijnsel enerzijds en een van de drie andere stukken 

anderzijds, welke 4 stukken eerstgenoemde Rodolphus verkregen had van 

voornoemde Henricus van Watermael voor een b-erfcijns van 5 pond geld, 

belast met deze cijns. 

 

Rodolphus Bever filius naturalis quondam Rodolphi Bever filii quondam 

Johannis Bever quatuor pecias terre sitas in parrochia de Berlikem ad 

locum dictum Middelrode ultra pontem ibidem (dg: que) #prout# dudum 

fuerant Gerlaci Watermael et postea ad Henricum Watermael fratrem dicti 

Gerlaci pertinebant quarum una juxta hereditatem Godefridi de Mijddegael 

ex uno et inter hereditatem Jacobi de Neijnsel ex alio altera juxta 

hereditatem dicti Jacobi de Neijnsel ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

de Beirghelen ex alio tercia inter hereditatem dicti Arnoldi de 

Beirghelen ex uno et inter hereditatem Katherine Peters (dg: ex uno) et 

Egidii Voegels ex alio et quarta inter hereditatem dicti Jacobi de 

Neijnsel ex uno et inter unam dictarum trium peciarum ex alio quas 

quatuor (dg: pi) pecias terre primodictus Rodolphus erga dictum Henricum 

de Watermael ad censum acquisierat scilicet pro hereditario censu quinque 

librarum monete dicto Henrico Watermael exinde solvendo #ut dicebat# 

hereditarie supportavit Johanni filio Egidii Voegels promittens super 

omnia ratamm servare et obligationem ex parte sui deponere excepto dicto 

censu quinque librarum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 244r 03 do 17-01-1404. 

De gezusters Elizabeth en Aleijdis, dvw Johannes Goddijns, deden tbv 

Godefridus Sceijnckel afstand van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die voornoemde Godefridus eertijds verworven had van Mathijas die 

Bije en zijn dochter Mechtildis Goddijns. Ze beloofden nimmer recht te 

halen op onderpanden van voornoemde pacht als daardoor de inning van de 

pacht wordt gehinderd. 

 

Elizabeth et Aleijdis sorores filie quondam Johannis Goddijns (dg: su) 

cum tutore super hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam Godefridus Sceijnckel erga Mathijam die Bije et Mechtildem 

Goddijns eius filiam dudum acquisierat ut dicebant atque super jure ad 

opus dicti Godefridi (dg: Gi) hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore indivisi! super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 
!et quod ipsi! ad et supra hereditates et contrapignora ex quibus dicta 

paccio solvenda est numquam jus petent aut assequentur per quod solutio 

dicte paccionis possit impediri (dg: vel) differri aut annullari. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 244r 04 do 17-01-1404. 

Aleijdis dvw Johannes Kathelinen soen en Johannes zvw Ludekinus van Zonne 

ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes Kathelinen soen verkochten aan 

Theodericus van den Kolke 5 stukjes land van wijlen voornoemde Johannes, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, (1) tussen Gerardus van Bruggen 

enerzijds en Jutta wv Johannes van Erpe anderzijds, (2) tussen Johannes van 

den Kolke enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, (3) tussen 

Willellmus Hels enerzijds en Goeswinus Albrechts soen anderzijds, (4) 

tussen voornoemde Theodericus van den Kolke enerzijds en erfgoed van het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch anderzijds, (5) tussen Johannes van 

Dordrecht enerzijds en voornoemde Gerardus van Bruggen anderzijds, belast 
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met waterlaten en afscheidingen. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis Kathelinen soen cum tutore et Johannes 

filius quondam Ludekini de Zonne maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Kathelinen soen quinque particulas 

terre dicti quondam Johannis sitas in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum Bruggen quarum una inter hereditatem Gerardi de Bruggen ex uno et 

inter hereditatem Jutte relicte quondam Johannis de Erpe ex alio altera 

inter hereditatem Johannis van den Kolke ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Dordrecht ex alio tercia inter hereditatem Willellmi Hels ex 

uno et inter hereditatem Goeswini Albrechts soen ex alio quarta inter 

hereditatem Theoderici van den Kolke ex uno et inter hereditatem 

conventus sancte Clare in Busco ex alio quinta inter hereditatem Johannis 

de Dordrecht ex uno et inter hereditatem dicti Gerardi de Bruggen ex alio 

site sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico van den Kolke 

predicto promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus aqueductuum et sepium ad premissa de jure 

spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 244r 05 do 17-01-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes zv Ludekinus van Zonne 29 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1404) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto (dg: venditoribus) #Johanni 

filio Ludekini de Zonne# XXIX novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.244v. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404. 

 

BP 1183 f 244v 01 do 17-01-1404. 

Petrus zv Engbertus Aenboij verkocht aan Johannes Sparre kramer een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) 

een huis en tuin, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen erfg 

vw Johannes Wijeroc enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan Willelmus Coninc, (2) ½ mudzaad land, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen een gemene weg enerzijds en Sophija 

Camparts en haar kinderen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 

13 schelling aan erfg vw voornoemde Johannes Wijeroc. 

 

Petrus filius Engberti Aenboij hereditarie vendidit Johanni Sparre 

institori hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

Johannis ex domo et orto dicti venditoris sitis in parrochia de Scijnle 

ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem heredum quondam Johannis 

Wijeroc ex uno et inter communnem plateam ex alio tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem Willelmi Coninc atque ex dimidia modiata terre sita 

in parrochia et loco predictis inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Sophije Camparts et eius liberorum ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

hereditario censu XIII solidorum heredibus dicti quondam Johannis Wijeroc 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Dicbier et Rover 

datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1183 f 244v 02 do 17-01-1404. 

Godefridus van Os en zijn zuster Katherina, kvw Hermannus van Os zvw hr 

Hermannus van Os ridder, verkochten aan Gerardus van Kessel zv Henricus 

Muijdekens soen 2 morgen land van wijlen voornoemde Hermannus, in Tefelen, 

ter plaatse gnd die Wacarde, tussen Johannes Wijnrics soen en Willelmus 

Hermans soen enerzijds en voornoemde Gerardus van Kessel anderzijds, met 

een eind strekkend aan de steeg gnd Loter Steghe en met het andere eind aan 
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erfgoed van het klooster Porta Celi bij Den Bosch, belast met sloten. 

 

Godefridus de Os et Katherina eius soror liberi quondam Hermanni de Os 

filii domini quondam Hermanni de Os militis cum tutore duo jugera terre 

dicti quondam Hermanni sita in parrochia de Tefelen ad locum dictum die 

Wacarde inter hereditates Johannis Wijnrics soen et Willelmi Hermans soen 

ex uno et inter hereditatem Gerardi de Kessel filii Henrici Muijdekens 

soen ex alio tendentia cum uno fine ad stegam dictam Loter Steghe et cum 

reliquo fine ad hereditatem conventus de Porta Celi prope Buscum ut 

dicebat hereditarie vendiderunt dicto Gerardo de Kessel promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam tamquam de 

hereditate ab omnibus aggeribus et censu libera et obligationem deponere 

exceptis fossatis ad premissa spectantibus. Testes Aa et Rover datum 

supra. 

 

BP 1183 f 244v 03 do 17-01-1404. 

Johannes Hoernken ev Katherina dv Gerardus van Eijcke verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Hoernken maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie 

Gerardi de Eijcke prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 244v 04 do 17-01-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 28 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1404) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus XXVIII novos Gelre 

gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 244v 05 do 17-01-1404. 

Vooornoemde Godefridus van Os en zijn zuster Katherina, kvw Hermannus van 

Os zvw hr Hermannus van Os ridder, verkochten aan Nella wv Arnoldus van 

Vladeracken (1) ongeveer 2 morgen land in Oss, naast de weg gnd Lijtter 

Wech, tussen Johannes zvw Robbertus gnd Rob Hennen soen enerzijds en 

Johannes van Heze anderzijds, zoals daar per maat gnd hoefslach gelegen, 

(2) 4½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd den Opperen Poel, tussen wijlen 

Marselius gnd Zeel Delijen soen enerzijds en wijlen Ghibo gnd Wael 

anderzijds, (3) 2½ hont land, in Oss, ter plaatse gnd den Cruijsenbeemt, 

tussen erfgoed behorend aan een altaar in de kerk van Oss enerzijds en een 

erfgoed behorend aan een altaar in de kerk van Geffen anderzijds, belast 

met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Dicti venditoribus cum tutore duo jugera terre vel circiter sita in 

parrochia de Os juxta viam dictam Lijtter Wech inter hereditatem Johannis 

filii quondam Robberti dicti Rob Hennen soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Heze ex alio in ea quantitate qua ibidem per mensuram dictam 

hoefslach sita sunt item quatuor et dimidium hont terre sita in dicta 

parrochia ad locum dictum den Opperen Poel inter hereditatem quondam 

Marselii dicti Zeel Delijen soen ex uno et inter hereditatem quondam 

Ghibonis dicti Wael ex alio item duo et dimidium hont terre sita in dicta 

parrochia ad locum dictum den Cruijsenbeemt inter hereditatem spectantem 

ad altare situm in (dg: parrochia) #ecclesia# de Os ex uno et inter 

hereditatem spectantem ad quoddam altare situm in ecclesia de Geffen ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Nelle relicte quondam Arnoldi de 

Vladeracken promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et 

habenda warandiam exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa 

spectantibus. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 244v 06 do 17-01-1404. 

Voornoemde Johannes Hoernken ev Katherina dv Gerardus van Eijcke verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hoernken #ut supra# prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 244v 07 do 17-01-1404. 

Vooornoemde Godefridus van Os en zijn zuster Katherina, kvw Hermannus van 

Os zvw hr Hermannus van Os ridder, verkochten aan Petrus Rovers nzvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken (1) 1 zesterzaad roggeland, in Oss, ter 

plaatse gnd Oestervelt, tussen Johannes Lint van Beirgelen enerzijds en kvw 

Gerardus Jans soen anderzijds, (2) 3 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd 

Oestervelt, tussen nkvw hr Johannes van Braes priester enerzijds en Engela 

wv Deenkinus zv Henricus Rutgers soen anderzijds. 

 

Dicti venditores cum tutore unam sextariatam terre siliginee sitam in 

parrochia de Os ad locum dictum Oestervelt inter hereditatem Johannis 

Lint de Beirgelen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Gerardi 

Jans soen #ex alio# atque tres lopinatas terre sitas in parrochia et loco 

predictis inter hereditatem (dg: liberorum) #puerorum naturalium# domini 

quondam Johannis de Braes presbitri ex uno et inter hereditatem Engele 

relicte quondam Deenkini filii Henrici Rutgers soen ex alio #in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt# ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Petro Rovers (dg: soen de) filio naturali quondam Rodolphi Rover de 

Vladeracken promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 244v 08 do 17-01-1404. 

Voornoemde Johannes Hoernken ev Katherina dv Gerardus van Eijcke verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes (dg: Rover) Hoernken ut supra. Testes datuum supra. 

 

1183 f.245r. 

 in crastino Marcelli: donderdag 17-01-1404. 

 sexta post Mercelli: vrijdag 18-01-1404. 

 in crastino Agnetis: dinsdag 22-01-1404. 

 

BP 1183 f 245r 01 do 17-01-1404. 

Vooornoemde Godefridus van Os en zijn zuster Katherina, kvw Hermannus van 

Os zvw hr Hermannus van Os ridder, verkochten aan Henricus zvw Ghibo 

Koijtken van Osser Scadewijc (1) 3 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd 

Appelrot, tussen erfgoed gnd Ons Vrouwen Acker enerzijds en Ghibo Pels 

anderzijds, (2) 3 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, tussen 

voornoemde Ghibo en Henricus Rutghers soen enerzijds en erfgoed van de 

investiet van Oss en erfgoed van Johannes Zanders soen anderzijds, (3) 1 

zesterzaad land, gnd Aenwijnde, in Oss, ter plaatse gnd Oestervelt, tussen 

voornoemde Henricus Rutgers soen enerzijds en Henricus van den Steen en 

andere naburen aldaar anderzijds. 

 

Dicti venditores cum tutore tres lopinatas terre sitas in parrochia de Os 

ad locum dictum Appelrot inter hereditatem dictam Ons Vrouwen Acker ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Pels ex alio item (dg: p) tres 

lopinatas terre sitas in dicta parrochia ad locum dictum Oestervelt inter 

hereditates dicti Ghibonis et Henrici Rutghers soen ex uno et inter 

hereditatem investiti de Os et hereditatem Johannis Zanders soen ex alio 

atque sextariatam terre dictam Aenwijnde sitam in dicta parrochia (dg: ad 

locum) et loco jamdictis inter hereditatem dicti Henrici (dg: tu) Rutgers 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den Steen et aliorum 

vicinorum ibidem ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Ghibonis Koijtken 
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de (dg: Sca) Osser Scadewijc promittentes cum tutore indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Rover 

datum in crastino Marcelli. 

 

BP 1183 f 245r 02 do 17-01-1404. 

Voornoemde Johannes Hoernken ev Katherina dv Gerardus van Eijcke verwerkte 

zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Hoernken (dg: pre) ut supra prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 245r 03 do 17-01-1404. 

Johannes Cnode zvw Arnoldus Cnode van den Rennendonc verhuurde aan Johannes 

van den Eijnde van den Huijsberch en Amelius Ghiben soen hoevenaar van 

Henricus van Beke (1) 3 morgen land van voornoemde Johannes, ter plaatse 

gnd dat Empelsche Velt, ter plaatse gnd die Voelcampen, naast Henricus 

Dicbier zv Godefridus, (2) 8½ morgen land van voornoemde Johannes, ter 

plaatse gnd die Hoeven, ter plaatse gnd Cnoden Hoeve, tussen nu en Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404), voor 65 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, 

met Sint-Martinus (di 11-11-1404) te betalen. De huurders en met hen 

voornoemde Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke en Gerardus ?bv 

voornoemde Johannes van den Eijnde beloofden dijken en waterlaten te 

onderhouden van het oude werk. Slechts één brief. 

 

Johannes Cnode filius quondam Arnoldi Cnode van den Rennendonc tria 

jugera terre #dicti Johannis# sita in loco dicto dat Empelsche Velt in 

loco dicto die Voelcampen juxta hereditatem Henrici Dicbier filii 

Godefridi item octo et dimidium jugera terre #dicti Johannis# sita in 

loco dicto die Hoeven ad locum dictum Cnoden Hoeve in ea quantitate qua 

ibidem sita sunt ut dicebat locavit Johanni van den Eijnde van den 

Huijsberch et Amelio Ghiben soen colono Henrici de Beke ab eisdem infra 

hinc et festum nativitatis Domini proxime futurum possidenda pro LXV 

novis Gelre gulden vel valorem dandis sibi ab aliis Martini hyemalis 

promittens super omnia warandiam et (dg: alter .) aliam obligationem 

deponere et alii (dg: ?ecu) et cum eis dictus Henricus de Beke filius 

Arnoldi de Beke et Gerardus (dg: frater) dicti Johannis van den Eijnde 

(dg: super) indivisi super omnia repromiserunt et quod ipse aggeres ad 

(dg: premissa spectantes) et aqueductus ad premissa spectantes dicto 

spacio pendente in bona dispositione tenebunt ab omni opere antiquo quod 

dicto Johanni Cnode dampna exinde non eveniant. Testes datum supra. Fiet 

tantum una littera. 

 

BP 1183 f 245r 04 vr 18-01-1404. 

Conrardus van Lijemde zvw Hessello ev Katherina dvw Johannes Melijs soen 

van Hal droeg over aan Henricus zv voornoemde Johannes Melijs soen, tbv hem 

en Mechtildis en Sophija, kvw voornoemde Johannes Melijs soen van Hal, ¼ 

deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in 2 stukken land, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Tongeren, (1) gnd Doert, tussen wijlen Mijchael van Hal 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) gnd die Pas, tussen efgoed van 

de h.geest in Boxtel enerzijds en Arnoldus Laurens soen van Engelen en een 

gemene weg anderzijds, welke 2 stukken land (?voornoemde) Henricus, 

Katherina, Mechtildis en Sophija gekocht hadden van Henricus gnd Lucelman. 

 

Conrardus de Lijemde filius quondam Hessellonis maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Melijs soen de Hal 

quartam partem sibi et dicte sue uxori competentem in duabus peciis terre 

sitis in parrochia de Bucstel ad locum dictum Tongheren quarum una dicta 

Doert sita !in ibidem inter hereditatem quondam Mijchaelis de Hal ex uno 

et inter communem viam ex alio et reliqua pecia terre dicta die Pas inter 

hereditatem spectantem ad mensam sancti spiritus in Bucstel ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Laurens soen de Engelen et communem plateam ex 
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alio site sunt quas duas pecias terre !Henricus (dg: dicta f) dictaque 

Katherina Mechtildis et Sophija liberi dicti Johannis Melijs soen de Hal 

erga Henricum dictum Lucelman emendo acquisierant ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: dictis Henrico) dicto Henrico filio dicti Johannis 

Melijs soen ad opus sui et ad opus dictarum Mechtildis et Sophije 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Becker datum (dg: q) sexta post Mercelli. 

 

BP 1183 f 245r 05 vr 18-01-1404. 

Voornoemde Conrardus beloofde dat, indien Katherina wv Johannes Melijs soen 

van Hal zou overlijden en voornoemde Conrardus of zijn vrouw naar de deling 

komen die tussen de kinderen van voornoemde Johannes Melijs soen gedaan 

moet worden, dat dan voornoemde Conrardus zal inbrengen 40 nieuwe Gelderse 

gulden of dat elk van voornoemde Henricus, Mechtildis en Sophija, kv 

voornoemde Johannes, vooraf 40 gulden voornoemd geld zal beuren. 

 

Solvit. 

Dictus Conrardus promisit super omnia quod si contingerit Katherinam 

relictam quondam Johannis Melijs soen de Hal decedere et (dg: dictam) 

dictum Conrardum aut eius uxorem venire ad communem divisionem inter 

liberos dicti Johannis Melijs soen faciendam quod extunc dictus Conrardus 

importabit XL novos Gelre !seu valorem (dg: ante) aut quod (dg: reliqui 

lib) quilibet dictorum Henrici Mechtildis et Sophije liberorum eiusdem 

quondam Johannis prelevabunt et percipient XL florenos dicte monete 

antequam dicta Katherina seu eius heredes ad dictam divisionem faciendam 

poterunt pervenire et (dg: di) dicta bona condividere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 245r 06 vr 18-01-1404. 

Willelmus die Rode van Bucstel en Petrus Becker zvw Petrus beloofden aan de 

secretaris, tbv Elizabeth dvw Mauricius van Boemel, 22½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404) te betalen. 

 

Willelmus die Rode de Bucstel et Petrus Becker filius quondam Petri 

promiserunt mihi ad opus Elizabeth filie #quondam# Mauricii de Boemel 

XXII et dimidium novos Gelre gulden seu valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 245r 07 di 22-01-1404. 

Egidius van Gheel maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan met goederen van wijlen Willelmus gnd van Langelaer. 

 

Egidius de Gheel omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas cum quibuscumque bonis Willelmi quondam dicti de 

Langelaer calumpniavit. Testes Spijerinc et Becker datum in crastino 

Agnetis. 

 

1183 f.245v. 

 sabbato post Marcelli: zaterdag 19-01-1404. 

 dominica post Marcelli: zondag 20-01-1404. 

 

BP 1183 f 245v 01 za 19-01-1404. 

Volcquinus zvw Arnoldus zvw Volcquinus gnd Mijs van Amersvoert droeg over 

aan Henricus nzv Johannes van de Dijk, tbv hem en Amisius gnd Mijs zvw 

voornoemde Volcquinus Mijs soen, (1) 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na 

overlijden van zijn voornoemde grootvader Volcquinus, in (1a) een 

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

leveren, gaande uit goederen gnd te Laervenne van Petrus gnd van Langvelt 

zvw Godefridus gnd van Langvelt, in Mierlo, welke pacht van 2 mud wijlen 

voornoemde Volcquinus Mijs soen van Amersvoirt gekocht had van voornoemde 

Petrus zvw Godefridus van Langvelt, (1b) ¼ deel van (1b1) een hofstad met 
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gebouwen in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed waarin Henricus van de 

Dijk woonde enerzijds en erfgoed van Ghisbertus Lisscap anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg aldaar achterwaarts tot aan de oude 

stadsmuur, (1b2) een stuk van de oude stadsmuur, 23½ voet groot, achter 

voornoemde hofstad gelegen, (1b3) een deel van een erfgoed dat 23½ voet 

breed is, achter voornoemde oude stadsmuur gelegen, strekkend vanaf de oude 

stadsmuur tot aan de stijlen die daar staan naast de stroom aldaar, welke 

hofstad met gebouwen, deel van de oude stadsmuur en deel van het erfgoed 

wijlen voornoemde Volcquinus Mijs soen van Amersvoert gekocht had van 

voornoemde Ghisbertus Lisscap, (1c) ¼ deel van 12 morgen land, achter 

Orthen, tussen een gemene waterlaat gnd weteringe enerzijds en de gemeint 

aldaar anderzijds, met een eind strekkend aan een kamp gnd Lemken Witmerijs 

Camp en met het andere eind aan de gemeint aldaar, welke 12 morgen wijlen 

voornoemde Volcquinus Mijs soen van Amersvoert gekocht had van de stad Den 

Bosch, (2) 1/6 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van Johannes zvw 

voornoemde Volcquinus Mijs soen van Amersvoert, in een huis 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 

wijlen voornoemde Johannes zvw Volcquinus Mijs soen van Amersvoert gekocht 

had van Petrus gnd Claes soen. 

 

Volcquinus filius quondam Arnoldi filii quondam Volcquini dicti Mijs de 

Amersvoert sextam partem sibi de morte dicti Volcquini sui avi 

successione advolutam in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

ex bonis dictis communiter te Laervenne Petri dicti de Langvelt filii 

quondam (dg: Pe) Godefridi dicti de Langvelt sitis in parochia de Mierle 

atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem duorum modiorum 

siliginis prenominatus quondam Volcquinus Mijs soen de Amersvoirt erga 

dictum Petrum filium quondam Godefridi de Langvelt emendo acquisierat 

atque in una quarta parte domistadii cuiusdam do[mus] siti in Busco ad 

forum inter hereditatem in qua Henricus de Aggere morabatur ex uno et 

inter hereditatem Ghisberti Lisscap ex alio tendentis retrorsum a communi 

platea ibidem ad antiquum murum opidi de Busco consistentem ibidem (dg: 

simul) cum edificiis in dicto domistadio consistentibus atque cuiusdam 

partis antiqui muri (dg: predicti) opidi de Busco predicti viginti tres 

et dimidiam pedatas continentis consistentis retro dictum domistadium 

necnon cuiusdam partis cuiusdem hereditatis viginti tres et dimidiam 

pedatas terre continentis in latitudine site retro (dg: ant) dictum 

antiquum murum tendentis a dicto antiquo muro usque ad stilos stantes 

ibidem !inter aquam ibidem fluentem #quas# (dg: quod) domistadium 

predictum cum dictis eius edificiis et partem antiqui muri atque partem 

hereditatis predictas dictus quondam Volcquinus Mijs soen de Amersvoert 

erga dictum Ghisbertum Lisscap emendo accquisierat prout in litteris 

necnon in una quarta parte (dg: domus et aree site in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem Willelmi dicti Bloceels ex uno et inter 

hereditatem Agnetis dicte Horters quam domum et aream) duodecim jugerum 

terre sitorum retro Orthen inter communem aqueductum dictum weteringe ex 

uno et inter communitatem ibidem ex alio tendentium cum uno fine ad 

quendam campum dictum Lemken Witmerijs Camp et cum reliquo fine ad 

communitatem ibidem que duodecim jugera terre dictus quondam Volcquinus 

Mijs soen de Amersvoert erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in 

litteris de vero sigillo opidi predicti plenius continetur insuperten! 

sextam partem #sibi# de morte (dg: sibi) !de morte quondam Johannis filii 

dicti quondam Volcquini Mijs soen de Amersvoert successione advolutam in 

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

Willelmi dicti #{in marginie sinistra:} Blockeels# (dg: Bolceels) ex uno 

et inter hereditatem Agnetis dicte Horters ex alio quam domum et aream 

predictam dictus quondam Johannes filius quondam Volcquini Mijs soen de 

Amersvoert erga Petrum dictum Claes soen emendo acquisierat prout in 
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litteris hereditarie supportavit Henrico filio naturali Johannis de 

Aggere ad opus sui et ad opus Amisii dicti Mijs filii quondam dicti 

Volcquini Mijs soen cum omnibus litteris predictis et jure promittens 

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

Coptiten et Becker datum sabbato post Marcelli. 

 

BP 1183 f 245v 02 za 19-01-1404. 

Jordanus van den Broec zvw Theodericus van den Broec de Rode ev Margareta 

dvw Johannes van Raffendonc droeg over aan Theodericus zvw Petrus Tielkini 

van Zeelst een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Oirschot, met 

Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit 4 lopen land, in Straten, bij 

de molen, ter plaatse gnd in die Braken, tussen Godefridus Louwers en 

Henricus zvw Johannes Smeedts enerzijds en de gemeint anderzijds, welke 

pacht wijlen Johannes van der Raffendonc gekocht had van Johannes zv 

Henricus Pennincs van Straten, en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Jordanus van den Broec filius quondam Theoderici van den Broec de Rode 

#maritus Margarete sue uxoris filie quondam Johannis de Raffendonc# 

hereditariam paccionem octo lopinorum (dg: siliginis) bone et dative 

siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradendam ex quatuor lopinatis terre sitis in Straten apud 

molendinum in loco dicto in die Braken inter hereditatem Godefridi 

Louwers et Henrici filii quondam Johannis Smeedts ex uno et (dg: h) 

communitatem ex alio quam paccionem (dg: Johannes) quondam Johannes van 

der Raffendonc erga Johannem filium Henrici Pennincs de Straten emendo 

acquisierat et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Theoderico filio quondam Petri Tielkini de Zeelst promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte. !Testes Spijerinc et Becker datum 

supra. 

 

BP 1183 f 245v 03 zo 20-01-1404. 

Theodericus gnd van Boelant zvw Theodericus Boelant droeg over aan mr 

Jacobus van Uden alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn voornoemde vader Theodericus resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder Katherina wv voornoemde Theodericus Bolant. 

 

Theodericus #dictus# de Boelant filius quondam Theoderici Boelant omnia 

et singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata sibi de 

morte dicti quondam Theoderici sui patris successione advoluta et post 

mortem Katherine sue matris relicte dicti quondam Theoderici Bolant 

successione advolvenda quocumque locorum consistentia ut dicebat 

hereditarie supportavit magistro Jacobo de Uden promittens (?dg: se) 

super omnia ratam servare et. Testes Aa et Becker datum dominica post 

Marcelli. 

 

1183 f.246r. 

 tercia post Marcelli: dinsdag 22-01-1404. 

 

BP 1183 f 246r 01 di 22-01-1404. 

Lucas nzvw hr Leonius van Scijndel priester: zijn deel in een huis en 

gebouwen die stonden op een erfgoed van wijlen Henricus Loze, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Luttel Einde, naast Reijnerus Brouwer enerzijds en 

Lijskinus {niet afgewerkt contract}. 

 

Lucas filius naturalis domini quondam Leonii de Scijndel presbitri totam 

partem et omne jus sibi competentes in domo et universis edificiis que 

steterant et consistebant in hereditate quondam Henrici Loze sita in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Einde juxta hereditatem 

Reijneri Brouwer ex uno et inter hereditatem Lijskini. 
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BP 1183 f 246r 02 di 22-01-1404. 

Destijds had Ghibo zvw Ghibo Lobbe een huis en schuur met ondergrond, tuin 

en aangelegen stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, 

tussen Metta Scoenmakers enerzijds en Reijnerus Brouwer anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Johannes zvw 

Sijmon gnd Wever gekocht van Henricus Loze. Vervolgens had voornoemde Ghibo 

dat huis en schuur met ondergronden, tuin en aangelegen stuk land 

overgedragen aan Lucas nzvw hr Leonius van Scijnle priester, waarbij 

voornoemde Ghibo een b-erfpachht behield van 3 mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Lucas aan voornoemde Ghibo beloofd had. Thans deden voornoemde 

Lucas en zijn broer Franco van Essche afstand van gebouwen, hout en andere 

goederen, die voornoemde Ghibo of anderen in de tijd dat voornoemde 

erfgoederen nog aan voornoemde Ghibo behoorden, verwijderd hadden van die 

erfgoederen. Ook deden ze afstand van het recht dat zij krachtens 

schepenvonnis van Den Bosch mbt voornoemde gebouwen, hout en andere 

verwijderde goederen hebben en ook van alle geschillen. Verder beloofden ze 

alle bouwwerken die nu erop staan of die erop gebouwd zullen worden, niet 

te zullen verwijderen, als dat ten nadele zou zijn van de levering van 

voornoemde pacht. Daarna verklaarden Ghibo Lobbe en Ghibo gnd van den Elsen 

dat voornoemde Lucas 107 Hollandse gulden heeft betaald die voornoemde 

Ghibo Lobbe bij schepenvoonnis van Den Bosch op voornoemde Lucas had 

gewonnen en dat alle achterstallige termijnen van voornoemde pacht zijn 

voldaan alsmede 3 mud rogge van Lichtmis aanstaande. Ook deden ze afstand 

van alle geschillen. Voornoemde Ghibo behoudt zijn pacht van 3 mud rogge. 

 

Notum sit universis quod cum Ghibo filius quondam Ghibonis Lobbe domum et 

horreum cum suis fundis ortum et peciam terre sibi adiacentem sitos in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

Mette Scoenmakers ex uno et inter hereditatem Reijneri Brouwer ex alio 

tendentes cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis filii quondam Sijmonis dicti Wever erga Henricum 

Loze emendo acquisuisset et cum deinde dictus Ghibo dictos domum horreum 

cum suis fundis ortum et peciam terre hereditarie supportasset Luce filio 

naturali domini quondam Leonii de Scijnle presbitri salva dicto Ghiboni 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de Busco quam 

dictus Lucas dicto Ghiboni dare et solvere promiserat ex premissis prout 

in litteris constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Lucas 

et Franco de Essche eius frater super quibuscumque edificiis et lignis et 

aliis bonis quibuscumque que dictus Ghibo aut quecumque alie persone 

tempore quo hereditates predicte ad ipsum Ghibonem pertinebant ab 

huiusmodi hereditatibus abstulerant aut amoverant aut auferri (dg: au) et 

amoveri permiserant aut procuraverant atque super jure (dg: sibi) dictis 

Luce et Franconi seu eorum alteri tam vigore sententie late coram 

scabinis in Busco occacione huiusmodi edificiorum lignorum et aliorum 

bonorum sic ablatorum et ammotorum aut alias quovis modo competente 

#atque ǂ {hier BP 1183 f 246r 03 invoegen}# (dg: ad) opus dicti !dicti 

Ghibonis hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et dictum Ghibonem aut eius bona 

occacione premissorum aut dicte sententie late numquam impetere et ab 

omni impetitione sibi exinde eveniente indempnem servare (dg: ?re) 

promiserunt insuper indivisi sub obligatione premissa quod ipsi (dg: di 

predictas! domum horreum ortum et peciam terre non deteriorabunt vel 

annullabunt seu deteriorari aut annullari procurabunt) #cuncta edificia 

in premissis consistenia et edificanda de suo fundo non amovebunt (dg: 

nec)# quod sit vel esse possit in perniciem vel nocumentum solutionis 

paccione #predicte#. Quo facto Ghibo Lobbe et Ghibo dictus (dg: Lobbe 

palam qt) van den Elsen palam (dg: quitaverunt) #recognoverunt eis per# 

dictum Lucam #fore satisfactum# de centum et septem Hollant gulden quos 

dictus Ghibo Lobbe per sententiam scabinorum #in Busco# evicerat (dg: 

aut) supra Lucam predictum atque ab omnibus arrestadiis dicto Ghiboni 

Lobbe restantibus de paccione predicta a quocumque tempore evoluto usque 
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in diem presentem atque a tribus modiis siliginis que provenient de dicta 

paccione purificationis proxime futurum #+ met stip in elke kwadrant {BP 

1183 f 246r 04 invoegen} clamans eundem quitum# promittentes (dg: dictum 

Lucam) indivisi super habita et habenda dictum Lucam (dg: de) inde non 

impetere (dg: sibi) salva dicto Ghiboni (dg: d) dicta sua paccione juxta 

continentiam litterarum inde confectarum. Testes Heijm et Spijerinc datum 

3a post Marcelli. 

 

BP 1183 f 246r 03 di 22-01-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 246r 02} ǂ. 

atque super omnibus bonis causis rebus et impetitionibus quibus 

mediantibus dicti Lucas et Franco prefatum (dg: Egi) Ghibonem et eius 

bona impetere possent seu alter eorum impetere possit a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem et super jure. 

 

BP 1183 f 246r 04 di 22-01-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 246r 02} + met stip in elke kwadrant. 

atque (dg: #super# #de) ab# omnibus (dg: cau) bonis causis rebus et 

impetitionibus quibus mediantibus dictus (dg: Lucas et N) Ghibo et Ghibo 

predictum Lucam et eius bona impetere possent seu alter eorum impetere 

possit a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem. 

 

1183 f.246v. 

 quinta post reminiscere: donderdag 28-02-1404. 

 

BP 1183 f 246v 01 do 28-02-1404. 

Ludekinus met den Ymen zvw Cristianus van Zeelst en Jacobus van Gunterslaer 

gaven uit aan Arnoldus zvw Henricus Erevarts soen van Best (1) een huis, 

tuin en stuk land, in Oirschot, in de herdgang van den Notelen, beiderzijds 

tussen Gertrudis Bloijs en haar kinderen, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan Jordanus van den Braken, (2) een 

streep lands, in Oirschot, in de herdgang van den Notelen, tussen Henricus 

van Helmont enerzijds en Albertus van Straten anderzijds, met een eind 

strekkend aan een weg, (3) een stuk beemd van wijlen Henricus Pape, in 

Oirschot, in de herdgang van den Notelen, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld 

wordt tegen een erfgoed van Henricus Leijacker; de uitgifte geschiedde voor 

(a) grondcijnzen en hoenderen, (b) een cijns aan de kerk in Oirschot, (c) 

een cijns aan hr Willelmus van Aa ridder, (d) een b-erfpacht van 12 lopen 

rogge aan de h.geest in Boxtel, (e) een b-erfpacht van 10 lopen rogge aan 

de h.geest in Oirschot, en thans voor (f) een n-erfpacht van 26 lopen 

rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, voor het 

eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405). 

 

Tradetur. 

Ludekinus met den Ymen filius quondam Cristiani de Zeelst et Jacobus de 

Gunterslaer domum et ortum et peciam terre sitos in parrochia de Oerscot 

in pastoria van den Noetelen inter hereditatem Gertrudis Bloijs et eius 

liberorum ex (dg: uno et inter he) utroque latere coadiacentem tendentes 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Jordani van den Braken item quandam strepam terre sitam in parrochia et 

pastoria predictis inter hereditatem Henrici de Helmont ex uno et inter 

hereditatem Alberti de Straten ex alio tendentem cum uno fine ad quandam 

viam atque peciam prati quondam Henrici Pape sitam in parrochia et loco 

predictis (dg: inter) et que pecia terre prati annuatim dividitur contra 

hereditatem Henrici Leijacker ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

#Arnoldo# (dg: Petro) filio quondam Henrici Erevarts soen de Best ab 

eodem hereditarie possidendos pro censibus #(dg: et pullis)# dominorum 

fundi #et pullis# exinde solvendis (dg: dandis) et pro censu eccclesie in 

Oerscot et pro censu domino Willelmo de Aa militi exinde solvendis #+ 

{Hier invoegen BP 1183 f 246v 09} dandis etc et pro hereditaria paccione 

#viginti sex lopinorum# (dg: quatuor modiorum) siliginis mensure de 
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Oerscot danda sibi ab alio purificationis et (dg: in) pro primo termino 

(dg: a) purificationis proxime futurum (dg: ultra annum) et in parrochia 

de Oerscot tradenda #ex premissis# promittentes indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes (dg: Aa et Spijerinc datum quarta post Agnetis) testes 

Heijme et Becker datum quinta post reminiscere. 

 

BP 1183 f 246v 02 do 28-02-1404. 

Petrus zvw Henricus Erevarts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Petrus filius quondam Henrici Erevarts soen prebuit er reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 246v 03 do 28-02-1404. 

(dg: hr Goeswinus van Aa ridder verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

(dg: dominus Wi Goeswinus de Aa miles prebuit et reportavit. Testes datum 

supra). 

 

BP 1183 f 246v 04 do 28-02-1404. 

Andreas. 

 

BP 1183 f 246v 05 do 28-02-1404. 

(dg: destijds had Ghisbertus Keijot zv). 

 

(dg: notum sit universis quod cum Ghisbertus Keijot filius). 

 

BP 1183 f 246v 06 do 28-02-1404. 

Godefridus zvw Ghibo Keijot zvw Godefridus Keijot verklaarde dat Ghisbertus 

Keijot zvw Henricus Keijot 1/3 deel voldaan heeft van 32 oude schilden, aan 

eerstgenoemde Godefridus beloofd door Ghibo zvw Henricus Keijot en Johannes 

gnd Prijker alias gnd van Pettelaer. De brief blijft van kracht mbt de twee 

andere derde delen. 

 

Solvit. 

Godefridus filius quondam Ghibonis Keijot filius quondam (dg: Ghibonis) 

#Godefridi# Keijot (dg: duas tercias) palam recognovit sibi per 

Ghisbertum Keijot filium quondam Henrici Keijot (dg: filium) fore 

satisfactum de tercia parte XXXII aureorum denariorum antiquorum 

communiter scilde vocatorum promissorum primodicto Godefrido a Ghibone 

Keijot filio quondam Henrici Keijot et Johanne dicto Prijker alias dicto 

de Pettelaer prout in litteris salvis dictis litteris ad alias duas 

tercias partes in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 246v 07 do 28-02-1404. 

Voornoemde Godefridus droeg 2/3 deel van voornoemd geld over aan Nijcholaus 

zvw Henricus Everaets soen. Ghibo bv eerstgenoemde Godefridus droeg zijn 

recht hierin over. 

 

Dictus Godefridus duas tercias partes dicte pecunie legitime supportavit 

Nijcholao filio quondam Henrici Everaets soen cum litteris et jure 

occacione insuper Ghibo frater primodicti (dg: He) Godefridi totum jus 

sibi competens in dictis duabus terciis partibus legitime supportavit 

dicto Nijcholao. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 246v 08 do 28-02-1404. 

De broers Johannes, Petrus en Lambertus, kvw Johannes Priker, beloofden aan 

eerstgenoemde Godefridus en zijn broer Ghibo 21 1/3 oude schild met Pasen 

over een jaar (zo 19-04-1405) te betalen. 
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Johannes Petrus et Lambertus fratres liberi quondam Johannis Priker 

promiserunt indivisi super omnia primodicto Godefrido (dg: ad opus) et 

Ghiboni suo fratri seu eorum alteri XXI aude scilde et terciam partem 

unius aude scilt vel valorem a pascha proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 246v 09 do 28-02-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 246v 01}. +. 

Et pro hereditaria paccione (dg: decem) #XII# lopinorm siliginis mense 

sancti spiritus in (dg: Bus) Bucstel atque pro hereditaria paccione decem 

(dg: duodecim) lopinorum siliginis mense sancti spiritus in Oerscot 

exinde prius de jure solvendis. 

 

1183 f.247r. 

 in crastino Agnetis: dinsdag 22-01-1404. 

 quarta post Agnetis: woensdag 23-01-1404. 

 

BP 1183 f 247r 01 di 22-01-1404. 

Johannes van den Borch droeg over aan Johannes van Goerle zvw Johannes van 

Goerle de helft van de helft van een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1a) een huis met ondergrond en 

rosmolen, in Den Bosch aan de dijk van de Vughterstraat, achter het 

voorhuis-huizinge van wijlen Henricus van Boert, tussen erfgoed van Matheus 

Rademakers enerzijds en erfgoed van wijlen Reijnerus Willems met een weg 

ertussen anderzijds, (1b) voornoemde weg die daar ligt tussen voornoemd 

erfgoed van wijlen Reijnerus enerzijds en voornoemd woonhuis van wijlen 

Henricus van Boert anderzijds, welke weg loopt vanaf de Vughterstraat 

achterwaarts tot aan het gemene water, zoals deze weg behoort bij 

voornoemde rosmolen, welk eerstgenoemd huis met ondergrond achterwaarts 

reikt tot aan het gemene water en voor tot aan ander erfgoed van wijlen 

voornoemde Henricus van Boert, (2) de osendruppen van eerstgenoemd huis 

zoals die daar thans zijn, welk helft van de erfpacht van 4 mud voornoemde 

Johannes van der Borch verworven had van voornoemde Johannes van Goerle zvw 

Johannes. Jacobus Govijen zvw Martinus gnd Cop Govijen ev Yda dv voornoemde 

Johannes van den Borch deed afstand van voornoemde helft van de helft. 

 

Johannes van den Borch medietatem medietatis hereditarie paccionis 

quatuor modiorum siliginis mensure de Busco (dg: quam paccionem Johannes 

de Goerle filius quondam Johannis de Goerle !quam paccionem Johannes de 

Goerle filius quondam Johannis de Goerle) solvende hereditarie 

purificationis de et ex quadam domo cum suo fundo ac molendino equorum 

sita in Busco ad aggerem vici Vuchtensis retro anteriorem domum 

habitationis quondam Henrici de Boert inter hereditatem Mathei Rademakers 

ex uno et hereditatem quondam Reijneri Willems quadam via interiacente ex 

alio atque ex dicta via que via ibidem sita est inter dictam hereditatem 

dicti quondam Reijneri ex uno et inter dictam domum habitationis dicti 

quondam Henrici de Boert ex alio et que via tendit a dicto vico Vuchtensi 

retrorsum ad communem aquam prout huiusmodi via ibidem sita est et ad 

dictum molendinum equorum spectare consuevit et que domus cum suo fundo 

primodicta tendit retro ad communem aquam et ante versus ad aliam 

hereditatem dicti quondam Henrici de Boert et ex stillicidiis primodicte 

domus prout primodicta domus sua stillicidia habet pro presente quam 

medietatem (dg: dicte medietatis) hereditarie paccionis quatuor modiorum 

siliginis dictus Johannes van der Borch erga Johannem de Goerle filium 

quondam Johannis de Goerle acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit #cum litteris et jure occacione# dicto Johanni de Goerle 

filio quondam Johannis promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Quo facto Jacobus Govijen filius 

quondam Martini dicti Cop Govijen #maritus legitimus Yde sue uxoris filie 

dicti Johannis van den Borch# super predicta medietate dicte medietatis 

hereditarie paccionis quatuor modiorum siliginis ad opus dicti Johannis 
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de Goerle filii Johannis hereditarie renunciavit promittens super omnia 

ratam servare. Testes Heijme et Spijrinc datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1183 f 247r 02 di 22-01-1404. 

Johannes Piecke, zijn broer Arnoldus en Johannes die Vrieze beloofden aan 

voornoemde Jacobus Govijen 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een 

jaar (ma 02-02-1405) en nog eens 1 mud rogge, Bossche maat, en 40 Hollandse 

gulden van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (di 02-02-

1406) in Den Bosch te leveren en te betalen. 

 

(dg: Johannes Pieck die Vrieze) Johannes Piecke et Arnoldus eius frater 

(dg: Jo) et Johannes die Vrieze promiserunt indivisi super omnia dicto 

Jacobo Govijen (dg: XL XL Hollant gulden comitis Willelmi seu valorem) 

unum modium siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro 

ultra annum et unum modium siliginis dicte mensure (dg: as a 

purificationis proxime futuro ultra duos) !annos atque XL Hollant gulden 

comitis Willelmi seu valorem a purificationis proxime futuro ultra duos 

annos persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 247r 03 wo 23-01-1404. 

Leonius van Erpe zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Henricus 

Screijnmaker zvw Johannes Screijnmaker een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, (dg: die Lambertus Hadewigen soen beloofd had aan Johannes 

zvw voornoemde Godefridus van Erpe, zijn zuster Theoderica en Johannes van 

Dommellen), met Lichtmis te leveren, gaande uit een hofstad in Nuland, 

tussen wijlen Rodolphus Kepken enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

Jacobus van Neijnsel ev Theoderica dvw voornoemde Godefridus deed afstand. 

 

Leonius de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco quam #dictus Leonius# (dg: 

Lambertus Hadewigen soen promiserat se daturum et soluturum Johanni filio 

dicti quondam Godefridi de Erpe Theoderice eius sorori et Johanni de 

Dommellen) #se solvendam habere dicebat hereditarie# hereditarie 

purificationis ex domistadio sito in parrochia de Nuwelant inter 

hereditatem Rodolphi quondam Kepken ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Screijnmaker filio 

quondam Johannis Screijnmaker (dg: here) promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Quo 

facto Jacobus de Neijnsel maritus et tutor legitimus Theoderice sue (dg: 

sororis f) uxoris filie dicti quondam Godefridi super dicta paccione et 

jure ad opus dicti (dg: Leonii here) Henrici hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare. Testes Walterus et Heijm datum 

quarta post Agnetis. 

 

BP 1183 f 247r 04 wo 23-01-1404. 

Anselmus zvw Goeswinus van Best zvw Johannes van Best droeg over aan 

Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode metten Brode, tbv hem en Henricus zv 

Theodericus Buc, zijn deel in een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) goederen gnd het Goed 

ter Donc, in Vessem, naast goederen gnd ter Donc behorend aan Johannes 

Spikerman, (2) een huis en tuin, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van wijlen Gerardus die Maer enerzijds en erfgoed van Henricus Rijc 

bakker anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Johannes van Best gekocht6 

had van Henricus van den Bruggen, en in achterstallige termijnen. 

 

Anselmus filius quondam Goeswini de Best filii quondam Johannis de Best 

(dg: super) #totam partem et omne jus sibi competentes in# hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex bonis dictis tGoet ter Donc sitis 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 353v 10 do 17-02-1390, verkoop van de pacht. 
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in parrochia de Vessem juxta bona dicta ter Donc spectantia ad Johannem 

Spikerman atque ex attinentiis primodictorum bonorum singulis et 

universis quocumque locorum consistentibus sive sitis atque ex domo et 

orto sitis in Busco ad aggerem Vuchtensem et inter hereditatem quondam 

Gerardi die Maer ex !alio et inter hereditatem Henrici Rijc pistoris ex 
!uno quam paccionem dictus quondam Johannes de Best erga Henricum van den 

Bruggen emendo acquisierat prout in litteris atque in universis 

arrestadiis de dicta paccione deficientibus et restantiibus a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerlaco Cnode filio quondam Gerlaci Cnode metten Brode (dg: 

et) #ad opus sui et ad opus# Henrici filio! Theoderici Buc promittens 

super omnia ratam servare. Testes Heijme et Spijerinc datum supra. 

 

1183 f.247v. 

 quarta post Agnetis: woensdag 23-01-1404. 

 

BP 1183 f 247v 01 wo 23-01-1404. 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel en Willelmus van Broechoven zvw 

Henricus van Broechoven ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus van Kessel 

maakten een erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Albertus kreeeg (1) een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van 

Boxtel, gaande uit de helft van een hoeve gnd ter Zantvort van wijlen 

Heijlwigis Aben, in Gemonde, (2) een b-erfpacht van 2 zester rogge, gaande 

uit goederen van wijlen Willelmus Aben soen, (3) een b-erfcijns van 24 

schelling geld, gaande uit een hofstad gnd des Buecers Hostat, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Borchacker, (4) een stuk land met houtwas, in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Hoelt, tussen Lambertus van Hoelt enerzijds en wijlen 

Willelmus Aben soen anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd 

die Dommel, (5) 2 stukken land van wijlen voornoemde Heijlwigis, in Boxtel, 

ter plaatse gnd Molengrave, (6) de helft van een tuin in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Coppel, waarvan de andere helft behoort aan kvw voornoemde 

Willelmus Aben soen, (7) een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Vloet?, 

naast erfgoed van de heer van Boxtel, (8) 2 morgen land en iets meer van 

wijlen voornoemde Henricus van Kessel, in Kessel, (9) 9 morgen land van 

wijlen voornoemde Henricus van Kessel, onder de vrijdom van Den Bosch, ter 

plaatse gnd Dungen, waarvan 6 morgen tezamen in een kamp en 3 morgen in een 

kamp, uit welke 9 morgen een b-erfcijns van 10 pond geld betaald moet 

worden aan het klooster van Sint-Clara in Den Bosch. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Henrici de Kessel et Willelmus de 

Broechoven filius quondam Henrici de Broechoven maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici #de Kessel# 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

bonis ad ipsos spectantibus ut dicebant mediante qua divisione 

hereditaria paccio sex modiorum siliginis mensure de Bucstel (dg: quam ex 

medietate) solvenda annuatim et hereditarie ex medietate cuiusdam mansi 

dicti ter Zantvort cum suis attinentiis quondam Heijlwigis Aben siti in 

de parrochia de Ghemonden item hereditaria paccio duorum sextariorum 

siligiinis solvenda hereditarie ex bonis quondam Willelmi Aben soen item 

hereditarius census XXIIII solidorum monete solvendus hereditarie ex 

domistadio (dg: spectante ad liberos dictos) dicto des Buecers Hostat 

sito in parrochia de Bucstel ad locum dictum Borchacker item pecia terre 

cum eius lignicrescentia sita in parrochia de Bucstel ad locum dictum die 

Hoelt inter hereditatem Lamberti de Hoelt ex uno et inter hereditatem 

quondam Willelmi Aben soen ex alio tendens cum uno fine ad aquam dictam 

die Dommel (dg: item novem jugera terre dicti quondam Henrici) item due 

pecie terre dicte quondam Heijlwigis site in parrochia de Bucstel ad 

locum dictum Molengrave item medietas cuiusdam orti siti in parrochia de 

Bucstel ad locum dictum die Coppel de quo orto reliqua medietas ad 

liberos dicti quondam Willelmi Aben soen pertinet item pecia prati sita 

in parrochia de Bucstel ad locum dictum Vlo[et?] juxta hereditatem domini 
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de Bucstel item duo jugera terre et modicum plus #dicti quondam Henrici 

de Kessel# sita in parrochia de Kessel item novem jugera terre dicti 

quondam Henrici de Kessel sita infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum Dungen quorum sex jugera simul in uno campo et tria in uno (dg: j) 

campo sita sunt in ea quantitate qua ibidem sunt situata et ex quibus 

novem jugeribus terre hereditarius census X librarum monete conventui 

sancte Clare in Busco est solvendus ut dicebant dicto Alberto cesserunt 

in partem ut alter recognovit super quibus etc promittens super omnia 

ratam servare et (dg: obligationem) dampna equaliter portare. Testes Aa 

et Spijerinc datum quarta post Agnetis. 

 

BP 1183 f 247v 02 wo 23-01-1404. 

Voornoemde Willelmus kreeg (1) een hoeve van wijlen voornoemde Henricus van 

Kessel, in Boxtel, ter plaatse gnd Luijssel, (2) 3 stukken land van wijlen 

voornoemde Henricus in Boxtel, ter plaatse gnd Luijssel, die Lambertus van 

Luijssel en Johannes Hadewigen soen verworven hadden van voornoemde 

Willelmus van Broechoven, (3) een beemd, gnd Herts Mortel, van wijlen 

voornoemde Henricus, in Boxtel, ter plaatse gnd Lennenshovel, (4) een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die Elizabeth Maes betaalde aan wijlen 

voornoemde Henricus, gaande uit een hofstad in Boxtel, ter plaatse gnd 

Borchacker, (5) een b-erfcijns van 55 schelling, die Willelmus Steenwech 

betaalde aan wijlen voornoemde Henricus in zodanig geld waarin voornoemde 

Willelmus die cijns moet betalen, (6) 1 morgen land van wijlen voornoemde 

Henricus, in Gewande, ter plaatse gnd die Wert, met de grondcijnzen die uit 

voornoemde goederen moeten worden betaald. 

 

Et mediante qua divisione quidam mansus dicti quondam Henrici de Kessel 

situs in parrochia de Bucstel ad locum dictum Luijssel cum suis 

attinentiis universis item tres pecie terre #dicti quondam Henrici# site 

in parrochia (dg: de) et loco predictis quas tres pecias terre Lambertus 

de Luijssel et Johannes Hadewigen soen erga dictum Willelmum de 

Broechoven acquisierant ut dicebant item quoddam pratum dictum Herts 

Mortel dicti quondam Henrici situm in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum Lennenshovel item hereditarius census XL solidorum monete (dg: 

solvendus ex) quem Elizabeth Maes dicto quondam Henrico solvere consuet 

ex domistadio sito in parrochia de Bucstel ad locum dictum Borchacker 

item hereditarius census LV solidorum (dg: antique pecunie) quem 

Willelmus Steenwech dicto quondam Henrico solvere consuet in tali moneta 

qua idem Willelmus huiusmodi censum solvere tenebatur item unum juger 

terre #dicti quondam Henrici# situm in Gewanden (dg: extra m) ad locum 

dictum die Wert simul cum (dg: oneribus ex) censibus dominorum fundi ex 

premissis solvendis ut dicebant dicto Willelmo cesserunt in partem ut 

alter recognovit super quibus et jure promittens super omnia ratam !et 

dampna equaliter portare tali annexa conditione quod dictus Albertus ex 

premissis novem jugeribus terre solvet annuatim dictum censum X librarum 

conventui sancte Clare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 247v 03 wo 23-01-1404. 

Onduidelijk. 

 

Nota. Isti dividentes promiserunt ante bene ?firmare et postquam signatum 

fuerit ?vel voluerunt dare. 

 

1183 f.248r. 

 geen datum. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1183 f.248v. 

 geen datum. 
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Een onbeschreven bladzijde. 

 

1183 f.249r. 

 in profesto conversionis Pauli: donderdag 24-01-1404. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 

BP 1183 f 249r 01 do 24-01-1404. 

Sijmon zvw Petrus Zibben soen verkocht aan Margareta dvw Henricus Haen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Hilvarenbeek 

te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Hilvarenbeek, ter plaatse gnd 

Slibbroek, tussen Metta Vogels enerzijds en een gemene weg anderzijds. De 

brief overhandigen aan haar of aan Hilla wv Johannes Vucht. 

 

Sijmon filius quondam Petri Zibben soen hereditarie vendidit Margarete 

filie quondam Henrici Haen hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Andree et in (dg: Busco trad) 

Hildwarenbeke tradendam ex domo et orto sitis in parrochia de 

Hildwarenbeke ad locum dictum Slibbroec inter hereditatem Mette Vogels ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et (dg: alter) 

sufficientem facere. Testes Spijerinc et Becker datum (dg: quinta post 

Agnetis) #in profesto conversionis Pauli#. Tradetur littera sibi vel 

Hille relicte Johannis Vucht. 

 

BP 1183 f 249r 02 do 06-03-1404. 

Vooornoemde Sijmon verkocht aan voornoemde Margareta een n-erfpacht van 1 

mud rogge, gaande uit (1) voornoemde goederen die al belast zijn met de 

b-erfpacht van 1 mud rogge, (2) een akker lands, gnd den Elsacker, in 

Hilvarenbeek, tussen Johannes Pelser enerzijds en Willelmus zvw Henricus 

Hagen anderzijds. Beide brieven overhandigen aan haar of aan voornoemde 

Hilla wv Johannes Vucht. 

 

{Ertussen geschreven}. Tradentur ambe sibi vel Hille predicte. 

Dictus Sijmon hereditarie vendidit dicte Margarete hereditariam paccionem 

unius modii siliginis ex premissis et ex agro terre (dg: si) dicto den 

(dg: Elsbroec) #Elsacker# sito in dicta parrochia inter hereditatem 

Johannis Pelser ex uno et inter hereditatem Willelmi filii quondam 

Henrici Hagen ex alio promittens ut supra excepta dicta paccione unius 

modii siliginis ex dictis domo et orto solvenda et sufficientem facere. 

Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 249r 03 do 24-01-1404. 

Johannes Willems soen van Goirle beloofde aan Henricus Peijman 62 nieuwe 

Gelderse gulden en 5 Gentse nobel of de waarde met Sint-Andreas aanstaande 

(zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Johannes Willems soen de Goirle promisit super omnia Henrico Peijman LXII 

novos Gelre gulden et quinque Gentsche nobel vel valorem ad Andree 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 249r 04 do 24-01-1404. 

Henricus zvw Henricus van Zanbeke maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 10 schelling geld, een b-erfcijns van 1 oude groot en een 

b-erfcijns van 18 penning gemeen paijment, welke cijnzen Gerardus van Aa 

aan hem moet betalen. 

 

-. 

Henricus filius quondam Henrici de Zanbeke hereditarium censum X 

#solidorum# (dg: librarum) monete et hereditarium censum unius grossi 

antiqui et hereditarium censum XVIII denariorum communis pagamenti quos 

census Gerardus de Aa sibi tenetur annuatim ut dicebat monuit de 3 annis. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 249r 05 do 24-01-1404. 

Henricus zvw Godefridus van den Hoeven verkocht aan Cristianus zvw 

Cristianus Albrechts soen van den Berghe een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 2 

hont land, in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Elizabeth Hardsteen 

enerzijds en Johannes van Geffen anderzijds, (2) 1 zesterzaad land, in 

Geffen, ter plaatse gnd Geffenre Velt, tussen Johannes Dapper enerzijds en 

mr Johannes van Zelant anderzijds, (3) ½ zester land aldaar, tussen 

voornoemde mr Johannes enerzijds en Theodericuss van Os anderzijds, (4) ½ 

morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd in den Auden Polre, tussen 

Goeswinus Model zv Bertoldus enerzijds en Laurencius van Megen anderzijds, 

belast met waterlaten en sloten. 

 

-. 

Henricus filius quondam Godefridi van den Hoeven hereditarie vendidit 

Cristiano filio quondam Cristiani Albrechts soen van den Berghe (dg: ab 

eodem) hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: pur) Remigii et in Busco tradendam ex duobus 

hont terre sitis in parrochia de Geffen ad locum dictum die Vrede inter 

hereditatem Elizabeth Hardsteen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Geffen ex alio atque ex sextariata terre sita in parrochia predicta ad 

locum dictum Geffenre Velt inter hereditatem Johannis Dapper ex uno et 

inter hereditatem magistri Johannis de Zelant ex alio item ex dimidia 

sextariata terre sita ibidem inter hereditatem magistri Johannis 

#predicti# ex uno et inter hereditatem Theoderici de Os ex alio atque ex 

dimidio jugere terre sito in parrochia de Nuwelant ad locum dictum #in 

den# (dg: den) Auden Polre inter hereditatem Goeswini Model filii 

Bertoldi ex uno et inter hereditatem Laurencii de Megen ex alio (dg: 

atque ex dimidio jugere terre sito in parrochia de Nuwe) ut dicebat 

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

aliam obligationem deponere exceptis aqueductibus et fossatis ad premissa 

spectantibus et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 249r 06 do 24-01-1404. 

Emondus Wouters soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Emondus Wouters soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 249r 07 do 24-01-1404. 

Johannes van Gewanden droeg over aan Gerardus Wael, tbv Albertus Wael, een 

b-erfcijns van 9 pond 10 schelling geld, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, welke cijns Johannes van Eijcke leerbewerker gekocht had van 

Henricus Ghisel en welke cijns voornoemde Johannes van Ghewanden gekocht 

had van Willelmus zvw voornoemde Johannes van Eijcke. 

 

Johannes de Gewanden hereditarium censum novem librarum et X solidorum 

monete solvendum hereditarie Remigii confessoris quem censum Johannes de 

Eijcke frunitor erga Henricum Ghisel emendo acquisierat et quem censum 

dictus Johannes de Ghewanden erga Willelmum filium dicti quondam Johannis 

de #Eijcke# (dg: Gewanden) emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo Wael (dg: filio quondam Ghibonis Wael) 

#ad opus Alberti Wael# cum litteris et aliis et jure (dg: promittens 

super o) et cum omnibus arrestadiis promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Aa et 

Becker datum (dg: quinta post Agnetis) in profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1183 f 249r 08 do 24-01-1404. 

Theodericus van Hoculem zvw Hartmannus van Bakel droeg over aan zijn 
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dochter Heijlwigis zijn vruchtgebruik in de helft van een kamer met 

ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de 

poort, tussen erfgoed van hr Rodolphus Rover priester emerzijds en erfgoed 

van Conrardus Straetmmaker anderzijds, strekkend vanaf de straat tot aan de 

plaats gnd Muntelken, welke kamer met ondergrond voornoemde Theodericus van 

Hoculem in cijns verkregen7 had van Theodericus van Rode snijder en zijn 

dochter Heijlwigis. 

 

Theodericus de Hoculem filius quondam Hartmanni de Bakel usufructum sibi 

competentem in medietate cuiusdam camere cum suo fundo site in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis extra portam ibidem inter hereditatem domini 

Rodolphi Rover presbitri ex uno et inter hereditatem Conrardi 

Straetmmaker ex alio tendentis a platea ibidem ad locum dictum Muntelken 

quam cameram cum suo fundo dictus Theodericus de Hoculem erga Theodericum 

de Rode sartorem et Heijlwigem eius filiam ad censum acquisierat prout 

(dg: in litteris hereditarie) #dicebat# supportavit Heijlwigi filie dicti 

Theoderici de Hoculem promittens super omnia ratam servare. Testes Aa et 

Becker datum in crastino Pauli. 

 

BP 1183 f 249r 09 do 24-01-1404. 

Voornoemde Heijlwigis droeg voornoemde helft over aan Johannes van Dijest 

zvw Johannes van Dijest. Lasten worden afgehandeld, uitgezonderd de cijnzen 

in de brief vermeld. 

 

Dicta Heijlwigis cum tutore dictam medietatem cum eius fundo hereditarie 

supportavit Johanni de Dijest filio quondam Johannis de Dijest 

supportavit cum litteris et jure occacione promittens! cum tutore et 

dictus Theodericus eius pater indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti Theoderici de 

Hoculem et suorum heredum deponere exceptis censibus in dictis litteris 

contentis. 

 

1183 f.249v. 

 in profesto conversionis Pauli: donderdag 24-01-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis januarii die XXIIII: donderdag 24-01-1404. 

 

BP 1183 f 249v 01 do 24-01-1404. 

Rutgherus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen van Scijnle verkocht aan 

Jacobus Kesselman een n-erfcijns van 40 schelling geld, gaande uit een 

huis, tuin en aangelegen stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel 

Eijnde, tussen Rijcoldus Willems soen enerzijds en Elizabeth Nuwerts 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 6 schelling aan de kerk van 

Rosmalen en een b-erfpacht van 6 lopen rogge aan kv Margareta van Gherwen. 

 

Rutgherus filius quondam Willelmi Veren Hadewigen soen de Scijnle 

hereditarie vendidit Jacobo (dg: Kess) Kesselman hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie ex (dg: pecia t) domo et orto et 

pecia terre sibi adiacente sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Luttel Eijnde inter hereditatem Rijcoldi Willems soen ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Nuwerts ex alio ut dicebat promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

hereditario censu sex solidorum ecclesie de Roesmalen et hereditaria 

paccione sex lopinorum (dg: s) siliginis (dg: mensure) liberis Margarete 

de Gherwen exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et 

Becker datum (dg: quinta post Agnetis) in profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1183 f 249v 02 do 24-01-1404. 

Hermannus Scuwinc zvw Henricus zvw Hermannus Scuwinc verkocht aan zijn 

broer Johannes Wonder zvw voornoemde Henricus een n-erfpacht van ½ mud 

                         
7 Zie ← BP 1177 f 140v 08 vr 22-07-1384, uitgifte van de kamer voor de cijns. 
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rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 02-02-1405), gaande uit 1 morgen land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Vliedert, tussen wijlen Theodericus Losscart enerzijds en 

Katherina mv voornoemde verkoper anderzijds. 

 

-. 

Hermannus Scuwinc filius quondam Henrici fiilii quondam Hermanni Scuwinc 

hereditarie vendidit Johanni Wonder suo fratri filio dicti quondam 

Henrici hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex uno 

jugere terre dicti venditoris sito in (dg: p) loco dicto die Vliedert in 

parrochia de Roesmalen inter hereditatem quondam Theoderici Losscart ex 

uno et inter hereditatem Katherine matris dicti venditoris (dg: prout) ex 

alio #ut dicebat# promittens super !super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Spijerinc et 

Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 249v 03 do 24-01-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (za 

02-02-1404), met 27 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, eventuele 

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

in de kamer in aanwezigheid van Arnoldus Rover, Marselius Broc en Johannes 

Jonge. 

 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

(dg: LV) XXVII novis Gelre gulden vel valorem et cum arrestadiis si que 

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

anno (dg: XV) CCCCmo quarto mensis januarii die XXIIII hora vesperarum 

presentibus Arnoldo Rover Marselio Broc et Johanne Jonge. 

 

BP 1183 f 249v 04 do 24-01-1404. 

Petrus Otten soen ev Metta dvw Godefridus van den Kolke verkocht aan 

Johannes Hals zv Johannes Hals, Johannes van Zoemeren zvw Tielmannus van 

Engelant en Johannes Pels zv Gerardus Pels, ½ morgen land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Vrede, tussen erfgoed van de kerk van Rosmalen enerzijds en 

Theodericus Tolinc anderzijds, belast met een dijk ter plaatse gnd 

Kepkensdonc, waterlaten en sloten. De brief overhandigen aan Johannes Hals. 

 

Petrus Otten soen maritus et tutor legitimus (dg: M) Mette sue uxoris 

filie quondam Godefridi van den Kolke dimidium juger terre situm in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum die Vrede inter hereditatem 

ecclesie de Roesmalen ex uno et inter hereditatem Theoderici Tolinc ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita !sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni Hals filio Johannis Hals Johanni de Zoemeren filio 

quondam Tielmanni de Engelant et Johanni Pels filio (dg: quondam) Gerardi 

Pels promittens super omnnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

(dg: a) aggere ad ipsum spectante sito ad locum dictum Kepkensdonc et 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus ut dicebat. Testes 

datum supra. Tradetur Johanni Hals. 

 

BP 1183 f 249v 05 do 24-01-1404. 

Herbertus Hals verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Herbertus Hals prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 249v 06 .. 05-04-1594. 

De consensu et expressa voluntate Catherine relicte quondam Reijneri Loden 

soen presens littera est cancellata et per Henricum de Ruerm..g..s dictum 
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censum duarum librarum esse d.. redemptum. Actum quinta aprilis XVc XCIIII. 

 

BP 1183 f 249v 07 do 24-01-1404. 

Gheerburgis Corvers en haar natuurlijke kinderen Engbertus en Gerardus, bij 

haar verwekt door wijlen Johannes Snel van Hees, verkochten aan Philippus 

Boden soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit ¾ deel8 in een huis en 

erf van wijlen Gerardus van Hees smid, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, naast de Zwengelbrug, tussen het gemene water enerzijds en 

erfgoed van Theodericus Hebben anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes van Geldorp schoenmaker, reeds 

belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 18 schelling 9 penning 

gemeen paijment. 

 

Gheerburgis Corvers #cum tutore# Engbertus et Gerardus eius pueri 

naturales ab ea et Johanne quondam Snel de Hees pariter geniti 

hereditarie vendiderunt Philippo Boden soen hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex tribus quartis partibus ad dictos venditores spectantibus in 

domo et area quondam Gerardi (dg: de) de Hees fabri sita in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis contigue juxta pontem dictum Zwengelbrugge inter 

(dg: dictum vicum ex u) communem aquam ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Hebben ex alio tendente a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Johannis de Geldorp sutoris ut dicebant promitteutes cum 

tutore indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu XVIII solidorum 

et IX denariorum communis pagamenti exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 249v 08 do 24-01-1404. 

Gerardus van Berze zvw Gerardus van Berze droeg over aan mr Johannes van 

Best 18 Gentse nobel, aan hem beloofd door Heijlwigis wv Henricus Scilder, 

met adiusticatie. 

 

Gerardus de Berze filius quondam Gerardi de Berze XVIII Gentsche nobel 

promissos sibi ab Heijlwige (dg: sue) relicta quondam Henrici Scilder 

prout in litteris legitime supportavit magistro Johanni de Best cum 

litteris et jure et cum adiusticatione sibi facta. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 249v 09 do 24-01-1404. 

Johannes zvw Theodericus Jans Moelneers soen beloofde aan Johannes van 

Zanbeke linnenwever 11 Engelse nobel of de waarde met H.Maria-Geboorte 

aanstaande (ma 08-09-1404) te betalen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici Jans Moelneers soen promisit super 

omnia Johanni de Zanbeke textori lineorum XI Engels nobel vel valorem ad 

festum nativitatis Marie proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.250r. 

 in profesto conversionis Pauli: donderdag 24-01-1404. 

 

BP 1183 f 250r 01 do 24-01-1404. 

Agnes en Nijcholaus, kv Henricus van Goderheile verwer, beloofden aan 

Arnoldus Hoernken geduurende 3 jaar elk jaar met Kerstmis 12 oude schilden 

of de waarde te betalen, voor het eerst met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

                         
8 Zie ← BP 1181 p 319r 06 do 06-03-1399 en zie ← BP 1181 p 318v 02 di 08-04-1399, Gerardus en 
Engbertus en hun zusters Aleijdis en Hilla hadden ieder ¼ deel van het huis. Zie ← BP 1182 p 

980v 03 wo 20-09-1402, het deel van Aleijdis werd verkocht aan haar moeder Gerbrugis Corvers. 

Zie ← BP 1183 f 041r 06 di 06-02-1403, Het deel van Hilla was aan Theodericus die Leeuwe zvw 

Herbertus Poeldonc verkocht. 
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1404). 

 

-. 

Agnes (dg: f r) et Nijcholaus liberi (dg: q) Henrici de Goderheile 

tinctoris promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Arnoldo Hoernken ad spacium trium annorum proxime futurorum quolibet 

dictorum trium annorum XII aude scilde Francie vel valorem (dg: et pro 

primo termino) nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini 

proxime futurum. Testes Aa et Becker datum (dg: quinta post Agnetis) in 

profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1183 f 250r 02 do 24-01-1404. 

Hermannus Moelner zvw Arnoldus Moelner verkocht aan Henricus van den 

Bruggen van Helvoert verwer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd, 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Rijdonc, tussen Jacobus zv Willelmus 

Hadewigen soen enerzijds en Ludolphus Buc van Boemel anderzijds, (2) 4 

bunder land in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Arnoldus 

Houtappel enerzijds en erfg vw hr Willelmus Custer priester anderzijds, 

reeds belast met (1) hertogencijnzen, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

paijment, (3) een b-erfpacht van 4 mud rogge. 

 

Hermannus Moelner filius quondam Arnoldi Moelner (dg: de) hereditarie 

vendidit Henrico van den Bruggen de Helvoert tinctori hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

(dg: purificationis et p) Remigii et in Busco tradendam ex uno bonario 

prati sito in parrochia de Oesterwijck ad locum dictum Rijdonc inter 

hereditatem Jacobi filii (dg: quon) Willelmi Hadewigen soen ex uno et 

inter hereditatem Ludolphi Buc de Boemel ex alio atque ex (dg: uno 

bonario prati) quatuor bonariis terre sitis in dicta parrochia ad locum 

dictum Udenhout inter hereditatem Arnoldi Houtappel ex uno et inter 

hereditatem heredum domini quondam Willelmi Custer presbitri ex alio 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus (dg: dominorum fundi) #domini ducis# ex 

premissis et hereditario censu XL solidorum pagamenti et hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. {In margine sinistra een 

verticale streep, waarnaast ruimte onbeschreven is gelaten}. 

 

BP 1183 f 250r 03 do 24-01-1404. 

Johannes die Rademaker van Oesterwijck verkocht aan Johannes van Kets van 

Berkel een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Oisterwijk te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1405), gaande 

uit 4 lopen land, onder de vrijheid van Oisterwijk, tussen erfgoed van de 

h.geest in Oisterwijk enerzijds en Hilla van den Amervoirt en haar kinderen 

anderzijds. 

 

(dg: Henricus) Johannes die Rademaker de Oesterwijck hereditarie vendidit 

Johanni de Kets #de Berkel# hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Oesterwijck 

tradendam ex quatuor lopinatis terre sitis (dg: in p) infra libertatem de 

Oesterwijck inter hereditatem mense sancti spiritus in Oesterwijck ex uno 

et inter hereditatem Hille van den Amervoirt et eius liberorum ex alio ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 250r 04 do 24-01-1404. 

Henricus zv Thomas Comans van Knechsel droeg over aan Arnoldus zvw Arnoldus 

Raven (1) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

moeder Elizabeth resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn  
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voornoemde vader Thomas, (2) alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn zuster Lana dv voornoemde Thomas. Elizabeth dv 

voornoemde Henricus deed afstand. Voornoemde Henricus beloofde dat zijn 

minderjariige dochter Agnes, zodra ze meerderjariig is, afstand zal doen. 

 

Henricus filius (dg: quondam) Thome Comans de Knechsel omnia et singula 

bona sibi de morte quondam Elizabeth sue matris successione advoluta et 

post mortem dicti Thome sui patris successone advolvenda atque omnia et 

singula bona sibi de morte quondam Lane sue sororis filie dicti Thome 

successione advoluta (dg: atque omnia et singula bona) ut dicebat 

hereditarie supportavit Arnoldo filio quondam Arnoldi Raven promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere ex parte sui. Quo facto 

Elizabeth filia dicti Henrici cum tutore super premissis et jure ad opus 

dicti Arnoldi hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare promisit insuper dictus Henricus quod ipse Agnetem eius filiam 

quamcito ad annos pervenerit (dg: dictus Henricus omnia et singula bona 

Theoderico filio dicti Thome) super premissis et jure ad opus dicti 

Arnoldi faciet renunciare. Testes Spijerinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 250r 05 do 24-01-1404. 

Voornoemde Henricus zv Thomas Comans van Knechsel droeg over aan voornoemde 

Arnoldus zvw Arnoldus Raven alle goederenm die aan Theodericus zv 

voornoemde Thomas !moeten komen na overlijden van !wijlen zijn ouders, welke 

goederen voornoemde Henricus verworven had van zijn voornoemde broer 

Theodericus. Voornoemde Elizabeth deed afstand. Voornoemde Henricus 

beloofde als hierboven. 

 

Dictus Henricus omnia et singula bona que Theoderico filio dicti Thome de 

morte suorum !quondam parentum fuerant advolvenda! quocumque locorum 

consistentia sive sita (dg: ut dicebat here) que bona dictus Henricus 

erga dictum Theodericum suum (dg: prm) fratrem acquisierat ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Arnoldo promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facta! dicta Elizabeth 

cum tutore renunciavit ut supra promisit insuper dictus Henricus ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 250r 06 do 24-01-1404. 

Hubertus zvw Henricus Louwer droeg over aan zijn broer Nijcholaus gnd Coel 

zvw voornoemde Henricus louwer een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

die Brake, beiderzijds tussen erfgoed van de abdij van Berne, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Andreas Jans soen, 

welk stuk land voornoemde Hubertus in pacht verkregen had van Ludovicus 

Carper zvw Gerardus Carper. 

 

-. 

Hubertus filius quondam Henrici Louwer peciam terre sitam in parrochia de 

Berlikem ad locum dictum die Brake inter hereditatem conventus de Berna 

ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine ad communem plateam 

et cum reliquo fine ad hereditatem Andree Jans soen quam peciam terre 

dictus Hubertus erga Ludovicum Carper filium quondam Gerardi Carper ad 

(dg: censum) #pactum# acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao dicto Coel suo fratri filio dicti quondam Henrici 

louwer cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes datum supra. 

 

1183 f.250v. 

 in profesto conversionis Pauli: donderdag 24-01-1404. 

 

BP 1183 f 250v 01 do 24-01-1404. 

Mechtildis wv Henricus Aben, zijn zoon Goeswinus en Matheus de jongere zvw 
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Henricus Posteel ev Elizabeth dv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus 

gaven uit aan Walterus Fijen soen van Gemonden een kamp, in Gemonde, in de 

dingbank van Boxtel, tussen Aleijdis Coenen enerzijds en een gemene weg en 

erfoed gnd Doetvenne anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Speelhovel en met het andere eind aan Elizabeth dv Johannes van Gemonden; 

de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfpacht van ½ mud rogge aan de heer 

van Boxtel, (2) een cijns aan voornoemde heer van Boxtel, en thans voor (3) 

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). 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici Aben cum #tutore# Goeswinus eius 

filius et Matheus junior filius quondam Henrici Posteel maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dictorum Mechtildis et quondam 

Henrici quendam campum situm in parrochia de Gemonden in jurisdictione de 

Bucstel inter hereditatem Aleijdis Coenen ex uno et inter communem 

plateam et hereditatem dictam Doetvenne ex alio tendentem cum uno fine ad 

locum dictum Speelhovel et cum reliquo fine ad hereditatem Elizabeth 

filie Johannis de Gemonden ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum 

Waltero Fijen soen de Gemonden ab eodem hereditarie possidendum pro (dg: 

quatuor grossis antiquis et pro hereditaria paccione) pro hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis domino de Bucstel et pro censu (dg: di) 

eidem domino de Bucstel exinde prius solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco 

danda (dg: sibi a) dicte Mechtildi integraliter ad eius vitam et post 

eius decessum dictis eius liberis hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda 

ex premissis promittentes (dg: super) cum tutore indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Spijerinc et Becker datum (dg: quinta post Agnetis) in 

profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1183 f 250v 02 do 24-01-1404. 

Voornoemde Walterus beloofde aan voornoemde Goeswinus en Matheus 94½ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Andreas 

aanstaande (zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dictis (dg: Mech) Goeswino et (dg: 

Mechtildi) #Matheo# XCIIII et dimidium Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem (dg: ad purificationis proxime fut) ad Andree 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 250v 03 do 24-01-1404. 

Henricus Vilt alias gnd van Rucvenne verkocht aan Arnoldus Grotart de helft 

van alle beesten, die voornoemde Henricus en Henricus Lemmens soen van 

Hijntham samen hebben, waarvan de andere helft behoort aan voornoemde 

Henricus Lemmens. Voornoemde Henricus zal voornoemde helft en het 

nageslacht daarvan van voornoemde Arnoldus te schattingsrecht houden. Nadat 

voornoemde Arnoldus hiervan 21 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

ontvangen zal hebben, zal voornoemde helft voor één helft van voornoemde 

Arnoldus zijn en voor de andere helft van voornoemde Henricus. 

 

Henricus Vilt (dg: f) alias dictus de Rucvenne medietatem (dg: quatuor 

equorum quinque vaccarum) omnium bestiarum (dg: consistentium supra 

mansum in .) quas dictus Henricus et Henricus Lemmens soen van (dg: den) 

Hijntham simul habent (dg: ad) de quibus reliqua medietas ad dictum 

Henricum Lemmens pertinet ut dicebat legitime vendidit Arnoldo Grotart 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa 

conditione quod dictus Henricus dictam medietatem et omnes inde 

provenienda tenebit a dicto Arnoldo ad jus stabilitionis et postquam 

dictus Arnoldus de premissis et inde proveniendis perceperit XXI novos 

Gelre gulden vel valorem extunc dicta medietas et omnes inde provenienda 
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erunt mediatim dicti Arnoldi et mediatim dicti Henrici. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 250v 04 do 24-01-1404. 

Willelmus van Bakel zvw Willelmus van Bakel en Leonardus gnd Ledeken zvw 

Henricus gnd Jonge Heijn beloofden aan Johannes nzvw hr Adam investiet van 

Den Bosch gedurende 3 jaar, elk jaar met Sint-Martinus, 24 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde te betalen, 6 morgen land van voornoemde Johannes, in 

Alem, ter plaatse gnd Alemsche Broec, in het laatste van de 3 jaar niet te 

zullen bezaaien en dat alle dijken, waterlaten en sluizen te onderhouden 

wat het oude werk betreft. Zou er enig nieuw werk zijn, dan zullen de 

schuldenaars dat doen voor rekening van voornoemde Johannes, in mindering 

van voornoemd geld. 

 

Willelmus de Bakel filius quondam Willelmi de Bakel et Leonardus dictus 

Ledeken filius quondam Henrici dicti Jonge Heijn promiserunt indivisi 

super omnnia se daturos et soluturos Johanni filio naturali domini 

quondam Ade investiti de Busco ad spacium trium annorum #proxime 

futurorum quolibet dictorum trium# XXIIII novos Gelre gulden vel valorem 

Martini et quod ipsi sex jugera terre dicti Johannis sita in parrochia de 

Alem ad locum dictum Alemsche Broec ultimo dictorum trium annorum non 

seminabunt et quod ipsi omnes aggeres (dg: et universa oner) aqueductus 

fossata et slusas ad premissa spectantes dicto spacio pendente in bona 

dispostione observabunt ab omni opere antiquo quod dicto Johanni dampna 

exinde non eveniant (dg: a) et si dicto spacio pendente in premissis 

aliquid novi operis (dg: f) invenitur illud dicti debitores facient aut 

fieri procurabunt expensis dicti Johannis in defalcationem pecunie 

predicte. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 250v 05 do 24-01-1404. 

Arnoldus van den Goer gemachtigd door zijn natuurlijke dochter Enghelberna 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen vervreemdingen en bezwaringen gedaan 

door Everardus, Amisius en Ludovicus, kvw Amisius gnd Mijs Scoenmaker van 

Lijeshout, Arnoldus Blake, en Johannes, Henricus, Nijcholaus en Heijlwigis, 

kvw Ulricus van Lijeshout met hun goederen. 

 

Arnoldus van den Goer potens factus ab Enghelberna sua filia naturali 

omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes factas per 

Everardum Amisium et Ludovicum liberos quondam Amisii dicti Mijs 

Scoenmaker de Lijeshout (dg: ..) et per Arnoldum Blake et per Johannem 

#et# Henricum (dg: lib) #Nijcholaum# et Heijlwigem liberos quondam Ulrici 

de Lijeshout (dg: sue) seu per eorum alterum cum quibuscumque bonis eorum 

seu alterius eorundem calumpniavit. Testes Heijme et Spijerinc datum 

supra. 

 

 


