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Bosch’ Protocol jaar 1404 04. 2 

 

 

1183 f.276r. 

 sabbato post reminiscere: zaterdag 01-03-1404. 

 

BP 1183 f 276r 01 vr 29-02-1404. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van Strathen droeg over aan 

zijn broer Johannes van Audenhoven zvw voornoemde Johannes Lijrincs van 

Straten (1) een stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen 

Heijlwigis Moijen enerzijds en Jordanus Brant anderzijds, met een eind 

strekkend aan Jordanus die Cromme en met het andere eind aan voornoemde 

Johannes van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs, (2) een tuin, in Oirschot, 

in de herdgang van Straten, tussen voornoemde Johannes van Audenhoven zvw 

Johannes Lijrincs enerzijds en wijlen Johannes Calengijart anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene weg. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijrincs de Strathen 

peciam terre sitam in parrochia Oerscot in pastoria de Strathen inter 

hereditatem Heijlwigis Moijen ex uno et hereditatem Jordani Brant ex alio 

tendentem cum uno !ad hereditatem Jordani die Cromme et cum reliquo fine 

ad hereditatem Johannis de Audenhoven filii quondam Johannis Lijrincs de 

Straten (dg: ut dicebat hereditarie v) item quendam ortum situm in 

parrochia et pastoria predictis inter hereditatem dicti Johannis de 

Audenhoven filii quondam Johannis Lijrincs ex uno et hereditatem (dg: 

Johannis C) quondam Johannis Calengijart ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem plateam ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de 

Audenhoven filio dicti quondam Johannis Lijrincs suo fratri promittens 

super omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 276r 02 vr 29-02-1404. 

Voornoemde Johannes van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van Strathen droeg 

over aan zijn broer Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van 

Straten de helft die aan eerstgenoemde Johannes behoort in een stuk land, 

in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Agnes Paelscots enerzijds 

en voornoemde Henricus van Audenhoven anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene weg en met het andere eind aan Lucia van den Venne, welk stuk 

land aan eerstgenoemde Johannes van Audenhoven en zijn broer Henricus 

gekomen was na overlijden van hun voornoemde vader Johannes. Arnoldus Bac 

zvw Henricus Bac deed afstand. 

 

Dictus Johannes de Audenhoven filius quondam Johannis Lijrincs de 

Strathen medietatem (dg: ad) quam ad se spectare dicebat in pecia terre 

sita in parrochia de Oerscot in pastoria de Strathen inter hereditatem 

(dg: Willelmi Huber Huper) Agnetis Paelscots ex uno et hereditatem 

Henrici de Audenhoven filii quondam Johannis Lijrincs de Straten ex alio 

tendente cum uno fine ad communem platheam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Lucie van den Venne et quam peciam terre primodicto Johanni 

de Audenhoven et Henrico suo fratri de morte dicti quondam Johannis eorum 

patris successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit dicto 

(dg: Johanni) Henrico de Audenhoven suo fratri promittens super omnia 

(df: ratam servare) #warandiam# et obligationem ex parte sui in dicta 

medietate existentem deponere. Quo facto Arnoldus Bac filius quondam 

Henrici Bac super dicta medietate et jure ad opus dicti (dg: Johannis) 

#Henrici# de Audenhoven filii quondam Johannis Lijrinc renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 276r 03 vr 29-02-1404. 

Johannes van Audenhoven zvw Johannes Lijrincs van Strathen beloofde aan 

zijn broer Henricus 28 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met 
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Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1404) te betalen. 

 

Johannes de Audenhoven filius quondam Johannis Lijrincs de Strathen 

promisit super omnia Henrico suo fratri XXVIII novos Gelre gulden seu 

valorem ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 276r 04 vr 29-02-1404. 

Rogerus gnd Rogier van Geldrop zvw hr Philippus eertijds heer van Geldrop 

ridder machtigde Gherlacus Lucas soen te manen, te heffen en te ontvangen 

etc. 

 

Rogerus dictus Rogier de Geldrop filius quondam domini Philippi de 
!domini olim de Geldrop militis dedit Gherlaco Lucas soen potestatem 

monendi levandi et recipiendi et via juris assequendi etc ad 

revocationem. Testes Rover et Sp Coptiten datum supra. 

 

BP 1183 f 276r 05 vr 29-02-1404. 

Elizabeth wv Willelmus zvw Arnoldus van Hees: haar vruchtgebruik in een 

huis en hofstad, met dijken, in Lith, tussen Arnoldus Noijden Peters soen 

enerzijds en Arnoldus Noude Brant anderzijds, welk huis en hofstad wijlen 

voornoemde Willelmus verworven had van Johannes Wert zvw Henricus Wert 

{niet afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth relicta quondam Willelmi filii quondam Arnoldi de Hees cum 

tutore usufructum sibi competentem in domo et domistadio #cum suis 

aggeribus# (dg: cum suis aggeribus ad p ipsas spectantibus) sitis in 

parrochia de Lijt inter hereditatem Arnoldi Noijden Peters soen ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Noude Brant ex alio quas domum (dg: ortum) et 

domistadium dictus quondam Willelmus erga Johannem Wert filium quondam 

Henrici Wert acquisierat prout in litteris atque. 

 

BP 1183 f 276r 06 za 01-03-1404. 

Elizabeth wv Willelmus van Hees droeg over aan Albertus Buc van Lijt haar 

vruchtgebruik in een hofstad met gebouwen, in Lith, tussen Marselius gnd 

Zeel Willems soen enerzijds en kvw Ghibo Coppen soen anderzijds, met de 

dijken die erbij horen. Voornoemde Albertus beloofde alle dijken die bij de 

hofstad horen te onderhouden. 

 

Duplicetur. 

Elizabeth relicta quondam Willelmi de Hees cum tutore usufructum sibi 

competentem in quodam domistadio (dg: cum suis edifici) #cum suis 

edificiis# sito in parrochia de Lijt inter hereditatem Marselii dicti 

Zeel Willems soen ex uno et inter hereditatem liberorum (dg: G) quondam 

Ghibonis Coppen soen ex alio simul cum aggeribus ad dictum domistadium 

spectantibus ut dicebat legitime supportavit Alberto Buc de Lijt 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Quo facto repromisit dictus Albertus super omnia habita et 

habenda quod ipse omnes aggeres ad dictum domistadium spectantes perpetue 

in bona dispositione tenebit quod nec dicte Elizabeth nec ad et supra 

(dg: quecumque) bona quecumque dicti quondam Willelmi dampna exinde 

eveniant in futurum. Testes Heijme et Spijerinc datum sabbato post 

reminiscere. {Verticale haal in linker marge om ruimte vrij te houden die 

niet benut is}. 

 

BP 1183 f 276r 07 za 01-03-1404. 

Voornoemde Albertus beloofde aan Johannes nzvw Arnoldus Heijme 10 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Pasen aanstaande (zo 30-03-1404) te 

betalen. 
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Dictus Albertus promisit super omnia Johanni filio naturali quondam 

Arnoldi Heijme X novos Gelre gulden vel valorem ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum. 

 

BP 1183 f 276r 08 za 01-03-1404. 

Egidius Coptiten maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door mr Jacobus Groij met zijn goederen. 

 

Egidius Coptiten omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per magistrum Jacobum Groij cum suis bonis 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.276v. 

 secunda post oculi: maandag 03-03-1404. 

 

BP 1183 f 276v 01 ma 03-03-1404. 

Gheerburgis wv Adam zvw Johannes Hoet zvw Adam Hoet en Weijndelmodis dv 

voornoemde Gheerburgis en wijlen eerstgenoemde Adam verkochten aan Johannes 

Mol zvw Ghibo Sceijnckel een huis1 en erf van wijlen Ambrosius van Lijt 

voller, waarin hij woonde, in Den Bosch, in de Kolperstraat, welk huis en 

erf wijlen voornoemde Johannes Hoet gekocht had van Johannes zvw Lucas van 

Erpe, welk huis nu gelegen is tussen erfgoed van wijlen Theodericus 

Mangelart enerzijds en erfgoed van wijlen Danijel Vogels. Katherina, 

minderjarige dv voornoemde Gheerburgis en wijlen Adam, zal, zodra ze 

meerderjarig is, afstand doen. 

 

Gheerburgis relicta quondam Ade filii quondam Johannis Hoet filii quondam 

Ade Hoet et Weijndelmodis filia dictorum Gheerburgis et quondam (dg: Ja) 

Ade primodicti (dg: do) cum tutore domum et aream quondam Ambrosii de 

Lijt fullonis in qua ipse commorari consueverat sitam in Busco (dg: di) 

in vico dicto Colperstraet quam domum et aream dictus quondam Johannes 

Hoet erga Johannem filium quondam Luce de Erpe emendo acquisierat prout 

in litteris et que domus et area nunc sita est inter hereditatem quondam 

Theoderici Mangelart ex uno et inter hereditatem quondam Danijelis Vogels 
!ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Mol filio quondam Ghibonis 

Sceijnckel supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes cum 

tutore indivisi! super habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte earum deponere et quod ipse Katherinam filiam dictorum Gheerburgis 

et quondam Ade quamcito ad annos pervenerit super premissis et jure ad 

opus dicti emptoris facient renunciare. Testes Heijme et Becker datum 

secunda post oculi. 

 

BP 1183 f 276v 02 ma 03-03-1404. 

Arnoldus van Langelaer zvw Willelmus van Langelaer, Walterus Lippen soen en 

Petrus Witbol van Beke beloofden aan Henricus Matheeus, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch, 30 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas aanstaande (zo 30-

11-1404) in Den Bosch te leveren. 

 

Arnoldus de Langelaer filius quondam Willelmi de Langelaer Walterus 

Lippen soen et Petrus Witbol de Beke promiserunt indivisi super omnia 

Henrico Matheeus (dg: j) ad opus mense sancti spiritus in Busco XXX 

modios siliginis mensure de Busco ad Andree proxime futurum persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 276v 03 ma 03-03-1404. 

Destijds had Willelmus van Langelaer 6 morgen land, in Lithoijen, naast de 

sloot gnd Lijtter Grave, en 7½ hont land van voornoemde Willelmus, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd des Kelners Hoeve, naast de sloot gnd den 

Nedersten Grave, verhuurd aan Bernardus Arnts soen, Wijnricus zvw Willelmus 

                         
1 Zie ← BP 1180 p 138v 08 za 21-02-1394, Johannes Hoet zvw Adam gnd Hoet droeg het huis over 
aan zijn zoon Adam Hoet. 
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Uden soen en Arnoldus van der Sluijsen, voor een periode van 4 jaar, per 

jaar {niet afgewerkt contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus de Langelaer sex jugera terre sita 

in parrochia de Lijttoijen juxta fossatum dictum Lijtter Grave atque 

septem et dimidium hont terre dicti Willelmi sita in dicta parrochia in 

loco dicto des Kelners Hoeve juxta fossatum dictum den Nedersten Grave 

locasset Bernardo Arnts soen Wijnrico filio quondam Willelmi Uden soen et 

(dg: Wi) Arnoldo van der Sluijsen ab eisdem ad spacium quatur annorum 

possidenda quolibet dictorum quatuor annorum. 

 

BP 1183 f 276v 04 ma 03-03-1404. 

Destijds had Willelmus van Langelaer verhuurd aan Reijnerus Loesken zvw 

Henricus Muijkens, Baudekinus Daems soen van Lijttoijen en Henricus zvw 

Theodericus Truden soen (1) 10 morgen land minus 2 hont, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd Coelen Hoeve, (2) 1 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Cort Weijden, (3) 1½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd in den 

Noddenhovel, (4) 20 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Veren 

Hoeve, (5) 3 morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Robbrechts hoeve, 

voor een periode van 6 jaar, het eerste jaar voor 30 nieuwe Gelderse gulden 

en de 5 andere jaren voor 40 nieuwe Gelderse gulden {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus de Langelaer X jugera terre minus 

duobus hont sita in parrochia de Lijttoijen in loco dicto Coelen Hoeve 

item unum hont terre situm in dicta parrochia ad locum Cort Weijden item 

unum et dimidium (dg: hont terre) jugera terre sita in dicta parrochia in 

loco dicto in den Noddenhovel necnon XX hont terre sita in dicta 

parrochia ad locum dictum des Veren Hoeve atque tria jugera terre sita in 

dicta parrochia in loco dicto Robbrechts hoeve locasset Reijnero Loesken 

filio quondam Henrici Muijkens Baudekino Daems soen de Lijttoijen et 

Henrico filio quondam Theoderici Truden soen ab eisdem ad spacium sex 

annorum possidenda scilicet primo anno (dg: pro) dictorum sex annorum pro 

XXX novis Gelre gulden et reliquis quinque annis pro XL novis Gelre 

gulden prout in litteris {verticale haal in linker marge om ruimte vrij 

te laten die niet werd benut}. 

 

1183 f.277r. 

 tercia post oculi: dinsdag 04-03-1404. 

 quinta post invocavit: donderdag 21-02-1404. 

 

BP 1183 f 277r 01 di 04-03-1404. 

Rogerus van Doerne zvw Everardus van Doerne verkocht aan Johannes van 

Bladel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd te Ghempe, in Aelst, bij 

Eindhoven, ter plaatse gnd Ghenpe, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Rogerus de Doerne filius quondam Everardi de Doerne hereditarie vendidit 

Johanni de Bladel hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

manso dicto te Ghempe dicti venditoris sito in parrochia de Aelst prope 

Eijndoven ad locum dictum Ghenpe et ex attinentiis dicti mansi singulis 

et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis censibus dominorum fundi annuatim exinde de jure 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes Henricus Godefridi et 

Becker datum 3a post oculi. 

 

BP 1183 f 277r 02 di 04-03-1404. 

Gerardus zv Willelmus Scilder verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Gerardus filius Willelmi Scilder prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 277r 03 di 04-03-1404. 

Hessello zvw Gerardus molenaar van Vucht verkocht aan Johannes van Bladel 

een n-erfcijns van 2 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 

een hoeve in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd in den Veirne, (2) huis en 

tuin, in Vught Sint-Lambertus, naast de plaats gnd die Hoen enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, reeds belast met (a) de hertogencijns, (b) een 

b-erfpacht van 3 mud 6 zester rogge, gaande uit de hoeve, (c) 50 schelling 

paijment en (d) een b-erfpacht van ½ mud rogge aan Johannes van Bladel, 

gaande uit voornoemd huis en tuin. 

 

Hessello filius quondam Gerardi multoris de Vucht hereditarie vendidit 

Johanni de Bladel hereditarium censum duorum aude scilde solvendum 

hereditarie purificationis ex manso dicti venditoris sito in parrochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum in den Veirne et ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

atque ex domo et orto eiusdem venditoris sitis in parrochia de Vucht 

sancti Lamberti (dg: ad loc) iuxta locum dictum die Hoen ex uno et inter 

communem plateam ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini nostri 

ducis et hereditaria paccione (dg: trium di) trium modiorum et sex 

sextariorum siliginis (dg: et decem a) ex dicto manso cum suis 

attinentiis atque L solidis pagamenti et hereditaria paccione dimidii 

modii siliginis Johanni de Bladel predicto ex domo et (dg: a) orto 

annuatim prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere. 

Testes Spijrinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 277r 04 di 04-03-1404. 

Henricus die Wilde verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus die Wilde prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 277r 05 do 21-02-1404. 

Johannes Loenman zvw Henricus machtigde zijn natuurlijke broer Reijnerus 

nzvw voornoemde Henricus te manen etc en zijn goederen te beheren. 

 

Johannes Loe[n]man filius quondam Henrici dedit Reijnero suo (dg: filio) 

fratri naturali filio naturali dicti quondam Henrici potestatem monendi 

etc et ad bona regendi etc usque ad revocationem. Testes Dicbier et 

Coptiten datum quinta post invocavit. 

 

BP 1183 f 277r 06 do 21-02-1404. 

Mechtildis dvw Henricus Loenman korenkoper machtigde voornoemde Reijnerus 

nzvw voornoemde Henricus te manen etc en haar goederen te beheren. 

 

Mechtildis filia quondam Henrici Loenman emptoris bladorum dedit contulit 

et concessit dicto Reijnero potestatem monendi petendi ut supra per 

totum. Testes Becker et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 277r 07 do 21-02-1404. 

Henricus van Beke en zijn vader Arnoldus van Beke beloofden aan Willelmus 

Loijer en Willelmus van Laervenne, tbv de armen in het Groot Gasthuis in 

Den Bosch bij de Gevangenpoort, (1) 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

en 1½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Mathias aanstaande (ma 25-02-1404) 

te betalen en te leveren, (2) 31 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, en 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Mathias over een jaar (di 24-02-1405) te 

betalen en te leveren, (3) 31 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Mathias over 2 jaar (wo 24-02-1406) te 
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betalen en te leveren. Opstellen in 3 brieven. 

 

Ponetur in tribus litteris. 

Henricus de Beke (dg: filius) #et# Arnoldus de Beke #eius pater# (dg: et 

dictus Arrnoldus eius pater) promiserunt indivisi super omnia Willelmo 

Loijer et Willelmo de Laervenne ad opus #pauperum# hospitalis maioris 

siti in Busco #prope portam captivorum# XXX novos Gelre gulden vel 

vallorem et unum et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad festum 

Mathije proxime futurum persolvendos item XXXI novos Gelre gulden vel 

valorem et unum modium siliginis dicte mensure a festo Mathije proxime 

futuro ultra annum atque XXXI novos Gelre gulden vel valorem et dimidium 

modium siliginis dicte mensure a Mathije proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes Dicbier et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 277r 08 do 21-02-1404. 

Henricus van Beke zv Arnoldus van Beke droeg over aan zijn voornoemde vader 

Arnoldus van Beke een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van 

Lambertus van Engelant zvw Arnoldus van Engelant, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Engelant, beiderzijds tussen de gemene weg, met een eind reikend aan 

Lambertus zvw Jacobus van Engelant, (2) alle goederen, die aan 

eerstgenoemde Lambertus en zijn vrouw Hilla dv Johannes die Bever gekomen 

waren na overlijden van Yda mv voornoemde Hilla, resp. die aan hen zullen 

komen na overlijden van voornoemde Johannes die Bever, welke pacht 

voornoemde Henricus van Beke gekocht had van eerstgenoemde Lambertus. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi de Beke hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de et ex domo et orto cum suis 

attinentiis Lamberti de Engelant filii quondam Arnoldi de Engelant sitis 

in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Engelant inter communem plateam 

ex utroque latere coadiacentem tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

Lamberti filii quondam Jacobi de Engelant atque ex omnibus bonis (dg: 

dicto) primodicto Lamberto et Hille sue uxori filie Johannis die Bever de 

morte quondam Yde matris olim dicte Hille successione advolutis et post 

mortem dicti Johannis die Bever successione advolvendis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Henricus de Beke erga 

primodictum Lambertum emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Arnoldo de Beke suo patri cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.277v. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 quinta post Egidii: donderdag 04-09-1404. 

 

BP 1183 f 277v 01 do 06-03-1404. 

Conrardus en Gertrudis, kvw Johannes van Geffen, maakten een erfdeling van 

goederen van wijlen voornoemde Johannes die nu aan hen behoren. 

Conrardus kreeg (1) een huis en tuin, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Vucht handschoenmaker enerzijds en erfgoed 

van wijlen Matheus Becker anderzijds, met de lasten die eruit gaan, (2) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Conrardus Lambrechts soen van 

Geffen moet leveren, (3) een b-erfrente van 1 steen vlas, die Theodericus 

Heijnmans soen moet leveren, (4) een b-erfpacht van 14 zester rogge, die 

Johannes van Loen wonend in Oss moet leveren, gaande uit erfgoederen in 

Geffen, (5) 3 morgen land van wijlen voornoemde Johannes van Geffen, in 

Nuland, ter plaatse gnd op Nuwelant, belast met cijnzen, (6) de helft van 

een b-erfcijns van 3 pond, die Hubertus Carnauwe moet betalen, (7) 3 groten 

b-erfcijns, die wijlen voornoemde Johannes in Os beurde, (8) een b-erfcijns 
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van 1 oude schild, die Katherina wv Johannes Hadewigen soen moet betalen. 

 

Conrardus et Gertrudis liberi quondam Johannis de Geffen cum tutore palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse #de quibusdam 

bonis dicti quondam Johannis nunc ad se spectantibus mediante qua 

divisione# domus et ortus siti in Busco ad vicum Hijnthamensem inter 

hereditatem Johannis de Vucht cijrothecarii ex uno et inter hereditatem 

quondam Mathei Becker #ex alio# simul cum oneribus exinde solvendis item 

hereditaria paccio dimidii modii siliginis mensure de Busco quam 

Conrardus Lambrechts soen de Geffen solvere tenetur item hereditarius 

redditus unius steen lini quem Theodericus Heijnmans soen solvere tenetur 

item hereditaria paccio XIIII sextariorum siliginis quam Johannes de Loen 

commorans in Os solvere tenetur hereditarie ex hereditatibus sitis in 

Geffen item tria jugera terrre dicti quondam Johannis de Geffen sita in 

parrochia de Nuwelant ad locum dictum #op# Nuwelant item medietas 

hereditarii census trium librarum quem Hubertus Carnauwe solvere tenetur 

item tres grossi hereditarii census quos dictus quondam Johannes in Os 

habuit solvendos item hereditarius census unius aude scilt quem Katherina 

relicta quondam Johannis Hadewigen soen solvere tenetur simul cum 

censibus ex dictis tribus jugeribus terre solvendis ut dicebant dicto 

Conrardo cesserunt in partem ut altera cum tutore recognovit super quibus 

etc promittens cum tutore super omnia ratam !et dampna (dg: ex) equaliter 

portare. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 277v 02 do 06-03-1404. 

Voornoemde Gertrudis kreeg (1) 2 morgen land in Nuland, ter plaatse gnd op 

Nuwelant, (2) 2 morgen land in Geffen, ter plaatse gnd die Vrede, (3) een 

b-erfpacht van 15 zester rogge, die Johannes van den Perre van Geffen moet 

leveren, (4) een b-erfcijns van 1 oude schild, die Bela wv Godefridus 

Andries soen moet betalen, (5) de helft van een b-erfcijns van 3 pond, 

welke cijns Hubertus Carnauwe moet betalen. Zou er jaarlijks iets uit 

voornoemde 4 morgen moeten worden betaald, dan wordt de schade gelijkelijk 

gedragen. 

 

Et mediante qua divisione duo jugera terre sita in parrochia de Nuwelant 

ad locum dictum op Nuwelant (dg: ex quibus nichil est solvendum) item duo 

jugera terre sita in parrochia de Geffen ad locum dictum die Vrede item 

hereditaria paccio XV sextariorum siliginis quam Johannes van den Perre 

de Geffen solvere tenetur annatim item hereditarius census unius aude 

scilt quem Bela relicta quondam Godefridi Andries soen solvere tenetur 

item medietas hereditarii census trium librarum quem Hubertus Carnauwe 

solvere tenetur annuatim dicte Gertrudi cesserunt in partem ut alter 

recognovit super quibus etc promittens super omnia ratam servare et si 

aliquid evincetur aut si ex dictis quatuor jugeribus terre aliquid esset 

solvendum annuatim quod dampna equaliter portabunt. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 277v 03 do 06-03-1404. 

Johannes zvw Rodolphus zvw Johannes Ebbekens soen droeg over aan Ghibo zvw 

Jacobus van der Heijden (1) de helft van alle erfelijke goederen, die aan 

Willelmus Gobels soen en zijn vrouw Heijlwigis dvw Rodolphus Danen soen 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Heijlwigis, 

gelegen onder Rosmalen, welke goederen wijlen voornoemde Rodolphus en 

voornoemde Ghibo zvw Jacobus van der Heijden, tbv hen en Jacobus zvw 

Jacobus van der Heijden, gekocht hadden van voornoemde Willelmus Gobels 

soen, (2) alle erfgoederen die eerstgenoemde Johannes onder Rosmalen heeft 

liggen. De brief overhandigen aan Stephanus zv Stephanus Weirt. 

 

Tradetur Stephano filio Stephani Weirt. Solvit. 

Johannes filius quondam Rodolphi filii quondam Johannis Ebbekens soen 

medietatem omnium bonorum hereditariorum que Willelmo Gobels soen et 

Heijlwigi sue uxori filie quondam Rodolphi Danen soen de morte quondam 
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parentum eiusdem Heijlwigis successione fuerant advoluta quocumque 

locorum infra parrochiam de Roesmalen situata que bona dictus quondam 

Rodolphus et Ghibo filius quondam Jacobi van der Heijden ad opus eorum et 

ad opus Jacobi filii quondam Jacobi van der Heijden erga dictum Willelmum 

Gobels soen emendo acquisierant prout in litteris atque omnes hereditates 

quas (dg: di) primodictus Johannes infra parrochiam de Roesmalen habet 

situatas ut dicebat hereditarie supportavit (dg: G) dicto Ghiboni filio 

quondam Jacobi van der Heijden cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 277v 04 do 06-03-1404 of do 04-09-1404. 

Voornoemde Ghibo droeg voornoemde goederen over aan Stephanus nzv Stephanus 

Weirt. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Ghibo premissa hereditarie supportavit Stephano filio naturali 

Stephani Weirt cum litteris et #aliis et# jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: testes Walterus 

et Spijrinc datum quinta post Egidii). 

 

BP 1183 f 277v 05 do 06-03-1404. 

De broers Johannes en Arnoldus, kvw Ambrosius Gerits soen, en Johannes 

Machiels soen van Engelen ev Mechtildis dvw voornoemde Ambrosius verkochten 

aan Gerardus zvw Gerardus Broes soen en Lambertus zvw Petrus Hoze (1) een 

stuk land van wijlen voornoemde Ambrosius, in Nuland, ter plaatse gnd 

Wilshusen, tussen Henricus Keijser enerzijds en Johannes Buc anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemene weg, belast met de hertogencijns en 

een b-erfcijns aan het Geefhuis in Den Bosch, (2) een b-erfpacht van 1 

zester rogge, die Heijnkinus zvw Herbertus Snijders {f.278r} van Wilshuze 

met Sint-Martinus moest leveren aan voornnoemde wijlen Ambrosius, gaande 

uit een stuk land, 1 spijnt rogge groot, in Nuland, achter de tuin van 

voornoemde Heijnkinus, naast de sloot gnd Molengrave enerzijds en de weg 

gnd Litter Ven anderzijds. Eerstgenoemde Johannes beloofde dat zijn zuster 

Yda nimmer rechten hierop zal doen gelden. De brief overhandigen aan 

Willelmus Hagen. 

 

(dg: D veranderd in een S). Solvit. Tradatur Willelmo Hagen. 

Johannes Arnoldus #fratres# (dg: Mechtildis et Yda) liberi quondam 

Ambrosii Gerits soen (dg: cum tutore) et Johannes Machiels soen de 

Engelen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti 

quondam Ambrosii peciam terre dicti quondam Ambrosii sitam in parrochia 

de Nuwelant ad locum dictum Wilshusen inter hereditatem Henrici Keijser 

ex uno et inter hereditatem Johannis Buc ex alio tendentem cum uno fine 

ad communem plateam ut dicebat item hereditariam paccionem unius sextarii 

siliginis quam (dg: dictus quondam) Heijnkinus filius quondam Herberti 

Snijders 

 

1183 f.278r. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1404. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1404. 

 

BP 1183 f 278r 01 do 06-03-1404. 

de Wilshuze dicto quondam Ambrosio solvere tenebatur hereditarie Martini 

ex pecia terre unum spijnt siliginis in semine capiente sita in parrochia 

de Nuwelant retro ortum dicti Heijnkini juxta fossatum dictum Molengrave 

ex uno et juxta plateam dictam Litter Ven ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo (dg: Broes soen) filio quondam Gerardi Broes soen 

(dg: eorum fr) et Lamberto filio quondam Petri Hoze promittentes (dg: cum 

tutore) indivisi super omnia waradiam #et obligationem deponere# exceptis 
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censu domini ducis et censu (dg: d) mense sancti spiritus in Busco ex 

dicta pecia terre solvendis (dg: et quod ipsi Ydam filiam dicti quondam 

Ambrosii) promisit insuper (dg: dictus) primodictus Johannes quod ipse 

Ydam suam sororem perpetue talem habebit quod numquam presumet se jus in 

premissis habere. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 278r 02 do 03-07-1404. 

Voornoemde Gerardus en Lambertus kopers droegen voornoemde goederen over 

aan Willelmus Hagen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicti (verbeterd uit: dictus) Gerardus #et Lambertus# emptores premissa 

hereditarie supportavit! Willelmo Hagen promittens super omnnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Rover et Becker 

datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 278r 03 do 03-07-1404. 

Johannes Screijnmaker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Screijnmaker prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 278r 04 do 06-03-1404. 

Godefridus Merskens zvw Johannes van Dommellen droeg over aan Judocus 

Bruijstens 1 bunder beemd, gelegen achter het klooster Porta Celi, tussen 

wijlen Arnoldus Colen soen enerzijds en wijlen Walterus van Hijntham 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, welke bunder 

voornoemde Godefridus Merskens verworven had van Walterus nzvw voornoemde 

Walterus van Hijntham. De brief overhandigen aan Wil Moelner. 

 

Tradetur littera Wil Moelner. 

Godefridus Merskens filius quondam Johannis de Dommellen unum bonarium 

terre situm retro conventum de Porta Celi inter hereditatem quondam 

Arnoldi Colen soen ex uno et inter hereditatem quondam Walteri de 

Hijntham ex alio tendens cum uno fine ad aquam dictam die Aa quod 

bonarium terre dictus Godefridus Merskens erga Walterum filium naturalem 

dicti quondam Walteri de Hijntham acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: b) Judoco Bruijstens cum litteris et !et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 278r 05 do 07-08-1404. 

Voornoemde Yudocus droeg voornoemde bunder over aan Willelmus Moelner zvw 

Rodolphus Delft. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Yudocus dictum bonarium terre hereditarie supportavit Willelmo 

Moelner filio quondam Rodolphi Delft cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 278r 06 do 06-03-1404. 

Destijds had Walterus van Hijntham nzvw Walterus van Hijntham verkocht aan 

Merswijndis wv Johannes van Dommellen bakker een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 3 

bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd in Ver Guedelen Hoeve, tussen 

eerstgenoemde Walterus enerzijds en Henricus Weijgherganc anderzijds, (2) 1 

bunder land, gelegen onder de vrijdom van Den Bosch, achter het klooster 

van Porta Celi, naast het water gnd die Aa, tussen eerstgenoemde Walterus 

enerzijds en Henricus Steijmpel anderzijds, (3) een huis en 3 lopen 

aangelegen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen 
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voornoemde Walterus. De broers Godefridus en Nijcholaus, kvw voornoemde 

Johannes van Dommellen en wijlen Merswijndis, deden tbv voornoemde Judocus 

afstand van voornoemde bunder land en ze beloofden dat nimmer voornoemde 

pacht zal verhaald worden op voornoemde bunder land, gelegen achter het 

klooster Porta Celi. 

 

Notum sit universis quod cum Walterus de Hijntham filius naturalis 

quondam Walteri de Hijntham hereditarie vendidisset Merswijndi relicte 

quondam Johannis de Dommellen pistoris hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex tribus bonariis terre sitis in parrochia de 

Berlikem in loco dicto in Ver Guedelen Hoeve inter hereditatem primodicti 

Walteri ex uno et inter hereditatem Henrici Weijgherganc ex alio atque ex 

uno bonario terre sito infra libertatem opidi de Busco retro conventum de 

Porta Celi juxta aquam dictam die Aa inter hereditatem primodicti Walteri 

ex uno et inter hereditatem Henrici Steijmpel ex alio atque ex domo et 

tribus lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in dicta parrochia in loco 

dicto Beilver inter hereditates predicti Walteri ex utroque latere 

coadiacentes prout in litteris constituti igitur coram scabinis etc 

Godefridus et Nijcholaus fratres liberi dictorum quondam Johannis de 

Dommellen et quondam Merswijndis super dicto bonario (dg: prati) terre et 

jure #ad opus Judoci predicti# hereditarie renuntiaverunt promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et quod nec ipsi nec eorum heredes vel causam ab eis habentes 

dictam paccionem monebunt ad et supra bonarium predictum retro dictum 

conventum de Porta Celi situatum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 278r 07 do 06-03-1404. 

Voornoemde broers Godefridus en Nijcholaus deden tbv voornoemde Judocus 

afstand van (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, die Johannes die Meeester 

van Mijddelrode moest leveren aan wijlen voornoemde Walterus nzvw Walterus 

van Hijntham, gaande uit een huis, tuin en andere erfgoederen van 

voornoemde Johannes Meester, in Berlicum, tussen erfgoed van de abdij van 

Berne enerzijds en Willelmus Meester anderzijds, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling gemeen paijment, die erstgenoemde Walterus beurde, gaande uit de 

hoeve gnd Wambusstickers Hoeve, in Schijndel. 

 

Dicti Godefridus et Nijcholaus fratres super hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis quam Johannes die Meeester de Mijddelrode dicto 

quondam Waltero filio naturali quondam Walteri de Hijntham solvere 

tenebatur ex domo et orto et aliis hereditatibus dicti Johannis Meester 

sitis in parrochia de Berlikem inter hereditatem conventus de Berna ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Meester ex alio item super hereditario 

censu XX solidorum communis pagamenti quem primodictus Walterus solvendum 

habuit hereditarie ex manso dicto Wambusstickers Hoeve (dg: s) cum suis 

attinentiis sito in parrochia de Scijnle et super jure ad opus dicti 

Judoci hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 278r 08 do 06-03-1404. 

Yudocus zvw Johannes Bruijstens droeg over aan de broers Godefridus en 

Nijcholaus, kvw Johannes van Dommellen bakker, alle goederen van Walterus 

zv Walterus van Hijntham, aan hem overgedragen door Rutgherus van den 

Grave. 

 

Yudocus filius quondam Johannis Bruijstens omnia bona Walteri filii 

Walteri de Hijntham (dg: ven) supportata sibi a Rutghero van den Grave 

prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido et Nijcholao 

fratribus liberis quondam Johannis de (dg: H) Dommellen pistoris cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.278v. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 

BP 1183 f 278v 01 do 06-03-1404. 

Zegherus van den Houwe die Cangieter droeg over aan Gerardus zv Godefridus 

van Zanbeke een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de dijk van de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van Henricus van Cuke smid enerzijds en 

erfgoed van Walterus Berijs handschoenmaker anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, aan voornoemde Zegherus 

in cijns uitgegeven2 door Henricus van Heijst zvw Henricus van Heijst, 

belast met de cijnzen in de brief vermeld. 

 

Zegherus van den Houwe die Cangieter domum aream et ortum sitos in Busco 

ad aggerem (dg: Vuchten) vici Vuchtensis inter hereditatem Henrici de 

Cuke fabri ex uno et inter hereditatem Walteri Berijs cijrothecarii ex 

alio (dg: da) tendentes a communi platea retrorsum usque ad communem 

aquam datos ad censum dicto Zeghero ab Henrico de Heijst filio quondam 

Henrici de Heijst prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio 

Godefridi de Zanbeke cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis censibus in dictis 

litteris contentis. Testes Heijme et Spijerinc datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 278v 02 do 06-03-1404. 

Johannes van den Camp, zijn kinderen Johannes, Henricus en Katherina, 

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

soen van den Rennendonc ev Sophija, en Johannes Elen soen van Loen ev 

Belija de jongere, dv voornoemde Johannes van den Camp, gaven uit aan 

Johannes van Leemputten zvw Gerardus van Leemputten (1) een stuk beemd van 

wijlen Emondus Loijt, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, ter plaatse gnd 

Zannendonc, ter plaatse gnd Bennecken, tussen eertijds hr Sijmon van de 

Broek priester enerzijds en kvw Arnoldus Loijt anderzijds, welk stuk beemd 

voornoemde Johannes van den Camp gekocht had van Lambertus zvw voornoemde 

Emondus Loijt, (2) de helft van een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Casteren, ter plaatse gnd Zanendonc, tussen Johannes die Hoessche enerzijds 

en kvw Arnoldus Loijt anderzijds, welke helft voornoemde Johannes van den 

Camp gekocht had van Lambertus Loijt zvw Emondus Loijt; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van den Camp Johannes Henricus et Katherina eius liberi cum 

tutore Johannes filius quondam Johannis (dg: Feij) Femijen soen maritus 

et tutor legitimus Belije #senioris# sue uxoris (dg: et) Johannes Ghiben 

soen van den Rennendonc maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris 

(dg: filiarum dicti Joh) et Johannes Elen soen de Loen maritus et tutor 

legitimus Belije junioris sue uxoris filiarum dicti Johannis van den Camp 

peciam prati quondam Emondi Loijt sitam in parrochia de Bucstel in 

jurisdictione de Lijemde in loco dicto Zannendonc in loco dicto Bennecken 

inter hereditatem dudum domini Sijmonis de Palude presbitri ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Loijt ex alio quam peciam 

prati dictus Johannes van den Camp erga Lambertus filium dicti quondam 

Emondi Loijt emendo acquisierat prout in litteris item medietatem pecie 

prati site in dicta parrochia in loco dicto Casteren ad locum dictum 

Zanendonc inter hereditatem Johannis die Hoessche ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Arnoldi Loijt ex alio quam medietatem 

dictus Johannes van den Camp erga Lambertum Loijt filium quondam Emondi 

Loijt emendo acquisierat prout in litteris simul cum litteris et aliis et 

jure dederunt ad hereditarium pactum Johanni de Leemputten filio quondam 

                         
2 Zie ← BP 1182 p 665r 03 za 17-12-1401, uitgifte voor de cijns. 
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Gerardi de Leemputten ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria 

paccione unius et dimidii modiorum ordei mensure de Busco danda 

integraliter dicto Johanni van den Camp #ad eius vitam# et post eius 

vitam dictis eius liberis hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex premissis promittentes cum tutore indivisi super omnnia 

ratam servare et aliam obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

quorumcumque heredum dicti Johannis van den Camp deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 278v 03 do 06-03-1404. 

Voornoemde Johannes van den Leemputten beloofde aan voornoemde Johannes van 

den Camp 20 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, 9 gemene plakken en 9 

lopen gerst, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den 

Bosch te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes van den Leemputten promisit super omnia dicto Johanni van 

den Camp XX novos Gelre gulden vel valorem et IX gemeijn placken et IX 

lopinos ordei mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 278v 04 do 06-03-1404. 

Laurencius zvw Willelmus zvw hr Laurencius van Ghorpe priester gaf uit aan 

Johannes van Rode zvw Ghisbertus Hadewigen een stuk beemd, in Diessen, 

tussen Johannes Willems enerzijds en erfgoed behorend aan de goederen gnd 

het Goed van den Doren anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

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

leveren. 

 

Laurencius filius quondam Willelmi filii domini quondam Laurencii de 

Ghorpe #presbitri# peciam prati sitam in parrochia de Dijessen inter 

hereditatem Johannis Willems ex uno et inter hereditatem spectantem ad 

bona dicta tGoet van den Doren ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni de Rode filio quondam Ghisberti Hadewigen ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda 

ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1183 f.279r. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 

BP 1183 f 279r 01 do 06-03-1404. 

De broers Johannes en Nijcholaus, kvw Henricus van den Veken, en 

Enghelberna dv voornoemde Johannes verhuurden aan Arnoldus van Loet een 

stuk land, in Tilburg, achter de tuin van voornoemde Johannes, tussen 

erfgoed van het klooster van Tongerlo enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, voor een periode van 8 jaar, ingaande Sint-Remigius aanstaande 

(wo 01-10-1404), per jaar voor 2 mud rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis 

door voornoemde Arnoldus in Tilburg te leveren aan Walterus Noijten. Ze 

beloofden dat hun zuster Engelberna de verhuur van waarde al houden. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde dat zijn zuster Elizabeth de verhuur van 

waarde zal houden. Eén brief voor Arnoldus. 

 

Solvit. 

Johannes et Nijcholaus fratres (dg: Eng) liberi quondam Henrici van den 

Veken et Enghelberna filia dicti Johannis peciam terre sitam in parrochia 

de Tilborch (dg: ad lo) #retro ortum dicti Johannis# inter hereditatem 

conventus de Tongerlo ex uno et inter communem plateam ex alio ut 

dicebant locaverunt Arnoldo de Loet ab eodem ad spacium octo annorum (dg: 

hab proxime futurorum habendam a) festum Remigii proxime futurum sine 

medio sequentium possidendam quolibet dictorum octo annorum pro duobus 
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modiis siliginis mensure de Tijlborch dandis Waltero Noijten ab Arnoldo 

predicto #quolibet dictorum octo annorum purificationis et in Tilborch 

tradendis# promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: et alter super omnia repromisit) promiserunt 

(dg: insuper dictus Nijcholaus q) insuper super omnia quod ipsi 

Engelbernam eorum sororem dictam locationem facient ratam servare 

promisit insuper dictus Nijcholaus super omnia quod ipse Elizabeth eius 

sororem dictam locationem faciet (dg: re) ratam servare et alter super 

omnia repromisit. Testes Heijme et Spijerinc datum quinta post oculi. 

Erit tantum una pro Arnoldo. 

 

BP 1183 f 279r 02 do 06-03-1404. 

Robbertus zv Theodericus Robben soen van Os verkocht aan Nijcholaus van den 

Over een stuk land, gnd Ver Demoeden Hostat, in Oss, ter plaatse gnd in den 

Vergart, tussen erfg vw Jutta Torren enerzijds en Theodericus zvw Albertus 

Spornier anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg. Verkoper en 

met hem Hubertus Carnauwe beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 7 

penning cijns aan de kerkfabriek van Oss. 

 

-. 

Robbertus filius Theoderici Robben soen de Os peciam terre dictam Ver 

Demoeden Hostat sitam in parrochia de Os ad locum dictum in den Vergart 

inter hereditatem heredum quondam Jutte (dg: des Dorren) #Torren# ex uno 

et inter hereditatem Theoderici filii quondam Alberti Spornier ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie 

vendiderunt! Nijcholao van den Over promittentes et cum eo Hubertus 

Carnauwe indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

septem denariis census fabrice ecclesie de Os exinde solvendis ut 

dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 279r 03 do 06-03-1404. 

Hubertus Carnauwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus Carnauwe prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 279r 04 do 06-03-1404. 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems droeg over aan Gerardus zv 

Johannes Beircke, tbv zijn voornoemde vader Johannes, een b-erfcijns van 42 

schelling, welke cijns de stad Den Bosch met Sint-Remigius beurde, gaande 

uit 7 morgen land, die waren van wijlen Everardus van den Water, uit de 

Duizend morgen van de gemeint van de stad Den Bosch, waarvan (1) 5 morgen 

achter het klooster Porta Celi, naast de hofstad gnd Rovers Hostat, (2) 1 

morgen land naast de steeg gnd die Boijdoncsche Stege, (3) 1 morgen land 

ter plaate gnd Vliedert, welke cijns voornoemde Henricus van Arkel gekocht 

had van de stad Den Bosch. 

 

Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems hereditarium censum 

XLII solidorum quem censum opidum de Busco solvendum habuit annuatim et 

hereditarie Remigii ex septem jugeribus terre que fuerant quondam 

Everardi van den Water de mille jugeribus terre communitatis opidi de 

Busco et de quibus septem jugeribus terre predictis quinque jugera retro 

conventum de Porta Celi juxta domistadium dictum Rovers Hostat unum juger 

terre contigue juxta stegam dictam die Boijdoncsche Stege et unum juger 

terre in loco dicto Vliedert sita sunt quem censum dictus Henricus de 

Arkel erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in litteris de vero 

sigillo etc hereditarie supportavit Gerardo filio Johannis Beircke ad 

opus eiusdem Johannis sui patris cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 
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BP 1183 f 279r 05 do 06-03-1404. 

Thomas zvw Henricus Luijten soen, Henricus Zelen soen, Wautgherus Wautghers 

soen, Willelmus Rolofs soen, Arnoldus van Uden de jongere, Nijcholaus Arnts 

soen van Zochel, Reijmboldus Wellens soen, Stephanus Heijmen soen, Arnoldus 

Hake Godevarts soen, Johannes Kemppart, Henricus Kemppart, Hubertus Claes 

soen, Wellinus Jans soen en Nijcholaus gnd Coel Heijnen soen beloofden aan 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave 200 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus (vr 25-

07-1404) en de andere helft et Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404). 

 

Thomas filius quondam Henrici Luijten soen Henricus Zelen soen Wautgherus 

Wautghers soen Willelmus Rolofs soen Arnoldus de Uden junior Nijcholaus 

Arnts soen de Zochel Reijmboldus Wellens soen Stephanus Heijmen soen 

Arnoldus Hake Godevarts soen Johannes Kemppart Henricus Kemppart Hubertus 

Claes soen Wellinus Jans soen #et# Nijcholaus dictus Coel Heijnen soen 

promiserunt indivisi super omnia Willelmo Bac filio quondam Mathije van 

den Molengrave ducentos Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem (dg: ad) mediatim Jacobi et mediatim Martini hyemalis proxime 

futurum persolvendos. Testes Walterus et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 279r 06 do 06-03-1404. 

Aleijdis ndvw hr Ghisbertus van Audenhoven priester wv Theodericus 

schoenmaker van Oirscot, en Katherina en Elizabeth, kv voornoemde Aleijdis 

en wijlen Theodericis, verkochten aan Theodericus zv Petrus Tielkens van 

Zeelst (1) 1 mud rogge b-efpacht, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit een huis en erfgoederen van wijlen hr 

Willelmus Vos kanunnik en scolasticus van Oirschot, in Oirschot, in de 

herdgang van Hedel, tussen Henricus Oemen enerzijds en Elizabeth van den 

Loeke anderzijds, welke pacht voornoemde hr Ghisbertus verworven had van hr 

Henricus Backe dekaan van de kerk van Sint-Petrus {f.279v} in Oirschot, (2) 

een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren, gaande uit voornoemd huis en erfgoederen, welke pacht 

van ½ mud rogge wijlen voornoemde Ghisbertus in zijn testament vermaakt had 

aan voornoemde Aleijdis, en welke pacht van 4 lopen voornoemde !Aleijdis 

gekocht had van Johannes van den Grave. 

 

Aleijdis filia naturalis domini quondam Ghisberti de Audenhoven presbitri 

(dg: cum tutore dimidium modium siliginis hereditarie paccionis mensure 

de) relicta quondam Theoderici sutoris de Oirscot Katherina et Elizabeth 

liberi dictorum Aleijdis et quondam Theoderici (dg: d) cum tutore 

dimidium modium siliginis (dg: me) hereditarie paccionis mensure de (dg: 

Bus) Oirscot solvendum hereditarie piurificationis et in parrochia de 

Oirscot tradendum ex domo et hereditatibus (dg: domini) domini quondam 

Willelmi Vos (dg: presbitri) canonici et scolastici Oirscottensis sitis 

in parrochia de Oirscot in pastoria de Hedel inter hereditatem Henrici 

Oemen ex uno et inter hereditatem Elizabeth van den Loeke ex alio quam 

paccionem dictus dominus Ghisbertus erga dominum Henricum Backe decanum 

ecclesie sancti Petri 

 

1183 f.279v. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis maii die XXII: donderdag 22-05-1404. 

 

BP 1183 f 279v 01 do 06-03-1404. 

in Oirscot acquisierat ut dicebat item hereditariam paccionem (dg: X lop 

s sili) quatuor lopinorum siliginis dicte mensure solvendam hereditarie 

termino solutionis predicto et in Oirscot tradendam ex domo et 

hereditatibus predictis quam paccionem dimidii modii siliginis dictus 

quondam Ghisbertus dicte Aleijdi in suo testamento legaverat et quam 

paccionem quatuor lopinorum siliginis dicta !Aleijdis erga Johannem van 

den Grave emendo acquisierat ut dicebant hereditarie vendiderunt 
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Theoderico filio Petri Tielkens de Zeelst promittentes indivisi super 

omnia warandiam et obligationem in dictis paccionibus existentem 

deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 279v 02 do 06-03-1404. 

Arnoldus Hadewigen soen zvw Arnoldus van den Drieborch verkocht aan 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave een n-erfcijns van 3 pond 

geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 24-06-

1405), gaande uit een hoeve die was van wijlen Johannes Noppen, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Drieborch, tussen het water gnd 

die Aa enerzijds en de gemene weg aldaar anderzijds, reeds belast met een 

b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld en een b-erfcijn van 11 pond voornoemd 

geld. 

 

Arnoldus Hadewigen soen filius quondam Arnoldi van den Drieborch 

hereditarie vendidit Willelmo (dg: f) Bac filio quondam Mathije van den 

Molengrave hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie Johannis et pro primo termino a Johannis proxime futuro ultra 

annum ex quodam manso qui fuerat quondam Johannis Noppen sito infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum communiter die Drieborch inter 

aquam dictam communiter die Aa ex uno et inter communem plateam ibidem ex 

alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

exceptis hereditario censu trium librarum dicte monete exinde solvendo et 

hereditario censu (dg: XI) XI librarum dicte monete dicto emptori exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 279v 03 do 06-03-1404. 

Lambertus Ghiben soen van Rode ev Heijlwigis, dvw Conegundis van den Rullen 

en wv Mathijas gnd Groet Mathijs, droeg over aan Ludovicus 1/3 deel, dat 

aan voornoemde Lambertus en zijn vrouw behoort, in de helft van alle 

goederen, die Johannes die Moelner szv voornoemde Conegundis als ev Mathija 

dv voornoemde Conegundis had in de dingbank van Boxtel, welke helft van 

voornoemde goederen voornoemde Ludovicus, Aleijdis en voornoemde Heijlwigis 

in pacht verkregen hadden van voornoemde Johannes Moelner. 

 

Lambertus Ghiben soen de Rode maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue 

uxoris filie quondam Conegundis van den Rullen #relicte quondam Mathije 

dicti Groet Mathijs# terciam partem ad se et dictam eius uxorem 

spectantem in medietate omnium bonorum que Johannes die Moelner gener 

dicte Conegundis tamquam maritus et tutor (dg: mar Ha) !Mathije sue 

uxoris filie dicte Conegundis habuit in jurisdictione de Bucstel quam 

medietatem dictorum bonorum omnium (dg: dicta) Ludovicus !Aleijdis et 

dicta Heijlwigis erga dictum Johannem Moelner ad pactum acquisierant ut 

dicebat hereditarie supportavit Ludovico predicto promittens super omnia 

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

Heijme datum supra. 

 

BP 1183 f 279v 04 do 06-03-1404. 

Johannes van Berze wonend in Dijechten verkocht aan Matheus Ghegel, tbv 

Johannes nzv eerstgenoemde Johannes door hem verwekt bij wijlen Cristina 

van den Kerchove, een n-erfcijns van 6 oude Franse schilden of de waarde, 

met Lichtmis te betalen, gaande uit alle goederen die voornoemde verkoper 

heeft onder Kessel en Maren. De brief overhandigen aan de verkoper. 

 

-. 

Johannes de Berze (dg: de Uden) commorans in Dijechten hereditarie 

vendidit Matheo Ghegel ad opus Johannis filii naturalis primodicti 

Johannis ab eodem Johanne primodicto et Cristina quondam van den Kerchove 

pariter (dg: genitus) #geniti# hereditarium censu! sex aude scilde 

Francie #vel valorem# solvendum hereditarie purificationis ex omnibus et 

singulis hereditatibus quas dictus venditor habet tam infra parrochiam de 
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Kessel quam infra parrochiam de Maren situatas quocumque locorum infra 

easdem parrochias consistentes sive sitas ut dicebat promittens super 

omnia (dg: h) warandiam. Testes datum supra. Tradetur littera venditori. 

 

BP 1183 f 279v 05 do 06-03-1404. 

Ludovicus van den Rullen zvw Johannes Lodewijchs soen verkocht aan 

Conrardus Arnts soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsen, tussen wijlen 

Henricus Hoessche kramer enerzijds en erfgoed van kvw Bela van den Rullen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Gerardus her Gerits soen, (2) een 

stuk land aldaar, tussen voornoemd erfgoed van kvw Bela enerzijds en 

erfgoed van het gasthuis in Den Bosch. Verkoper en met hem zijn moeder 

Conegundis beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de grondcijns en 

een b-erfpacht van 3 lopen rogge. 

 

Ludovicus van den Rullen filius (dg: naturalis) quondam Johannis 

Lodewijchs soen hereditarie vendidit Conrardo Arnts soen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus 

sibi adiacentibus dicti venditoris sitis in parrohcia de Bucstel ad locum 

dictum Mulsen inter hereditatem quondam Henrici Hoessche institoris ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Bele van den Rullen ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem Gerardi her Gerits soen atque ex 

pecia terre sita ibidem inter predictam hereditatem dictorum liberorum 

dicte quondam Bele ex uno et inter hereditatem hospitalis in Busco ex 

alio #ut dicebat# promittentes et cum eo Conegundis eius mater #cum 

tutore# indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

(dg: dimidii modii siliginis) trium lopinorum siliginis (dg: di) exinde 

prius solvendis et sufficientem facere. Testes Rover et Heijme datum 

supra. 

 

BP 1183 f 279v 06 do 22-05-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1405), met 28 Stramprooise Gelderse gulden of de waarde en met de 

pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid 

van Arnoldus Rover Boest en mr Johannes van Hees. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXVIII Stramproedse Gelre gulden vel valorem et cum paccione anni 

redempcionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis maii 

die XXII hora complete presentibus Arnoldo Rover Boest et magistro 

Johanne de Hees. 

 

1183 f.280r. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 sexta post oculi: vrijdag 07-03-1404. 

 

BP 1183 f 280r 01 do 06-03-1404. 

Johannes van Mijddegael verhuurde aan Petrus Daems soen en Amelius Zegers 

soen 4 morgen land, in Lith, ter plaatse gnd in de Beemden, tussen Johannes 

van Haeften enerzijds en de gemene dijk anderzijds, voor een periode van 7 

jaar, per jaar voor de cijns aan het kapittel van Luik en 16 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis te betalen. De huurders zullen de 4 morgen onderhouden van al 

het oude werk. Alleen voor Johannes een brief. 

 

Johannes de Mijddegael quatuor jugera terre sita in parrochia de Lijt ad 

locum dictum in de Beemden inter hereditatem Johannis de Haeften ex uno 
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et inter (dg: he) communem aggerem ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat locavit recto locationis modo Petro Daems soen et 

Amelio Zegers soen ab eisdem ad spacium septem annorum proxime futurorum 

possidenda (dg: seu) quolibet dictorum septem annorum pro censu capitulo 

Leodiensi exinde solvendo dando ect et pro XVI novis Gelre gulden (dg: 

dandis) scilicet IX boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden 

computato dandis sibi ab alio quolibet dictorum septem annorum 

nativitatis Domini promittens super omnia warandiam pro premissis et 

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

et quod ipsi dicta quatuor jugera terre dicta! spacio pendente ab omni 

opere antiquo coram circonspeccione dicta scouwe in bona dispositione 

tenebunt. Testes Rover et Heijme datum quinta post oculi. Erit tantum una 

littera pro Johanne. 

 

BP 1183 f 280r 02 do 06-03-1404. 

Reijnerus Loesken zvw Henricus Muijdekens soen droeg over aan Mechtildis 

dvw Leonius van Kessel 1 morgen land van wijlen voornoemde Leonius, in 

Kessel, ter plaatse gnd Hoghe Vrancmere, tussen Theodericus Bloet en 

Theodericus Jans soen enerzijds en Petrus Witmeri anderzijds, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Reijnerus Loesken filius quondam Henrici Muijdekens soen unum juger terre 

quondam Leonii de Kessel situm in parrochia de Kessel ad locum dictum 

Hoghe Vrancmere inter hereditatem Theoderici Bloet et Theoderici Jans 

soen ex uno et inter hereditatem Petri Witmeri ex alio in ea quantitate 

qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie (dg: dan) supportavit (dg: 

domicelle) Mechtildi filie dicti quondam (dg: domini) Leonii promittens 

super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad ipsum spectantibus. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 280r 03 vr 07-03-1404. 

Voornoemde Mechtildis dvw Leonius van Kessel en haar dochter Hadewigis 

verkochten aan voornoemde Reijnerus Loesken zvw Henricus Muijdekens soen 

(1) de helft, die aan hen behoort, in een kamp, 48 vademen land breed, welk 

kamp gelegen is in Kessel, ter plaatse gnd Strobroec, tussen Nijcholaus 

Scilder enerzijds en erfg vw Jutta van Cuke anderzijds, met een eind 

strekkend aan de steeg gnd Strobroec Stege en met het andere eind aan de 

sloot aldaar, van welk kamp de andere helft behoort aan Reijnerus Loesken 

zvw Henricus Muijdeken, (2) de helft van 20 vademen, in Maren, ter plaatse 

gnd Delen, tussen Heijlwigis Goeswijns enerzijds en Henricus van Doerne 

anderzijds, strekkend vanaf de zegedijk tot aan de gemene steeg, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten die bij deze helft horen. Henricus 

minderjarige zv voornoemde Mechtildis zal, zodra hij meerderjarig is, 

afstand doen. 

 

Dicta (dg: domicella) Mechtildis et Hadewigis eius filia cum tutore 

medietatem (dg: sex) ad se spectantem in (dg: XVI mensuris) #quodam campo 

(dg: XXXII) XLVIIII mensuras# dictas vademen terre #in latitudine 

continentem qui campus situs est# (dg: situm) in parrochia de Kessel ad 

locum dictum Strobroec #(in quodam campo sito qui campus situs est)# 

inter hereditatem Nijcholai Scilder ex uno et inter (dg: heredum) 

hereditatem heredum quondam Jutte de Cuke ex alio #tendens cum uno fine 

ad stegam dictam Strobroec Stege !cum reliquo ad fossatum ibidem# et de 

quo (dg: -ibus XVI mensuris) #campo# reliqua medietas ad Reijnerum 

Loesken filium quondam Henrici Muijdeken pertinet #in ea quantitate qua 

ibidem situs est# item medietatem XX mensurarum dictarum vademen sitarum 

in parrochia de Maren ad locum dictum Delen inter hereditatem Heijlwigis 

Goeswijns ex uno et inter hereditatem Henrici de Doerne ex alio (dg: et 

de quibus XX) tendentium ab aggere dicto zegedike ad communem stegam ut 

dicebat hereditarie vendiderunt Reijnero predicto promittentes cum tutore 
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indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis (dg: cens) zegediken aqueductibus et fossatis ad dictam 

medietatem premissorum spectantibus et quod ipse Henricum filium dicte 

(dg: domicelle) Mechtildis quamcito ad annos pervenerit super premissis 

et jure ad opus dicti emptoris hereditarie faciet renunciare. Testes 

Dicbier et Aa datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 280r 04 do 06-03-1404. 

Voornoemde Mechtildis dvw Leonius van Kessel droeg over aan haar dochter 

Hadewigis, tbv haar en haar broer Henricus zv voornoemde Mechtildis, haar 

vruchtgebruik in 6 vademen land, in Kessel, ter plaatse gnd den Eftersten 

Ert, tussen erfg vw Rutgherus Eghens soen enerzijds en erfg vw Johannes van 

Hees anderzijds, met beide einden strekkend aan stegen aldaar. 

 

Dicte Mechtildis et (dg: Hadewigis) #cum tutore usufructum sibi 

competentem in# sex mensuras! dictis vademen terre sitis in parrochia de 

Kessel ad locum dictum (dg: dictum) den Eftersten Ert inter hereditatem 

heredum quondam Rutgheri Eghens soen ex uno et inter hereditatem heredum 

quondam Johannis de Hees ex alio tendentibus cum (dg: uno) utroque fine 

ad stegas ibidem ut dicebat (dg: hereditarie vendiderunt Willelmo Pauwe 

de Gravia) #legitime supportavit Hadewigi sue filie ad opus sui et ad 

opus Henrici sui fratris filii dicte Mechtildis# promittentes! (dg: ut 

supra) cum tutore super omnia ratam servare. Testes Rover et Heijme datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 280r 05 vr 07-03-1404. 

Voornoemde Hadewigis verkocht voornoemde 6 vaden aan Willelmus Pauwe van 

den Grave. Verkopster en haar moeder belofden zoals in het vorige contract: 

Henricus minderjarige zv voornoemde Mechtildis zal, zodra hij meerderjarig 

is, afstand doen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicta Hadewigis dictas sex mensuras etc hereditarie vendidit Willelmo 

Pauwe van den Grave promittentes et cum ea dicta Mechtildis eius mater 

indivisi! per totum ut in contractu precedente. Testes Dicbier et Aa 

datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 280r 06 do 06-03-1404. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker en Lambertus zv Johannes van 

den Yvenlaer beloofden aan Petrus Zerijs zvw Gerardus Zerijs 51 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde en 16 gemene plakken met Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker et Lambertus filius 

Johannis van den Yvenlaert! promiserunt indivisi super omnia Petro Zerijs 

filio quondam Gerardi Zerijs (dg: LI) LI novos Gelre gulden vel valorem 

et XVI gemeijn placken ad purificationis proxime futurum persolvendos 

etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 280r 07 do 06-03-1404. 

Henricus zv Johannes van den Camp verkocht aan Henricus zv Danijel gnd 

Lange Danel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

de onderpanden te leveren, gaande uit de helft in een hoeve, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Penningberch, op de plaats gnd die Hasselt, welke hoeve 

Hadewigis Enghelberen en haar kinderen te pachters recht bezitten, (dg: 

reeds belast met de hertogencijns, een cijns aan de propositus van Tongerlo 

en een cijns aan Johannes van Dordrecht). 

 

Henricus filius Johannis van den Camp hereditarie vendidit Henrico filio 

Danijelis dicti Lange Danel hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis #et# 
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supra hereditates infrascriptas tradendam ex medietate ad dictum 

venditorem spectante in quodam manso sito in parrochia de Tilborch ad 

locum dictum Penningberch supra locum dictum die Hasselt atque ex 

attinentiis dicte medietatis singulis et universis quem mansum cum suis 

attinentiis Hadewigis Enghelberen et eius liberi jure coloni possident et 

colunt ut dicebat promittens super omnia #habita et habenda# warandiam 

(dg: et obligationem deponere exceptis censu domini ducis et censu 

proposito de Tongerlo et censu Johanni de Dordrecht exinde et exceptis) 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1183 f.280v. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 

BP 1183 f 280v 01 do 06-03-1404. 

Nijcholaus zvw Zebertus die Dorre verkocht aan Henricus Vilt zvw Henricus 

Vilt een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande 

uit 5 lopen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonc, 

tussen Henricus Steijmpel enerzijds en Johannes Danen soen zvw Johannes 

Danen soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Nijcholaus filius quondam Zeberti die Dorre hereditarie vendidit Henrico 

Vilt filio quondam Henrici Vilt hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quinque lopinatis terre sitis 

(dg: in po) infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Poeldonc 

inter hereditatem Henrici Steijmpel ex uno et inter hereditatem Johannis 

Danen soen filii quondam Johannis Danen soen ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et #aliam# obligationem deponere excepto 

censu domini ducis exinde solvendo et sufficienntem facere. Testes Rover 

et Heijme datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 280v 02 do 06-03-1404. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs mmaakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Mechtildis wv Johannes van 

Edingen met haar goederen. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Mechtildem relictam 

quondam Johannis de Edingen (dg: calup) cum bonis suis calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 280v 03 do 06-03-1404. 

Johannes van den Donc zvw Rutgherus van den Donc beloofde Mechtildis dvw 

Leonius van Kessel, haar kinderen, erfgenamen en al hun goederen schadeloos 

te houden van een b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die wijlen hr 

Rijcoldus Koc ridder moest betalen aan het Geefhuis in Den Bosch. Zou 

Johannes van Afoirden zwager van voornoemde Johannes van den Donc tussen nu 

en Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404) beloven voornoemde Mechtildis, 

haar kinderen, erfgenamen en al hun goederen schadeloos te houden van 

voornoemde cijns, dan zullen voornoemde Johannes van den Donc en zijn 

goederen ontlast zijn van voornoemde belofte. 

 

Johannes van den Donc filius quondam Rutgheri van den Donc promisit super 

omnia #habita et habenda (dg: quod ipse)# Mechtildi filie (dg: domini) 

quondam Leonii de Kessel #et quod ipse eandem# et eius liberos (dg: et ap 

ab he) #et heredes et eorum !universa# ab hereditario censu X librarum 

antique pecunie quem dominus quondam Rijcoldus Koc miles #solvere 

tenebatur# mense sancti spiritus in Busco (dg: solvere tenebatur) ut 

dicebat quitavit et simpliciter indempnem observabit tali annexa 

conditione si Johannes de Afoirden sororius dicti Johannis van den Donc 

infra hinc et festum penthecostes proxime futurum promiserit super omnia 

habita et habenda dictam Mechtildem et eius liberos et heredes et eorum 
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universa bona de predicto censu indempnem servare prout illud dicte 

Mechtildi et eius heredibus fuerit ratum et firmum quod tunc dictus 

Johannes van den Donc et eius bona a predicta promissione erunt quiti. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 280v 04 do 06-03-1404. 

Franco zvw Willelmus Grieten soen alias gnd Danels soen van Tilborch ev Oda 

dv Gerardus Cortroc zvw Willelmus Cortroc droeg over aan Yda wv Willelmus 

Cortroc, tbv haar (voor ½) en haar kinderen (voor ½) hij haar verwekt door 

wijlen voornoemde Willelmus, (1) 1/3 deel van een huis en tuin, in Herlaar, 

ter plaatse gnd Haenwijc, tussen Metta van Duren enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes die Groet, (2) 1/3 deel van 

een erfgoed gnd die Hoeghe, ter plaatse gnd Haenwijc, tussen Johannes die 

Groet enerzijds en Metta van Duren anderzijds, welk 1/3 deel van het huis, 

tuin en erfgoed voornoemde Gerardus Cortroc had geschonken aan voornoemde 

Franco en zijn vrouw Oda. 

 

Franco filius quondam Willelmi Grieten soen alias dicti Danels soen de 

Tilborch maritus et tutor legitimus Ode sue uxoris filie Gerardi Cortroc 

filii quondam Willelmi Cortroc terciam partem domus et orti sitorum in 

jurisdictione de Heirlaer in loco dicto Haenwijc inter hereditatem Mette 

de Duren ex uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Johannis die Groet atque terciam partem cuiusdam 

hereditatis dicte die Hoeghe site in dicto loco Haenwijc vocato inter 

hereditatem Johannis die Groet ex uno et inter hereditatem Mette de Duren 

ex alio quam terciam partem dictorum domus orti et hereditatis dictus 

Gerardus Cortroc supportaverat dicto Franconi cum dicta Oda sua uxore 

nomine dotis prout in litteris hereditarie supportavit Yde relicte 

quondam Willelmi Cortroc ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa Yda et 

dicto quondam Willelmo pariter genitorum cum litteris et jure (dg: 

promittens super omnnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa conditione) scilicet dicte Yde pro una medietate et 

dictis eius liberis pro reliqua medietate promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 280v 05 do 06-03-1404. 

Johannes Bloijs zvw Henricus Bloijs maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Godefridus van den Werve szv 

Johannes van den Eijnde met zijn goederen. 

 

Johannes Bloijs filius quondam Henrici Bloijs omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Godefridum van den 

Werve (dg: filium) generum Johannis van den Eijnde (dg: calumpniavit) cum 

quibuscumque suis bonis calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 280v 06 do 06-03-1404. 

Henricus zv Rijcoldus van den Hazenput verkocht aan Eefsa dvw Henricus 

Arnts soen een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis en tuin van voornoemde verkoper, in 

Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eirde, tussen voornoemde Rijcoldus 

enerzijds en de gemeint anderzijds, reeds belast met 5 schelling 

b-erfcijns. 

 

Henricus filius Rijcoldi van den Hazenput legitime vendidit Eefse filie 

quondam Henrici Arnts soen vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicte Eefse et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti 

venditoris sitis in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Eirde 

inter hereditatem dicti Rijcoldi ex uno et inter (dg: here) communitatem 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quinque solidis hereditarii census exinde 
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prius solvendis et sufficientem facere et cum mortua fuerit !quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 280v 07 do 06-03-1404. 

Willelmus de Bucstel filius naturalis domini quondam Gerardi de Bucstel 

investiti olim ecclesie de Bucstel palam recognovit sibi per Paulum de 

Vessem et Johannem de Best fore satisfactum de medietate LI Engels nobel 

quos dicti Paulus et Johannes promiserant dicto Willelmo ad diversos 

terminos persolvendos prout in litteris (dg: ut). Testes Dicbier et 

Spijerinc datum supra. 

 

1183 f.281r. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 

BP 1183 f 281r 01 do 06-03-1404. 

Gerardus Vilt, Henricus en Oda, kvw Henricus Vrieze van Os, verkochten aan 

Henricus Vilt zvw Henricus Vilt een n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een hofstad in Oss, ter plaatse gnd den Hoevel, 

tussen Petrus Rovers enerzijds en voornoemde verkopers anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld. 

 

Gerardus Vilt (dg: filius) #Henricus et Oda liberi# quondam Henrici 

Vrieze de Os #cum tutor# et (dg: Henricus eius frater filius dicti 

quondam Henrici hereditarie ve) hereditarie vendiderunt Henrico Vilt 

filio quondam Henrici Vilt hereditarium censum trium librarum monete 

solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domistadio sito in (dg: 

par) Os ad locum dictum den Hoevel inter hereditatem Petri Rovers ex uno 

et inter hereditatem dictorum venditorum !ut dicebant promittentes #cum 

tutore# indivisi super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu XX solidorum dicte monete Arnoldo 

Heijme exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Dicbier et 

Spijerinc datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 281r 02 do 06-03-1404. 

Hilla wv Marselius Vos verhuurde aan Johannes van Dommellen zvw Walterus 

een stuk beemd, in Beek bij Aarle, in de beemden gnd die Beemde van 

Dommellen, tussen erfgoed van het kklooster van Bijnderen enerzijds en 

kinderen van den Hoevel annderzijds, voor een periode van 6 jaar, per jaar 

voor 2 gouden kronen geld van de koning van Frankrijk of de waarde, met 

Sint-Martinus te betalen, voor het eerst met Sint-Martinus aanstaande (di 

11-11-1404). 

 

(dg: Duplicetur). Solverunt ambo. 

Hilla relicta quondam Marselii Vos (dg: quoddam pratum) #peciam prati# 

situm! in parrochia de Beke prope Arle (dg: ad locum) in pratis dictis 

die Beemde van Dommellen inter hereditatem conventus de Bijnderen ex uno 

et inter hereditatem liberorum van den Hoevel ex alio ut dicebat locavit 

Johanni de Dommellen filio quondam Walteri ab eodem (dg: p) ad spacium 

sex annorum #proxime futurorum# possidendam anno quolibet dictorum sex 

annorum pro duobus aureis denariis dictis cronen monete regis Francie 

(dg: dan) vel valorem dandis sibi ab alio quolibet dictorum sex annorum 

Martini et pro primo termino Martini proxime futurum promittens super 

omnia warandiam (dg: per) pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter super omnia repromisit. Testes (dg: H) Rover et Heijme datum quinta 

post oculi. 

 

BP 1183 f 281r 03 do 06-03-1404. 

De broers Conrardus en Philippus, kv Hermannus Coenen, gaven uit aan 

Walterus der Kijnder zvw Henricus der Kijnder een huis een erf van wijlen 

Gerongius handschoenmaker, in Den Bosch, tegenover het kerkhof van Sint-

Jan-Evangelist, tussen erfgoed van Godefridus Cremer enerzijds en het huis 
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waarin Arnoldus Nolleken zvw voornoemde Gerongius overleed anderzijds, met 

de osendruppen aan beide einde van het eerstgenoemde huis en met het recht 

dat het eerstgenoemde huis heeft in de stenen muren aan beide zijden, welk 

huis en erf met osendruppen en recht in de muren voornoemde broers 

Conrardus en Philippus gekocht3 hadden van Hermannus nzvw voornoemde 

Gerongius handschoenmaker; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen in de 

brief vermeld en thans voor een n-erfcijns van 9 pond geld, met Kerstmis te 

betalen. Het ledig erfgoed dat tussen eerstgenoemd huis en erfgoed van 

Paulus bakker ligt zal altijd ledig blijven zoals dat thans is, zoals 

voornoemde broers beloofden aan voornoemde Walterus {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Conrardus et Philippus fratres liberi (dg: q) Hermanni Coenen domum et 

aream quondam Gerongii cijrothecarii sitam in Busco in opposito 

cijmitherii ecclesie beati Johannis evangeliste inter hereditatem 

Godefridi Cremer ex uno et inter domum in qua Arnoldus Nolleken filius 

dicti quondam Gerongii decessit ex alio cum stillicidiis ab utroque fine 

eiusdem domus primodicte situatis et ad eandem spectantibus et cum (dg: 

integro) toto jure ad primodictam domum spectantem in muris lapideis ab 

utroque latere eiusdem domus primodicte consistentibus quam domum et 

aream primodictam cum dictis suis stillicidiis (dg: continet) et jure 

muri! predicti dicti Conrardus et Philippus fratres erga Hermannum filium 

naturalem dicti quondam Gerongii cijrothecarii emendo acquisierant prout 

in litteris (dg: hereditarie v vendiderunt Waltero der Kijnder lapicide 

filio quondam Henrici der Kijnder supportaverunt cum) #cum# litteris et 

aliis et jure (dg: promittentes) dederunt ad hereditarium censum Waltero 

der Kijnder (dg: ?a) filio quondam Henrici der Kijnder ab eodem 

hereditarie possidendam pro censibus in dictis litteris contentis dandis 

etc et pro hereditario censu novem librarum monete dando sibi ab alio 

nativitatis Domini ex premissis promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali annexa 

conditione quod vacua hereditas sita inter domum primodictam et inter 

hereditatem Pauli pistoris manebit ibidem perpetue vacua sicud! est pro 

presenti (dg: ita) ut dicti fratres #super omnia# promiserunt Waltero 

predicto {in linker marge een verticale streep naast ruimte die 

onbeschreven bleef}. 

 

1183 f.281v. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 sexta post oculi: vrijdag 07-03-1404. 

 sabbato post oculi: zaterdag 08-03-1404. 

 

BP 1183 f 281v 01 do 06-03-1404. 

Henricus Vrieze zvw Henricus Vrieze van Os verkocht aan Henricus Vilt zvw 

Henricus Vilt 4 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd Usser Velt, tussen 

Petrus Baudens enerzijds en Lerija wv Nijcholaus Becker anderzijds. 

 

Henricus Vrieze filius quondam Henrici Vrieze de Os quatuor lopinatas 

terre sitas in parrochia de Os ad locum dictum Usser Velt inter 

hereditatem Petri Baudens ex uno et inter hereditatem Lerije relicte 

quondam Nijcholai Becker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico 

Vilt filio quondam Henrici Vilt promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Dicbier et Spijerinc datum quinta post 

oculi. 

 

BP 1183 f 281v 02 do 06-03-1404. 
Theodericus† gnd Coman Dirc van Boemel 

1. Cristina† (*) Andreas Weijhaze 

2. Zanne (*) Henricus Cortgreve van Boemel 

                         
3 Zie ← BP 1180 p 387r 07 do 30-12-1395, verkoop van het huis. 
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Andreas Weijhaze droeg over aan Henricus Cortgreve van Boemel, tbv hem en 

zijn vrouw Zanna dvw Theodericus gnd Coman Dirc van Boemel, zijn 

vruchtgebruik in alle goederen, die aan voornoemde Zanna gekomen waren na 

overlijden van Cristina, dvw Theodericus gnd Coman Dirc en ev voornoemde 

Andreas. 

 

Andreas Weijhaze usufructum sibi competentem in (dg: omnibus et singulis 

hereditatibus in tercia parte) in omnibus et singulis bonis que (dg: 

Henrico Cortgreve de morte quondam filio quondam Arnoldi) #Zanne filie 

quondam Theoderici dicti Coman Dirc de Boemel# de morte quondam Cristine 

filie quondam Theoderici dicti Coman Dirc (dg: successione) uxoris olim 

dicti Andree successione fuerant advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat legitime supportavit Henrico Cortgreve de Boemel ad 

opus sui et ad opus dicte Zanne sue uxoris promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 281v 03 vr 07-03-1404. 

Voornoemde Henricus Cort Greve en zijn vrouw Zanna droegen vooornoemde 

goederen over aan voornoemde Andreas. 

 

{In linker marge een verticale streep naast dit contract}. 

Dictus Henricus Cort Greve et Zanna eius uxor cum eodem tamquam cum 

tutore premissa hereditarie supportaverunt dicto Andree promittentes 

indivisi cum tutore super omnnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Heijme et Spijrinc datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 281v 04 do 06-03-1404. 

Henricus Kijtsart ev Elizabeth dvw Johannes Vrieze verkocht aan Gerardus, 

Henricus en Oda, kvw Henricus Vrieze, alle goederen, die aan voornoemde 

Henricus Kijtsart en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van voornoemde 

Henricus Vrieze grootvader van voornoemde Elizabeth resp. die aan hen 

zullen komen na overlijden van haar grootmoeder Oda wv voornoemde Henricus 

Vrieze, voorzover laatstgenoemde Oda daarin haar vruchtgebruik bezit. 

 

Henricus Kijtsart maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Vrieze omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori 

(dg: s) #seu eorum alteri# de morte quondam Henrici Vrieze (dg: suc) avi 

olim dicte Elizabeth successione advoluta et post mortem Ode relicte 

dicti quondam Henrici Vrieze avie olim dicte Elizabeth successione 

advolvenda in quantum ipsa Oda in eisdem suum possidet (dg: su sui) 

usufructum ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Henrico et Ode liberis 

dicti quondam Henrici Vrieze promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Spijerinc datum 

quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 281v 05 do 06-03-1404. 

Gerardus van Eerssel zvw Gerardus van Eerssel verkocht aan Petrus Penninc 

voller een n-erfpacht van 2 zester rogge, maat van Venloen, met Lichtmis in 

Venloen te leveren, gaande uit een huis en tuin in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, tussen Gobelinus van den Berge enerzijds en Arnoldus van 

Laerhoven anderzijds, reeds belast met (1) een cijns aan het klooster van 

Monsterbilzen, (2) een b-erfcijns van 4 schelling aan de kerk van 

Oisterwijk, (3) een b-erfpacht van 12 lopen rogge aan kinderen gnd die 

Kijnder van den Nuwenhuze. 

 

Gerardus de Eerssel filius quondam Gerardi de Eerssel hereditarie 

vendidit Petro Penninc fulloni hereditariam paccionem duorum sextariorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) de Venloen solvendam hereditarie 

purificationis et in Venloen tradendam ex domo et orto sitis in parrochia 

de (dg: v) Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem Gobelini 

van den Berge ex uno et inter hereditatem Arnoldi de Laerhoven ex alio ut 
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dicebat promittens super onnia warandiam et aliam obligationem deponere 

exceptis censu monasterio de Monster Bijlsen et hereditario censu IIIIor 

solidorum ecclesie de Oesterwijc et hereditaria paccione XII lopinorum 

siliginis liberis dictis die Kijnder van den Nuwenhuze exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 281v 06 vr 07-03-1404. 

Hubertus van Gemert beloofde aan Weijndelmodis van Amersvoirt ev Henricus 

zv Ywanus Stier (dg: 4 pond geld) vier pond groot Vlaams geld met Sint-

Jacobus aanstaande (vr 25-07-1404) te betalen. 

 

Hubertus de Gemert promisit super omnia Weijndelmodi de Amersvoirt uxori 

legitime Henrici filii Ywani Stier (dg: quatuor libras monete) vier pont 

groet Vleemsch gels ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

Dicbier et Spijrinc datum sexta post oculi. 

 

BP 1183 f 281v 07 za 08-03-1404. 

Lucas van Eijcke verkocht aan Johannes van de Kelder, tbv het gasthuis dat 

Johannes Monijns ketelaar en zijn vrouw Aleijdis wv voornoemde Johannes 

Monijns hebben gesticht, in Den Bosch, aan de straat gnd Papenhuls, een 

b-erfcijns van 11 pond 5 schelling gemeen paijment, die de stad Den Bosch 

met Sint-Lambertus-Martelaar beurde, gaamde uit het tweede kamp vanaf de 

heide naast de weide gnd gruezen, 25 morgen groot, ter plaatse gnd Beilver, 

naast Godefridus Bijtters, welke cijns aan hem was verkocht door de stad 

Den Bosch, met achterstallige termijn van 1 jaar. 

 

Lucas de Eijcke annuum et hereditarium censum undecim librarum et quinque 

solidorum communis pagamenti quem opidum de Busco solvendum habuit 

annuatim Lamberti martiris ex secundo campo a merica contigue iuxta 

pascuam dictam gruezen viginti quinque jugera terre continente sito ad 

locum dictum Beilver iuxta hereditatem Godefridi Bijtters venditum sibi a 

dicto opido prout in litteris de vero sigillo etc hereditarie vendidit 

Johanni de Penu ad opus hospitalis quod Johannes Monijns #cacabarius# et 

Aleijdis (dg: quondam) relicta eiusdem quondam Johannis Monijns 

fundaverunt siti in Busco ad vicum dictum Papenhuls supportavit cum 

litteris et jure #et cum arrestadio unius anni# promittens super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui 

deponere tali conditione quod procurator pro tempore huiusmodi hospitalis 

dictum censum petere et monere levare et percipere atque via juris si 

opus fuerit ex parte dicti hospitalis assequi via juris. Testes Henricus 

Godefridi et Spijrinc datum sabbato post oculi. 

 

1183 f.282r. 

 sabbato post oculi: zaterdag 08-03-1404. 

 

BP 1183 f 282r 01 za 08-03-1404. 

Lucas van Eijcke verkocht aan Johannes van de Kelder, tbv het gasthuis dat 

wijlen Johannes Monijns ketelaar en Aleijdis wv voornoemde Johannes Monijns 

hebben gesticht, in Den Bosch, aan de straat gnd Papenhuls, een b-erfcijns 

van 10 pond 10 schelling gemeen paijment, die de stad Den Bosch met Sint-

Lambertus-Martelaar beurde, gaande uit een heidekamp, 25 morgen groot, uit 

de heerlijkheid van Heeswijk richting Den Bosch, tussen Willelmus Eelkini 

enerzijds en de gemeint van Rosmalen anderzijds, welke cijns aan hem was 

verkocht door de stad Den Bosch, met achterstallige termijn van een jaar en 

3 gulden die resteren van het voorvorige jaar. 

 

Lucas de Eijcke annuum et hereditarium censum decem librarum et (dg: 

undecim) #decem# solidorum communis pagamenti quem opidum de Busco 

solvendum habuit (dg: here) annuatim Lamberti martiris ex quodam campo 

merice viginti quinque jugera terre continente de dominio de Hezewijc 

versus Buscum et inter hereditatem Willelmi Eelkini ex uno et 
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communitatem de Roesmalen ex alio venditum sibi a dicto opido prout in 

litteris de vero sigillo etc hereditarie vendidit Johanni de Penu ad opus 

hospitalis quod quondam Johannes Monijns cacabarius et (dg: quondam) 

Aleijdis relicta eiusdem quondam Johannis Monijns fundaverant siti in 

Busco ad vicum dictum Papenhuls supportavit cum litteris et jure #et cum 

arrestadio unius anni et cum tribus florenis restantibus de 2o anno 

preterito# promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui deponere cum conditione ut 

supra. Testes Henricus Godefridi et Spijrinc datum sabbato post oculi. 

 

BP 1183 f 282r 02 za 08-03-1404. 

Voornoemde Lucas van Eijcke verkocht aan Johannes van de Kelder, tbv het 

gasthuis dat wijlen Johannes Monijns ketelaar en Aleijdis wv voornoemde 

Johannes Monijns hebben gesticht, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Papenhuls, een b-erfcijns van 37 schelling 3 penning gemeen paijment, die 

de stad Den Bosch met Sint-Lambertus of toch ?Sint-Martinus beurde, gaande 

uit een kamp, 6 morgen 1 hont 25 roeden groot, voor Engelen, tussen 

Arnoldus Heijme enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, welke cijns aan 

hem was verkocht door de stad Den Bosch, met achterstalliige termijn van 

een jaar. 

 

Dictus Lucas #annuum et# hereditarium censum triginta septem solidorum et 

trium denariorum communis pagamenti quem opidum de Busco solvendum habuit 

annuatim Lamberti (dg: martiris) hyemalis ex quodam campo sex jugera unum 

hont et viginti quinque virgatas continente sito ante Engelen inter 

hereditatem Arnoldi Heijme ex uno et inter communitatem ibidem ex alio 

venditum sibi a dicto opido prout in litteris de vero sigillo etc 

hereditarie vendidit dicto domino Johanni de Penu #cum arrestadio unius 

anni# ut supra promittens !et supra cum conditione ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 282r 03 za 08-03-1404. 

Voornoemde Lucas van Eijcke verkocht aan Johannes van de Kelder, tbv het 

gasthuis dat wijlen Johannes Monijns ketelaar en Aleijdis wv voornoemde 

Johannes Monijns hebben gesticht, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Papenhuls, een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment, die de stad Den 

Bosch met Sint-Martinus beurde, gaande uit 5 morgen land, gelegen in het 

eerste kamp, welk kamp 10 morgen groot is en gelegen is voor Vlimen, naast 

een kamp gnd der Schut Camp enerzijds en Johannes Nollekens anderzijds, 

strekkend vanaf de beemden van Cromvoirt tot aan de gemene weg aldaar, 

welke cijns aan hem was verkocht door de stad Den Bosch, met achterstallige 

termijn van een jaar. 

 

Dictus Lucas (dg: h) annuum et hereditarium censum triginta solidorum 

communis pagamenti quem opidum de Busco solvendum habuit annuatim Martini 

hyemalis ex quinque jugeribus terre sitis in primo campo qui campus decem 

jugera terre continens est et situs est ante Vlijmen contigue iuxta 

quendam campum dictum der (dg: Scat) #Schut# Camp ex uno et inter 

hereditatem Johannis Nollekens ex alio tendente a pratis de Cromvoert ad 

commnem plateam ibidem venditum sibi a (dg: -b) dicto opido ut supra 

hereditarie vendidit ut supra promittens ut supra #cum arrestadio unius 

anni# cum conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 282r 04 za 08-03-1404. 

Arnoldus van den Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Broec prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 282r 05 za 08-03-1404. 

Lucas van Eijcke maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Johannes van Broegel kramer zv Johannes met den 
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Barde met zijn goederen. 

 

Lucas de Eijcke omnes venditiones alienationes et obligationes quascumque 

factas per Johannem de Broegel institorem filium Johannis met den Barde 

cum bonis suis quibuscumque coram scabinis calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 282r 06 za 08-03-1404. 

Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus zv Lambertus bakker verkocht aan Petrus 

Pels verwer (1) 1 morgen land, die aan wijlen Petrus Steenwech en zijn 

vrouw Heijlwigis dvw Jacobus Coptiten, ouders van Jacobus Steenwech, 

behoorde, ter plaatse gnd die Hoghe Voegeldonc, (2) 6 schelling b-erfcijns, 

die de stad Den Bosch uit voornnoemde morgen beurde, welke morgen en 6 

schelling voornoemde Andreas Hoppenbrouwer gekocht had van Petrus, Jacobus 

en Heijlwigis, kv voornoemde Jacobus Steenwech zvw Petrus Steenwech. 

 

Andreas Hoppenbrouwer filius quondam Arnoldi filii Lamberti pistoris unum 

juger terre quod ad quondam Petrum Steenwech et ad Heijlwigem suam uxorem 

filiam quondam Jacobi Coptiten parentes olim Jacobi Steenwech spectabat 

situm ad locum dictum die Hoghe Voegeldonc (dg: et quod juger terre dicto 

quondam Petro Steenwech tamquam marito et tutori legitimo Heijlwigis sue 

uxoris filie dicti quondam Jacobi Coptiten mediante quadam divisione 

hereditaria prius habita inter eundem Petrum et alios heredes eiusdem 

quondam Jacobi Coptiten unacum quibusdam aliis bonis cessit in partem) 

atque sex solidos hereditarii census quos opidum de Busco ex supradicto 

jugere terre solvendum habuit annuatim quos jugera terre et sex solidos 

hereditarii census antedictus Andreas Hoppenbrouwer erga Petrum Jacobum 

et Heijlwigem liberos dicti Jacobi Steenwech filii quondam Petri 

Steenwech emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit Petro 

Pels tinctori supportavit cum litteris et jure promittens super omnnia 

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

 

BP 1183 f 282r 07 za 08-03-1404. 

Beatrix wv Henricus Hoessche kramer droeg over aan Ludekinus zvw Cristianus 

van Zeelst een b-erfcijns van 4 oude schilden of ander paijment van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit een kamp van Ghibo gnd Keijot, ter plaatse 

gnd Calvenberch, tussen Johannes zvw Johannes gnd Bathen soen enerzijds en 

de sloot van de heer van Perweijs anderzijds, aan voornoemde Beatrix wv 

Henricus die Hoessche kramer overgedragen door Willelmus van Ghiessen. 

 

Beatrix relicta quondam Henrici Hoessche institoris cum tutore 

hereditarium censum quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter 

aude scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim nativitatis beati Johannis 

baptiste et mediatim nativitatis Domini de et ex quodam campo Ghibonis 

dicti Keijot sito in loco dicto Calvenberch inter hereditatem Johannis 

filii quondam Johannis dicti Bathen soen ex uno et inter (dg: 

hereditatem) fossatum domini de Pereweijs ex alio supportatum dicte 

Beatrici relicte dicti quondam Henrici die Hoessche institoris #a 

Willelmo de Ghiessen# prout in litteris (dg: hereditarie supportavit 

Ludekino filio quondam Cristiani de Zeelst cum litteris et jure) 

hereditarie supportavit Ludekino filio quondam Cristiani de Zeelst cum 

litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 282r 08 za 08-03-1404. 

Voornoemde Beatrix wv Henricus Hoessche kramer droeg over aan Ludekinus zvw 

Cristianus van Zeelst een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment 

van dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit 2 stukken beemd van Ghibo gnd Keijot, in het 
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gebied van Herlaer, ter plaatse gnd die Theder Beemde, beide stukken 

gelegen tussen kvw Willelmus van Beke enerzijds en een zekere Cnode 

anderzijds, welke cijns aan voornoemde Beatrix wv Henricus die Hoessche 

kramer was overgedragen door Willelmus van Ghiessen. 

 

Dicta Beatrix relicta cum tutore ut supra hereditarium censum duorum 

denariorum antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et iusti 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie 

mediatim nativitatis beati Johannis baptiste et mediatim nativitatis 

Domini ex duabus peciis prati Ghibonis dicti Keijot sitis in territorio 

de Herlaer in loco dicto communiter die Theder Beemde quarum utraque 

earundem inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Beke ex uno et 

inter hereditatem cuiusdam dicti Cnode ex alio sunt situate supportatum 

dicte Beatrici relicte #dicti# quondam Henrici #die# Hoessche institoris 

a Willelmo de Ghiessen prout in litteris hereditarie supportavit Ludekino 

filio quondam Cristiani de Zeelst cum litteris et jure promittens cum 

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

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 282r 09 za 08-03-1404. 

Henricus Hoessche4 zvw voornoemde Henricus Hoessche verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 
 

Henricus Hoessche filius dicti quondam Henrici Hoessche prebuit et 

reportavit premissa. Testes datum supra. 

 

1183 f.282v. 

 sabbato post oculi: zaterdag 08-03-1404. 

 secunda post letare: maandag 10-03-1404. 

 

BP 1183 f 282v 01 za 08-03-1404. 

Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst beloofde aan Beatrix wv Henricus 

Hoessche 78 oude schilden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Ludekinus filius quondam Cristiani de Zeelst promisit super omnia 

Beatrici relicte quondam Henrici Hoessche LXXVIII aude scilde seu valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Henricus 

Godefridi et Spijrinc datum sabbato post oculi. 

 

BP 1183 f 282v 02 za 08-03-1404. 

Theodericus Scut wonend in Boxtel verkocht aan Henricus Hoessche zvw 

Henricus Hoessche kramer, tbv Aleijdis dvw Nijcholaus Pijec, een b-erfcijns 

van 40 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een huis en tuin 

van Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel, in Boxtel, tussen Arnoldus 

Luten soen enerzijds en Theodericus Martens soen, Johannes gnd Paepken, 

wijlen Henricus gnd Grieten soen en Walterus van Zelant anderzijds, welke 

cijns aan hem was verkocht door voornoemde Albertus van Kessel zvw Henricus 

van Kessel. 

 

Theodericus Scut commorans in Bucstel ut dicebat hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie purificationis de et 

ex domo et orto Alberti de Kessel filii quondam Henrici de Kessel sitis 

in Bucstel inter hereditatem !inter hereditatem Arnoldi Luten soen ex uno 

et inter hereditatem Theoderici Martens soen Johannis dicti Paepken 

Henrici quondam dicti Grieten soen et Walteri de Zelant ex alio venditum 

sibi a dicto Alberto de Kessel filio quondam Henrici de Kessel prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico Hoessche filio quondam Henrici 

Hoessche institoris ad opus Aleijdis filie quondam Nijcholai Pijec 

                         
4 Verwerking van naderrecht door de zoon van verkoopster, althans door de zoon van haar 
overleden echtgenoot. 
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supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 282v 03 za 08-03-1404. 

Johannes Pulsbroec zvw Johannes Offraens soen van Herpt gaf uit aan 

Rodolphus zvw Theodericus van den Broec de erfgoederen die aan 

eerstgenoemde Johannes gekomen waren na overlijden van zijn moeder 

Margareta, dvw Theodericus van den Broec en wv voornoemde Johannes Offraens 

soen, en na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes Offraens soen, 

welke erfgoederen aan wijlen voornoemde Margareta gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van haar ouders, gelegen onder Sint-Oedenrode, 

Aarle en Beek; de uitgifte geschiedde voor alle lasten die eruit gaan en 

thans voor een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Pulsbroec filius quondam Johannis Offraens soen de Herpt 

quascumque hereditates primodicto Johanni de morte quondam Margarete sue 

matris filie quondam Theoderici van den Broec relicte quondam Johannis 

Offraens soen predicti atque de morte eiusdem quondam Johannis Offraens 

soen sui patris successione hereditarie advolutas que hereditates dicte 

quondam Margarete de morte suorum quondam parentum successione 

hereditaria! fuerant advolute et sibi mediante divisione hereditaria 

inter ipsam et suos in hoc coheredes prius habita cesserunt in partem 

(dg: ut dicebat) quocumque locorum infra parochias de Rode de Arle et de 

Beke consistentes sive sitas (dg: ut dicebat cum suis) prout huiusmodi 

hereditates ibidem site sunt et ad primodictum Johannem ad presens 

noscuntur pertinere ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Rodolpho 

filio quondam Theoderici van den Broec ab eodem hereditarie possidendam 

pro omnibus oneribus annuatim exinde prius de jure solvendis dandis etc 

atque pro hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis 

mensure de Busco danda et solvenda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. 

 

BP 1183 f 282v 04 za 08-03-1404. 

Theodericus zv Emondus zvw Henricus Roesmont droeg over aan Arnoldus van 

den Broec een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Keer, van wijlen 

Tielkinus Hagens, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Neijnsel, tussen 

Jacobus met den Kinne enerzijds en de gemeint anderzijds, aan hem 

overgedragen door zijn vader Emondus. 

 

Theodericus filius Emondi filii quondam Henrici Roesmont hereditariam 

paccionem decem lopinorum siliginis mensure de Rode sancte Ode !quam 

solvendam hereditarie purificationis ex pecia terre dicta die Keer 

quondam Tielkini Hagens sita in parrochia de Rode sancte Ode ad locum 

dictum Neijnsel inter hereditatem Jacobi (dg: metten) met den Kinne ex 

uno et communitatem ex alio supportatam sibi ab Emondo suo patre prout in 

litteris hereditarie supportavit Arnoldo van den Broec cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Heijme datum supra. 

 

BP 1183 f 282v 05 za 08-03-1404. 

Voornoemde Arnoldus van den Broec verkocht aan voornoemde Theodericus zv 

Emondus zvw Henricus Roesmont een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemd stuk land. 

 

Dictus Arnoldus van den Broec hereditarie vendidit dicto (dg: ho) 

Theoderico filio Emondi hereditariam paccionem trium #sextariorum 

siliginis mensure# (dg: mo lop siliginis m) de Busco solvendam 
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hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre predicta 

promittens super habita et habenda warandiam (dg: et aliam obligationem 

deponere) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 282v 06 ma 10-03-1404. 

Thomas van de Kelder zvw Arnoldus Stamelart van de Kelder verkocht aan 

Laurencius hoefslager zvw Laurencius van Oijen een n-erfpacht van 2 mud 

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

hoeve gnd het Hof te Bussel, in Asten, zoals deze hoeve behoorde aan wijlen 

Arnoldus Stamelart van de Kelder, reeds belast met de grondcijns, een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge aan Margareta wv Jacobus van Campen en 1 mud 

rogge aan haar/zijn? natuurlijke dochter Agnes. 

 

Thomas de Penu filius quondam Arnoldi Stamelart de Penu hereditarie 

vendidit Laurencio (dg: de Oijen) #calciferratori# filio quondam 

Laurencii de Oijen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam purificationis et in Busco tradendam ex quodam 

manso dicto tHof (dg: d) te Bussel sito in parrochia de Asten et ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout dictus mansus cum suis attinentiis ad 

dictum quondam Arnoldum Stamelart de Penu spectare consuevit ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere demptis #censu fundi et# hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis (dg: et unius modii siliginis) Margarete relicte 

quondam Jacobi de Campen et unius modii siliginis (dg: Godefrido de Os) 

Agneti sue filie naturali exinde solvendis ut dicebat et sufficientem 

facere. Testes Rover et Heijme datum secunda post letare. 

 

BP 1183 f 282v 07 ma 10-03-1404. 

Henricus zvw Godefridus van Risingen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Godefridi de Risingen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 282v 08 za 08-03-1404. 

Johannnes die Bije van Hermalen beloofde aan hr Johannes van Mierde 

priester 8 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

te betalen. 

 

Johannnes die Bije de Hermalen promisit super omnia domino Johanni de 

Mierde presbitro VIII novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Rover datum sabbato post oculi. 

 

1183 f.283r. 

 secunda post letare: maandag 10-03-1404. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 quinta post penthecostes: donderdag 22-05-1404. 

 

BP 1183 f 283r 01 ma 10-03-1404. 

Albertus gnd Last verkocht aan Rodolphus zvw Gerardus Neven soen van 

Hoesden een n-erfcijns van 30 gulden geld van wijlen graaf Willelmus, met 

Pasen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 19-04-1405), gaande uit 

alle goederen van voornoemde verkoper. De brief overhandigen aan voornoemde 

verkoper. 

 

Albertus dictus Last hereditarie vendidit Rodolpho filio quondam Gerardi 

Neven soen (dg: a) de Hoesden annuum et hereditarium censum triginta 

aureorum florenorum monete quondam comitis Willelmi solvendum hereditarie 

pasche (dg: ex omnib) et pro primo termino solutionis a pasche proxime 

futuro ultra annum ex omnibus et singulis bonis venditoris predicti ab eo 

ad presens habitis ac inposterum habendis quocumque locorum 
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consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes Dicbier et Coptiten datum 2a 

post letare. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1183 f 283r 02 ma 10-03-1404. 

Rutgherus die Veer zvw Arnoldus Zegers soen: alle goederen die aan hem en 

zijn broer Johannes gnd die Yseren gekomen waren na overlijden van Johannes 

Bonijer zvw {niet afgewerkt contract}. 

 

Rutgherus die Veer filius quondam Arnoldi Zegers soen #omnia bona# totam 

partem et omne jus sibi et Johanni dicto die Yseren suo fratri (dg: 

quovis) jure successione hereditarie advoluta (dg: in omnibus et 

singulis) de morte quondam Johannis Bonijer filii quondam. 

 

BP 1183 f 283r 03 ma 10-03-1404. 

Rutgerus die Veer zvw Arnoldus Zegers soen droeg over aan Everardus de Veer 

en zijn broer Rutgerus het deel, dat aan hem en zijn broer Johannes gnd die 

Yseren behoort, in alle goederen, die aan voornoemde Rutgerus en Johannes 

gekomen waren na overlijden van Johannes Bonijer zvw Godefridus Bonijer, 

door wijlen voornoemde Godefridus verwekt bij Hilla van Aforden. Zijn 

voornoemde broer Johannes zal nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Rutgerus die Veer filius quondam Arnoldi Zegers soen totam partem et omne 

jus sibi et Johanni dicto die Yseren suo fratri quovismodo competentes in 

omnibus et singulis bonis que dictis Rutgero et Johanni de morte quondam 

Johannis Bonijer filii quondam Godefridi Bonijer #ab eodem quondam 

Godefrido et Hilla de Aforden pariter genitus!# successione erant 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat #hereditarie 

supportavit Everardo de Veer et Rutgero suo fratri# promittens super 

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

dictum Johannem suum fratrem perpetue talem habebit quod numquam presumet 

se jus in premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 283r 04 do 20-03-1404. 

Johannes Vijnninc gemachtigd door abdis en klooster van Sint-Clara in Den 

Bosch maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 14 pond geld, 

uit een b-erfcijns van 30 pond voornoemd geld, welke cijns van 30 pond 

Gerlacus zv Wellinus Roveri ev Katherina dvw Johannes Boef van Oesterwijc 

beurde, gaande uit erfgoederen in Oirschot, van welke erfcijns van 14 pond 

voornoemd geld 40 schelling met Sint-Jan en 12 pond met Kerstmis betaald 

moeten worden. 

 

Johannes Vijnninc (dg: tamquam receptor conventus) potens ad hoc factus 

ut dicebat ab abbatissa et conventu sancte (dg: s) Clare in Busco ex 

parte et nomine dicti conventus hereditarium censum quatuordecim librarum 

monete de hereditario censu triginta librarum dicte monete quem censum 

triginta librarum dicte monete Gerlacus filius Wellini Roveri maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Boef de 

Oesterwijc solvendam habuit hereditarie ex hereditatibus sitis in Oerscot 

et de quo hereditario censu quatuordecim libarum dicte monete quadraginta 

solidi in festo nativitatis Johannis et duodecim libre nativitatis Domini 

annuatim sunt solvendi et quem censum quatuordecim librarum dictus 

Johannes ad dictum conventum spectare et sibi de 3 annis proxime 

preteritis deficere et non solutum esse dicebat de eisdem 3 annis monuit. 

Testes Walterus et Becker datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 283r 05 do 22-05-1404. 

Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems verkocht aan zijn zwager 

Theodericus van Amerzoijen een n-erfcijns van 27 schelling uit een 

b-erfcijns van 51 schelling 3½ penning, welke cijns van 51 schelling 3½ 

penning de stad Den Bosch met Sint-Remigius beurde, gaande uit 8 morgen 3 
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hont 30 roeden land, die aan wijlen voornoemde Reijnerus Willems behoorde 

in de Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, van welke 8 morgen 3 

hont 30 roeden (1) 3 morgen 4½ hont ter plaatse gnd op dat Oetheren, (2) 4 

morgen eveneens ter plaatse gnd op dat Oetheren, (3) 1 morgen minus 120 

roeden5 ter plaatse gnd die Hoghe Donc gelegen zijn, welke cijns van 51 

schelling 3½ penning voornoemde Henricus van Arkel zvw Reijnerus Willems 

gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems hereditarium censum 

viginta septem solidorum de hereditario censu (dg: v) quinquaginta unius 

solidorum et trium et dimidii denariorum quem censum quinquaginta unius 

solidorum et trium et dimidii denariorum oppidum de Busco solvendum 

habuit annuatim et hereditarie Remigii ex octo jugeribus tribus hont et 

triginta virgatis terre que (dg: octo jugera tria hont et triginta 

virgate terre fuerant) #spectabant ad# dictum quondam Reijnerum Willems 

in mille jugeribus terre communitatis dicti oppidi de quibus octo 

jugeribus tribus hont et triginta virgatis terre predictis tria jugera 

quatuor et dimidium hont ad locum dictum op dat Oetheren et quatuor 

jugera ad eundem locum Oetheren vocatum atque unum juger minus centum et 

viginti virgatis terre ad locum dictum die Hoghe Donc situate sunt quem 

censum (dg: viginti) quinquaginta unius solidorum trium et dimidii 

denariorum antedictus Henricus de Arkel filius quondam Reijneri Willems 

erga dictum oppidum de Busco acquisierat emendo prout in litteris de vero 

sigillo etc hereditarie vendidit Theoderico de Amerzoijen (dg: eius) 

#suo# sororio supportavit cum litteris et jure occacione promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Spijerinc et Becker datum quinta post penthecostes. 

 

BP 1183 f 283r 06 do 22-05-1404. 

Voornoemde Henricus van Arkel droeg over aan Reijnerus zvw Henricus 

Willems, tbv hr Jordanus van Arkel priester zvw Reijnerus Willems 24 

schelling 3½ penning gemeen paijment n-erfcijns uit voornoemde b-erfcijns 

van 51 schelling 3½ penning. 

 

Dictus Henricus de Arkel XXIIII solidos tres et dimidium denarios 

hereditarii census communis pagamenti de predicto censu (dfg: h) LI 

solidorum trium et dimidii denariorum hereditarie supportavit Reijnero 

filio #quondam Henrici Willems ad opus# domini Jordani de Arkel presbitri 

(dg: ad opus) filii quondam Reijneri Willems cum litteris et jure 

occacione promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1183 f.283v. 

 secunda post letare: maandag 10-03-1404. 

 tercia post letare: dinsdag 11-03-1404. 

 quinta post assumptionis: donderdag 15-05-1404. 

 

BP 1183 f 283v 01 ma 10-03-1404. 

Alardus en Hilla, kvw Heijnmannus Rolofs soen van Emmechoven, door wijlen 

voornoemde Heijnmannus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw jkvr 

Henrica wv Willelmus Bastart van Bucstel, verkochten aan Ghevardus Stevens 

soen van Airle een b-erfcijns van 3 pond, met Lichtmis in Aerle te betalen, 

gaande uit (1) een huis en tuin van Aleijdis dv Marcelius gnd van den 

Hagen, in Knegsel, (2) een erfgoed gnd een geloect van voornoemde Aleijdis 

en haar kinderen, naast voornoemd huis gelegen, voor zover omgraven 

richting de akkers en strekkend tot aan de oude sloot richting de heide, 

                         
5 Ga ervan uit dat 1 morgen = 6 hont {BP 1182 p 943r 07 do 03-08-1402}. 
Dan 8 morgen 3 hont 30 roeden land = 8 3/6 morgen + 30 roeden. 

En 8 morgen 4,5 hont minus 120 roeden = 8 + 4,5/6 morgen – 120 roeden. 

Dan 8 3/6 morgen 30 roeden = 8 + 4,5/6 – 120 roeden. 

Ofwel 150 roeden = 1,5/6 hont = 0,25 hont. 

Dan 1 hont = 600 roeden. 
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tussen wijlen Henricus van den Spiker enerzijds en Johannes van den Wege 

anderzijds, welke cijns Willelmus zvw voornoemde Willelmus Bastart van 

Bucstel, tbv voornoemde jkvr Henrica, gekocht had van de broers Johannes en 

Jacobus, kvw Rutgherus van den Stadeacker, Marselius Vos, Willelmus zvw 

Arnoldus Udemans soen en Reijnerus nzvw hr Ghevardus van Doerne ridder, en 

welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Alardus et Hilla liberi quondam Heijnmanni Rolofs soen de (dg: Emmeke) 

Emmechoven ab eodem quondam Heijnmanno et quondam Elizabeth sua uxore 

filia quondam domicelle Henrice relicte quondam Willelmi Bastart de 

Bucstel #pariter geniti cum tutore# hereditarium censum trium librarum 

solvendum hereditarie purificationis et in Aerle tradendum ex domo et 

orto cum suis attinentiis Aleijdis filie Marcelii dicti van den Hagen 

sitis in parrochia de Knechsel atque ex hereditate dicta een geloect 

dicte Aleijdis et eius liberorum juxta dictam domum situata in quantum 

ibidem est circumfossata versus agros tendente ad antiquum fossatum 

versus mericam inter hereditatem quondam Henrici van den Spiker ex uno et 

inter hereditatem Johannis van den Wege ex alio quem censum Willelmus 

filius dicti quondam Willelmi Bastart de Bucstel ad opus dicte domicelle 

Henrice erga Johannem et Jacobum fratres liberos quondam Rutgheri van den 

Stadeacker (dg: Willelmum filium He quondam) Marselium Vos Willelmum 

filium quondam Arnoldi Udemans soen et Reijnerum filium naturalem domini 

quondam Ghevardi de Doerne militis emendo acquisierat prout in litteris 

quem censum nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Ghevardo 

Stevens soen de Airle supportaverunt cum (dg: litteris et ju) omnibus 

litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicte quondam 

domicelle Henrice et suorum heredum deponere. Testes Rover et Spijerinc 

datum secunda post letare. 

 

BP 1183 f 283v 02 ma 10-03-1404. 

Arnoldus zvw Bartholomeus gnd Meeus van Kuen en zijn vrouw Katherina dvw 

Theodericus Rademaker van Leende verkochten aan Walterus zvw voornoemde 

Theodericus Rademaker alle erfelijke goederen die aan hen gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Theodericus Rademaker, gelegen onder Leende. 

 

Arnoldus filius quondam Bartholomei dicti Meeus de Kuen maritus legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici Rademaker de Leende et 

dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore omnia et singula bona 

hereditaria sibi (dg: et dicte sue uxori) de morte dicti quondam 

Theoderici Rademaker successione advoluta quocumque locorum infra 

parochiam de Leende consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Waltero filio dicti quondam Theoderici Rademaker promittentes 

cum tutore predicto indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 283v 03 ma 10-03-1404. 

Arnoldus van Hackenem zv Wellinus Roveri droeg over aan de secretaris, tbv 

Godefridus van Rode zvw Johannes Gorter, al zijn beesten, varend goed en 

roerende en gerede goederen. 

 

Arnoldus van Hackenem filius Wellini Roveri omnes et singulas suas 

bestias et bona pecoralia et quecumque sua bona mobilia et parata habita 

et habenda legitime supportavit mihi ad opus Godefridi de Rode filii 

quondam Johannis Gorter promittens super habita et habenda warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 283v 04 di 11-03-1404. 

Willelmus Haghen zvw Henricus Haghen verkocht aan Henricus Becker nzvw 

Henricus Becker nzvw Henricus Becker een huis, erf en tuin, in Nuland, 

tussen de gemene weg enerzijds en Essela, sv voornoemde Willelmus en dvw 
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voornoemde Henricus, anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Essella en met het andere eind aan de gemene weg en erfgoed eertijds van 

Johannes van Dijnther nu behorend aan Hilla van Aaforden, belast met 12 

penning cijns aan de kerk van Nuland. 

 

Willelmus Haghen filius quondam Henrici Haghen domum et (dg: ort) aream 

ac ortum sitos in parrochia de Nuwelant inter communem plateam ex uno et 

hereditatem Essele sue sororis filie dicti quondam Henrici ex alio 

tendentes cum uno fine ad hereditatem dicte Esselle et cum reliquo fine 

ad communem plateam (dg: prout ibidem siti sunt ut dicebat) et 

hereditatem olim Johannis de Dijnther nunc ad Hillam de Aaforden 

spectantem ex !prout ibidem siti sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico Becker filio naturali quondam Henrici Becker filii naturalis 

quondam Henrici Becker promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis XII denariis census ecclesie de Nuwelant. 

Testes Spijrinc et Becker datum tercia post letare. 

 

BP 1183 f 283v 05 di 11-03-1404. 

Johannes Keijser verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Keijser prebuit et reportavit. Testes (dg: datum supra) Rover et 

Be#c#ker datum supra. 

 

BP 1183 f 283v 06 di 11-03-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 143 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1404) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori centum et XLIII novos 

Gelre gulden seu valorem ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 283v 07 do 15-05-1404. 

Voornoemde Henricus Becker droeg voornoemd huis, erf en tuin over aan 

Willelmus van Nuwelant. 

 

{Ertussen geschreven}. {Verbonden met BP 1183 f 283v 04}. 

Dictus Henricus Becker dictos domum aream et ortum supportavit Willelmo 

de Nuwelant cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Spijrinc datum quinta 

post assumptionis. 

 

BP 1183 f 283v 08 do 15-05-1404. 

Mr Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Magister (dg: Jacobus) Godefridus de Rode prebuit et reportavvit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 283v 09 di 11-03-1404. 

Henricus zvw Willelmus van den Parre verkocht aan zijn moeder Zenssa dvw 

Henricus die Meijer wv voornoemde Willelmus een n-erfcijns van 30 oude 

Franse schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 3 

morgen land, in Groot Lith, tussen {f.284v} Godefridus die Krudener 

enerzijds en de investiet van Groot Lith anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemene steeg en met het andere eind aan Batha van Haeften, (2) een 

hofstad en tuin, in Geffen, ter plaatse gnd in die Eilst, naast Mechtildis 

Monics en de gemene weg, (3) alle goederen van voornoemde verkoper, belast 

met lasten. De brief overhandigen aan de verkoper en niet aan de ander, 

tenzij de koopster wettige getuigenis zal hebben geleverd van de dood van 



Bosch’ Protocol jaar 1404 04. 35 

de verkoper. 

 

Solvit I boddrager. 

Henricus filius quondam Willelmi van den Parre hereditarie vendidit 

Zensse sue matri filie quondam Henrici die Meijer relicte dicti quondam 

Willelmi hereditarium censum (dg: quinquaginta novorum Gelre) XXX aude 

scilde Francie seu valorem solvendum hereditarie purificationis de et ex 

tribus jugeribus terre sitis in parrochia de Groet Lijt inter hereditatem 

 

1183 f.284r. 

 tercia post letare: dinsdag 11-03-1404. 

 quarta post letare: woensdag 12-03-1404. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 284r 01 di 11-03-1404. 

Godefridi die Krudener ex uno et investiti de Groet Lijt ex alio 

tendentibus cum uno fine ad communem stegam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Bathe de Haeften insuper ex domistadio (dg: dicti venditoris 

s) et orto sitis in parrochia de Geffen (dg: inter hereditatem Mechtildis 

Monics ex uno) in loco dicto in die Eilst #juxta# (dg: inter) hereditatem 

Mechtildis Monics (dg: ex uno) et communem plateam ibidem insuper ex 

omnibus et singulis bonis dicti venditoris quocumque locorum 

consistentibus promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus exinde de jure solvendis et 

sufficientem facere. Testes Aa et Rover datum tercia post letare. 

Tradetur littera venditori et non alteri nisi dicta emptrix produxerit 

legitimum testimonium super morte dicti venditoris. 

 

BP 1183 f 284r 02 wo 12-03-1404. 

Johannes die Yoede en Gerlacus Boest beloofden aan Arnoldus Rover Boest, 

tbv hem en zijn gezellen clerici van de stad Den Bosch, 75 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 32 gemene plakken na maning te betalen. 

 

(dg: Johannes Melle) Johannes die Yoede et Gerlacus Boest promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Rover Boest ad opus sui et ad opus suorum 

consociorum (dg: de camera) #clericorum opidi de Busco# LXXV novos 

Gelrenses gulden seu valorem et XXXII gemeijn placken ad voluntatem et 

monitionem dictorum sociorum persolvendos. Testes Aa Coptiten (dg: 

Heijme) et Rover (dg: Boest) #et Heijme# datum quarta post letare. 

 

BP 1183 f 284r 03 do 13-03-1404. 

Adrianus Mijckart ev Margareta dvw Volcwinus Mijs soen droeg over aan 

Amisius zvw voornoemde Volcwinus ¼ deel in een huis6 en erf van wijlen 

Johannes zvw voornoemde Volcwinus, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, 

tussen erfgoed van voornoemde Amisius enerzijds en erfgoed van Johannes 

Gielijs voller anderzijds, geheel het huis en erf belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 15 schelling geld. 

 

Adrianus Mijckart maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

quondam Volcwini Mijs soen quartam partem ad se spectantem in domo et 

area quondam Johannis filii dicti quondam Volcwini sita in Busco ad vicum 

dictum Huls inter hereditatem Amisii filii dicti quondam Volcwini ex uno 

et inter hereditatem Johannis Gielijs fullonnis ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit dicto Amisio promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini nostri ducis et hereditario 

censu XV solidorum monete ex dicta integra domo et area solvendis. Testes 

Coptiten et Becker datum quinta post letare. 

 

                         
6 Zie ← BP 1183 f 183v 06 di 14-08-1403, Goederadis wv Johannes zvw Volcquinus gnd Mijs soen 
van Amersfoert droeg het huis over aan 4 personen. 
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BP 1183 f 284r 04 do 13-03-1404. 

Hubertus Pijers zvw Johannes Pijers verkocht aan Ghibo van Arle een 

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

leveren, gaande uit 5 lopen land, in Tilburg, ter plaatse gnd op het Laer, 

tussen voornoemde Johannes Pijers enerzijds en Johannes Danel anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 

 

Hubertus Pijers filius quondam Johannis (dg: ?quen) Pijers hereditarie 

vendidit Ghiboni de Arle hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quinque lopinatis terre sitis in parrochia de Tilborch ad 

locum dictum opt Laer inter hereditatem dicti Johannis Pijers ex uno et 

inter hereditatem Johannis Danel ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi 

exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 284r 05 do 13-03-1404. 

Willelmus die Potter droeg over aan Hermannus Bertouts een stuk land, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Elizabeth Beijs enerzijds en 

Berisius Pingen anderzijds, met een eind strekkend aan Jacobus gnd Cop 

Eghel, aan voornoemde Willelmus overgedragen door Johannes Moerkens. 

 

Willelmus die Potter peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout inter hereditatem Elizabeth Beijs ex uno et inter 

hereditatem Berisii Pingen ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Jacobi dicti Cop Eghel supportatam dicto Willelmo a Johanne Moerkens 

prout in litteris hereditarie supportavit Hermanno Bertouts cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 284r 06 do 13-03-1404. 

Ghibo van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghibo de Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 284r 07 do 13-03-1404. 

Johannes van Heijst zv Paulus van Heijst schonk aan zijn schoonzoon 

Henricus zvw Bartholomeus van Wickenvoirt en diens vrouw Mechtildis dv 

voornoemde Johannes een b-erfpacht van 15 lopen rogge, Bossche maat, die de 

broers Petrus en Gerardus, zvw Henricus Pasteel, beloofd hadden aan 

voornoemde Johannes, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 

bunder land, in Alphen, ter plaatse gnd Brakel, waarvan (1) 1 bunder tussen 

voornoemde broers Petrus en Gerardus enerzijds en de gemene weg aldaar 

anderzijds, (2) 1 bunder beiderzijds tussen voornoemde broers Petrus en 

Gerardus. 

 

Johannes de Heijst filius Pauli de Heijst hereditariam paccionem XV 

lopinorum siliginis mensure de Busco quam Petrus et Gerardus fratres (dg: 

liberi q) filii quondam Henrici Pasteel promiserant se daturos et 

soluturos dicto Johanni hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex duobus bonariis terre sitis in parrochia de Alphen ad locum dictum 

Brakel quorum unum bonarium terre inter hereditatem dictorum Petri et 

Gerardi fratrum ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio atque 

reliquum bonarium terre inter hereditates jamdictorum Petri et Gerardi 

fratrum ex utroque latere coadiacentes sunt situata prout in litteris 

legitime tradidit et supportavit Henrico filio quondam Bartholomei de 

Wickenvoirt suo genero cum Mechtilde sua uxore filia dicti Johannis 

nomine dotis ad jus opidi de Busco cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 
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BP 1183 f 284r 08 do 13-03-1404. 

Emondus zv Albertus Buc van Lijt beloofde aan Aleijdis ev Johannes van 

Beirke 18 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en 4½ gemene plakken na 

maning te betalen. 

 

Emondus filius Alberti Buc de Lijt promisit super omnia Aleijdi (dg: 

filie) uxori Johannis de Beirke XVIII novos Gelre gulden vel valorem et 

quatuor et dimidiam gemeijn placken ad eius monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.284v. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 284v 01 do 13-03-1404. 

Johannes zvw Theodericus van Herlaer zvw Johannes van Herlaer timmerman 

deed tbv zijn broer Lambertus afstand van een stukje erfgoed, gnd een 

plexken erfs7, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen het huis gnd dat 

Molenhuis enerzijds en erfgoed van Johannes van Best anderzijds, met de 

gebouwen die erop staan, welk stukje erfgoed met gebouwen wijlen voornoemde 

Theodericus van Herlaer verworven8 had van voornoemde Johannes van Best. 

 

(dg: Lambertus) #Johannes# filius quondam Theoderici de Herlaer filii 

quondam Johannis de Herlaer carpentarii #super# quadam particula 

hereditatis dicta (dg: -m) een plexken erfs sita (dg: -m) in Busco in 

vico Vuchtensi inter domum dictam dat Molen-(dg: hi)-huijs ex uno et 

inter hereditatem Johannis de Best ex alio (dg: quam particulam 

hereditatis) simul cum edificiis in eadem particula hereditatis 

consistentibus quam particulam hereditatis cum suis edificiis dictus 

quondam Theodericus de Herlaer erga dictum Johannem de Best (dg: eme) 

acquisierat prout in litteris atque super jure ad opus Lamberti sui 

fratris hereditarie renuntiavit promittens super omnnia ratam servare. 

Testes Walterus et Becker datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 284v 02 do 13-03-1404. 

Willelmus zvw jkvr Henrica wv Willelmus Bastart van Bucstel droeg over aan 

Willelmus van den Velde, tbv zijn broer Johannes van Velde, een b-erfcijns 

van 1 1/3 dobbel mottoen van Brabant, die aan hem behoort in een b-erfcijns 

van 3½ dobbel mottoen voornoemd geld of ander paijment van dezelfde waarde, 

welke cijns van 3½ dobbel mottoen en een b-erfcijns van 1 oude groot 

Tournoois geld van de koning van Frankrijk Johannes zv Walterus van der 

Bruggen beloofd had aan Johannes van Achel zvw Henricus van Achel, met 

Sint-Andreas-Apostel te betalen, gaande uit de helft van een kamp, gnd 

Prijams Buenre, in Boxtel, ter plaatse gnd te Groter Lijemde, tussen kvw 

Henricus van den Loe en Lambertus Monic enerzijds en de broers Johannes en 

Stephanus, kvw Henricus Weert, anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint van Liemde en met het andere eind aan Zebertus van Collenberch, 

welke cijns van 3½ Brabantse dobbel mottoen wijlen voornoemde jkvr 

verworven had van voornoemde Johannes van Achel. 

 

Willelmus filius #quondam# domicelle Henrice (dg: j) relicte quondam 

Willelmi Bastart de Bucstel hereditarium censum unius aurei denarii 

communiter dobbel mottoen vocati monete Brabantie et terciam partem unius 

aurei denarii communiter dobbel mottoen vocati dicte monete (dg: 

hereditarii census) ad se spectantem in hereditario censu trium (dg: aur) 

et dimidii aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum #dicte 

monete# seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem censum trium et 

dimidii aureorum denariorum communiter dobbel mottoen vocatorum (dg: Jo) 

et hereditarium censum unius (dg: at) grossi Turonensis denarii monete 

                         
7 Zie → BP 1183 f 288v 05 do 20-03-1404, overdracht van het plexke erfgoed. 
8 Zie ← BP 1178 f 054r 04 ma 19-10-1388, Verkoop van het plekske erfs. 
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regis Francie antiqui Johannes filius Walteri van der Bruggen promiserat 

se daturum et soluturum Johanni de Achel filio quondam Henrici de Achel 

hereditarie Andree apostoli ex medietate cuiusdam campi dicti communiter 

Prijams Buenre siti in parrochia de Bucstel ad locum dictum te Groter 

Lijemde inter hereditatem liberorum quondam Henrici van den Loe et 

Lamberti Monic ex uno et inter hereditatem Johannis et Stephani fratrum 

liberorum quondam Henrici Weert ex alio tendentis cum uno fine ad 

communitatem de Lijemde et cum reliquo fine ad hereditatem Zeberti de 

Collenberch quem censum trium et dimidii Brabant dobbel mottoen dicta 

quondam domicella Henrica erga predictum Johannem de Achel acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo van den Velde ad opus 

Johannis van Velde sui fratris cum litteris et aliis et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicte quondam domicelle Henrice et suorum heredum deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 284v 03 do 13-03-1404. 

Johannes zvw Egidius van Meirlaer droeg, met instemming van Johannes van 

Ghemert, over aan Gerardus van Derenborch, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth 

dvw Johannes Kemerlinc of de langstlevende, 1 morgen land, ter plaatse gnd 

Vliedert. Als beiden overleden zijn gaat de morgen terug naar voornoemde 

verkoper of zijn erfgenamen. 

 

Johannes filius quondam Egidii de Meirlaer #de consensu Johannis de 

Ghemert# unum juger terre situm in loco dicto Vliedert ut dicebat 

legitime supportavit Gerardo de Derenborch ad opus sui et ad opus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Kemerlinc seu ad opus 

alterius eorundem ab eisdem (dg: seu ab) habendum ad vitam eorum seu 

alterius eorundem diutius viventis et non ultra promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione quod alter 

diutius vivens integraliter possidebit et postquam ambo mortui fuerint 

extunc dictum juger terre ad dictum venditorem seu eius heredes jure 

hereditario (dg: habebit) et revertetur et pertinebit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 284v 04 do 13-03-1404. 

Johannes zvw Elijas van den Braken droeg over aan Gerardus Brugman zvw 

filio Gerardus Brugman een erf9 dat was van wijlen Henricus Pricken, in Den 

Bosch, aan de Vughterstraat, tussen erfgoed van Rodolphus zvw Godescalcus 

Roesmont enerzijds en erfgoed van Goeswinus Cnode en Johannes Lemken 

anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat tot aan een straat die loopt 

voor het huis van Postel, met de gebouwen op dit erf, welk erf met gebouwen 

eerstgenoemde Johannes verworven had van Arnoldus zv Volcwinus Mijs soen 

van Amersfoirt, van het erf uitgezonderd {f.285r} ¾ voet, die Johannes 

Pijnappel verworven had van eerstgenoemde Johannes voor osendrup van het 

achterhuis van voornoemde Johannes Pijnappel. 

 

(dg: Johannes filius quondam Ereberti quod) Johannes filius quondam Elije 

van den Braken quandam aream que fuerat quondam Henrici Pricken sitam in 

Busco ad vicum Vuchtensem inter hereditatem Rodolphi filii quondam (dg: 

Rodolphi) #Godescalci# Roesmont ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Cnode et Johannis Lemken ex alio tendentem a dicto vico Vuchtensi usque 

ad (dg: v) vicum qui tendit (dg: v) ante domum de Postula (dg: quam aream 

d) simul cum edificiis in eadem consistentibus quam aream (dg: 

primodictus Johannes) cum suis edificiis primodictus Johannes erga 

Arnoldum filium Volcwini Mijs soen de Amersfoirt acquisierat prout in 

litteris exceptis 

 

                         
9 Zie → BP 1184 f 254v 04 do 04-02-1406, overdracht van het erf. 
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1183 f.285r. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 285r 01 do 13-03-1404. 

tribus quartis partibus #pedate# terre quas Johannes Pijnappel erga (dg: 

dictum Jo) primodictum Johannem acquisierat pro stillicidio posterioris 

(dg: camere) domus dicti Johannis Pijnappel site contigue juxta aream 

predictam ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo Brugman filio 

quondam Gerardi Brugman cum litteris et #aliis et# jure promittens super 

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

trib) dictis tribus quartis partibus unius pedate terre juxta 

continentiam litterarum dicti Johannis Pijnappel. Testes Walterus et 

Heijme datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 285r 02 do 13-03-1404. 

Johannes Vos verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Vos prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 285r 03 do 13-03-1404. 

Gerardus zvw Gerardus Brugman beloofde aan voornoemde Johannes 66 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Pasen (zo 30-03-

1404) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404). 

 

{Ertussen geschreven}. 

Gerardus filius quondam Gerardi Brugman promisit super omnia dicto 

Johanni LXVI novos Gelre gulden vel valorem mediatim pasche et mediatim 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et (dg: H) 

Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 285r 04 do 13-03-1404. 

Sophija dvw Tijelmannus Pauwels soen wv Henricus die Hoessche alias gnd die 

Koc verkocht aan Gerardus zvw Arnoldus Ghenen soen 1/3 deel in een kamp, 1½ 

morgen groot, in Rosmalen, ter plaatse gnd Tetenhoevel, tussen wijlen 

Heijnmannus Scuwinc enerzijds en wijlen Amelius Specier anderzijds, belast 

met zegedijken en waterlaten die bij dit 1/3 deel horen en wegen die over 

het kamp gaan. Cristina dv voornoemde Sophija, Egidius Boijen ev Margareta, 

en Johannes Boijen ev Beatrix, dv voornoemde Sophia, deden afstand. 

 

Sophija filia quondam Tijelmanni Pauwels soen relicta quondam Henrici die 

Hoessche alias dicti die Koc et (dg: Crist) cum tutore terciam partem ad 

se spectantem in quodam campo unum et dimidium jugera terre continente 

sito in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Tetenhoevel inter 

hereditatem quondam Heijnmanni Scuwinc ex uno et inter hereditatem 

quondam Amelii Specier ex alio in ea quantitate qua ibidem situs est ut 

dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio quondam Arnoldi Ghenen soen 

promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegediken (dg: q) aqueductibus ad dictam terciam partem 

spectantibus et viis supra (dg: eanr) eundem campum transeuntibus. Quo 

facto Cristina filia dicte Sophije cum tutore Egidius Boijen maritus et 

tutor Margarete sue uxoris et Johannes Boijen maritus et tutor legitimus 

Beatricis sue uxoris filiarum dicte Sophie super dicta tercia parte et 

jure ad opus dicti Gerardi emptoris hereditarie renuntiaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Walterus et 

Heijme datum supra. 

 

BP 1183 f 285r 05 do 13-03-1404. 

Elizabeth wv Gerardus Hals droeg over aan Willelmus Hels een stuk 

roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Johannes Hals zvw 
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Gerardus Hals enerzijds en Walterus nzvw Walterus van Vucht anderzijds, 

belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. Voornoemde Elizabeth en met haar 

haar broer Willelmus en Johannes van den Kolcke beloofden dat Margareta, 

minderjarige dv voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus, tbv voornoemde 

Willelmus afstand zal doen zodra ze meerderjarig is. Zou voornoemde 

Margareta overlijden voor ze meerderjarig is, dan zal deze overdracht 

nietig zijn en zullen voornoemde Elizabeth, haar broer Willelmus en 

Johannes van den Kolcke 15 nieuwe Gelderse gulden of de waarde ééns in 

gereed geld betalen aan Johannes Hals zv Johannes Hals. 

 

Elizabeth (dg: fi) relicta quondam Gerardi Hals cum tutore peciam terre 

siliginee sitam in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter 

hereditatem Johannis Hals filii quondam Gerardi Hals ex uno et inter 

hereditatem Walteri filii naturalis quondam Walteri de Vucht #ex alio# ut 

dicebat hereditarie supportavit Willelmo Hels promittens cum tutore (dg: 

et cum ea) super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis exinde solvenda 

promisit! insuper cum suo tutore et cum ea #Willelmus eius frater et# 

Johannes van den Kolcke indivisi super omnia quod ipsi Margaretam filiam 

dictorum Elizabeth et quondam Gerardi coniugum quamcito ad annos 

pubertatis pervenerit super dicta pecia terre et jure ad opus dicti 

Willelmi hereditarie facient renunciare tali annexa conditione si dicta 

Margareta decesserit antequam ad annos pubertatis pervenerit quod (dg: 

tunc presens su) extunc deinceps presens supportatio erit nulla et dicta 

Elizabeth et #{linker marge:} Willelmus eius frater# #et# Johannes van 

den Kolcke dabunt et solvent (dg: dicto) Johanni Hals filio (dg: quondam) 

Johannis Hals XV novos Gelre gulden vel valorem semel in paratis ut ipsi 

debitores cum tutore promiserunt indivisi super. Testes Dicbier et 

Spijerinc datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 285r 06 do 13-03-1404. 

Johannes Hals zv Johannis Hals vernaderde, de ander week en hij droeg over 

aan Johannes Hals zv Johannes Hals. 

 

Johannes Hals filius Johannis #Hals# prebuit et alter cessit et cum hoc 

supportavit Johanni Hals filio Johannis Hals. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 285r 07 do 13-03-1404. 

Margareta dv voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus verkocht het 

voornoemde aan Johannes Hals zvw Johannes; belast met de b-erfpacht van ½ 

mud rogge {?niet afgewerkt}. 

 

{In linker marge}. 

Margareta filia dicte Elizabeth et quondam Gerardi #cum tutore# premissa 

vendidit Johanni Hals filio quondam Johannis promittens cum tutore super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione 

dimidii modii siliginis. Testes. 

 

BP 1183 f 285r 08 do 13-03-1404. 

Voornoemde Elizabeth beloofde voornoemde Willelmus en Johannes schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Dicta Elizabeth promisit cum tutore dictum Willelmum et Johannem 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 285r 09 do 13-03-1404. 

Johannes, Willelmus, Henricus en Henrica, kvw Gerardus Kepken, Ghibo Smijt 

ev Maria, en Johannes zv Henricus Ghisellen soen van Os ev Johanna, dvw 

voornoemde Gerardus Kepken, gaven uit aan Johannes van Boert zvw Rutgherus 

4 strepen land van wijlen voornoemde Gerardus, in Geffen, ter plaatse gnd 
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in het Rijsbroec, tussen wijlen Johannes van Nuwelant enerzijds en wijlen 

voornoemde Gerardus Kepken anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 5 1/3 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmmis op voornoemde 

4 strepen aan voornoemde Ghibo te leveren, voor het eerst met Kerstmis 

direct na overlijden van Elizabeth, mv voornoemde kinderen en thans ev 

voornoemde Johannes van Boert; belast met het vruchtgebruik dat vooornoemde 

Elizabeth hierin heeft {f.285v}. 

 

Johannes Willelmus et Henricus fratres et Henrica eorum soror liberi 

quondam Gerardi (dg: Kop) Kepken cum tutore et Ghibo Smijt maritus et 

tutor legitimus Marie sue uxoris et Johannes filius Henrici Ghisellen 

soen de Os maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris filiarum dicti 

quondam Gerardi Kepken quatuor strepas terre dicti quondam Gerardi sitas 

in parrochia de Geffen ad locum dictum int Rijsbroec inter hereditatem 

quondam Johannis de Nuwelant ex uno et inter hereditatem dicti quondam 

Gerardi Kepken ex alio ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum (dg: 

Ghib) Johanni (dg: fi) de Boert filio quondam Rutgheri ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione quinque lopinorum et 

tercie partis unius lopini siliginis mensure de Busco danda integraliter 

dicto Ghiboni #ab alio# hereditarie (dg: purificationis et pro primo) 

nativitatis Domini et pro primo termino (dg: in festo) in festo 

nativitatis Domini statim post decessum Elizabeth matris dictorum 

liberorum nunc uxoris legitime dicti Johannis de Boert sine medio 

sequente et supra dictas quatuor strepas tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere excepto usufructu jamdicte Elizabeth 

 

1183 f.285v. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 285v 01 do 13-03-1404. 

competente in premissis et alter repromisit. Testes Dicbier et Spijerinc 

datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 285v 02 do 13-03-1404. 

Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert droeg over aan zijn 

broer Henricus Roempot en zijn zwager Henricus Wilde brouwer zijn 1/3 deel 

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

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, 4 lopen roggeland 

groot, in Oss, ter plaatse gnd Aen Dorsselaer, tussen Johannes die Rode 

enerzijds en jkvr Conegundis ev Johannes Proefst van Bucstel anderzijds, 

(2) 1½ morgen land, in Oss, op de gemeint van Oss, tussen Theodericus 

Venbossche enerzijds en Arnoldus Aleijten soen anderzijds, (3) 1 morgen 

land, in Oss, ter plaatse gnd Walbergen Kempken, tussen Heijmericus 

Lambrechts soen enerzijds en Sophija van Hoesschen anderzijds, (4) 2½ lopen 

roggeland, in Oss, ter plaatse gnd op het Westervelt, tussen Henricus 

Venbossche enerzijds en Nijcholaus Beirwijns soen anderzijds, welke pacht 

wijlen voornoemde Theodericus Waelwijns soen gekocht had van Johannes zvw 

Johannes die Wert schoenmaker in Oss. 

 

Waelwinus filius quondam Theoderici Waelwijns soen de Hemert terciam 

partem ad se spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie (dg: p) Remigii confessoris et in 

Busco tradenda de et ex domo et orto quatuor lopinatas terre siliginee 

continente sitis in parrochia de Os ad locum dictum Aen Dorsselaer inter 

hereditatem Johannis die Rode ex uno et inter hereditatem domicelle 

Conegundis uxoris Johannis Proefst de Bucstel ex alio atque de et ex uno 

et dimidio jugeribus terre sitis in dicta parrochia supra communitatem de 

Os inter hereditatem Theoderici Venbossche ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Aleijten soen ex alio atque de et ex uno jugere terre sito in 

dicta parrochia in loco dicto Walbergen Kempken inter hereditatem 
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Heijmerici Lambrechts soen ex uno et inter hereditatem Sophije de 

Hoesschen ex alio atque de et ex duabus et dimidia lopinatis terre 

siliginee sitis in dicta parrochia in loco dicto opt Westervelt inter 

hereditatem Henrici Venbossche ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

Beirwijns soen ex alio quam paccionem dictus quondam Theodericus 

Waelwijns soen erga Johannem filium quondam Johannis die Wert sutoris in 

Os emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

#Roempot# suo fratri et Henrico Wilde braxatori eius sororio cum litteris 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 285v 03 do 13-03-1404. 

Voornoemde Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert droeg over 

aan zijn broer Henricus Roempot en zijn zwager Henricus Wilde brouwer zijn 

1/3 deel in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, 3 bunder groot, in Haaren, ter 

plaatse gnd Cortbroec, tussen Wellinus van Beke enerzijds en wijlen 

Arnoldus Bac zvw Walterus gnd Groet Wouter van Berkel anderzijds, welke 

pacht wijlen voornoemde Theodericus Waelwijns soen van Ophemert verworven 

had van Bertholdus van Arle. 

 

Dictus Waelwinus ut supra terciam partem ad se spectantem in hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda ex quodam prato tria bonaria 

continente sito in parrochia de Haren ad locum dictum Cortbroec inter 

hereditatem Wellini de Beke ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

Bac filii quondam Walteri dicti Groet Wouter de Berkel ex alio quam 

paccionem dictus quondam Theodericus Waelwijns soen de Ophemert erga 

Bertholdum de Arle acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Henrico Roempot suo fratri et Henrico Wilde eius sororio cum 

litteris et aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 285v 04 do 13-03-1404. 

Ghibo Lobbe zvw Ghibo Lobbe, Johannes zv Willelmus van den Dijcke, 

Lambertus van den Vorstenbosch en Gerardus zvw Johannes Vrancken soen 

beloofden aan Theodericus van den Steen 52½ nieuwe Gelderse gulden, 36 

gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Ghibo Lobbe filius quondam Ghibonis Lobbe Johannes filius (dg: qu) 

Willelmi van den Dijcke (dg: et) Lambertus van den Vorstenbosch et 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen promiserunt indivisi super 

omnia Theoderico van den Steen LII et dimidium novos Gelre gulden 

scilicet (dg: XV) XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

nativiitatiis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 285v 05 do 13-03-1404. 

Willelmus van den Hoernic zvw Henricus van den Hoernic gaf uit aan Arnoldus 

van den Steen een stuk land, gnd den Legenacker, 2 morgen 1 hont 10 roeden 

groot, in Gestel bij Herlaer, tussen Franco timmerman nzvw Johannes 

Vrancken soen enerzijds en kvw Johannes die Laet anderzijds, met de weg die 

erover loopt en het recht die weg te mogen gebruiken, welk stuk land 

voornoemde Willelmus, samen met andere erfgoederen, in pacht verkregen had 

van de procuratores en kloosterling van het gasthuis in Den Bosch bij de 

Gevangenpoort, voor een b-erfpacht van 2 mud rogge aan voornoemd gasthuis 

te leveren; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, aan voornoemd gasthuis en in het gasthuis te leveren in 

afkorting van voornoemde b-erfpacht van 2 mud {f.286r}. 

 

Duplicetur. 

Willelmus van den Hoernic filius quondam Henrici van den Hoernic peciam 
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terre dictam den Legenacker duo jugera unum hont et X virgatas 

continentem sitam in parrochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem 

Franconis carpentatoris filii naturalis quondam Johannis Vrancken soen ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis die Laet ex alio #cum 

via per predictam peciam transeunte et cum jure utendi eadem via# quam 

peciam terre (dg: dictus) simul cum quibusdam aliis hereditatibus #dictus 

Willelmus# erga procuratores et moniales hospitalis (dg: maioris) siti in 

Busco prope portam captivorum ad pactum acquisierat scilicet pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicto hospitali exinde 

solvenda prout in litteris dedit ad hereditarium pactum Arnoldo van den 

Steen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione (dg: d) 

unius modii siliginis mensure de Busco danda et solvenda dicto hospitali 

in abbreviationem dicte paccionis duorum modiorum siliginis mensure (dg: 

de) predicte hereditarie purificationis et in dicto hospitali tradenda ex 

pecia terre predicta promittens super omnia warandiam 

 

1183 f.286r. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis marcii die XIII: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 286r 01 do 13-03-1404. 

pro premissis #!aliam obligationem deponere# et alter repromisit promisit 

insuper sub obligatione dicte pecie terre den Legenacker vocate dicto 

Willelmo quod ipse dictam paccionem (dg: ex) unius modii siliginis exnunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet dicto 

hospitali in abbreviationem dicte paccionis duorum modiorum quod nec 

dicto Willelmo nec ad et supra reliquas hereditates quas idem Willelmus 

(dg: erga) a dicto hospitali ad pactum acquisierat danpna non eveniant in 

futurum. Testes Dicbier et Spijerinc datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 286r 02 do 13-03-1404. 

Voornoemde Willelmus van den Hoernic zvw Henricus van den Hoernic verkocht 

aan Arnoldus van den Steen 3 strepen land, in Gestel bij Herlaer, tussen 

erfgoed gnd den Legenacker enerzijds en een ander erfgoed van voornoemde 

Willelmus anderzijds, met geheel de sloot tussen deze 3 strepen en het 

andere erfgoed van Willelmus, belast met 54 kleine zwarte tournosen. 

Voornoemde Willelmus beloofde zijn erfgoed te omwallen. Voornoemde Arnoldus 

beloofde de 3 strepen te omwallen zodat vanaf het erfgoed van voornoemde 

Willelmus naar beneden richting het kamp gnd den Ossencamp geen schade 

wordt veroorzaakt. 

 

Dictus Willelmus ut supra tres strepas terre sitas in parrochia de Gestel 

prope Herlaer inter hereditatem dictam den Legenacker ex uno et inter 

#reliquam# hereditatem dicti Willelmi ex alio simul cum integro fossato 

sito inter dictas tres strepas terre et inter dictam reliquam hereditatem 

eiusdem Willelmi ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo van den Steen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis LIIII 

parvis nigris Turonensibus denariis !dictis tribus strepis solvendis 

promisit insuper dictus Willelmus super omnia quod ipse dictam eius 

hereditatem taliter circonvallabit quod dicto Arnoldo dampna exinde non 

eveniant promisit insuper dictus Arnoldus super omnia quod ipse dictas 

tres strepas terre taliter circonvallabit a dicta hereditate dicti 

Willelmi inferius versus (dg: hereditatem) !dampum dictum den Ossencamp 

dampna exinde non eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 286r 03 do 13-03-1404. 

Arnoldus zvw Johannes van den Eijcke van Woenssel verkocht aan Willelmus 

van Cassellaer van Woenssel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

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

in Woensel, naast de plaats gnd die Kevije, tussen Arnoldus van den Hoeve 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, reeds belast met een cijns aan de 
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heer van Craendonc en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Woensel. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis van den Eijcke de Woenssel hereditarie 

vendidit Willelmo de Cassellaer (dg: b) de Woenssel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quodam) domistadio domo et 

orto sitis in parrochia de Woenssel #juxta# (dg: ad) locum dictum die 

Kevije inter hereditatem Arnoldi van den Hoeve ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini de Craendonc et hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Woenssel exinde prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 286r 04 do 13-03-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar met 20 nieuwe Gelderse gulden en de 

pacht van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

Willelmus van den Hoernic en Arnoldus van den Steen. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XX novis Gelre gulden et cum paccione anni 

redempcionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis 

marcii die XIII hora vesperarum presentibus Willelmo van den Hoernic et 

Arnoldo van den Steen. 

 

BP 1183 f 286r 05 do 13-03-1404. 

Engelberna dvw Johannes Notinc verkocht aan Arnoldus zvw Johannes van 

Dijcke alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar 

ouders, gelegen onder Woensel. 

 

Engelberna filia quondam Johannis Notinc #cum tutore# omnia et singula 

bona sibi de morte suorum quondam parentum successione advoluta quocumque 

locorum infra parrochiam de Woenssel consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam Johannis van Dijcke promittens 

cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 286r 06 do 13-03-1404. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes van Dijcke koper beloofde aan voornoemde 

Engelberna dvw Johannes Notinc een lijfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Woensel, met Lichtmis in Woensel te leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus emptor promisit super omnia habita et habenda se daturum 

et soluturum dicte Engelberne vitalem pensionem dimidii modii siliginis 

mensure de Woenssel anno quolibet ad vitam dicte Engelberne et non ultra 

purificationis et in Woenssel tradendam ex omnibus suis bonis habitis et 

habendis et cum mortua fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 286r 07 do 13-03-1404. 

Henricus zvw Theodericus Jorijs soen van Vechel ev Elizabeth dvw Gerardus 

Heijnmans soen gaf uit aan Arnoldus zvw Nijcholaus van den Stegen zijn 

helft in een akker lands van wijlen voornoemde Gerardus, in Veghel, ter 

plaatse gnd Hennenberch, tussen wijlen Yvels van den Bagart enerzijds en de 

gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Veghel, met Lichtmis op voornoemde akker te leveren. 

 

Henricus filius quondam Theoderici Jorijs soen de Vechel (dg: que) 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Gerardi 

Heijnmans soen medietatem ad se spectantem in quodam agro terre #(dg: 

dicto H) quondam Gerardi predicti# sito in parrochia de Vechel ad locum 

dictum Hennenberch inter hereditatem quondam Yvels van den Bagart ex uno 
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et inter communem plateam ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Arnoldo filio quondam Nijcholai van den Stegen ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Vechel dandis sibi ab alio purificationis et (dg: in V) supra dictum 

agrum tradenda ex predicta medietate promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 286r 08 do 13-03-1404. 

Theodericus zv Henricus Glorien soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus filius Henrici Glorien soen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.286v. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 286v 01 do 13-03-1404. 

Petrus Oden soen van Haren verkocht aan Gerardus zvw Martinus Monic, tbv 

Aleijdis wv voornoemde Martinus Monic, een stuk land, 2½ lopen rogge groot, 

in Haaren, tussen voornoemde Aleijdis enerzijds en Godefridus Lang Heijnen 

soen anderzijds, met beide einden strekkend aan erfgoederen die behoren aan 

het altaar van Sint-Aghata in de kerk van Oisterwijk. 

 

-. 

Petrus Oden soen de Haren peciam terre duo et dimidium lopinos siliginis 

in semine capientem sitam in parrochia de Haren inter hereditatem 

Aleijdis relicte quondam Martini Monic ex uno et inter hereditatem 

Godefridi Lang Heijnen soen ex alio tendentem cum utroque fine ad 

hereditates spectantes ad quoddam altare sancte Aghate situm in ecclesia 

de Oesterwijc #ut dicebat# hereditarie vendidit Gerardo filio dicti 

quondam Martini ad opus dicte Aleijdis promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Dicbier et Spijerinc datum quinta post 

letare. 

 

BP 1183 f 286v 02 do 13-03-1404. 

Jacobus Willems soen van Bladel en zijn zwager Johannes Bollen verkochten 

aan Arnoldus Grotart 4 stukken land, in Berghem, (1+2) ter plaatse gnd 

Nuwehoeve, tussen Reijnkinus tijmmerman enerzijds en Yda Boex anderzijds, 

(3) ter plaatse gnd op Rullen, tussen Elizabeth Wouters en haar kinderen 

enerzijds en de gemeint anderzijds, (4) ter plaatse gnd Roet, tussen de 

gemeint enerzijds en Metta Arts dochter anderzijds. 

 

-. 

Jacobus Willems soen de Bladel et Johannes (dg: Vilt) #Bollen# eius (dg: 

gener) sororius quatuor pecias terre sitas in parrochia de Berchen (dg: 

ad) quarum (dg: una) #due# ad locum dictum Nuwehoeve inter hereditatem 

Reijnkini tijmmerman ex uno et inter hereditatem Yde Boex ex alio (dg: et 

altera) tercia ad locum dictum op Rullen inter (dg: communitatem) 

hereditatem (dg: m) Elizabeth Wouters et eius liberorum ex uno et inter 

communitatem ex alio et quarta ad locum dictum Roet inter communitatem ex 

uno et inter hereditatem Mette Arts dochter ex alio #site sunt# ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo Grotart promittentes idnvisi 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 286v 03 do 13-03-1404. 

Broeder Rodolphus van Loet kloosterling van Porta Celi maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Elizabeth wv 

Jacobus van Uden. 
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Frater Rodolphus (dg: Roef) de Loet conventualis conventus de Porta Celi 

omnes et singulas venditones alienationes et obligationes factas per 

Elizabeth relictam quondam Jacobi de Uden calumpniavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 286v 04 do 13-03-1404. 

Gheerwijndis zvw Johannes Weirt verkocht aan Elizabeth dvw Henricus Coster 

van Oesterwijc ongeveer de helft van een beemd, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, tussen Henricus Bac van Rijthoven enerzijds en Willelmus Loer 

en Thomas Stevens anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen hr Paulus 

van Haestrecht ridder en Henricus Coster en met het andere eind aan 

Willelmus Glavijman, welke helft 1½ bunder 36 roeden groot is, belast met 

1¾ oude groot. 

 

-. 

Gheerwijndis filius quondam Johannis Weirt (dg: peciam pra) medietatem 

vel circiter cuiusdam prati siti in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout inter hereditatem Henrici Bac de Rijthoven ex uno et 

inter hereditates Willelmi Loer et Thome Stevens ex alio (dg: quam me) 

tendentis cum uno fine ad hereditatem (dg: Rodol) domini quondam Pauli de 

Haestrecht militis et Henrici Coster (dg: ex) et cum reliquo fine ad 

hereditatem Willelmi Glavijman que medietas vel circiter continet unum et 

dimidium bonaria et XXXVI virgatas ut dicebat hereditarie vendidit 

Elizabeth filie quondam Henrici Coster de (dg: Coster) Oesterwijc 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

uno grosso antiquo de quolibet bonario solvendo) uno grosso antiquo et 

tribus quartis partibus unius grossi antiqui exinde solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 286v 05 do 13-03-1404. 

Henricus Toijt zvw Petrus Toijt droeg over aan Laurencius zvw Henricus 

Toijt Vannij de helft van een b-erfcijns van 3 pond geld, met Pinksteren te 

betalen, gaande uit een huis, tuin en aangelegen beemd van Mijchael zv 

Mathijas van Kaecbelle, gnd die Berghe Acker, in Esch, tussen Luijta van 

den Berghe enerzijds en Aleijdis die Weefster anderzijds, welk huis, tuin 

en beemd eertijds waren van Henricus die Laet van Essche, welke helft van 

de cijns voornoemde Henricus verworven had van Walterus zvw Walterus van 

den Loe. 

 

-. 

Henricus Toijt filius quondam Petri Toijt medietatem hereditarii census 

trium librarum monete solvendi hereditarie penthecostes ex domo et orto 

atque quodam prato eisdem domo et orto adiacente Mijchaelis filii Mathije 

de Kaecbelle communiter die Berghe Acker vocati cum suis attinentiis 

singulis et universis sitis in parrochia de Essche inter hereditatem 

Luijte van den Berghe ex uno et inter hereditatem Aleijdis die Weefster 

ex alio qui domus ortus et pratum fuerant olim Henrici die Laet de Essche 

quam medietatem dicti census dictus Henricus erga Walterum filium quondam 

Walteri van den Loe acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Laurencio filio quondam Henrici Toijt Vannij cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 286v 06 do 13-03-1404. 

De broers Godefridus en Johannes, kv Godefridus van Os van Beilver, en 

Arnoldus Beijs ev Aleijdis dv voornoemde Godefridus Vos verkochten aan 

Jordanus zv voornoemde Godefridus Vos en Mechtildis mv voornoemde kinderen 

alle goederen, die aan hen zullen komen na overlijden van voornoemde 

Godefridus Vos van Beilver en zijn vrouw Mechtildis, maar als aan 

voornoemde Godefridus Vos en Mechtildis na de datum van deze brief door 

overlijden van wie dan enig goed zal komen, dan zal dat hiervan zijn 
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uitgesloten; {f.287r} belast met de lasten die voornoemde Godefridus Vos 

hieruit had. 

 

Godefridus et Johannes fratres liberi (dg: quondam Willelmi) Godefridi de 

Os de Beilver et Arnoldus Beijs maritus et tutor legitimus Aleijdis sue 

uxoris filie dicti Godefridi Vos omnia et singula bona mobilia et 

immobilia (dg: q) #hereditaria et parata# eis de morte (dg: dictorum) 

dicti Godefridi Vos de Beilver et Mechtildis sue uxoris matris dictorum 

liberorum successione advolvenda (dg: quocu) aut advenienda quocumque 

locorum consistentia sive sita exceptis tamen de premissis si dictis 

Godefrido Vos et Mechtildi post datam presentium advolventur per mortem 

(dg: cuis) cuiuscumque persone aliqua bona quod illa de premissis sunt 

exclusa ut dicebant hereditarie vendiderunt 

 

1183 f.287r. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis marcii die XIII: donderdag 20-03-1404. 

 

BP 1183 f 287r 01 do 13-03-1404. 

Jordano filio dictorum Godefridi Vos et Mechtildis promittentes indivisi 

super habita et habenda warandiam et obligationem et impetitionem 

deponere exceptis oneribus (dg: si) que dictus Godefridus Vos ex 

premissis solvere tenetur ut dicebant. Testes Dicbier et Spijerinc datum 

quinta post letare. 

 

BP 1183 f 287r 02 do 13-03-1404. 

Voornoemde Jordanus beloofde aan zijn voornoemde broer Johannes een 

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

leveren, gaande uit al zijn goederen. 

 

Dictus Jordanus promisit super omnia #habita et habenda# se daturum et 

soluturum dicto Johanni suo fratri hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex omnibus suis bonis habitis et habendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 287r 03 do 13-03-1404. 

Willelmus Bijeken zvw Rijcoldus Bijeken verkocht aan Sophia wv Gerardus 

Molle 2 koeien, 2 kalfjes, 1 vaars en 16 schapen van voornoemde Willelmus. 

Willelmus zal de beesten van voornoemde Sophia te schattige houden 

gedurende 3 jaar. Nadat Sophia hiervan 33 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde heeft ontvangen, zullen de beesten en hun nakomelingen voor de helft 

van Sophia zijn en voor de andere helft van Willelmus. 

 

Willelmus Bijeken filius quondam Rijcoldi Bijeken duas vaccas et duos 

vitulos et unam iuvencam dictam veirze et (dg: X) XVI oves dicti Willelmi 

#!ut# legitime vendidit Sophie relicte quondam Gerardi Molle promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa conditione 

quod dictus Willelmus premissas bestias tenebit a dicta Sophia ad jus 

stabilitionis ad spacium trium annorum proxime futurorum hoc addito 

postquam dicta Sophia de premissis perceperit XXXIII novos Gelre gulden 

vel valorem quod tunc dicte bestie et omnes inde proveniende erunt 

mediatim dicte Sophie et mediatim dicti Willelmi. Testes Walterus et 

Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 287r 04 do 13-03-1404. 

Johannes smid zv Henricus van Jans droeg over aan Henricus Screijnmaker zvw 

Johannes Screijnmaker een beemd, gnd Bastijns Broec, in Oirschot, ter 

plaatse gnd Best, tussen Henricus van den Spiker enerzijds en wijlen 

Theodericus van den Engelsbraken anderszijds, aan voornoemde Johannes smid 

uitgegeven door Henricus Wilde, zijn kinderen Henricus en Gerardus, en 
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Arnoldus Buc, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes faber filius Henrici van Jans quoddam pratum situm in parrochia 

de Oerscot ad locum dictum Best dictum Bastijns Broec inter hereditatem 

Henrici van den Spiker ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici van 

den Engelsbraken ex alio datum ad pactum dicto Johanni fabro ab Henrico 

Wilde Henrico et Gerardo eius liberis et Arnoldo Buc prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Screijnmaker filio quondam Johannis 

Screijnmaker cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 287r 05 do 13-03-1404. 

Nijcholaus van den Broec zvw Ghisbertus van den Broec verkocht aan Henricus 

van Goederheijle verwer een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis van voornoemde Henricus te leveren 

gaande uit (1) een stuk land, gnd den Wijeracker, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd den Aenscoet, beiderzijds tussen voornoemde verkoper, met een 

eind strekkend aan de gemene weg en met het andere eind aan erfgoed gnd 

Aenscoet, welk stuk land voornoemde verkoper verworven had van Wijnricus 

van Tefelen, (2) 1/3 deel aan voornoemde verkoper behorend in 11 bunder 

beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Jecscot, tussen Johannes Dircs 

soen enerzijds en kv Henricus van Mierle anderzijds, te weten het 1/3 deel 

dat in het midden van de 11 bunder ligt, dit 1/3 deel belast met een cijns 

aan Arnoldus van Eijndoven, (3) een hoeve van voornoemde verkoper, gnd den 

Aenscoet, in Sint-Oedenrode, deze hoeve belast met lasten. 

 

Nijcholaus van den Broec filius quondam Ghisberti van den Broec 

hereditarie vendidit Henrico de Goederheijle tinctori hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco (dg: tra) ad domum habitationis 

dicti Henrici tradendam ex pecia terre dicta den Wijeracker sita in 

parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum den Aenscoet (dg: ex) inter 

hereditates dicti venditoris ex utroque latere coadiacentes tendente cum 

uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dictam 

Aenscoet quam peciam terre dictus venditor erga Wijnricum de Tefelen 

acquisierat item ex (dg: tribus) tercia parte ad dictum venditorem 

spectante in XI bonariis prati sitis in dicta parrochia ad locum dictum 

Jecscot inter hereditatem Johannis Dircs soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum Henrici de Mierle (dg: ut) !scilicet ex illa tercia parte (dg: 

di) que sita est in medio dictorum (dg: XI) XI bonariorum prati atque ex 

quodam manso (dg: dicti ve) dicto den Aenscoet dicti venditoris sito in 

dicta parrochia et ex attinentiis dicti mansi singulis et universis 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu Arnoldo de Eijndoven ex dicta tercia parte 

dictorum XI bonariorum et exceptis oneribus ex dicto manso cum suis 

attinentiis solvendis et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 287r 06 do 13-03-1404. 

Willelmus van Derentheren droeg over aan Petrus zv Johannes Ghisellen soen 

van Os een huis en erf van wijlen Ulmannus wolwever, waarin voornoemde 

Ulmannus woonde, in Den Bosch, op de Oude Dieze, welk huis en erf wijlen 

Petrus van Zonne voller verworven had van Johannes zvw voornoemde Ulmannus, 

welk huis en erf Willelmus van Derentheren gekocht10 had van Henricus van 

Eijcke zvw Gerardus van Eijcke. 

 

Willelmus de Derentheren domum et aream quondam Ulmanni textoris laneorum 

in qua idem Ulmannus commorari consueverat sitam in Busco supra antiquum 

Dijesam #quam domum et aream# quondam Petrus de Zonne fullo erga Johannem 

                         
10 Zie ← BP 1181 p 253r 01 di 07-01-1399, verkoop van het huis. 
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filium dicti quondam Ulmanni acquisierat quam domum et aream dictus 

Willelmus de Derentheren erga Henricum de Eijcke filium quondam Gerardi 

de Eijcke emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Petro filio Johannis Ghisellen soen de Os cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere salvo dicto Willelmo promissionibus sibi a dicto Petro hodierna 

die factis. Testes Walterus et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 287r 07 do 13-03-1404. 

(dg: voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Willelmus 37 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde en 12 plakken met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404) 

te betalen). 

 

(dg: dictus Petrus promisit super omnia dicto Willelmo XXXVII novos Gelre 

gulden #vel valorem# et XII placken ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1183 f 287r 08 do 13-03-1404. 

Voornoemde Petrus beloofde aan voornoemde Willelmus een n-erfcijns van 5 

pond geld, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 24-06-

1405), gaande uit het voorgaande. 

 

Dictus Petrus promisit se daturum et soluturum dicto Willelmo 

hereditarium censum quinque librarum monete hereditarie Johannis et pro 

primo termino a Johannis proxime fuuturo ultra annum ex premissis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 287r 09 do 20-03-1404. 

Amijsius van Amersfoirt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Amijsius de Amersfoirt prebuit et reportavit. Testes Walterus et Becker 

datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 287r 10 do 13-03-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1404), elk pond van voornoemde cijns met 10 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus en met de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in de 

kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, Danijel Roesmont, 

Nijcholaus Scilder en mr Godefridus Wonder. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum Johannis proxime 

futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente quamlibet 

libram dicti census cum X Hollant gulden monete comitis Willelmi ut in 

forma et cum censu anni redempcionis. Actum in camera anno CCCCmo quarto 

mensis marcii die XIII hora vesperarum presentibus dictis scabinis 

Danijele Roesmont Nijcholao Scilder et magistro Godefrido Wonder. 

 

1183 f.287v. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 287v 01 do 13-03-1404. 

Henricus van Stijphout droeg over aan Nijcholaus gnd Coel van Kessel zv 

Jacobus van Kessel 18 lopen rogge, b-erfpacht, maat van Mierlo, met 

Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit alle goederen die Jutta dvw 

Danijel van Heserscoer en haar dochters Delija en Luijta in Mierlo, ter 

plaatse gnd Heserscoer, hebben liggen, welke pacht voornoemde Henricus 

gekocht had van Jutta, Belija en Luijta. 

 

Henricus de Stijphout XVIII lopinos siliginis hereditarie paccionis 

mensure de Mierle solvendos hereditarie purificationis et in Mierle 
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tradendos ex omnibus bonis que Jutta filia quondam Danijelis de 

Heserscoer Delija et Luijta eius filie (dg: liberi) in parrochia de 

Mierle in loco dicto Heserscoer habent situatas! quam paccionem dictus 

Henricus erga Juttam Belijam et Luijtam emendo acquisierat ut dicebat 

hereditarie supportavit Nijcholao dicto Coel de Kessel filio Jacobi de 

Kessel promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 287v 02 do 13-03-1404. 

(dg: Nijcholaus gnd Coel verklaarde dat). 

 

(dg: Nijcholaus dcm dictus Nijcholaus Coel palam recognovit sibi per 

pre). 

 

BP 1183 f 287v 03 do 13-03-1404. 

Voornoemde Nijcholaus gnd Coel van Kessel zv Jacobus van Kessel ev Belija 

dv Jutta dvw Danijel van Heserscoer, voor zich en voor voornoemde Jutta en 

Luijta dv voornoemde Jutta, onntlastte voornoemde Henricus van Stiphout van 

alle geschillen. 

 

Dictus Nijcholaus Coel maritus et tutor legitimus Belije predicte sue 

uxoris pro se et pro dictis Jutta et (dg: Lij) Luijta palam quitavit 

dictum Henricum de Stiphout ab omnibus bonis causis et rebus quibus 

mediantibus dicti Nijcholaus Coel Belija Jutta et Luijta (dg: s) dictum 

Henricum et eius bone impetere possint vel vexare seu eorum (dg: alteri) 

alter impetere vel vexare possit in judicio spirituali vel in judicio 

seculari promittens super omnia quod ipse dictum Henricum ab omnibus 

impetitionibus et dampnis (dg: l) eidem Henrico evenientibus ac eventuris 

a Jutta (dg: H) Belija et Luijta occacione quarumcumque causarum 

habitarum (dg: in) aut pendentium inter dictum Henricum ex una parte et 

inter dictos Nijcholaum Coel Juttam et Luijtam ex altera parte a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 287v 04 do 13-03-1404. 

Lambertus Plaetmaker verklaarde dat Maria ndvw hr Egidius van der Wagen 

priester, haar zoon Egidius en Henricus Stierken aan hem betaald hebben 175 

Hollandse gulden, aan voornoemde Lambertus beloofd door voornoemde Maria en 

Egidius. 

 

Lambertus Plaetmaker palam recognovit sibi per Mariam filiam naturalem 

domini quondam Egidii van der Wagen presbitri et Egidium eius filium #et 

Henricum Stierken# fore satisfactum de C et LXXV Hollant gulden promissis 

dicto Lamberto a Maria et Egidio predictis in  litteris scabinorum de 

Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 287v 05 do 13-03-1404. 

Rodolphus gnd Roef zvw Ghisbertus van Zonne droeg over aan Henricus zvw 

Henricus van den Oest (1) een stuk land, in Son, ter plaatse gnd Nuwelant, 

beiderzijds tussen Rutgherus van den Donc, met een eind strekkend aan de 

gemeint, (2) een akker, gnd die Hostat, in Son, tussen Wellinus Roveri 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, (3) een akker, gnd die Steltacker, 

in Son, tussen voornoemde Wellinus enerzijds en Johannes van Baerdelaer 

anderzijds, (4) de helft van een beemd gnd die Coppel, in Son, tussen 

wijlen hr Emondus Rover ridder enerzijds en voornoemde Rutgherus van den 

Donc anderzijds, zoals afgepaald, (5) 1/8 deel van een stuk beemd, eveneens 

gnd die Coppel, in Son, tussen erfgenamen gnd van den Coppellen enerzijds 

en Andreas Verkenman anderzijds, met het recht dat aan deze erfgoederen 

behoort in de gemeint van Woensel, welke erfgoederen voornoemde Rodolphus 

Roef in pacht verkregen had van Lucas zvw Lucas van Erpe, belast met de 
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pacht in de brief vermeld. 

 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Ghisberti de Zonne peciam terre 

sitam in parrochia de Zonne in loco dicto Nuwelant inter hereditates 

Rutgheri van den Donc ex utroque latere coadiacentes tendentem cum uno 

fine ad communitatem atque quendam agrum dictum communiter die Hostat 

situm in dicta parrochia inter hereditatem Wellini Roveri ex uno et inter 

communem plateam ex alio item quendam agrum dictum die Steltacker situm 

in dicta parrochia inter hereditatem dicti Wellini ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Baerdelaer ex alio item medietatem cuiusdam prati 

dicti die Coppel siti in parrochia predicta inter hereditatem domini 

quondam Emondi Rover militis ex uno et inter hereditatem dicti Rutgheri 

van den Donc ex alio prout dicta medietas ibidem sita est et limitata 

item octavam partem pecie prati #eciam# die Coppel vocati! siti in dicta 

parochia inter hereditatem heredum dictorum van den Coppellen ex uno et 

inter hereditatem Andree Verkenman ex alio simul cum jure ad dictas 

hereditates spectante in communitate de Woenssel quas hereditates 

predictas dictus Rodolphus Roef erga Lucam filium quondam Luce de Erpe ad 

pactum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico 

filius! quondam Henrici van den Oest cum litteris et jure promittens 

super onnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 287v 06 do 13-03-1404. 

Reijnerus, Henricus, Johannes en Godestodis, kvw Walterus van den Locht van 

Scijnle, en Willelmus Thijs soen van Hermalen ev Aleijdis dvw voornoemde 

Walterus gaven uit aan Arnoldus van der Stapppen zvw Rijcoldus van der 

Stappen en Egidius van der Teijnden szvw Gerardus van der Stappen (1) 1/3 

deel, dat aan Aleijdis dvw Henricus van den Stappen mv voornoemde kinderen 

gekomen was na overlijden van voornoemde Henricus, in alle erfgoederen 

waarin voornoemde Henricus was overleden, gelegen onder Sint-Oedenrode, ter 

plaatse {f.288r} gnd Boevenrode, welk 1/3 deel wijlen voornoemde Walterus 

aan zijn voornoemde kinderen had overgedragen; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de lasten die wijlen voornoemde Henricus van der Stappen daaruit droeg 

en thans voor (b) een n-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Sint-

Oedenrode, aan voornoemde Reijnerus, (c) een n-erfpacht van 18 lopen rogge, 

maat van Sint-Oedenrode, aan voornoemde Reijnerus, Henricus, Johannes, 

Godestodis en Willelmus Thijs soen, met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus van der Stappen 

tot onderpand (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, 

gaande uit het 1/3 deel dat aan voornoemde Arnoldus behoort in voornoemde 

erfgoederen; en voornoemde Egidius van der Teijnden stelde tot onderpand 

(3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, gaande uit het 

1/3 deel dat aan voornoemde Egidius behoort in voornoemde erfgoederen. 

 

Reijnerus Henricus Johannes fratres et Godestodis eorum soror liberi 

quondam Walteri van den Locht de Scijnle #cum tutore# et Willelmus Thijs 

soen de Hermalen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

dicti quondam Walteri terciam partem que Aleijdi filie quondam Henrici 

van den Stappen matri dictorum liberorum de morte quondam Henrici 

predicti successione fuerat advoluta in omnibus et singulis hereditatibus 

in quibus dictus quondam Henricus decessit quocumque locorum infra 

parrochiam de Rode sancte Ode ad locum 

 

1183 f.288r. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 

BP 1183 f 288r 01 do 13-03-1404. 

dictum Boevenrode situatis quam terciam partem dictarum hereditatum 

dictus quondam Walterus prefatis eius liberis supportaverat ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Arnoldo van der Stapppen filio quondam 
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Rijcoldi van der Stappen et Egidio van der Teijnden genero quondam 

Gerardi van der Stappen ab eisdem hereditarie possidendam pro oneribus 

que dictus quondam Henricus van der Stappen exinde solvere consuevit et 

tenebatur dandis etc et pro hereditaria paccione (dg: trium modiorum) 

#XVIII lopinorum# siliginis mensure de Rode sancte Ode danda (dg: sibi) 

dicto Reijnero et pro hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis 

dicte mensure danda dictis Reijnero Henrico Johanni fratribus Godestodi 

et Willelmo Thijs soen (dg: hereditarie purificationis) ab alio 

purificationis et supra hereditates predictas tradenda ex premissis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alii indivisi super omnia repromiserunt et 

ad maiorem securitatem dictus Arnoldus van der Stappen hereditariam 

paccionem unius modii siliginis dicte mennsure dandam solvendam et 

percipiendam #annuatim et hereditarie# ex tercia parte ad ipsum spectante 

in hereditatibus predictis ad pignus imposuit insuper dictus Egidius van 

der Teijnden hereditariam paccionem unius modii siliginis dicte mensure 

dandam solvendam et percipiendam annuatim et hereditarie ex tercia parte 

ad ipsum spectante in hereditatibus predictis ad pignus imposuit. Testes 

Walterus et Spijerinc datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 288r 02 do 13-03-1404. 

Theodericus Scalpart en Henricus Rovers bakker beloofden aan mr Johannes 

van Best, tbv hem en Walterus van Os, 222 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde een helft te betalen met Sint-Philippus-en-Jacobus (do 01-05-1404) 

en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1404). 

 

(dg: Rijxkin) Theodericus Scalpart et Henricus Rovers pistor promiserunt 

indivisi magistro Johanni de Best ad opus sui et ad opus Walteri de Os CC 

et XXII nu Gelre gulden seu valorem mediatim Philippi et Jacobi et 

mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 288r 03 do 13-03-1404. 

Rijxkinus Mersman verhuurde aan Wijnricus Bubben van Geffen 4 morgen van 

Johannes zv Wolphardus, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, tussen 

Bertradis Hauwen enerzijds en Johannes Daem Hauwen soen anderzijds, voor de 

periode tussen nu en Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404). De huur is 

voldaan. 

 

Solvit. 

Rijxkinus Mersman quatuor jugera Johannis filii Wolphardi sita in 

parrochia de Maren ad locum dictum die Delen inter hereditatem Bertradis 

Hauwen ex uno et inter hereditatem Johannis Daem Hauwen soen ex alio in 

ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat locavit Wijnrico Bubben de 

Geffen ab eodem infra hinc et festum Martini proxime futurum libere 

possidenda promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et 

recognovit sibi de pretio fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 288r 04 do 13-03-1404. 

Nijcholaus van Kessel en Theodericus Scalpart beloofden aan Petrus Keijot 

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

gerekend, met H.Maria-Geboorte aanstaande (ma 08-09-1404) te betalen. 

 

Nijcholaus de Kessel et Theodericus Scalpart promiserunt #indivisi# super 

omnia Petrus! Keijot LXXV novos Gelre scilicet IX boddrager vel X 

Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Marie 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 288r 05 do 13-03-1404. 

Walterus Vos zvw Arnoldus Vos verkocht aan Henricus zvw Willelmus Kelder 

een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in 

Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Vught Sint-
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Lambertus, ter plaatse gnd die Cromvoirtse Beemde, ter plaatse gnd Nieuwe 

Broec, tussen Ghibo Hessel enerzijds en Egidius Grieten soen anderzijds, 

(2) 1 bunder beemd, in Vught Sint-Lambertus, voor de villa van Vlijmen, 

tussen Henricus Becker enerzijds en het kamp gnd des Heren Camp anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Walterus Vos filius quondam Arnoldi Vos legitime vendidit Henrico filio 

quondam Willelmi Kelder vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dicti Henrici et non 

ultra Andree apostoli et in Busco tradendam ex uno bonario prati sito in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum die Cromvoirtsche 

Beemde in loco dicto Nuwe Broec inter hereditatem Ghibonis Hessel ex uno 

et inter hereditatem Egidii Grieten soen ex alio atque ex uno bonario 

prati sito in parrochia predicta ante villam de Vlijmen inter hereditatem 

Henrici Becker ex uno et inter (dg: he) campum dictum des Heren Camp ex 

alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 288r 06 do 13-03-1404. 

Henricus van Aken bakker ev Elizabeth dvw Ghibo Oden soen droeg over aan 

Heijlwigis van den Bersselaer (1) ¼ deel in 3 bunder beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Groter Lijemde, tussen kvw Laurencius van den Hamsfoirt 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een stukje beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Casteren, ter plaatse gnd Rubeemt, tussen voornoemde kinderen 

van den Hamsfoirt enerzijds en voornoemde Heijlwigis anderzijds. Zouden 

voornoemde goederen van voornoemde Heijlwigis worden uitgewonnen, dan zal 

Henricus aan voornoemde Heijlwigis 30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

minus 12 gemene plakken moeten betalen. Henricus zvw voornoemde Ghibo en 

Godefridus Grieten ev Mechtildis dvw voornoemde Ghibo deden afstand. 

 

Henricus de Aken pistor maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Ghibonis Oden soen quartam partem ad se spectantem in 

tribus bonariis prati sitis in parrochia de Bucstel ad locum dictum 

Groter (dg: G) Lijemde inter hereditatem (dg: l) liberorum quondam 

Laurencii van den (dg: Hams) Hamsfoirt ex uno et inter communem plateam 

ex alio item particulam prati sitam in dicta parrochia ad locum dictum 

Casteren in loco dicto Rubeemt inter hereditatem dictorum liberorum van 

den Hamsfoirt ex uno et inter hereditatem Heijlwigis van den (dg: 

Berssen) #Bersselaer# ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicte 

Heijlwigi promittens super omnia ratam servare #et obligationem ex parte 

sui deponere# tali conditione si premissa dicte Heijlwigi evincerentur 

via juris quod tunc dictus Henricus tenebitur deliberare et solvere dicte 

Heijlwigi XXX nu Gelre seu valorem minus tamen XII gemeijn placken. Quo 

facto !Go Henricus filius quondam Ghibonis predicti et Godefridus Grieten 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Ghibonis super premissis quarta parte et particula prati et jure ad opus 

dicte Heijlwigis hereditarie renuntiaverunt. Testes Aa et Spijrinc datum 

supra. 

 

1183 f.288v. 

 sexta post letare: vrijdag 14-03-1404. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 

BP 1183 f 288v 01 vr 14-03-1404. 

Johannes zv Johannes van den Bosch droeg over aan Mijchael zvw Willelmus 

Reijnsen soen de helft in 2 mud 6 lopen rogge, maat van Eindhoven, 

b-erfpacht uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis in Eindhoven te leveren, gaande uit alle goederen die aan 

Katherina dvw Willelmus Everaets soen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Willelmus resp. aan haar zullen komen na overlijden van haar 
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moeder Aleijdis wv voornoemde Willelmus, welke 2 mud 6 lopen rogge 

voornoemde Mijchael en eerstgenoemde Johannes gekocht hadden van Johannes 

van den Voert ev voornoemde Katherina. 

 

Johannes filius Johannis van den Bosch medietatem ad se spectantem in 

duobus modiis et sex lopinis siliginis mensure de Eijndoven hereditarie 

paccionis de hereditaria paccione quinque modiorum siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie purificationis et in Eijndehoven tradenda ex 

omnibus et singulis bonis quocumque locorum in humido in sicco 

consistentibus sive sitis que Katherine filie quondam Willelmi Everaets 

soen de morte eiusdem quondam Willelmi successione sunt advoluta et post 

mortem Aleijdis sue matris relicte eiusdem quondam Willelmi successione 

sunt advolvenda quos duos modios et sex lopinos siliginis hereditarie 

paccionis dicte mensure Mijchael filius (dg: Wi) quondam Willelmi 

Reijnsen soen et Johannes primodictus erga Johannem van den Voert maritum 

et tutorem legitimum dicte Katherine sue uxoris emendo acquisierant ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Mijchaeli promittens super omnia 

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

Becker datum sexta post letare. 

 

BP 1183 f 288v 02 vr 14-03-1404. 

Henricus van Baex ev Luijtgardis dvw Theodericus van Steenre zvw hr 

Godefridus van Os ridder droeg over aan Godefridus Sceijvel, tbv het 

klooster van Sint-Clara in Den Bosch, het deel, dat aan hem en zijn vrouw 

behoort in ¼ deel, dat aan wijlen voornoemde Theodericus behoorde in een 

beemd, gnd die Herlaerschen Beemt, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Eijckendonc, welke beemd gelegen is tussen erfgoed gnd des Gasthuis Donc 

enerzijds en Ygrammus van Doerne anderzijds, en van welke beemd een helft 

behoort aan Willelmus van den Hoernic en kvw Gerardus Rolen soen. Jkvr 

Arnolda dvw voornoemde Theodericus van Steenre kloosterlinge van voornoemd 

klooster van Sint-Clara zal het ¼ deel gedurende haar leven bezitten, om na 

haar overlijden over te gaan naar voornoemd klooster. 

 

Henricus de Baex maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris filie 

quondam Theoderici de Steenre filii domini quondam Godefridi de Os 

militis (dg: quartam partem ad se) totam partem et omne jus sibi et dicte 

eius uxori competentes in quarta parte que ad dictum quondam Theodericum 

spectabat in quodam prato dicto die Herlaerschen Beemt sito in parrochia 

de Gestel prope Herlaer ad locum dictum Eijckendonc (dg: que quarta pars 

simul) quod pratum situm est inter hereditatem dictam des Gasthuis Donc 

ex uno et inter hereditatem Ygrammi de Doerne ex alio et de quo prato una 

medietas ad Willelmum van den Hoernic et liberos quondam Gerardi Rolen 

soen pertinet ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido Sceijvel ad 

opus conventus sancte Clare in Busco promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui #in dicta quarta parte# deponere tali annexa 

conditione quod domicella Arnolda filia dicti quondam Theoderici de 

Steenre monialis dicti conventus dictam quartam partem integraliter 

possidebit ad eius vitam et post eius decessum ad dictum conventum 

hereditarie devolvendam. Testes Heijme et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 288v 03 do 20-03-1404. 

Zanderus van Oij deed tbv voornoemd klooster afstand van voornoemd ¼ deel. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Zanderus de Oij super dicta quarta parte et jure ad opus dicti conventus 

hereditarie renuntiavit promittens ut supra addita conditione ut supra. 

Testes Wolterus et Becker datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 288v 04 do 20-03-1404. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre deed tbv voornoemd klooster 
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afstand van voornoemd ¼ deel. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Et simili modo fecit Godefridus de Os filius quondam Theoderici de 

Steenre per totum ut supra immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 288v 05 do 20-03-1404. 
Het gaat om een stukje erfgoed waarop een voorhuis en een achterhuis staan. 

Aan één kant grenst het stukje erfgoed aan de muur van het Molenhuis en aan de achterste kamer 

van het Molenhuis. Bij het stukje erfgoed hoort de helft van de muur van Molenhuis en de 

achterste kamer achter dat huis. Het voorhuis heeft aan deze kant zijn osendrup. De eigenaar 

van het Molenhuis gaat voor zijn rekening een goot op de muur bouwen, en als die klaar is 

zullen enerzijds de eigenaar van Molenhuis en achterste kamer en anderzijds de eigenaar van 

het voorhuis die goot gezamenlijk gebruiken en onderhouden. 

Aan de andere kant {richting de Markt} grenst het stukje erfgoed aan erfgoed van wijlen 

Johannes van Best. Het achterhuis heeft aan deze kant een osendrup. 

Het achterhuis heeft een bepaalde relatie tot het gemene water, maar onduidelijk is hoe die 

is. Het achterhuis heeft aan de kant van dat water een strook land van 1 voet voor osendrup, 

af te meten naast de stijlen van het achterhuis. Vanaf het einde van die osendrup, beginnend 

bij de voorste stijl van het achterhuis wordt een rechte lijn getrokken naar het achterste 

einde van de achterste kamer van het Molenhuis. Het terrein achter deze lijn zal niet bij 

voornoemd stukje erfgoed behoren. 

Lambertus zvw Theodericus van Herlaer zvw Johannes van Herlaer timmerman 

droeg over aan Henricus Potter zvw Henricus Potter van Lijer een stukje 

erfgoed, gnd een plexken erfs11, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

het huis gnd dat Molenhuis enerzijds en erfgoed van Johannes van Best 

anderzijds, met de gebouwen die op dat stukje erfgoed staan, en met de 

helft van de stenen muur van voornoemd huis gnd dat Molenhuis en van de 

achterste kamer achter dat huis, te weten de helft richting voornoemd 

stukje erfgoed, en met de osendruppen van het achterhuis op dat stukje 

erfgoed aan de kant richting het erfgoed van wijlen Johannes van Best. 

Wijlen voornoemde Theodericus van Herlaer had het stukje erfgoed met zijn 

gebouwen verworven van Johannes van Best; het stukje erfgoed was belast met 

een b-erfcijns12 van 6 oude schilden die Goeswinus van Best zvw voornoemde 

Johannes van Best uit het stukje erfgoed met zijn gebouwen beurde. 

Voornoemde Lambertus en zijn broers Theodericus en Willelmus beloofden 

garantie van de helft van de stenen muur van voornoemd huis en kamer, en 

lasten af te handelen. Het voorhuis dat op voornoemd stukje erfgoed staat 

zal zijn osendrup behouden richting voornoemd huis gnd dat Molenhuis, zoals 

dat voorhuis die osendrup thans heeft, totdat de eigenaar van voornoemd 

huis gnd dat Molenhuis, voor zijn rekening en niet voor rekening van 

voornoemde Henricus, op voornoemde muur een goot zal hebben laten plaatsen; 

nadat die goot zal zijn geplaatst, zullen {f.289r} Henricus Potter en de 

eigenaar van voornoemd huis gnd dat Molenhuis die goot gelijkelijk 

gebruiken en hem voor gezamenlijke rekening onderhouden. Voornoemd 

achterhuis zal aan de kant van het gemene water, één voet voor osendrup 

hebben, af te meten vanaf de stijlen van dat achterhuis, direct aan de 

grond. Vanaf het einde van voornoemde voet die als osendrup richting 

voornoemd water zal blijven dienen, zal een rechte lijn worden getrokken 

tot aan het achterste eind van voornoemde muur van voornoemde achterste 

kamer, welke lijn begint naast de voorste stijl van voornoemd achterhuis, 

en al het terrein aan de kant richting voornoemd water zal aan voornoemde 

Willelmus behoren, zoals voornoemde Henricus, Lambertus en Willelmus elkaar 

beloofden. 

 

Lambertus filius quondam Theoderici de Herlaer filii quondam Johannis de 

Herlaer carpentarii quandam particulam hereditatis dictam een plexken 

erfs sitam in Busco in vico Vuchtensi inter domum dictam dat Molenhuijs 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Best ex alio simul cum edificiis 

in dicta particula hereditatis consistentibus (dg: excepta et de !de 

predicta particula hereditatis terre de dicta particula hereditatis sita 

                         
11 Zie ← BP 1183 f 284v 01 do 13-03-1404, afstand doen van het plexke erfgoed. 
12 Zie ← BP 1178 f 054r 06 ma 19-10-1388, belofte van de erfcijns. 
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extra) atque cum medietate muri lapidei dicte domus dat Molenhuijs vocate 

#et posterioris camere consistentis retro eandem domum# scilicet cum illa 

medietate que site est versus (dg: prim) predictam particulam hereditatis 

et cum stillicidiis domus posterioris consistentis in dicta particula 

hereditatis #in latere# versus hereditatem quondam Johannis de Best (dg: 

pro) quam particulam hereditatis (dg: dictus quondam Theodericus der L) 

cum suis edificiis predictis dictus quondam Theodericus de Herlaer erga 

Johannem de Best acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico Potter filio quondam Henrici Potter de Lijer cum litteris et 

aliis et jure promittentes et (dg: cum eo Theodericus et Willelmus eius 

fratres liberi dicti quondam Henrici indivisi) super omnia #habita et 

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

dicti quondam Theoderici et suorum heredum deponere (dg: et quod) excepto 

hereditario censu sex aude scilde quem Goeswinus de Best filius dicti 

quondam Johannis de Best ex dicta particula hereditatis cum suis 

edificiis habuit solvendum promiserunt insuper #{in linker marge:} dicti 

Lambertus Theodericus# #et Willelmus eius fratres indivisi super habita 

et habenda# indivisi (dg: sub obligatione premissa de dicta medietate 

dicti muri atque) de medietate muri lapidei dictarum domus et camere 

warandiam et obligationem deponere additis conditionibus sequentibus (dg: 

quod) videlicet quod (dg: d) domus anterior consistens in predicta 

particula hereditatis suum obtinebit stillicidium versus dictam domum dat 

Molenhuijs vocatam pro! huiusmodi stillicidium habet pro presenti donec 

et quousque possessor primodicte domus #(dg: expensis suis) dat 

Molenhuijs vocate sub suis expensis et absque expensis dicti Henrici# 

fecerit aut procuraverit situari unum guttarium supra murum predictum et 

postquam huiusmodi guttarium predictum fuerit factum et situatum extunc 

dictus 

 

1183 f.289r. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 tercia post judica: dinsdag 18-03-1404. 

 quinta post letare: donderdag 13-03-1404. 

 secunda post judica: maandag 17-03-1404. 

 

BP 1183 f 289r 01 do 20-03-1404. 

Henricus Potter et possessor pro tempore dicte domus dat Molenhuijs 

vocate (dg: ipsum) ipso guttario equaliter fruentur et ipsum guttarium 

sub eorum communibus expensis tenebunt et observabunt item quod posterior 

domus predicta habebit pro stillicidio suo in latere versus communem 

aquam unam pedatam terre mensurando extra stilos eiusdem domus juxta 

terram contigue item (dg: quod p) quod ab extremitate dicte pedate terre 

que manebit pro stillicidio versus aquam predictam trahetur una linea 

recta usque ad posteriorem finem dicti muri camere predicte scilicet 

incipiens juxta anteriorem stilum domus posterioris predicte et tota illa 

terra vel hereditas que jacet a latere dicte linee versus dictam aquam 

pertinebit ad Willelmum predictum ut dicti (dg: cl) Henricus Lambertus et 

Willelmus (dg: indivisi) #mutuo# super habita et habenda promiserunt. 

Testes Walterus et Becker datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 289r 02 di 18-03-1404. 

Jordanus Luef van Boemel beloofde aan Arnoldus Rover Boest, tbv Theodericus 

Writer en zijn vrouw Elisabeth, een n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de hieronder 

beschreven hoeve, cijnzen, cijnshoenderen en ander toebehoren van de hoeve. 

Jordanus Luef zal de pacht leveren aan voornoemde Theodericus en Elisabeth 

volgens de inhoud van de brief opgesteld ten overstaan van de heer van 

Heeswijk en zijn vazallen. 

 

Jordanus Luef de Boemel promisit Arnoldo Rover Boest ad opus Theoderici 

Writer et Elisabeth sue uxoris quod ipse dictus Jordanus Luef dabit et 
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exsolvet dicto Theoderico et (dg: H) Elisabeth hereditariam paccionem sex 

modiorum siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in 

Busco tradet ex (dg: de) manso infrascripto censibus pullis censualibus 

et ceteris attinentiis eiusdem mansi infrascriptis promittens super omnia 

warandiam et sufficientem facere tali conditione quod dictus Jordanus 

Luef dictam paccionem dabit et solvet dicto Theoderico et Elisabeth iuxta 

omnem continentiam litterarum coram domino de Hezewijc et suis feodalibus 

super dicta paccione confectarum ut dicebat. Testes Spijrinc et Becker 

datum 3a post judica. {Verbonden met BP 1183 f 289r 05}. 

 

BP 1183 f 289r 03 do 13-03-1404. 

Arnoldus van Vranckenvoert, zijn zoon Arnoldus en Gerardus van Houbraken 

beloofden aan Mijchael van Ruata, tbv etc, 16 oude Franse schilden met 

Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404; 18+30+18= 66 dgn) te betalen, op 

straffe van 1. 

 

Arnoldus de Vranckenvoert Arnoldus eius filius et Gerardus de Houbraken 

promiserunt indivisi super omnia Mijchaeli de Ruata ad opus etc XVI aude 

scilde Francie ad penthecostes proxime futurum persolvendos sub pena 

unius. Testes Rover et Spijrinc datum quinta post letare. 

 

BP 1183 f 289r 04 do 13-03-1404. 

Willelmus van Broechoven Henrics soen en Egidius van den Waghen zvw 

Theodericus beloofden aan Amelius zvw Lambertus van Hoesden 24 nieuwe 

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

betalen. 

 

Willelmus de Broechoven Henrics soen et Egidius van den Waghen filius 

quondam Theoderici promiserunt indivisi super omnia Amelio filio quondam 

Lamberti de Hoesden XXIIII nu Gelre gulden seu valorem ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 289r 05 ma 17-03-1404. 

Theodericus Writer zvw Theodericus Writer van Vechel verkocht aan Jordanus 

Luef van Boemel een hoeve van voornnoemde Theodericus Writer, in Heeswijk, 

met zijn cijnzen en de cijnshoenderen die op de hoeve aan voornoemde 

Theodericus Writer jaarlijks geleverd moeten worden, echter uitgezonderd 14 

cijnshoenderen die een zekere Bitsken aan voornoemde Theodericus Writer 

moet leveren gaande uit erfgoederen gnd Venders Camp. De koopsom is 

voldaan. 

 

{Met haal verbonden met BP 1183 f 289r 02}. 

Theodericus Writer (dg: de Vechel) filius quondam Theoderici Writer de 

Vechel quendam mansum dicti Theoderici Writer situm in parrochia de 

Hezewijc cum (dg: suu) omnibus suis censibus et pullis censualibus (dg: 

ad) qui dicto Theoderico Writer supra dictum mansum annuatim de jure sunt 

solvendi exceptis in hiis XIIII (dg: pullis) pullis censualibus quos 

quidam dictus Bitsken ex quibusdam hereditatibus dictis Venders Camp 

dicto Theoderico Writer annuatim solvere tenetur atque cum omnibus aiis 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum tam in 

humido quam in sicco in molli et in duro consistentibus sive sitis ut 

dicebat hereditarie vendidit Jordano Luef de Boemel promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem et impetitionem ex parte sui 

deponere exceptis et reservatis dicto Theoderico Writer dictis 

quatuordecim pullis censualibus quos dictus Bitsken prefato Theoderico 

solvere tenetur ut prefertur recognovit insuper dictus venditor sibi per 

dictum emptorem de integro pretio huiusmodi venditionis ad plenum fore 

satisfactum. Testes Spijrinc et Becker datum secunda post judica. 
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BP 1183 f 289r 06 di 18-03-1404. 

Arnoldus Heijme verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus Heijme prebuit et reportavit. Testes Spijrinc et Becker datum 3a 

post judica. 

 

BP 1183 f 289r 07 di 18-03-1404. 
Jordanus  Henricus Oemken van Bucstel 

†Johannes  (*) dochter 

1. †Jacobus 

a. Danijel 

b. Petrus 

c. Aleijdis 

d. Elisabeth 

e. Maria 
Katherina wv Gerardus van de Doorn zvw Ghisbertus van de Doorn, Tielmannus, 

Gerardus, Beatrix en Katherina, kv voornoemde Katherina en wijlen Gerardus 

van de Doorn, en Johannes van Berze ev Mechtildis dvw voornoemde Gerardus 

verkochten aan Danijel zvw Jacobus zvw Johannes zv Jordanus, tbv hem en 

Petrus, Aleijdis, Elisabeth en Maria, kvw voornoemde Jacobus zv !Jordanus, 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan-

Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hoeve behorend aan 

voornoemde {wijlen} Johannes, zv Jordanus en szv Henricus Oemken van 

Bucstel, in welke hoeve wijlen voornoemde Johannes woonde, in Groter 

Liemde, welke cijns wijlen voornoemde Ghisbertus van de Doorn gekocht had 

van voornoemde Johannes, zv Jordanus en szv Henricus Oemken van Bucstel, en 

welke cijns nu aan hen behoort. Hr Johannes priester en Hilla, kvw 

voornoemde Gerardus en Katherina, zullen nimmer rechten op deze cijns doen 

gelden. 

 

Katherina relicta quondam Gerardi de Spina #filii quondam Ghisberti de 

Spina# Tielmannus Gerardus fratres Beatrix et Katherina sorores liberi 

dictorum Katherine et quondam Gerardi de Spina cum tutore (dg: here) 

Johannes de Berze maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie 

dicti quondam Gerardi hereditarium censum quadraginta solidorum monete 

solvendum anno quolibet mediatim nativitatis beati Johannis baptiste et 

mediatim nativitatis Domini de quodam manso ad Johannem filium Jordani 

generum Henrici Oemken de Bucstel (dg: spectante) pertinente #in quo 

dictus quondam Johannes morabatur# sito in Groter Lijemde et de omnibus 

et singulis dicti mansi attinentiis tam in humido quam in sicco in duro 

et in molli consistentibus quem censum quadraginta solidorum dictus 

quondam Ghisbertus de Spina erga prefatum Johannem filium Jordani generum 

Henrici Oemken de Bucstel emendo acquisierat prout in litteris et quem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie vendiderunt Danijeli filio (dg: 

dicti) quondam #Jacobi# (dg: Johannis) filii dicti quondam Johannis filii 

Jordani ad opus sui et ad opus Petri Aleijdis Elisabeth et Marie 

liberorum dicti quondam (dg: Johannis) #Jacobi# filii !Jordani cum 

litteris et jure promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam #Gerardi et Ghisberti# (dg: Gerardi deponere) quorumcumque 

heredum dicti quondam Ghisberti deponere et quod ipsi dominum Johannem 

presbitrum et Hillam liberos dictorum quondam Gerardi et Katherine 

perpetue tales habebunt quod ipsi numquam presument se jus in dicto censu 

habere. Testes datum supra. 

 

1183 f.289v. 

 sexta post letare: vrijdag 14-03-1404. 

 secunda post judica: maandag 17-03-1404. 

 tercia post judica: dinsdag 18-03-1404. 

 quinta post pasche: donderdag 03-04-1404.  
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BP 1183 f 289v 01 vr 14-03-1404. 

Henricus zvw Henricus van Baex droeg over aan Henricus Dicbier heer van 

Mierle alle goederen, tienden en cijnzen van Woltherus Bexken van Eirde, 

gelegen in Ghesel, aan voornoemde Henricus van Baex overgedragen door 

Nijcholaus gnd Coel Condermans soen. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Baex bona decimas et census universos 

Woltheri Bexken de Eirde sitos in Ghesel supportatos dicto Henrico de 

Baex a Nijcholao dicto Coel Condermans soen prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico Dicbier domino de Mierle cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Becker datum sexta post letare. 

 

BP 1183 f 289v 02 ma 17-03-1404. 
Jordanus  Henricus Oemken van Bucstel 

†Johannes  (*) dochter 

2. †Jacobus 

a. Danijel 

b. Petrus 

c. Aleijdis 

d. Elisabeth 

e. Maria 

Thomas Valant droeg over aan Danijel zvw Jacobus zvw Johannes, zv Jordanus 

en szv Henricus Oemken van Bucstel, tbv hem en Petrus, Aleijdis, Elisabeth 

en Maria, kvw voornoemde Jacobus, een hoeve, behorend aan voornoemde 

{wijlen} Johannes zv Jordanus !szv Henricus Oemken van Bucstel, in welke 

hoeve voornoemde Johannes woonde, ter plaatse gnd Groter Lijemde, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Arnoldus Groet Art. 
 

Thomas Valant quendam mansum ad (dg: Jordanem! filium) Johannem filium 

Jordani generi! Henrici Oemken de Bucstel spectantem in quo manso dictus 

Johannes morabatur sito! in loco dicto Groter Lijemde atque omnes et 

singulas eiusdem mansi attinentias tam in humido quam in sicco in duro et 

in molli consistentes venditos sibi ab Arnoldo Groet Art per judicem 

mediante sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit Danijeli 

filio quondam Jacobi filii dicti quondam Johannis filii Jordani generi 

Henrici Oemken de Bucstel #ad opus sui et ad opus Petri Aleijdis 

Elisabeth et Marie liberorum dicti quondam Jacobi# cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spijrinc et Becker datum secunda post judica. 

 

BP 1183 f 289v 03 ma 17-03-1404. 

Henricus Gleijns droeg over aan Johannes die Rode van Waelwijc 4 roeden gnd 

gheerden land, in Waalwijk, beiderzijds tussen Margareta wv Robbertus van 

Heesselt, strekkend vanaf de Maas tot aan de plaats gnd die Meer, welke 4 

roeden voornoemde Henricus Gleijns gerechtelijk gekocht had van Katherina 

wv Franco zvw Goeswinus Herincs. Voornoemde Katherina behoudt hieruit een 

b-erfpacht van 2 mud rogge die zij hieruit heeft volgens inhoud van de 

brief die erover is gemaakt. 

 

Henricus Gleijns quatuor virgatas dictas gheerden terre sitas in Waelwijc 

inter hereditatem Margarete relicte quondam Robberti de Heesselt ex 

utroque latere coadiacentem tendentes de Mosa ad locum dictum die Meer et 

attinentias dictarum quatuor virgatarum gheerden vocatorum! singulas et 

universas quas quatuor virgatas terre et attinentias dictus Henricus 

Gleijns per judicem mediante sententia scabinorum in Busco #erga 

Katherinam inferius nuncupatam# emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni die Rode de Waelwijc cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui# 

deponere salva tamen Katherine relicte quondam Franconis filii quondam 

Goeswini Herincs hereditaria paccione duorum modiorum siliginis quam ex 

premissis hereditarie solvendam habet (dg: ut dicebat) #iuxta 

continentiam litterarum inde confectarum#. Testes Aa et Spijrinc datum 
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supra. 

 

BP 1183 f 289v 04 ma 17-03-1404. 

Voornoemde Johannes die Rode beloofde aan voornoemde Katherina 40 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1404) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes die Rode promisit super omnia dicte Katherine XL novos 

Gelrenses gulden seu valorem ad festum Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 289v 05 ma 17-03-1404. 

Mechtildis dvw Rodolphus Roef van der Zitert droeg over aan Jordanus Loef 

van Boemel 28 oude schilden, aan wijlen voornoemde Rodolphus Roef van der 

Zitert beloofd door Rodolphus Rover zvw Egidius van den Hamme, welke 28 

oude schilden Heijlwigis wv voornoemde Rodolphus Roef van der Zitert had 

overgedragen13 aan haar dochter voornoemde Mechtildis. 

 

Mechtildis filia quondam Rodolphi Roef van der Zitert viginti octo aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos bonis auri et iusti 

ponderis promissos dicto quondam Rodolpho Roef van der Zitert a Rodolpho 

Rover filio quondam Egidii van den Hamme et quos viginti octo aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos (dg: monete) auri et 

ponderis ut premittitur Heijlwigis relicta dicti quondam Rodolphi Roef 

van der Zitert prefate Mechtildi sue filie supportavit prout hec in 

litteris !legitime supportavit Jordano Loef de Boemel cum litteris et 

jure. Testes Spijrinc et Heijme datum supra. 

 

BP 1183 f 289v 06 di 18-03-1404. 

Theodericus Pas timmerman droeg over aan zijn zoon Johannes en schoonzoon 

Goeswinus Caelstaf, tbv hen en Nijcholaus, Katherina, Agnes, Margareta en 

Aleijdis, kv voornoemde Theodericus Pas, zijn vruchtgebruik in een huis en 

erf van wijlen Johannes Carnauwe svv Johannes gnd Oem zvw Theodericus van 

Alphen, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Albertus gnd 

Vet Aelbrecht vleeshouwer enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus 

Sceijfart anderzijds, aan hem verkocht door voornoemde Johannes Oem zvw 

Theodericus van Alphen. 

 

Theodericus Pas carpentarius usufructum sibi competentem in domo et area 

quondam Johannis Carnauwe soceri Johannis dicti Oem filii quondam 

Theoderici de Alphen sita in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Alberti dicti Vet Aelbrecht carnificis ex uno et inter 

hereditatem quondam Theoderici Sceijfart ex alio vendita sibi a dicto 

Johanne Oem filio quondam Theoderici de Alphen prout in litteris legitime 

supportavit Johanni suo filio #et Goeswino Caelstaf suo genero# ad opus 

sui (dg: filii) et ad opus Nijcholai Katherine Agnetis Margarete et 

Aleijdis liberorum eiusdem Theoderici Pas promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Heijme et Spijrinc 

datum tercia post judica. 

 

BP 1183 f 289v 07 do 03-04-1404.  

Johannes, Katherina, Agnes, Margareta en Aleijdis, kv voornoemde 

Theodericus Pas, en Goeswinus Caelstaf ev Elizabeth dv voornoemde 

Theodericus Pas verkochten voornoemd huis en erf aan Henricus van Achel den 

Plattijnmaker. Voornoemde Nijcholaus, minderjarige zv voornoemde 

Theodericus Pas, zal, zodra hij meerderjarig is, afstand doen. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Johannes Katherina Agnes Margareta et Aleijdis liberi dicti Theoderici 

                         
13 Zie ← BP 1182 p 450v 10 vr 03-06-1401, overdracht van de som. 
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Pas cum tutore et Goeswinus Caelstaf maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie dicti Theoderici Pas dictam domum et aream hereditarie 

vendiderunt Henrico de Achel den Plattijnmaker supportaverunt cum 

litteris et (dg: j) aliis et jure promittentes cum tutore indivisi super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti 

Theoderici Pas deponere (dg: et quod ipsi Nijcholaum filium dicti) 

promiserunt insuper cum tutore indivisi super omnia !dictum Nijcholaum 

filium dicti Theoderici Pas quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie facient renunciare. 

Testes Heijmme et Spijrinc datum quinta post pasche. 

 

BP 1183 f 289v 08 do 03-04-1404.  

Nijcholaus zv Henricus van Goiderheijl verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus filius Henrici de Goiderheijl prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.290r. 

 tercia post judica: dinsdag 18-03-1404. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 10-04-1404. 

 

BP 1183 f 290r 01 di 18-03-1404. 

Johannes zvw Rutgerus van Boemel, door voornoemde Rutgerus verwekt bij 

wijlen zijn eerste vrouw Katherina, verkocht aan Walterus van Boemel zvw 

Rutgerus van Boemel de helft van een b-erfcijns van 10 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 6 morgen 1 hont land, gelegen achter de 

plaats gnd Loefoertsche Hoeve, tussen deze plaats gnd Loefoertsche Hoeve 

enerzijds en de gemeint van Rosmalen anderzijds, welke 6 morgen 1 hont 
!voornoemde Johannes van Boemel zvw Johannes van Boemel en zijn voornoemde 

broer Rutgerus van Boemel hadden uitgegeven aan Lambertus Drinchellinc 

vleeshouwer, voor de cijnzen aan de stad Den Bosch en voor voornoemde cijns 

van 10 pond voornoemd geld, welke cijns van 10 pond wijlen voornoemde 

Rutgerus van Boemel, tbv hem, eerstgenoemde Johannes en Elisabeth, kv 

vooornoemde Rutgerus van Boemel, verworven had van Johannes zvw Johannes 

van Boemel zvw Johannes van Boemel, en van welke cijns van 10 pond 

voornoemd geld wijlen voornoemde Rutgerus van Boemel zijn deel had 

overgedragen aan eerstgenoemde Johannes en zijn zuster Elisabeth. 

 

Johannes filius quondam Rutgeri de Boemel #ab eodem Rutgero et quondam 

Katherina sua prima uxore pariter genitus# medietatem annui et 

hereditarii census decem librarum monete solvendi hereditarie nativitatis 

Domini ex sex jugeribus terre et uno hont terre sitis retro locum dictum 

Loefoertsche Hoeve inter eundem locum Loefoertsche Hoeve vocatum ex uno 

et inter communitatem de Roesmalen ex alio que sex jugera et unum hont 

terre (dg: Johannes filius) !dictus Johannes de Boemel filius quondam 

Johannis de Boemel et dictus Rutgerus de Boemel eius frater dederant ad 

censum Lamberto Drinchellinc carnifici scilicet pro censibus opido de 

Busco annuatim exinde de jure solvendis atque pro predicto censu decem 

librarum dicte monete et quem censum decem librarum dictus quondam 

Rutgerus de Boemel ad opus sui et ad opus primodicti Johannis et 

Elisabeth liberorum eiusdem Rutgeri de Boemel erga Johannem filium 

quondam Johannis de !de Boemel filii quondam Johannis de Boemel 

acquisierat et de quo censu decem libratum dicte monete dictus quondam 

Rutgerus de Boemel totam partem et omne jus sibi in dicto censu decem 

librarum dicte monete !hereditarie supportavit primodicto Johanni et 

Elisabeth (dg: suis liberis) #sue sorori# prout hec in litteris quas 

vidimus !hereditarie vendidit Waltero de Boemel filio quondam Rutgeri de 

Boemel cum dictis litteris et aliis occasione promittens super habita et 

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

(dg: et) dicti Rutgheri sui patris et Elizabeht! sue sororis et dicti 
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Rutgeri sui patris et quorumcumque #eorum# heredum suorum in dicta 

medietate existentes deponere. Testes (dg: datum supra) Heijme et 

Spijrinc datum tercia post judica. 

 

BP 1183 f 290r 02 di 18-03-1404. 

Jacobus Keselman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Keselman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 290r 03 do 20-03-1404. 

Walterus zvw Theodericus Lurinc verkocht aan Goeswinus zvw Albertus Gielijs 

soen een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk beemd, gnd dat Willekens 

Voirtken, van voornoemde verkoper, in Diessen, tussen Bartholomeus van den 

Nuwenhuze de jongere enerzijds en Henricus Coelborns anderzijds, (2) een 

stuk beemd, gnd den Eijndelbeemt, in Diessen, tussen Henricus Pas enerzijds 

en Henricus Melijs anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Walterus filius Theoderici (dg: Luri) Lurinc hereditarie vendidit 

Goeswino filio quondam Alberti Gielijs soen hereditariam paccionem duorum 

sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia prati dicta dat Willekens 

Voirtken dicti venditoris sita in parrochia de Diessen (dg: ad) inter 

hereditatem Bartholomei van den (dg: Nuweh) Nuwenhuze junioris ex uno et 

inter hereditatem Henrici Coelborns ex alio atque ex pecia prati dicta 

den Eijn-!et-delbeemt sita in dicta parrochia inter hereditatem Henrici 

Pas ex uno et inter hereditatem Henrici Melijs ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et (dg: sup) hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Walterus et Becker 

datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 290r 04 do 20-03-1404. 

Zanderus van Oij beloofde aan Johannes Vijnninc, tbv het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch, 10 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde, met Sint-Andreas aanstaande (zo 30-11-1404) te betalen. 

 

Zanderus de Oij promisit super omnia Johanni Vijnninc ad opus conventus 

sancte Clare in Busco X florenos Hollandie monete comitis Willelmi vel 

valorem ad Andree proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 290r 05 do 20-03-1404. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre beloofde aan voornoemde 

Johannes Vijnninc, tbv het klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 10 

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

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

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre promisit (dg: 

dicto) super omnia dicto Johanni ad opus dicti conventus per totum ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 290r 06 do 20-03-1404. 

Petrus Collart van Udenhout beloofde aan Berisius van Breda 38 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1404) 

te betalen. 

 

Petrus Collart de Udenhout promisit super omnia Berisio de Breda XXXVIII 

novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 290r 07 do 20-03-1404. 
†Henricus die Snider van Boerdonc 

1. †Johannes van Herende, zijn natuurlijke kinderen: 

a. Henricus van Herende 

b. Nijcholaus 

2. Arnoldus 

3. Godefridus 

Henricus van Herende nzvw Johannes van Herende droeg over aan Johannes 

Willems soen van Hees, tbv hem en Petrus Rovers soen van Oesterwijc, alle 

goederen, die aan de broers Arnoldus en Godefridus, kvw Henricus die Snider 

van Boerdonc, gekomen waren na overlijden van hun broer voornoemde Johannes 

van Herende zvw voornoemde Henricus van Boerdonc, aan eerstgenoemde 

Henricus overgedragen door voornoemde broers Arnoldus en Godefridus. 

Eerstgenoemde Henricus beloofde dat zijn broer Nijcholaus nzvw voornoemde 

Johannes van Herende nimmer rechten hierop zal doen gelden. De brief 

overhandigen aan Johannes zv Mathijas vleeshouwer van Rode. 

 

Solvit. Tradatur Johanni filio Mathije carnificis de Rode. 

Henricus de Herende filius naturalis quondam Johannis de Herende omnia et 

singula bona que Arnoldo et Godefrido fratribus liberis quondam Henrici 

die Snider de Boerdonc de morte dicti quondam Johannis de Herende eorum 

fratris filii dicti quondam Henrici de Boerdonc successione sunt advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita supportata primodicto Henrico ab 

Arnoldo et Godefrido fratribus predictis prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Willems soen de Hees ad opus sui et ad opus Petri 

Rovers soen de Oesterwijc cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse 

Nijcholaum suum fratrem filium naturalem dicti quondam Johannis de 

Herende perpetue talem habebit quod numquem presumet se jus in premissis 

habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 290r 08 do 10-04-1404. 

Voornoemde Johannes Willems soen en Petrus Rovers soen verkochten het 

voornoemde aan Johannes zvw Mathijas vleeshouwer van Rode. 

 

Dicti Johannes Willems soen et Petrus Rovers soen premissa (dg: sup) 

vendiderunt Johanni filio quondam Mathije carnificis de Rode 

supportaverunt cum (dg: litteris) omnibus litteris et jure promittentes 

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

Testes Dicbier et Spijrinc datum quinta post octavas pasche. 

 

1183 f.290v. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 

BP 1183 f 290v 01 do 20-03-1404. 

Theodericus van den Lake van Rode verkocht aan de broers Arnoldus en 

Johannes, kvw Wijnricus van Erpe, een n-erfpacht van 7 lopen gerst, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een stuk 

land, gnd den Wijenhof, in Oirschot, in de herdgang van Best, tussen Heijla 

Bathen en haar kinderen enerzijds en de gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan Heijlwigis Bijttijs en haar kinderen en met het andere eind 

aan de gemeint, belast met de cijns aan de hertogin. 

 

Theodericus van den Lake de Rode hereditarie vendidit Arnoldo et Johanni 

fratribus liberis quondam Wijnrici de Erpe hereditariam paccionem septem 

lopinorum ordei mensure de Oerscot solvendam hereditarie purificationis 

et in parrochia de Oerscot tradendam ex pecia terre dicta den Wijenhof 

sita in parrochia de Oerscot in (dg: po..) pastoria de Best inter 

hereditatem Heijle Bathen et eius liberorum ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Heijlwigis Bijttijs 

et eius liberorum et cum reliquo fine ad (dg: communem j) communitatem ut 

dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

excepto censu (dg: dominorum fundi) #domine ducisse# exinde solvendo et 
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sufficientem facere. Testes Walterus et Becker datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 290v 02 do 20-03-1404. 

Johannes zv Theodericus Snijder van Erpe droeg over aan Henricus van 

Blakenbroec een huis en tuin, in Erp, ter plaatse gnd in den Hoecke, tussen 

kinderen gnd Engelberen Kijnderen enerzijds en de gemeint anderzijds, aan 

hem verkocht door Johannes Hoelcorf. 

 

Johannes filius Theoderici Snijder de Erpe domum et ortum sitos in 

parrochia de Erpe in loco dicto in den Hoecke inter hereditatem liberorum 

dictorum Engelberen Kijnderen ex uno et inter communitatem ex alio 

venditos sibi a Johanne Hoelcorf prout in litteris hereditarie 

supportavit Henrico de Blakenbroec cum litteris et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 290v 03 do 20-03-1404. 

Johannes zv Theodericus Snijder droeg over aan Godefridus Scoenmaker van 

Erpe een stuk land, in Erp, tussen Arnoldus Heijme en Jordanus Matheeus 

soen enerzijds en Godefridus Cuper anderzijds, aan voornoemde Johannes 

verkocht door Gerardus Carper. 

 

Johannes filius Theoderici Snijder peciam terre sitam in parrochia de 

Erpe inter hereditatem Arnoldi Heijme et Jordani Matheeus soen ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Cuper ex alio venditam dicto Johanni a 

Gerardo Carper prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido 

Scoenmaker de Erpe cum litteris #et jure# promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 290v 04 do 20-03-1404. 

Johannes Moijart droeg over aan Willelmus van den Pol een b-erfpacht van 3 

lopen rogge, maat van Moergestel, die Arnoldus van den Woude met Lichtmis 

in het na te noemen huis aan hem moet leveren, gaande uit een huis, erf en 

tuin, in Moergestel, tussen Heijlwigis Ludekens enerzijds en de gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Heijlwigis en met het 

andere eind aan Willelmus Spaendonc. 

 

Solvit. 

Johannes Moijart hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis mensure 

de Gestel prope Oesterwijc quam Arnoldus van den Woude sibi solvere 

tenetur hereditarie purificationis et in domo infrascripta tradendam ex 

domo area et orto sitis in parrochia de Gestel predicta inter hereditatem 

Heijlwigis Ludekens ex uno et inter communem plateam ex alio tendentibus 

cum uno fine ad hereditatem dicte Heijlwigis et cum reliquo fine ad 

hereditatem Willelmi Spaendonc prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo van den Pol cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 290v 05 do 20-03-1404. 

Henricus zvw Paulus Kaarsmaker verkocht aan Arnoldus Hoernken een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit een huis14,15 

en erf van voornoemde verkoper, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

de weg die voor het huis van Postel naar de Vismarkt loopt enerzijds en 

erfgoed van Hermannus Mesmaker van Tiel anderzijds, strekkend vanaf de 

Vughterstraat tot aan erfgoed van wijlen voornoemde Hermannus, reeds belast 

met een b-erfcijns van 40 schelling. 

 

                         
14 Zie → BP 1184 f 126r 06 do 07-05-1405 (1), verkoop van een erfcijns uit onder meer dit 
huis. 
15 Zie → BP 1184 f 222v 12 di 17-11-1405, verkoop van een erfcijns uit dit huis. 
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Henricus filius quondam Pauli candelatoris hereditarie vendidit Arnoldo 

Hoernken hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex domo et area dicti venditoris sita in Busco in vico 

Vuchtensi inter vicum quo itur de medio vici Vuchtensis ante domum de 

Postula versus forum piscium ex uno et inter hereditatem (dg: H) Hermanni 

Mesmaker de Tiel ex alio tendente a dicto vico Vuchtensi usque ad 

hereditatem dciti quondam Hermanni ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario 

censu XL solidorum exinde prius solvendo ut dicebat et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 290v 06 do 20-03-1404. 

Elizabeth dvw Willelmus Cerper gaf uit aan haar broer Willelmus zvw 

voornoemde Willelmus Cerper ¼ deel in een kamp, 8½ morgen groot, in Gestel 

bij Herlaer, naast de plaats gnd Mughovel, tussen Johannes van Mughovel en 

Coelkinus Peters soen enerzijds en Johannes Bogart en kvw Copkinus van den 

Placke anderzijds, (dg: te weten het ¼ deel naast voornoemde Johannes van 

Mughovel en Coelkinus); {f.291r} de uitgifte geschiedde voor ¼ deel van een 

b-erfcijns van 9 hoenderen en 3½ oude groot, en thans voor een n-erfcijns 

van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, belast met lasten van de bruggen 

van Gestel die op voornoemd ¼ deel kunnen komen, samen met medenaburen van 

Gestel uit te voeren. 

 

Elizabeth filia quondam Willelmi Cerper cum tutore quartam partem ad se 

spectantem in quodam campo octo et dimidium jugera terre continente sito 

(dg: infra) in parrochia de Gestel prope Herlaer juxta locum dictum 

Mughovel inter hereditatem Johannis de Mughovel et hereditatem Coelkini 

Peters soen ex uno et inter hereditatem Johannis Bogart (dg: ex alio) et 

hereditatem liberorum quondam Copkini van den Placke ex alio (dg: 

scilicet illam quartam partem que sita est contigue juxta dictas 

hereditates Johannis de Mughovel et Coelkini) ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum Willelmo suo fratri filio dicti quondam Willelmi 

Cerper ab 

 

1183 f.291r. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 anno CCCCmo #quarto# mensis marcii die XX: donderdag 20-03-1404. 

 

BP 1183 f 291r 01 do 20-03-1404. 

eodem hereditarie possidendam pro #quarta parte# hereditarii redditus 

novem pullorum et (dg: quatuor et) trium et dimidii grossorum antiquorum 

exinde solvenda danda etc et pro hereditario censu trium librarum monete 

dando sibi ab alio purificationis ex predicta quarta parte promittens cum 

tutore super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

oneribus #ponthium de Gestel# {in linker marge: pontium} que supra dictam 

quartam partem evenire poterunt simul cum suis convicinis (dg: s) de 

Gestel faciendis et alter repromisit salva dicte Elizabeth promissione 

sibi hodierna die facta a Willelmo predicto in suo vigore permansura. 

Testes Aa et Spijerinc datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 291r 02 do 20-03-1404. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan zijn voornoemde zuster Elizabeth een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemd ¼ 

deel en uit alle goederen van voornoemde Willelmus. 

 

Dictus Willelmus promisit se daturum et soluturum dicte Elizabeth sue 

sorori hereditarium censum trium librarum (dg: h) monete hereditarie 

nativitatis Johannis ex dicta quarta parte et ex omnibus bonis dicti 

Willelmi quocumque locorum consistentibus sive sitis. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 291r 03 do 20-03-1404. 

En hij kan de cijns van 3 pond terugkopen gedurende 5 jaar, ingaande Sint-

Jan aanstaande (di 24-06-1404) met 30 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld in 

de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, hr Petrus Lobbe en 

Johannes van Amersoijen de oudere. 

 

Et poterit dictum censum trium librarum (dg: ad) redimere ad spacium 

quinque annorum festum Johannis proxime futurum sine medio sequentium 

semper dicto spacio pendente (dg: q) cum XXX Hollant gulden monete 

comitis Willelmi vel valorem et cum censu anni redempcionis. Actum in 

camera anno CCCCmo #quarto# mensis marcii die XX hora completorum 

presentibus dictis scabinis domino Petro Lobbe et Johanne de Amersoijen 

seniore. 

 

BP 1183 f 291r 04 do 20-03-1404. 

Paulus Arnts soen van den Dungen gaf uit aan zijn zoon Johannes ½ mudzaad 

roggeland, in Berlicum, ter plaatse gnd Lofoert, tussen Lana Sluijters en 

hr Theodericus Buekentop priester enerzijds en voornoemde Paulus 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg, met de gebouwen die 

erop staan; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Paulus Arnts soen van den Dungen dimidiam modiatam terre siliginee sitam 

in parrochia de Berlikem ad locum dictum Lofoert inter hereditatem Lane 

Sluijters et domini (dg: -us) Theodericus! Buekentop presbitri ex uno et 

inter hereditatem dicti Pauli ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam (dg: sui) in ea quantitate qua ibidem sita est simul cum 

edificiis in eadem consistentibus ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni suo filio ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et supra predictam #dimidiam# modiatam terre tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 291r 05 do 20-03-1404. 

Voornoemde Paulus Arnts soen van den Dungen gaf uit aan zijn zoon Arnoldus 

2 stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, (1) tussen Amelius 

Dijependijc enerzijds en erfgoed van de stad Den Bosch anderzijds, (2) ter 

plaatse gnd Rullen, tussen Gerardus Wouters soen enerzijds en Ywanus van 

Gravia anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Dictus Paulus #duas# pecias terre sitas in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Hijnen quarum una inter hereditatem Amelii Dijependijc ex 

uno et inter hereditatem opidi de Busco ex alio et altera (dg: inter) in 

loco dicto Rullen inter hereditatem Gerardi Wouters soen ex uno et inter 

hereditatem Ywani de Gravia ex alio #site sunt# ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Arnoldo suo filio ab eodem hereditarie possidendas 

pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio purificationis et supra hereditates predictas tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 291r 06 do 20-03-1404. 

Gerardus zvw Jacobus Berkelman en zijn kinderen Johannes en Agnes 

verkochten aan Godefridus zvw Henricus Brabant 1 oude groot b-erfcijns, die 

Theodericus zvw Johannes Lauwereijns soen met Lichtmis moet betalen aan 

voornoemde Gerardus, Johannes en Agnes, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Theodericus, gelegen onder Helvoirt. Aleijdis dv voornoemde 
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Gerardus zal nimmmer hierop rechten doen gelden. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Jacobi Berkelman Johannes et Agnes eius liberi 

cum tutore unum antiquum grossum hereditarii census quem Theodericus 

filius quondam Johannis Lauwereijns soen dictis Gerardo Johanni et Agneti 

solvere tenetur hereditarie purificationis de et ex omnibus et singulis 

bonis dicti Theoderici quocumque locorum infra parrochiam de Helvort (dg: 

situatis in duor) in duro et in molli in humido et sicco situatis ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Godefrido filio quondam Henrici Brabant 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Aleijdem filiam dicti 

Gerardi perpetue talem habebunt quod numquam presumet se ius in dicto 

censu habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 291r 07 do 20-03-1404. 

Sophija dvw Conrardus van den Wijel droeg over aan Gerardus van Bucstel zvw 

Johannes gnd Pape Jan haar deel in een huis en tuin, in Gemonde, in het 

gebied van Herlaer, tussen Gerardus van Doerne enerzijds en Petrus Decker 

anderzijds. 

 

Sophija filia quondam Conrardi van den Wijel cum tutore (dg: us) totam 

partem et omne jus ei (dg: -s) competentes in (dg: pecia) domo et orto 

sitis in parrochia de Gemonden in territorio de Herlaer inter hereditatem 

Gerardi de Doerne ex uno et inter hereditatem Petri Decker ex alio ut 

dicebat hereditarie (dg: Ger) supportavit Gerardo de Bucstel filio 

quondam Johannis dicti Pape Jan promittens cum tutore super omnia ratam 

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

 

1183 f.291v. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 quinta post pasche: donderdag 03-04-1404.  

 

BP 1183 f 291v 01 do 20-03-1404. 

Theodericus Mijnnemere zvw Johannes van Hees en zijn vrouw Katherina wv 

Henricus van Aken kramer droegen over aan Johannes Scout wolwever bvw 

voornoemde Henricus, Elizabeth en Katherina, svw voornoemde Henricus van 

Aken, het vrichtgebruik dat voornoemde Katherina heeft in alle goederen die 

aan erfg vw voornoemde Henricus gekomen waren na zijn overlijden. De brief 

overhandigen aan Theodericus Mijnnemere. 

 

Solvit. Tradetur Theoderico Mijnnemere. 

Theodericus Mijnnemere filius quondam Johannis de Hees maritus legitimus 

Katherine sue uxoris relicte quondam Henrici de Aken institoris et dicta 

Katherina cum eodem tamquam cum tutore usufructum (dg: sibi) dicte 

Katherine competentem in omnibus et singulis bonis que heredibus dicti 

quondam Henrici de morte (dg: dicti) #eiusdem# quondam Henrici 

successione sunt advoluta quocumque locorum consistentibus sive sitis ut 

dicebat legitime supportavit Johanni Scout textori laneorum fratri dicti 

quondam Henrici Elizabeth et Katherine sororibus dicti quondam Henrici de 

Aken promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare. Testes 

Aa et Spijerinc datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 291v 02 do 03-04-1404.  

Voornoemde Johannes Scout, Elizabeth en Katherina droegen het voornoemde 

over aan voornoemde Theodericus Mijnnemere en zijn vrouw Katherina. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Johannes Scout Elizabeth et Katherina cum tutore premissa 

supportaverunt dicto Theoderico Mijnnemere et Katherine sue uxori 

promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam #servare# et 
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obligationem ex parte eorum (dg: et dicti quondam Henrici de Aken 

institoris) deponere. Testes Aa et Spijerinc datum quinta post pasche. 

 

BP 1183 f 291v 03 do 20-03-1404. 

Godefridus Broc droeg over aan Gerardus Bijnen soen een stuk land, 10 lopen 

roggeland minus 5 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, 

naast de plaats gnd die Gruenstraet, tussen voornoemde Godefridus Broc 

enerzijds en Stephanus van den Amervoirt anderzijds, met een eind strekkend 

aan erfg vw Lambertus van den Rijt en met het andere eind aan de weg gnd 

die Gruenstraet, aan voornnoemde Godefridus in pacht uitgegeven door Hilla 

wv Ghibo Vette en haar kinderen Rodolphus, Arnoldus en Bertha. 

 

Godefridus Broc peciam terre (dg: minus) X lopinatas terre siliginee 

minus quinque virgatas continentem sitam in parrochia de Oesterwijc ad 

locum dictum Udenhout juxta locum dictum die Gruenstraet inter 

hereditatem dicti Godefridi Broc ex uno et inter hereditatem Stephani van 

den Amervoirt ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem heredum 

quondam Lamberti van den Rijt et cum reliquo fine ad plateam dictam die 

Gruenstraet datam ad pactum dicto Godefrido ab Hilla relicta quondam 

Ghibonis Vette Rodolpho Arnoldo et Bertha liberis dicte Hille prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo Bijnen soen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare. Testes Aa et Spijerinc datum quinta 

post judica. 

 

BP 1183 f 291v 04 do 20-03-1404. 

Johannes Bijtter zvw Johannes Bijtter en Arnoldus zvw Gerardus Hadewigen 

soen gaven uit aan Arnoldus zvw Johannes zvw Arnoldus Truden soen 6 lopen 

roggeland, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Drieborch, 

tussen Johannes Hadewigen soen enerzijds en wijlen voornoemde Gerardus 

Hadewigen soen anderzijds, aan eerstgenoemde Johannes en Arnoldus verkocht 

door Rodolphus zvw Ghibo van den Rennendonc; de uitgifte geschiedde voor 

(1) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde Johannes 

Bijtter, (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

eerstgenoemde Arnoldus, met Lichtmis ter plaatse gnd Drieborch onder de 

vrijdom van de stad Den Bosch te leveren. 

 

Duplicetur. 

Johannes Bijtter filius quondam Johannis Bijtter et Arnoldus filius 

quondam Gerardi Hadewigen soen sex lopinatas terre siliginee sitas infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Drieborch inter hereditatem 

Johannis Hadewigen soen ex uno et inter hereditatem dicti quondam Gerardi 

Hadewigen soen ex alio venditas (dg: dictis Joh) primodictis Johanni et 

Arnoldo a Rodolpho filio quondam Ghibonis van den Rennendonc prout in 

litteris simul cum litteris et jure dederunt ad hereditarium pactum 

Arnoldo filio quondam Johannis (dg: Hadewigen) #filio quondam Arnoldi 

Truden# soen ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione 

(dg: unius modii) dimidii modii siliginis #mensure de Busco# dicto 

Johanni Bijtter et pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

primodicto Arnoldo exinde solvendis dandis (dg: a b) ab alio 

purificationis et (dg: in B) in loco dicto Drieborch infra libertatem 

opidi de Busco tradendis ex premissis promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et aliam obligationem ex parte eorum deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 291v 05 do 20-03-1404. 

Willelmus van Tuernout en Ghibo van den Hamme zvw Arnoldus van den Hamme 

verkochten aan Henricus van Vessem smid zvw Gerardus van Vessem een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Allerheiligen in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd die 

Hoeven, tussen Arnoldus Robben enerzijds en Arnoldus bv voornoemde Ghibo 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, reeds belast met een 
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b-erfcijns van 40 schelling, (2) een stuk beemd, gnd dat Elsbroec, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen de gemeint enerzijds en de 

lieden gnd van den Pas anderzijds. 

 

-. 

Willelmus de Tuernout et Ghibo van den Hamme filius quondam Arnoldi van 

den Hamme hereditarie vendiderunt Henrico de Vessem fabro filio quondam 

Gerardi de Vessem hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie (dg: p) omnium sanctorum et in Busco 

tradendam ex pecia terre (dg: partem partim terre a) sita in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum die Hoeven inter hereditatem Arnoldi Robben ex 

uno et inter hereditatem Arnoldi fratris dicti Ghibonis #ex alio# 

tendente cum uno fine ad communitatem et ex pecia prati dicta dat 

Elsbroec sita in dicta parrochia (dg: inter) in  loco dicto Huculem inter 

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

dictorum van den Pas #ex alio# ut dicebant promittentes indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

XL solidorum ex dicta pecia terre prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.292r. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 

BP 1183 f 292r 01 do 20-03-1404. 

Aghata dvw Willelmus Cerper gaf uit aan Johannes van Holaer zvw Arnoldus 

van Holaer haar ¼ deel in een kamp, 8½ morgen groot, in Gestel bij Herlaer, 

naast de plaats gnd Mughovel, tussen Johannes van Mughovel en Coelkinus 

Peters soen enerzijds en Johannes Bogart en Copkinus van den Placke 

anderzijds (dg: te weten het ¼ deel aan het achterste eind van het kamp 

richting erfgoed van Theodericus Roveri); de uitgifte geschiedde voor (1) ¼ 

deel van een b-erfcijns van 3½ oude groot, (2) een b-erfrente van 2½ hoen, 

(3) de last gnd gebuerlic recht, en thans voor (4) een n-erfcijns van 3 

pond geld, met Lichtmis, te betalen. 

 

Aghata filia quondam Willelmi Cerper cum tutore quartam partem ad se 

spectantem in quodam campo octo et dimidium jugera continente sito in 

parrochia de Gestel prope Herlaer juxta locum dictum Mughovel inter 

hereditatem Johannis de Mughovel et hereditatem Coelkini Peters soen ex 

uno et inter hereditatem Johannis Bogart et hereditatem Copkini van den 

Placke ex alio (dg: scilicet illam quartam partem que sita est in 

posteriori fine dicti campi a latere versus hereditatem Theoderici 

Roveri) ut dicebat dedit ad hereditarium censum Johanni de Holaer filio 

quondam Arnoldi de Holaer ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: 

hereditario censu) quarta parte hereditarii census trium et dimidii 

grossorum antiquorum et pro hereditario redditu duorum et dimidii 

pullorum ex dicta quarta parte solvendis et pro onere (dg: a.) dicto 

gebuerlic recht (dg: ex ad di) supra predictam quartam partem pertinente 

ac eventuro dandis et faciendo etc et pro hereditario censu trium 

librarum monete dando sibi ab alio purificationis ex premissis promittens 

cum tutore super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit salva dicte Aghate promissione sibi facta 

(dg: a Johanne) hodierna die (dg: i) a Johanne predicto in suo vigore 

permansura. Testes Aa et Spijerinc datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 292r 02 do 20-03-1404. 

Voornoemde Johannes van Holaer beloofde aan voornoemde Aghata een 

n-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit voornoemd ¼ 

deel. 

 

Dictus Johannes de Holaer promisit se daturum et soluturum dicte Aghate 

hereditarium censum trium librarum monete hereditarie purificationis ex 
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quarta parte predicta promittens super omnia sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 292r 03 do 20-03-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, met 30 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus of de waarde en de cijns van het jaar van wederkoop. 

Oppgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, hr Petrus 

Lobben en mr Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum proxime futurorum semper dicto 

spacio pendente cum XXX Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem et cum censu anni redempcionis ut in forma. Actum in camera anno 

CCCCmo (dg: tercio) #quarto# mensis marcii die vicesima hora completorum 

presentibus dictis scabinis magistro (dg: Godefrido de) domino Petro 

Lobben en magistro Godefrido de Rode. {In linker marge een verticale haal 

naast de rest van de bladzijde, die onbeschreven bleef}. 

 

1183 f.292v. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 03-06-1404. 

 

BP 1183 f 292v 01 di 03-06-1404. 

Henricus van Achel die Plattijnmaker beloofde aan Johannes Pas en Goeswinus 

Kaelstaf tonnenmakers, 84 Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten 

voor 1 gulden gerekend, met Kerstmmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

Henricus de Achel die Plattijnmaker promisit super omnia Johanni Pas et 

Goeswino Kaelstaf doliatoribus (dg: LXXXIIII novos Gelre gulden centum et 

LXXXVIII novos) #LXXXIIII# Ge[l]re gulden (dg: seu valorem mediatim 

nativitatis Domini et mediatim pen penthecostes mediatim) #scilicet novem 

boddrager# #vel tredecim grossos Flandrenses pro quolibet gulden 

computato# nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

Heijme et Spijrinc datum quinta post penthecostes) testes Heijm et Becker 

datum tercia post sacramenti. 

 

BP 1183 f 292v 02 do 20-03-1404. 

Petrus die Decker van Gemonden verkocht aan Gerardus van Bucstel pape Jans 

soen een stuk land, in Gemonde, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en de 

gemene weg anderzijds. 

 

Petrus die Decker de Gemonden peciam terre sitam in parrochia de Gemonden 

inter hereditatem (dg: Wi) Gerardi de Bucstel pape Jans soen ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Gerardo promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Walterus et Spijrinc datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 292v 03 do 20-03-1404. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Petrus 15 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde minus 3 gemene plakken met Sint-Jacobus aanstaande (vr 

25-07-1404) te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Petro XV novos Gelre gulden 

vel valorem minus tribus gemeijn placken ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 292v 04 do 20-03-1404. 

Johannes die Gruijter zvw Petrus Oerlemans droeg over aan Gerardus van den 

Hobbelen zvw Johannes, tbv hem en zijn broer Johannes zvw voornoemde 

Johannes, (1) een huis en tuin, in Rijthoven, tussen Godefridus van den 

Vonderen enerzijds en Henricus Bannen anderzijds, (2) een beemd, aldaar, 
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tegenover voornoemd huis en tuin, over de gemene weg, tussen Gerardus Snoec 

enerzijds en Wijnricus zvw Johannes Lijsbetten soen anderzijds, (3) een 

streep lands, in Rijthoven, beiderzijds tussen Marina dvw Hilla van 

Zoemeren, (4) een streep lands, aldaar, tussen voornoemde Marina enerzijds 

en Henricus Sijmons soen van Buschoven anderzijds, welke erfgoederen 

voornoemde Johannes Gruijter verworven had van voornoemde Henricus Bannen, 

belast met de cijns, rente en pachten in de brief vermeld, een lijfpacht 

van 1 mud rogge op het leven van Henricus Wilde alias gnd die Hertoghe, en 

met de beloften die voornoemde Johannjes Gruijter had gedaan over het 

onderhoud van voornoemd huis. 

 

-. 

Johannes die Gruijter filius quondam Petri Oerlemans domum et ortum sitos 

in parrochia de Rijthoven inter hereditatem Godefridi van den Vonderen ex 

uno et inter hereditatem Henrici Bannen ex alio atque quoddam pratum 

situm ibidem in opposito dictorum domus et orti ultra communem plateam 

inter hereditatem Gerardi Snoec ex uno et inter hereditatem Wijnrici 

filii quondam Johannis (dg: Hu) Lijsbetten soen ex alio atque quandam 

strepam terre sitam in dicta parrochia inter hereditatem Marine filie 

quondam Hille de Zoemeren ex utroque latere coadiacentem atque quandam 

(dg: peciam) strepam terre sitam ibidem inter hereditatem jamdicte Marine 

ex uno et inter hereditatem Henrici Sijmons soen de Buschoven ex alio 

quas hereditates predictas dictus Johannes Gruijter erga dictum Henricum 

Bannen acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo van 

den Hobbelen filio quondam Johannis ad opus sui et ad opus Johannis sui 

fratris filii dicti quondam Johannis cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis (dg: censib) censu redditu et paccionibus in dictis 

litteris contentis et vitali pensione unius modii siliginis ad vitam 

Henrici Wilde alias dicti die Hertoghe exinde solvendis et (dg: 

promissionibus) exceptis eciam promissionibus quas dictus Johannjes 

Gruijter fecerat de conservatione domus predicte (dg: quo). Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 292v 05 do 20-03-1404. 

Voornoemde Gerardus beloofde voornoemde Johannes Gruijter schadeloos te 

houden van voornoemde lijfpacht van 1 mud rogge en van alle beloften door 

voornoemde Johannes Gruijter gedaan mbt de gebouwde en te bouwen gebouwen. 

 

#(dg: dictus)# Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Johanni 

Gruijter quod ipse eundem Johannem a dicta vitali pensione unius modii 

siliginis et (dg: de) ab omnibus promissionibus factis per predictum 

Johannem Gruijter de edificiis ad et supra predictas hereditates 

edificatorum aut edificandorum indempnem servare. 

 

BP 1183 f 292v 06 do 20-03-1404. 

Johannes zvw Petrus Oerlemans soen droeg over aan voornoemde Gerardus van 

den Hobbelen zvw Johannes, tbv hem en zijn broer Johannes zvw voornoemde 

Johannes, 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Eersel, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit (1) een stuk beemd, gnd dat Asbroec, waardoor de stroom loopt, 

in Rijthoven, tussen Kinderen gnd Loden Kijnder erve van Scadewijc 

enerzijds en Johannes van den Teijnden anderzijds, met een eind strekkend 

aan de gemeint, (2) een stuk land, gnd die Dijstelhof, in Rijthoven, 

beiderzijds tussen Margareta Roefs en haar kinderen, (3) een stuk land, gnd 

die Ruwebossche, in Rijthoven, tussen Henricus Ghijbkens enerzijds en 

voornoemde Margareta en haar kinderen anderzijds, (4) een stuk land, gnd 

Wijacker, in Rijthoven, tussen Elizabeth Lemmens enerzijds en voornoemde 

Henricus Ghijbkens anderzijds, (5) een stuk land, gnd dat Groetvelt, in 

Rijthoven, tussen Margareta sBrunen en haar kinderen enerzijds en Johannes 

Gertruden anderzijds, welke pacht eerstgenoemde Johannes verworven had van 
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Johannes uten Eijcken zv Gerardus uten Bosch van Steenssel. 

 

Johannes filius quondam Petri Oerlemans soen unum modium siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Eersel solvendum hereditarie 

purificationis ex pecia (dg: terre) prati (dg: sita in) dicta dat Asbroec 

per quam transit fluvius #dictus stroem# sita in parrochia de Rijthoven 

inter hereditatem liberorum dictorum Loden Kijnder erve de Scadewijc ex 

uno et inter hereditatem Johannis van den Teijnden ex alio tendente cum 

uno fine ad communitatem item ex pecia terre dicta die Dijstelhof sita in 

dicta parrochia inter hereditates Margarete Roefs et eius liberorum ex 

utroque latere coadiacentes item ex pecia terre dicta die Ruwebossche 

sita in dicta parrochia inter hereditatem Henrici Ghijbkens ex uno et 

inter hereditatem dicte Margarete et eius liberorum ex alio item ex pecia 

terre #dicta Wijacker# sita in dicta parrochia inter hereditatem 

Elizabeth Lemmens ex uno et inter hereditatem dicti Henrici Ghijbkens ex 

alio item ex pecia terre dicta dat Groetvelt sita in dicta parrochia 

inter hereditatem Margarete sBrunen (dg: ex uno) et eius liberorum ex uno 

et inter hereditatem Johannis Gertruden ex alio quam paccionem 

primodictus Johannes erga Johannem uten Eijcken filium Gerardi uten Bosch 

de Steenssel acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto Gerardo 

ad opus sui et ad opus dicti (dg: Gerardi sui f) Johannis sui fratris 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.293r. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis marcii die XX: donderdag 20-03-1404. 

 

BP 1183 f 293r 01 do 20-03-1404. 

Henricus die Crumme zvw Danijel Crumme verkocht aan Johannes nzv hr Petrus 

Lobbe priester een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd gnd die 

Bodincs Beemt, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, rondom tussen de 

gemeint. 

 

Henricus (dg: fi) die Crumme filius quondam Danijelis Crumme hereditarie 

vendidit Johanni filio naturali domini Petri Lobbe presbitri hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam (dg: 

purificationis et in) Andree apostoli et in (dg: B) Busco tradendam ex 

quodam prato dicto die (dg: de) Bodincs Beemt sito in parrochia de 

Oerscot in pastoria de Arle inter communitatem circumquaque coadiacentem 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere (dg: exceptis) et sufficientem facere. Testes Aa et 

Spijerinc datum quinta post judica. 

 

BP 1183 f 293r 02 do 20-03-1404. 

Voornoemde Johannes koper verklaarde voornoemde pacht verworven te hebben 

met geld van en tbv voornoemde hr Petrus. 

 

Nichil solvit. {In linker marge een verticale haal}. 

Anno CCCCmo quarto mensis marcii die XX hora completorum dictus Johannes 

emptor palam recognovit se dictam paccionem acquisuisse cum pecuniis et 

denariis dicti domini Petri et ad opus et utilitatem eiusdem et ergo 

dictus Johannes ipsam paccionem tradidit et resignavit dicto domino Petro 

nichil juris sibi reservante promittens fide prestita et sub obligatione 

omnium bonorum habitorum et habendorum ratam servare et premissa non 

contravenire renuncians etc (dg: pre). Actum in camera presentibus dictis 

scabinis dicto Henrico Cromme et magistro Godefrido de Rode. 

 

BP 1183 f 293r 03 do 20-03-1404. 

Ghisbertus gnd Ghisele van Peelt droeg over aan Gerardus van Scerpenborch 
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van Beke zvw Nijchholaus de helft van een beemd, in de eninge van 

Hilvarenbeek, ter plaatse gnd op Ghenen Maet, tussen kvw Gerardus van Gorp 

enerzijds en Aleijdis Craenbraex anderzijds, welke helft voornoemde 

Ghisbertus Ghisele gekocht had van Johannes Ghijbkens. 

 

Ghisbertus dictus Ghisele de Peelt medietatem cuiusdam prati siti in 

unione de Beke ad locum dictum op Ghenen Maet inter hereditatem liberorum 

quondam Gerardi de Gorp ex uno et inter hereditatem Aleijdis Craenbraex 

(dg: alio) ex alio quam medietatem dictus Ghisbertus Ghisele erga 

Johannem Ghijbkens emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit 

Gerardo de Scerpenborch de Beke filio quondam Nijchholai promittens super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 293r 04 do 20-03-1404. 

Johannes van Amerzoijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Amerzoijen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 293r 05 do 20-03-1404. 

Henricus Buc zv Theodericus Buc beloofde aan Henricus Bije Melijs soen 32 

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

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

 

Henricus Buc filius Theoderici Buc promisit super omnia Henrico Bije 

Melijs soen XXXII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlemsche 

placken pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 293r 06 do 20-03-1404. 

Arnoldus Mijchiels soen, Arnoldus van den Ors, Baudewinus Jans soen, 

Hermannus Brant, Johannes Dircs soen van Hal, Emondus die Wolf en Johannes 

zv Mathias Moelner beloofden aan Willelmus Bac zvw Mathijas van den 

Molengrave 100 Engelse nobel of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-

06-1404) te betalen. 

 

(dg: V) Arnoldus Mijchiels soen Arnoldus van den Ors Baudewinus Jans soen 

Hermannus Brant Johannes Dircs soen de Hal (dg: et) Emondus die Wolf ende 

Johannes filius Mathie Moelner promiserunt indivisi super omnia Willelmo 

Bac filio quondam Mathije van den Molengrave centum Engels nobel vel 

valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 293r 07 do 20-03-1404. 

Aleijdis dv Johannes van Dijnther machtigde Arnoldus van Vucht zijn renten, 

cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Aleijdis filia Johannis de Dijnther dedit Arnoldo de Vucht potestatem 

monendi suos redditus census et pacciones et credita et bona regendi 

usque ad revocationem. Testes Dicbier Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 293r 08 do 20-03-1404. 

Nijcholaus van den Broec, Elizabeth dv Johannes van Gemonden en Henricus 

van Geffen Jans soen beloofden aan Amelius zvw Lambertus Melijs soen 120 

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

te betalen. 

 

Nijcholaus van den Broec (dg: et) Elizabeth filia Johannis de Gemonden et 

Henricus de Geffen Jans soen promiserunt indivisi super omnia Amelio 

filio quondam Lamberti Melijs soen centum et XX novos Gelre gulden vel 

valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Spijrinc 
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datum supra. 

 

BP 1183 f 293r 09 do 20-03-1404. 

De twee eersten beloofden voornoemde Henricus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi duo promiserunt indivisi super omnia dictum Henricum indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 293r 10 do 20-03-1404. 

Gertrudis wv Johannes Oems zvw Theodericus van Alphen wolwever droeg over 

aan Arnoldus die Keijser ev Gertrudis, en Hermannus Swertveger ev 

Katherina, dv voornoemde Gertrudis en wijlen Johannes Oem, haar 

vruchtgebruik in een b-erfcijns16 van 40 schelling geld, met Sint-Martinus 

te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Rumel, tussen Johannes van Gestel enerzijds en het water gnd 

die Dommel anderzijds, (2) een akker, 6 lopen rogge groot, aldaar, tussen 

kvw Franco Yden soen enerzijds en de gemene weg anderzijds, welke cijns 

wijlen voornoemde Theodericus gekocht had van Theodericus zvw Martinus 

Hoze. De brief overhandigen aan Henricus Keelbreker. 

 

Tradetur Henrico Keelbreker. 

Gertrudis relicta quondam Johannis Oems filii quondam Theoderici de 

Alphen textoris laneorum cum tutore suum usufructum sibi competentem in 

hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie Martini 

hyemalis ex domo et orto sitis in parrochia de Gestel prope Herlaer ad 

locum dictum Rumel inter hereditatem Johannis de Gestel ex uno et inter 

aquam dictam die Dommel ex alio atque ex agro terre sex lopina siliginis 

annuatim in semine capiente sito ibidem inter hereditatem liberorum 

quondam Franconis Yden soen ex uno et inter communem plateam ex alio quem 

censum dictus quondam Theodericus erga Theodericum filium quondam Martini 

Hoze emendo acquisierat prout in litteris legitime supportavit Arnoldo 

die Keijser tamquam marito legitimo Gertrudis sue uxoris et Hermanno 

Swertveger tamquam marito legitimo Katherine sue uxoris filiarum dictorum 

Gertrudis et quondam Johannis Oem promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Walterus et Spijrinc datum quinta post judica. 

 

1183 f.293v. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 sexta post judica: vrijdag 21-03-1404. 

 quinta post oculi: donderdag 06-03-1404. 

 

BP 1183 f 293v 01 do 20-03-1404. 

Voornoemde Gertrudis wv Johannes Oems zvw Theodericus van Alphen wolwever 

droeg over aan voornoemde Arnoldus die Keijser ev Gertrudis, en voornoemde 

Hermannus Swertveger ev Katherina, dv vooroemde Gertrudis en wijlen 

Johannes Oem, haar vruchtgebruik in een b-erfcijns17 van 30 schelling geld, 

in Den Bosch aan het woonhuis van voornoemde Thedericus van Alphen te 

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

(1) een huis en tuin, in Gestel, ter plaatse gnd Tede, tussen Johannes 

Groet enerzijds en Theodericus Odever anderzijds, (2) een huis en tuin, in 

Gestel, ter plaatse gnd Tede, naast Emondus van Wendelsneest, met een eind 

strekkend aan Willelmus van Beke, (3) de erfgoederen die bij voornoemde 

huizen horen, aldaar, (4) een akker, gnd die Leeuwerken Eijghen, in Thede, 

tussen de plaatsen gnd Zantbergen en Loe, welke cijns wijlen voornoemde 

Theodericus gekocht had van Aleijdis wv Willelmus Bode. De brief 

overhandigen aan Henricus Keelbreker. 

 

                         
16 Zie ← BP 1176 f 017r 12 za 31-01-1377 (4), deze erfcijns kwam bij deling aan Johannes Oem. 
17 Zie ← BP 1176 f 017r 12 za 31-01-1377 (3) mogelijk deze erfcijns kwam bij deling aan 
Johannes Oem. 
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Tradetur Henrico Keelbreker. 

Dicta Gertrudis ut supra cum tutore usufructum sibi competentem in 

hereditario censu XXX solidorum monete solvendo hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini et in Busco ad domum habitationis dicti 

Theoderici de Alphen tradendo ex domo et orto sitis in parrochia de 

Gestel in loco dicto Tede inter hereditatem Johannis Groet ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Odever ex alio atque ex domo et orto sitis 

in parrochia et loco prescriptis contigue juxta hereditatem Emondi de 

Wendelsneest tendentibus cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Beke 

atque de hereditatibus ad dictos duos domos et ortos spectantibus ibidem 

sitis necnon de quodam agro dicto communiter die Leeuwerken Eijghen sito 

in Thede predicto inter loca dicta Zantbergen et Loe quem censum dictus 

quondam Theodericus erga Aleijdem relictam quondam Willelmi Bode emendo 

acquisierat prout in litteris legitime supportavit dictis Arnoldo die 

Keijser et Hermanno per totum ut supra. Testes Walterus et Spijrinc datum 

quinta post judica. 

 

BP 1183 f 293v 02 vr 21-03-1404. 

Voornoemde Arnoldus die Keijser ev Gertrudis, en Hermannus Swertveger ev 

Katherina, dvw Johannes Oem zvw Theodericus van Alphen wolwever, verkochten 

voornoemde cijnzen van 40 schelling en 30 schelling aan Henricus Keelbreker 

zvw Henricus Keelbreker. Opstellen in 2 brieven. 

 

{In linker marge een verticale haal}. Ponetur in duabus litteris. 

Dicti Arnoldus die Keijser maritus et tutor legitimus dicte Gertrudis sue 

uxoris et Hermannus Swertveger maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filiarum dictum quondam Johannis Oem filii dicti quondam 

Theoderici de Alphen textoris laneorum dictos census XL solidorum et XXX 

solidorum hereditarie (dg: sup) vendiderunt Henrico Keelbreker filio 

quondam Henrici Keelbreker cum litteris et jure promittentes indivisi 

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

dicti quondam Theoderici de Alphen et suorum heredum deponere et 

sufficientem facere. Testes Rover et Becker datum sexta post judica. 

 

BP 1183 f 293v 03 do 06-03-1404. 

Arnoldus Wanbier zvw Johannes Wanbier verkocht aan Elizabeth dvw Johannes 

die Heijden ¼ deel in een huis en tuin, in Boxtel, naast de plaats gnd die 

Smael Vonder, tussen Henricus Custer enerzijds en Margareta van den Hoevel 

anderzijds. 

 

Solvit. 

Arnoldus Wanbier filius quondam Johannis Wanbier quartam partem ad se 

spectantem in domo et orto sitis in parrochia de Bucstel juxta locum 

dictum die Smael Vonder inter hereditatem Henrici Custer ex uno et inter 

hereditatem Margarete van den Hoevel ex alio ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# Elizabeth filie quondam 

Johannis die Heijden promittens super omnia warandiam et obligationem #ex 

parte sui# deponere (dg: excepto censu domini). Testes Walterus et 

Spijrinc datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 293v 04 do 06-03-1404. 

Nijcholaus gnd Coel Hannen soen verkocht aan Johannes van Zelant zvw 

Willelmes van Zelant een stuk beemd, 2½ morgen groot, onder de vrijdom van 

Den Bosch, ter plaatse gnd Poeldonc, tussen de gemene weg enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Nijcholaus 

Coel en Baudewinus Jans soen en met het andere eind aan Johannes van 

Kessel. Verkoper en met hem zijn zoon Johannes beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd 2 oude groten aan de hertog. 

 

Nijcholaus dictus Coel Hannen soen peciam prati (dg: sitam in parrochia 

de) #duo et dimidium jugera continentem sitam# infra libertatem opidi de 
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Busco ad locum dictum Poeldonc inter communem plateam ex uno et inter 

communem viam ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti 

Nijcholai Coel et hereditatem Baudewini Jans soen et cum reliquo fine ad 

hereditatem Johannis de Kessel ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Zelant filio quondam Willelmi de Zelant promittentes (dg: super omnia w) 

et cum eo Johannes eius filius indivisi super omnia warandiam et (dg: q) 

omnem obligationem deponere exceptis duobus grossis antiquis domino duci 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 293v 05 do 06-03-1404. 

Voornoemde Nijcholaus Coel en zijn zoon Johannes beloofden dat Theodericus 

zv voornoemde Nijcholaus Coel afstand zal doen. 

 

Dicti Nijcholaus Coel et Johannes eius filius promiserunt indivisi super 

omnia quod ipsi Theodericum filium dicti Nijcholai Coel super predicta 

pecia prati et jure ad opus dicti Johannis de Zelant facient renunciare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 293v 06 do 20-03-1404. 

Theodericus van den Lake zvw Andreas van den Lake verkocht aan Arnoldus 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd den Groten Hof, ½ mud 

rogge groot, in Oirschot, in de herdgang van Best, naast de kapel van Best, 

tussen Theodericus {f.294r} Metten enerzijds en Willelmus van Dormalen 

anderzijds, (2) een kamp, gnd dat Cleijn Buenreken, 2 bunder groot, in 

Oirschot, ter plaatse gnd dat Broec, in de herdgang van Gunterslaar, tussen 

Godefridus Ackermans enerzijds en Arnoldus Stamellart zvw Petrus van den 

Nuwenhuijs anderzijds, reeds belast met de grondcijns. 

 

Theodericus van den Lake filius quondam Andree van den Lake hereditarie 

vendidit (dg: Ard) Arnoldo Hoernken hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam ex pecia terre dicta den Groten Hof dimidium modium 

siliginis in semine capiente sita in parrochia de Oerscot (dg: ad) in 

pastoria de Best juxta cappellam de Best inter hereditatem Theoderici 

 

1183 f.294r. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 10-04-1404. 

 sabbato post penthecostes: zaterdag 24-05-1404. 

 

BP 1183 f 294r 01 do 20-03-1404. 

Metten ex uno et inter hereditatem Willelmi de Dormalen ex alio atque ex 

(dg: d) quodam campo dicto dat Cleijn Buenreken duo bonaria continente 

sito in parrochia predicta in loco dicto dat Broec in pastoria de 

Gunterslaer inter hereditatem Godefridi Ackermans ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Stamellart filii quondam Petri van den Nuwenhuijs ex 

alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu dominorum fundi exinde prius solvendo 

et sufficientem facere. Testes Walterus et Spijrinc datum quinta post 

(dg: oculi) judica. 

 

BP 1183 f 294r 02 do 27-03-1404. 

Walterus van Gunterslaer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Walterus de Gunterslaer prebuit et reportavit. Testes (dg: H) Dicbier et 

Becker datum quinta post palmarum. 
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BP 1183 f 294r 03 do 20-03-1404. 

Oliverus van Berchusen, Arnoldus Stamellart van Uden, Leonius van Erpe zvw 

Godefridus, Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre en Johannes van 

Brede de jongere beloofden Henricus Campart, zijn broer Eligius gnd Loij en 

Willelmus Hennen soen schadeloos te houden van het koren dat het afgelopen 

jaar groeide in 2 kampen gnd Bruijnincs Beemt, in het gebied van Megen, in 

Tefelen, welk koren voornoemde Henricus, Eligius en Wellinus verworven 

hadden van voornoemde Oliverus voor 55 nieuwe Gelderse gulden. 

 

Solvit. 

Oliverus de Berchusen Arnoldus Stamellart de Uden Leonius de Erpe filius 

quondam Godefridi Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre 

et Johannes de Brede junior promiserunt indivisi super omnia Henrico 

Campart Eligio dicto Loij suo fratri et Willelmo Hennen soen (dg: j) quod 

ipsi eosdem Henricum Eligium et Wellinum #quitabunt et indempnes 

servabunt# ab omnibus dampnis eis evenientibus ac eventuris #via juris# 

occacione bladorum que (dg: dictus Henricus et) anno proxime preterito 

creverunt in duobus campis dictis Bruijnincs Beemt sitis in territorio de 

Megen in parrochia de Tefelen que blada dicti Henricus Eligius et 

Wellinus erga dictum Oliverum acquisierant pro LV novis Gelre gulden ut 

(dg: dicebant) dictus Oliverus dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 294r 04 do 20-03-1404. 

Henricus zvw Hermannus van den Voert beloofde aan Thomas van Mameren 6 

Gentse nobel of de waarde et Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1404) te 

betalen. 

 

Henricus filius quondam Hermanni van den Voert promisit super omnia Thome 

de Mameren sex Gentsche nobel vel valorem ad omnium sanctorum proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 294r 05 do 10-04-1404. 

Gertrudis wv Johannes Oem zvw Theodericus van Alphen droeg over aan 

Arnoldus Keijser ev Gertrudis, en Hermannus Swertveger ev Katherina, dv 

voornoemde Gertrudis en wijlen Johannes Oem, haar vruchtgebruik18 in een 

b-erfcijns van 51 schelling geld, die Arnoldus van Os zvw Willelmus Heirde 

beloofd had met Sint-Remigius-Belijder te betalen aan Hermannus van Os zvw 

Arnoldus van Os, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van Ghiessen enerzijds 

en een gemene weg aldaar anderzijds, welke cijns aan wijlen voornoemde 

Theodericus van Alphen gekomen was na overlijden van zijn broer voornoemde 

Hermannus van Os. De brief overhandigen aan Johannes Keijser. 

 

Tradetur Johanni Keijser. 

Gertrudis relicta quondam Johannis Oem (dg: us) filii quondam Theoderici 

de Alphen cum tutore usufructum sibi competentem in hereditario censu 

(dg: L) LI solidorum monete (dg: de hereditario censu LI solidorum) quem 

censum LI solidorum Arnoldus de Os filius quondam Willelmi (dg: Henr) 

Heirde promiserat se daturum et soluturum Hermanno de Os filio quondam 

Arnoldi de Os hereditarie Remigii confessoris ex domo et area sita in 

Busco in vico dicto Colperstraet inter hereditatem quondam Theoderici de 

Ghiessen ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio prout in 

litteris (dg: legitime supportavit Arnoldo die L) et qui census dicto 

quondam Theoderico de Alphem de morte dicti quondam Hermanni de Os sui 

fratris successione fuerat advolutus ut dicebat legitime supportavit 

Arnoldo Keijser #tamquam# marito legitimo Gertrudis sue uxoris et 

Hermanno Swertveger tamquam marito legitimo Katherine sue uxoris filiarum 

dictorum Gertrudis et quondam Johannis Oem promittens #cum tutore# super 

omnia ratam servare. Testes Aa et Becker datum quinta post octavas 

                         
18 Zie ← BP 1182 p 393r 03 ma 18-04-1401 (1), mogelijk een eerdere overdracht van 
vruchtgebruik in deze cijns. 
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pasche. 

 

BP 1183 f 294r 06 za 24-05-1404. 

Voornoemde Arnoldus en Hermannus Swertveger verkochten voornoemde cijns aan 

Elizabeth ev Johannes die Keijser van Loeven. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dicti Arnoldus maritus etc et Hermannus Swertveger maritus etc dictum 

censum hereditarie vendiderunt Elizabeth uxori Johannis die Keijser de 

Loeven supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et 

dicti quondam Hermanni de Os et suorum heredum deponere. Testes Dicbier 

et Aa datum sabbato post penthecostes. 

 

BP 1183 f 294r 07 do 20-03-1404. 

Aleijdis dv Johannes van Dijnther deed tbv Leonius zvw Petrus van Erpe 

afstand van 4 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd op Nuwelant, ter 

plaatse gnd Sceijnckel, tussen de gemene dijk enerzijds en kvw Willelmus 

Kepken anderzijds, belast met zegedijken en waterlaten. 

 

Aleijdis filia Johannis de Dijnther cum tutore super quatuor jugeribus 

terre sitis in parrochia de Nuwelant in loco dicto op Nuwelant ad locum 

dictum Sceijnckel inter communem aggerem ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Willelmi Kepken ex alio in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat #et super jure# ad opus Leonii filii quondam Petri 

de Erpe hereditarie renunciavit promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken et aqueductibus ad 

premissa spectantibus. Testes Walterus et Spijrinc datum quinta judica. 

 

1183 f.294v. 

 quinta post judica: donderdag 20-03-1404. 

 sexta post judica: vrijdag 21-03-1404. 

 secunda post palmarum: maandag 24-03-1404. 

 

BP 1183 f 294v 01 do 20-03-1404. 

Henricus Vrieze zvw Henricus Vrieze van Os verkocht aan Henricus Vilt zvw 

Henricus Vilt een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een hofstad in Oss, ter plaatse gnd den Hovel, tussen 

Henricus Ghenen soen enerzijds en Gerardus bv voornoemde verkoper 

anderzijds, reeds belast met een cijns aan Arnoldus Heijme. 

 

Henricus Vrieze filius quondam Henrici Vrieze de Os hereditarie vendidit 

Henrico Vilt filio quondam Henrici Vilt hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex domistadio sito in 

parrochia de Os ad locum dictum den Hovel inter hereditatem Henrici 

Ghenen soen ex uno et inter hereditatem Gerardi fratris dicti venditoris 

ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto hereditario censu Arnoldo Heijme exinde 

prius solvendo et sufficientem facere. Testes Walterus et Spijrinc datum 

quinta post judica. 

 

BP 1183 f 294v 02 vr 21-03-1404. 

Andreas van Oudrigem droeg over aan Johannes zvw Elijas van den Braken (1) 

1 zesterzaad land, in Boxtel, ter plaatse gnd Voert, tussen Henricus van 
?Mergenna enerzijds en Elijas zv Willelmus anderzijds, (2) een akker, 

aldaar, naast voornoemde zesterzaad land, aan voornoemde Andreas 

gerechtelijk verkocht door mr Johannes van Best, voor voornoemde Andreas en 

zijn vrouw Mechtildis gereserveerd een b-erfpacht van ½ mud rogge, volgens 

inhoud van de brief. 
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Andreas de Oudrigem quandam sextariatam terre sitam in Bucstel ad locum 

dictum Voert inter hereditatem (dg: Elije filii Willelmi ex uno) Henrici 

de [?Me]rgenna ex uno et inter hereditatem Elije filii Willelmi ex alio 

et quendam agrum terre situm ibidem juxta dictam sextariatam terre 

venditas dicto Andree a magistro Johanne de Best per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Elije van den Braken cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: testes Rover et Becker et) salva tamen Andree et Mechtildi 

sue uxori hereditaria paccione dimidii modii siliginis juxta continentiam 

litterarum. Testes Rover et Becker datum sexta post judica. 

 

BP 1183 f 294v 03 vr 21-03-1404. 

Johannes van Achel zvw Henricus en Willelmus van Bucstel zvw Willelmus 

Bastart van Bucstel beloofden aan Amelius zvw Lambertus 75 nieuwe Gelderse 

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

 

Solvit. 

Johannes (dg: filius q) de Achel filius quondam Henrici et Willelmus de 

Bucstel filius quondam Willelmi Bastart de Bucstel promiserunt indivisi 

super omnia Amelio filio quondam Lamberti LXXV nij Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis beati Johannis baptiste proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Coptiten datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1183 f 294v 04 vr 21-03-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

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

Scabini noluerunt. 

 

BP 1183 f 294v 05 vr 21-03-1404. 

De broers Willelmus en Arnoldus, kv Matheus Luwe, beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 39 oude Franse schilden of de waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 18-05-1404; 10+30+18= 58 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Willelmus (dg: f) et Arnoldus fratres liberi Mathei Luwe promiserunt 

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

Francie seu valorem ad pentecostes proxime futurum persolvendos sub pena 

duorum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 294v 06 vr 21-03-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

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

 

BP 1183 f 294v 07 vr 21-03-1404. 

Hr Johannes van Best priester, Willelmus Buijser zvw Rolandus en 

Bartholomeus Spijrinc beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 44 oude 

Franse schilden met Pinksteren aanstaande (zo 18-05-1404; 10+30+18= 58 dgn) 

te betalen op straffe van 2. 

 

Dominus Johannes de Best presbiter Willelmus Buijser filius quondam 

Rolandi et Bartholomeus Spijrinc promiserunt indivisi suuper omnia Andree 

de Drodis ad opus etc XLIIII aude scilde Francie (dg: seu valorem) ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos (dg: testes) sub pena II. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 294v 08 vr 21-03-1404. 

(dg: de eerste beloofde de anderen schadeloos te houden). 

 

(dg: primus promisit super omnia alios indempnes servare. Testes). 

 

BP 1183 f 294v 09 ma 24-03-1404. 

Johannes Bits zvw Goeswinus van Lijeshout vernaderde een b-erfpacht van 2 

mud rogge, maat van Helmond, die Arnoldus die Blaeke met Lichtmis moest 

leveren aan zijn schoonzoon Ludovicus wettige zvw Amisius gnd Mijs die 

Scoemaker van Lijeshout, aan Willelmus van Erpe zvw Rutgherus van Erpe 

alias gnd van Lijeshout overgedragen door voornoemde Ludovicus. Voornoemde 

Willelmus, die voor voornoemde Johannes Bits week, verklaarde dat deze het 

naderrecht in deze pacht heeft. 

 

Johannes Bits filius quondam Goeswini de Lijeshout prebuit patentes 

denarios ad redimendum e jure proximitatis hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Helmont quam paccionem Arnoldus die Blaeke 

solvere tenebatur Ludovico filio legitimo quondam Amisii dicti Mijs die 

Scoemaker de Lijeshout suo genero hereditarie purificationis supportatam 

Willelmo de Erpe filio quondam Rutgheri de Erpe alias dicto! de Lijeshout 

a dicto Ludovico ut dicebat dictus vero Willelmus in hoc cedens dicto 

Johanni Bits recognovit eundem jus redempcionis in dicta paccione habere. 

Testes Heijme et Becker datum secunda post palmarum. 

 

BP 1183 f 294v 10 ma 24-03-1404. 

En voornoemde Johannes Bits droeg weer over aan Egidius Bruijninc alias gnd 

van Gherwen.  

 

Et dictus Johannes Bits (dg: alteri reportavit testes) reportavit Egidio 

(dg: Brij) Bruijninc alias dicto de Gherwen. Testes datum supra.  

 

BP 1183 f 294v 11 ma 24-03-1404. 

Gertrudis wv Johannes van Geffen, haar dochter Mechtildis en Gerardus nzv 

Willelmus van Ghiessen verklaarden dat broeder Laurencius van Waelwijc 

prior van het klooster van de predikeren in Den Bosch, namens broeder 

Nijcholaus van Bussel van dezelfde orde, alle achterstallige termijnen 

heeft betaald, die aan voornoemde Gertrudis en {niet afgewerkt contract}. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis de Geffen Mechtildis eius filia cum 

tutore Gerardus filius naturalis Willelmi de Ghiessen palam recognoverunt 

eis per fratrem Laurencium de Waelwijc priorem conventus predicatorum in 

Busco ex parte et nomine (dg: f) #fratris# Nijcholai de Bussel eiusdem 

ordinis fore satisfactum ab omnibus arrastadiis dictis Gertrudi 

 

1183 f.295r. 

 secunda post palmarum: maandag 24-03-1404. 

 tercia post palmarum: dinsdag 25-03-1404. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 

BP 1183 f 295r 01 ma 24-03-1404. 
Dit huis lag aan de Markt. 

Gertrudis wv Johannes van Geffen, haar dochter Mechtildis en Gerardus nzv 

Willelmus van Ghiessen ev Margareta dv voornoemde Gertrudis en wijlen 

Johannes deden tbv broeder Nijcholaus van Bussel, orde van de predikeren 

van het klooster in Den Bosch, afstand van alle zaken waarmee zij 

voornoemde broeder Nijcholaus kunnen aanspreken, wegens het niet nakomen 

van de belofte van garantie aan wijlen voornoemde Johannes van Geffen 

gedaan door voornoemde broeder Nijcholaus van Bussel, mbt 40 schelling geld 

waarvan gevonden19 is dat die betaald moeten worden uit een huis en erf van 

                         
19 Zie ← BP 1177 f 027r 07 ma 23-02-1383 (2), deling onder meer van een erfcijns van 40 
schelling, die uit dit huis gaat; mogelijk betreft het deze cijns. 
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wijlen voornoemde Johannes van Geffen, boven de b-erfcijns van 25 pond geld 

waarvoor wijlen voornoemde Johannes dat huis en erf in cijns verkregen20 had 

van voornoemde broeder Nijcholaus van Bussel, en ze beloofden aan hr 

Johannes van Arkel van dezelde orde, tbv voornoemde broeder Nijcholaus, hem 

schadeloos te houden van voornoemde 40 schelling. Ook beloofden ze dat hr 

Ghisbertus regulier kanunnik van het klooster van de H.Maria van Tongerlo, 

Petrus en Johannes, kv voornoemde Gertrudis en wijlen Johannes, nimmer 

voornoemde broeder Nijcholaus hierover zullen aanspreken. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis de Geffen Mechtildis eius filia cum 

tutore (dg: super omnibus causis et impetitionibus quibus mediantibus) 

Gerardus filius naturalis Willelmi de Ghiessen maritus et tutor Margarete 

sue uxoris filie dictorum Gertrudis et quondam Johannis super omnibus et 

singulis causis et impetitionibus quibus mediantibus ipsi seu alter aut 

altera eorum fratrem (dg: Johannem) #Nijcholaum de# Bussel ordinis 

predicatorum conventus Busciducensis aut eius bona impetere possent aut 

vexare quovis modo occacione defectus (dg: quem ipsi habuerunt de 

hereditario censu) promissionis (dg: warandie) alias facte dicto quondam 

(dg: ge) Johanni de Geffen a prefato fratre (dg: Johanne) #Nijcholao# de 

Bussel videlicet de XL solidis monete qui XL solidi reperte! sunt 

solvendi ex domo et area dicti quondam Johannis de Geffen ultra (dg: et) 

hereditarium censum XXV librarum monete pro quo censu XXV librarum dictus 

quondam Johannes predictam domum et aream erga dictum fratrem (dg: J e) 

Nijcholaum de Bussel ad censum acquisierat ut dicebant ad opus eiusdem 

fratris Nijcholai hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi cum 

tutore #domino Johanni de Arkel eiusdem ordinis ad opus dicti Nijcholai# 

super habita et habenda ratam servare et dictum fratrem Nijcholaum de 

eisdem XL solidis indempnem servare et quod ipsi dominum Ghisbertum 

canonicum regularem monasterii beate Marie de Tongerlo Petrum #et# 

Johannem liberos dicte Gertrudis et quondam Johannis tales habebunt quod 

numquam impetent dictum fratrem Nijcholaum occacione premissorum quovis 

modo. Testes Coptiten et Becker datum secunda post palmarum. 

 

BP 1183 f 295r 02 ma 24-03-1404. 

Goeswinus Moedel zvw Rutgherus van den Donck en Godefridus van Rode 

beloofden aan Lambertus van Uden zvw Nijcholaus van Goiderheijl 48 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1404) te 

betalen. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam Rutgheri van den Donck et (dg: Leonius 

filius de Erpe filius quondam Petri #Jo) Godefridus de Rode# promiserunt 

indivisi super omnia Lamberto de Uden filio quondam Nijcholai de 

Goiderheijl XLVIII novos Gelrenses seu valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Coptiten datum 2a post palamarum. 

 

BP 1183 f 295r 03 ma 24-03-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 295r 04 ma 24-03-1404. 

Reijmboldus van Geffen verklaarde ontvangen te hebben van Johannes Henrics 

soen van Assche 4 nieuwe gulden in afkorting van 19 nieuwe Gelderse gulden, 

die Willelmus Jacops soen moet betalen aan voornnoemde Reijmboldus, en hij 

verklaarde voorts dat voornoemde Johannes die 4 gulden betaald heeft wegens 

een schuld die voornoemde Willelmus verschuldigd was aan voornoemde 

Reijmboldus. 

 

                         
20 Zie ← BP 1177 f 119r 06 do 07-04-1384, verkoop van het huis. 



Bosch’ Protocol jaar 1404 04. 82 

Reijmboldus de Geffen palam recognovit se a Johanne Henrics soen de 

Assche (dg: ex parte et nomine Willelmi Jacops) #recepisse# quatuor 

florenos novos in abbreviationem decem et novem novorum Gelre gulden quos 

Willelmus Jacops soen solvere tenebatur dicto Reijmboldo (dg: scilicet 

occacione) et recognovit dictus Reijmboldus quod ipse Johannes dictos 

quatuor florenos sibi persovit! occacione debiti quod dictus Willelmus 

dicto Reijmboldo tenebatur ut dicebat. Testes Coptiten et Becker datum 

secunda post palmarum. 

 

BP 1183 f 295r 05 ma 24-03-1404. 

Aleijdis wv Thomas Daems soen machtigde haar zoon Johannes om haar cijnzen, 

renten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Solvit. 

Aleijdis relicta quondam Thome Daems soen dedit Johanni suo fili 

potestatem monendi suos census redditus et credita que sibi debentur ac 

debebuntur a personis quibuscumque et ad bona regendi usque ad 

revocationem. Testes Dicbier et Heijme datum supra. 

 

BP 1183 f 295r 06 di 25-03-1404. 

Thomas van Gravia beloofde aan Henricus van Bronchorst zvw Arnoldus Heijme 

30 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-

10-1404) te betalen. 

 

Thomas de Gravia promisit super omnia Henrico de Bronchorst filio quondam 

Arnoldi Heijme XXX novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Dicbier et Heijme datum tercia post 

palmarum. 

 

BP 1183 f 295r 07 do 27-03-1404. 

Willelmus van Dijechden ev Mechtildis, en Johannes Borchgreve ev Gloria, 

dvw Henricus Raet, door voornoemde Henricus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Bela dvw Henricus van den Laer, maakten een erfdeling van goederen die aan 

hen behoren. 

Voornoemde Willelmus kreeg (1) 5 schelling b-erfcijns, een helft te betalen 

met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, (2) 14 schelling b-erfcijns, 

waarvan 10 schelling te betalen met Kerstmis en 4 schelling met Sint-Jan, 

welke voornoemde cijnzen Franco zv Arnoldus Valant gekocht had van 

Rodolphus Kuijt, (3) een b-erfcijns van 49 schelling geld, die Georgius gnd 

Gorijs moet betalen aan wijlen voornoemde Henricus van den Laer, een helft 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, (4) 22 schelling voornoemd 

geld, die Hugo schrijnmaker beloofd had aan wijlen voornoemde Henricus van 

den Laer met Sint-Jan te betalen, (5) een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, aan wijlen vooornoemde Henricus 

van den Laer verkocht door Gerardus van den Berghe wonend in Loon, (6) een 

b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, met Sint-Bartholomeus-Apostel 

te betalen, aan wijlen voornoemde Henricus van den Laer verkocht door 

Mechtildis wv Thomas zv Jacobus van Macharen. 

 

Willelmus de Dijechden maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

et Johannes Borchgreve maritus et tutor legitimus Glorie sue uxoris 

filiarum quondam Henrici Raet ab ipso et quondam Bela sua uxore filia 

quondam Henrici van den Laer pariter genitarum palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis ad ipsos ut 

dicebant spectantibus mediante qua divisione (dg: he) quinque solidi 

hereditarii cennsus solvendi hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis et XIIII solidi hereditarii census de quibus X solidi in festo 

nativitatis Domini et quatuor solidi in festo nativitatis Johannis sunt 

solvendi quos census predictos !dictus Franco filius Arnoldi Valant (dg: 

erga) erga Rodolphum Kuijt emendo acquiserat prout in litteris item 

hereditarius census XLIX solidorum monete (dg: solvendus hereditarie 
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mediatim Johannis et mediatim Domini) #quem# quem Georgius dictus Gorijs 

dicto quondam Henrico van den Laer solvere tenetur mediatim Johannis et 

mediatim Domini prout in litteris item XXII solidi hereditarii census 

dicte monete quos Hugo scriniparus promiserat se daturum et soluturum 

dicto quondam Henrico van den Laer hereditarie Johannis prout in litteris 

item hereditarius census XX solidorum dicte monete solvendus hereditarie 

nativitatis Domini venditus dicto quondam Henrico van den Laer a Gerardo 

van den Berghe commorante in Loen prout in litteris item hereditarius 

census XL solidorum dicte monete solvendus hereditarie Bartholomei 

apostoli venditus dicto quondam Henrico van den Laer a Mechtilde relicta 

quondam Thome filii Jacobi de Macharen prout in litteris dicto Willelmo 

cesserunt in partem ut alter !super quibus etc promittens super omnia 

ratam servare. Testes Dicbier et Heijme datum quinta post palmarum. 

 

1183 f.295v. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 

BP 1183 f 295v 01 do 27-03-1404. 

Voornoemde Johannes Borchgreve kreeg (1) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, die Godefridus Bijtter met Allerheiligen moest betalen aan wijlen 

voornoemde Henricus, (2) een b-erfcijns van 34 schelling voornoemd geld, 

die Rutgherus szvw Willelmus Scamparts (dg: met Allerheiligen) moest 

betalen aan wijlen voornoemde Henricus, (3) een b-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen, aan wijlen voornoemde Henricus van den Laer 

verkocht door Petrus zvw Johannes Rodeken van Os, (4) een b-erfcijns van 50 

schelling voornoemd geld, die Johannes Bedelleer met Lichtmis moest betalen 

aan wijlen voornoemde Henricus van den Laer, welke cijns Hubertus van den 

Pedel nu betaalt gaande uit een deel van een erfgoed, in Nuland, tussen 

Johannes Ysvoghels enerzijds en kv Goddinus smid anderzijds, strekkend 

vanaf de tuin van Rutgherus Pels neerwaarts naar een sloot gnd Nieuwe 

Grave. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census XX solidorum monete quem 

Godefridus (dg: die) Bijtter dicto quondam Henrico solvere tenebatur 

hereditarie omnium sanctorum prout in litteris item hereditarius census 

XXXIIII solidorum dicte monete (dg: solvendus hereditarie omnium 

sanctorum) quem Rutgherus gener quondam Willelmi Scamparts dicto quondam 

Henrico solvere tenebatur prout in litteris item hereditarius census XX 

solidorum monete solvendus hereditarie nativitatis Domini venditus dicto 

quondam Henrico van den Laer a Petro filio quondam Johannis Rodeken de Os 

prout in litteris item hereditarius census L solidorum dicte monete quem 

Johannes Bedelleer dicto quondam Henrico van den Laer solvere tenebatur 

hereditarie purificationis (dg: ex) et quem censum Hubertus van den Pedel 

nunc solvere tenetur ex parte hereditatis sita in parrochia de Nuwelant 

inter hereditatem Johannis Ysvoghels ex uno et inter hereditatem 

liberorum Goddini fabri ex alio tendente de orto Rutgheri Pels inferius 

ad quoddam fossatum dictum Nuwe Grave (dg: prout) ut dicebant dicto 

Johanni cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus etc 

promittens super omnia ratam servare. Testes Dicbier et Heijme datum 

quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 295v 02 do 27-03-1404. 

Voornoemde Johannes Borchgreve beloofde aan voornoemde Willelmus van 

Dijechden één helft te betalen van de lijfrente van 16 pond 9 schelling, 

die zij moeten betalen aan Katherina ev Theodericus Berwout op haar leven. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Willelmo quod ipse unam 

medietatem !vialis pensionis XVI librarum et IX solidorum monete quam 

dicti Willelmus et Johannes (dg: dict) Katherine uxori Theoderici Berwout 

solvere tenentur ad vitam dicte Katherine et non ultra exnunc deinceps 

solvet dicte Katherine quod dicto Willelmo occacione illius medietatis 
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dampna non eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 295v 03 do 27-03-1404. 

Voornoemde Willelmus beloofde hetzelfde aan voornoemde Johannes. 

 

Et simili modo promisit dictus Willelmus Johanni predicto. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 295v 04 do 27-03-1404. 

Voornoemde Willelmus van Dijechden ev Mechtildis dvw Henricus Raet droeg 

over aan voornoemde Johannes Borchgreve ev Gloria dvw Henricus Raet zijn 

helft in een b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche maat, die Petrus zvw 

Everardus van Best beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan 

Aleijdis dvw Gerardus Raet. Lasten van zijn kant en van de kant van wijlen 

Elizabeth sv voornoemde Aleijdis worden afgehandeld. 

 

Dictus Willelmus maritus etc medietatem ad se spectantem in hereditaria 

paccione X sextariorum siliginis mensure de Busco quam Petrus filius 

quondam Everardi de Best promiserat se daturum et soluturum Aleijdi filie 

quondam Gerardi Raet hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

#prout in litteris# hereditarie supportavit dicto Johanni promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et quondam 

Elizabeth sororis olim dicte Aleijdis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 295v 05 do 27-03-1404. 

Henricus zv Hermannus Venbossche zvw Henricus Venbossche droeg over aan 

Gertrudis wv Henricus van den Kerchove een b-erfcijns van 1 oude groot, een 

b-erfcijns van 21 schelling geld en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, die Johannes zvw Jacobus Mertens soen met Lichtmis in Den Bosch moet 

betalen en leveren aan voornoemde Henricus, gaande uit (1) een tuin in 

Gestel bij Herlaer, tussen Henricus van den Hoernic enerzijds en Robbertus 

Robbe anderzijds, (2) 2 bunder heide en broekland, gnd dat Nuwelant, in 

Gestel bij Herlaer, naast goederen gnd ten Hoernic, tussen Bartholomeus 

Bever enerzijds en Henricus van den Hoernic anderzijds. Voornoemde Henricus 

beloofde onder verband van een huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Rumel, tussen Philippus Snijder enerzijds en Walterus van den 

Pettelaer anderzijds, welk huis en tuin voornoemde Henricus verworven had 

van voornoemde Johannes zv Jacobus Martens soen en zijn broers en zusters, 

en onder verband van al zijn goederen garantie en lasten in de cijnzen en 

pacht af te handelen. 

 

Henricus filius Hermanni Venbossche filius quondam Henrici (dg: Coel) 

Venbossche hereditarium! censum unius grossi antiqui et XXI solidorum 

monete et hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco quos census! et paccionem (dg: h) Johannes filius quondam Jacobi 

Mertens soen solvere tenetur dicto Henrico hereditarie purificationis et 

in Busco tradendos ex quodam orto sito in parrochia de Gestel prope 

Herlaer inter hereditatem Henrici van den Hoernic ex uno et inter 

hereditatem Robberti Robbe ex alio atque ex duobus bonariis merice et 

paludis dictis dat Nuwelant (dg: que spect) sitis in dicta parrochia 

juxta bona dicta ten Hoernic inter hereditatem Bartholomei Bever ex uno 

et inter hereditatem Henrici van den Hoernic ex alio prout in litteris 

#hereditarie supportavit# Gertrudi relicte quondam Henrici van den 

Kerchove cum litteris et jure promittens (dg: r) sub obligatione domus et 

orti siti! in dicta parrochia ad locum dictum Rumel inter hereditatem 

Philippi Snijder ex uno et inter hereditatem Walteri van den Pettelaer ex 

#alio# quos domum et ortum dictus Henricus erga predictum Johannem filium 

Jacobi Martens soen et eius fratres et (dg: #eius#) sorores acquisierat 

ut dicebat et sub obligatione omnium bonorum suorum warandiam et 

obligationem in dictis censibus et paccione existentem deponere et 
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sufficientem facere. Testes Henricus et Henricus datum supra. 

 

1183 f.296r. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 

BP 1183 f 296r 01 do 27-03-1404. 

Nijcholaus van Kessel en Johannes van Mulsen beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 46 oude Franse schilden met Sint-Jacobus aanstaande (vr 

25-07-1404; 4+30+31+30+25= 120 dgn) te betalen, op straffe van 4. 

 

Nijcholaus de Kessel et Johannes de Mulsen promiserunt indivisi super 

omnia Andree de Drodis etc XLVI aude scilde Francie ad Jacobi proxime 

futurum persolvendos sub pena quatuor. Testes Dicbier et Heijme datum 

quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 296r 02 do 27-03-1404. 

Willelmus Hels maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 50 

schelling geld, die Jacobus Loze hem moet betalen, gaande uit een stuk 

land, gnd Molenmans Hoff, in Rosmalen. 

 

Willelmus Hels hereditarium censum L solidorum monete quem Jacobus Loze 

sibi solvere tenetur hereditarie ex pecia terre dicta Molenmans Hoff sita 

in parrochia de Roesmalen monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 296r 03 do 27-03-1404. 

Nijcholaus Coel zvw Wijnricus Screijnmaker droeg over aan Baudewinus Beijs 

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

leveren, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in de dingbank van 

Nistelrode, op de plaats gnd op Loeshovel, (2) de oude hofstad van 

Godescalcus jager zvw Theodericis jager van Dijnther, gelegen naast 

laatstgenoemd !erfgoed, (3) land, gnd het Cleijne Hoeveken, oud en nieuw, 

(4) 1 zesterzaad land, ?in lengte naast de steeg, in de dingbank van 

Nistelrode, (5) 1 zesterzaad land, in de dingbank van Dinther, op de 

akkers, welke pacht wijlen voornoemde Wijnricus gekocht had van Gerlacus 

zvw Arnoldus Boest. 

 

Nijcholaus Coel filius quondam Wijnrici Screijnmaker hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de domo area et orto sitis in 

#jurisdictione de# Nijsterle supra locum dictum op Loeshovel et de 

antiquo domistadio Godescalci venatoris filii quondam Theoderici 

venatoris de Dijnther jamdicte !hereditati adiacente de terra quoque 

dicta tCleijne Hoeveken antiqua et nova ac ?deb/v/um sextariata terre 

sita per longum juxta stegam in latere in eadem jurisdictione de 

Nijsterle ac ?deb/v/um sextariata terre sita in jurisdictione de Dijnther 

supra agros quam paccionem dictus quondam (dg: Henricus) #Wijnricus# erga 

Gerlacum filium quondam Arnoldi Boest emendo acquisierat (dg: hereditarie 

supportavit) prout in litteris hereditarie supportavit Baudewino Beijs 

cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Wijnrici et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 296r 04 do 27-03-1404. 

Gerardus zvw Conrardus Writer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius quondam Conrardi Writer prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 296r 05 do 27-03-1404. 

Theodericus Berwout deed tbv voornoemde Baudewinus afstand van voornoemde 
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pacht. 

 

Theodericus Berwout super dicta paccione !j et jure ad opus dicti 

Baudewini hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 296r 06 do 27-03-1404. 

Rodolphus zvw Rodolphus Roesmont szvw Amelius Specier droeg over aan 

Willelmus van Loen bakker een stenen huis en erf, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen Henricus van de Dijk en later van Gerardus 

Hacken enerzijds en erfgoed van de broers Theodericus Berwout en Arnoldus 

Berwout anderzijds, welk huis en erf voornoemde Rodolphus Roesmont 

verworven had van voornoemde Amelius Specier zvw Theodericus Specier. Zou 

er uit het huis méér betaald moeten worden dan (1) een b-erfcijns van 12 

pond geld, (2) de helft van een b-erfcijns van 15 schelling voornoemd geld, 

(3) een b-erfcijns van 40 schelling oude pecunia, dan zal Rodolphus dat 

meerdere aan voornoemde Willelmus afdoen door voor elke penning erfcijns 16 

penningen in dezelfde geldsoort in gereed geld te betalen. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi Roesmont #gener quondam Amelii Specier# 

domum lapideam et aream sitam in Busco ad forum inter hereditatem quondam 

(dg: Gerar) Henrici de Aggere et postea ad Gerardum Hacken spectabat! ex 

uno et inter hereditatem Theoderici Berwout et Arnoldi Berwout fratrum ex 

alio quam domum et aream dictus Rodolphus Roesmont erga dictum Amelium 

Specier filium quondam Theoderici Specier (dg: emen) acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Willelmo de Loen pistori cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et si ex dicta domo et area plus esset solvendum 

annuatim quam hereditarius census XII librarum monete et (dg: met) quam 

medietas hereditarii census XV solidorum dicte monete et quam 

hereditarius census XL solidorum antique pecunie quod illud plus deponet 

omnino videlicet solvendis de quolibet denario hereditarii census XVI 

denariis eiusdem monete eidem Willelmo semel solvendis in paratis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 296r 07 do 27-03-1404. 

Arnoldus Pape verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Pape prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 296r 08 do 27-03-1404. 

Johannes Kuijst zv Rodolphus verkocht aan Johannes Vijnninc, tbv het 

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

met Kerstmmis te betalen, gaande uit de oostelijke helft van een stuk land 

dat was van Albertus van den Dijke, in Berlicum, tussen wijlen Metta 

Denkens enerzijds en wijlen Elizabeth van Zonne, nu Elizabeth wv Gerardus 

van Eijcke, anderzijds, met de gebouwen, van welk stuk land de andere helft 

behoort aan Arnoldus Grotart, welke eerstgenoemde helft met de gebouwen 

voornoemde Johannes Kuijst gekocht had van Nijcholaus Coel zvw Zebertus 

Dorre, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Johannes Kuijst filius Rodolphi hereditarie vendidit Johanni Vijnninc ad 

opus (dg: ?ne) conventus sancte Clare in Busco hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex medietate 

pecie terre que fuerat quondam Alberti van den Dijke (dg: inter) site in 

parrochia de Berlikem inter hereditatem quondam Mette Denkens ex uno et 

inter hereditatem quondam Elizabeth de Zonne nunc ad Elizabeth relictam 

quondam Gerardi de Eijcke spectantem ex alio scilicet ex illa medietate 

que sita est versus oriens et ex edificiis in eadem medietate 

consistentibus et de qua pecia terre reliqua medietas ad Arnoldum Grotart 

spectat (dg: ut) quam medietatem primodictam cum suis (dg: attinentiis 
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dictus quondam Ja) edificiis dictus Johannes Kuijst erga Nijcholaum Coel 

filium quondam Zeberti Dorre emendo acquisierat prout in litteris quas 

vidimus promittens super omnia habita et habenda waradiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione 

unius modii siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Dicbier et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 296r 09 do 27-03-1404. 

Rodolphus Baudens soen en Henricus Ghiben soen beloofden aan Johannes van 

Bonijngen Sijmoen soen 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Rodolphus Baudens soen et Henricus Ghiben soen promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Bonijngen Sijmoen soen XXIIII novos Gelre gulden vel 

valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.296v. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 quinta post jubilate: donderdag 24-04-1404. 

 

BP 1183 f 296v 01 do 27-03-1404. 

Johannes Ghiben soen van Helvoert ev Bela dvw Albertus Didden soen droeg 

over aan zijn zwager Johannes Scotman alle goederen, die aan voornoemde 

Johannes en zijn vrouw Bela gekomen waren na overlijden van de ouders van 

voornoemde Bela. 

 

Johannes Ghiben soen de Helvoert maritus et tutor legitinus Bele sue 

uxoris filie quondam Alberti Didden soen omnia et singula bona sibi et 

dicte sue uxori de morte quondam parentum eiusdem Bele successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Scotman suo sororio promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et 

Spijerinc datum quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 296v 02 do 27-03-1404. 

Arnoldus Grotart deed tbv Arnoldus Wonder van Os afstand van een b-erfcijns 

van 3 Vlaamse groten die voornoemde Arnoldus Wonder van Os aan hem moet 

betalen, en van de houtwas aan voornoemde Arnoldum Grotart behorend in een 

erfgoed gnd Dirc Vrouwen Hof, in Oss. 

 

Solvit. 

Arnoldus Grotart #super# hereditario censu (dg: -m) trium grossorum 

Flandrensium quem Arnoldus Wonder de Os sibi tenebatur solvere annuatim 

et super lignicrescentia ad dictum Arnoldum Grotart spectante in quadam 

hereditate dicta Dirc Vrouwen Hof in parrochia de Os ut dicebat ad !ad 

opus dicti Arnoldi Wonder de Os hereditarie renunciavit promittens super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 296v 03 do 27-03-1404. 

Henricus Vilt, Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer en Jacobus die Laet 

zvw Henricus Gerijts soen droegen over aan Lambertus smid van Middelrode de 

helft, uitgezonderd een steeg die aan de villa van Berlicum behoort, van 

een kamp, 25 morgen groot, in Berlicum, achter de plaats gnd Beilver, 

tussen Arnoldus van Beke en andere naburen aldaar enerzijds en Godefridus 

van Rode anderzijds, het kamp over de helft dwars in twee helften te 

verdelen en dan de helft richting de plaats gnd Beilver, welke helft 

voornoemde Henricus, Engbertus en Jacobus in cijns verkregen hadden van 

Gerardus nzvw Willelmus Eelkini, belast met de cijns in de brief vermeld. 
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Henricus Vilt Engbertus filius quondam Willelmi van den Yvenlaer et 

Jacobus die Laet filius quondam Henrici Gerijts soen medietatem #minus 

quadam stega ad villam de Berlikem spectante# cuiusdam campi XXV jugera 

continentis siti in parrochia de Berlikem retro locum dictum Beilver 

inter hereditatem Arnoldi de Beke et aliorum vicinorum ibidem ex uno et 

inter hereditatem Godefridi de Rode ex alio scilicet dividendo dictum 

(dg: camp) campum in duas partes seu medietates equales per fines et ex 

transverso illam medietatem que ista est versus locum dictum Beilver quam 

medietatem dicti Henricus Engbertus et Jacobus erga Gerardum filium 

naturalem quondam Willelmi Eelkini ad censum acquisierant prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Lamberto fabro de Middelrode cum (dg: 

l) litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere excepto censu in dictis litteris 

contento et excepta stega predicta. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 296v 04 do 27-03-1404. 

Jacobus die Laet, Henricus Vilt en Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer 

verkochten aan voornoemde Lambertus smid van Middelrode een b-erfcijns van 

6 pond 5 schelling gemeen paijment, uit een b-erfcijns van 12 pond 15 

schelling gemeen paijment, welke cijns van 12 pond 15 schelling de stad Den 

Bosch met Sint-Lambertus beurde, gaande uit het eerste heidekamp naast de 

weide gnd groze, 25 morgen groot, ter plaatse gnd Beilver, welke cijns van 

6 pond 5 schelling voornoemde Jacobus Laet, Henricus en Engbertus gekocht 

hadden van de stad Den Bosch. 

 

Jacobus die Laet Henricus Vilt et Engbertus filius quondam Willelmi van 

den Yvenlaer hereditarium censum sex librarum et quinque solidorum 

communis pagamenti de hereditario censu XII librarum et (dg: X solidorum) 

XV solidorum communis pagamenti quem censum (dg: sex librarum et quinque) 

XII librarum et XV solidorum opidum de Busco solvendum habuit hereditarie 

Lamberti ex primo campo merice contigue juxta pascuam dictam groze XXV 

jugera terre continente sito (dg: in) ad locum dictum Beilver quem censum 

VI librarum et quinque solidorum dictus Jacobus Laet #Henricus et# 

Engbertus erga opidum de Busco emendo acquisierant prout in litteris 

hereditarie vendiderunt dicto Lamberto promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 296v 05 do 24-04-1404. 

Engbertus Peters soen droeg over aan Franco Tijmmerman een hofstad, overal 

42 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van 

Theodericus Rover enerzijds en erfgoed van Johannes van Edijngen 

anderzijds, met het recht een weg te mogen gebruiken die afgescheiden is 

van het erfgoed van voornoemde Theodericus Rover en achterwaarts loopt tot 

aan erfgoed van Rodolphus Roesmont, welke hofstad met het recht voornoemde 

Engbertus gerechtelijk gekocht had van Johannes Vijnninc. 

 

-. 

Engbertus Peters soen quoddam domistadium XLII pedatas ubique in 

latitudine continens situm in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter 

hereditatem Theoderici Rover ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Edijngen ex alio atque jus utendi quadam via tendente ibidem sumpta et 

ordinata de hereditate dicti Theoderici Rover retrorsum usque ad 

hereditatem Rodolphi Roesmont quod domistadium (dg: di cum) et jus utendi 

dicta via dictus Engbertus erga Johannem Vijnninc per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Franconi Tijmmerman cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare. Testes Henricus Godefridi et 

Walterus datum quinta post jubilate. 
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BP 1183 f 296v 06 do 27-03-1404. 

Destijds had Engbertus Peters soen gerechtellijk gekocht van Johannes 

Vijnninc een hofstad die overal 42 voet breed is, in Den Bosch, over de 

Tolbrug, tussen erfgoed van Johannes van Kijsekem enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Edingen anderzijds met het recht een weg te mogen gebruiken 

die daar afgescheiden is van het erfgoed van Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder, achterwaarts tot aan erfgoed van Rodolphus Roesmont.  

{f.297r} Voornoemde Engbertus droeg thans over aan Johannes van Hees zvw 

H...... van den Vanderen de helft van voornoemde hofstad, te weten de helft 

aan de kant van de stadsmuur, tussen erfgoed van Franco Tijmmerman 

enerzijds en de andere helft van voornoemde hofstad behorend aan Luijta 

....... anderzijds, met het recht de weg te mogen gebruiken. 

 

Notum sit universis quod cum Engbertus Peters soen quoddam domistadium 

(dg: situm in) XLII pedatas ubique in latitudine continens situm in Busco 

ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Johannis de Kijsekem ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Edingen ex alio atque jus utendi 

quadam via tendente ibidem sumpta de hereditate (dg: d) Theoderici Rover 

filii quondam domini Johannis Rover militis (dg: ex uno) retrorsum usque 

ad hereditatem Rodolphi Roesmont (dg: quod domistadium d et jus uten) 

erga Johannem Vijnninc 

 

1183 f.297r. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 

BP 1183 f 297r 01 do 27-03-1404. 

per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset 

prout in litteris constitutus igitur dictus Engbert[us medietatem] dicti 

domistadii scilicet illam medietatem que sita est in latere dicti 

domistadii versus murum opidi de Busco [inter] hereditatem Franconis 

Tijmmerman ex uno et inter (dg: hereditatem) reliquam medietatem dicti 

domistadii ad Luijtam ....... spectantem ex alio simul cum jure utendi 

dicta via ut dicebat hereditarie supportavit Johanni de Hees filio 

quondam H...... van den Vanderen cum litteris et jure promittens super 

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

et ....... datum quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 297r 02 do 27-03-1404. 

Eerder had voornoemde Johannes van Hees voornoemde helft met het recht de 

weg te mogen gebruiken verworven van voornoemde Engbertus. Voornoemde 

Johannes van Hees beloofde thans, onder verband van voornoemde helft, aan 

Franco de helft te zullen betalen van een b-erfcijns van 40 schelling 

gemeen paijment, die het klooster van Sint-Clare in Den Bosch beurt, gaande 

uit de hofstad van voornoemde Franco, die 42 voet breed is, en direct naast 

eerstgenoemde helft ligt richting de stadsmuur. 

 

-. 

Notum sit universis quod cum dictus Johannes de Hees dictam medietatem 

cum jure !uetendi dicta via erga dictum Engbertum acquisuisset prout in 

litteris constitutus igitur dictus Johannes de Hees promisit sub 

obligatione dicte medietatis Franconi Tijmmerman quod ipse unam 

medietatem hereditarii census XL solidorum communis pagamenti quem 

conventus sancte Clare in Busco ex domistadio dicti Franconis XLII 

pedatas in latitudine !sito contigue juxta medietatem primodictam a 

latere versus murum opidi de Busco habet solvendum exnunc deinceps 

taliter dabit et solvet quod predicto Franconi #et supra eius domistadium 

predictum# occacione dicte medietatis dampna non eveniant in futurum. 

 

BP 1183 f 297r 03 do 27-03-1404. 

En voornoemde Franco beloofde aan voornoemde Johannes dat hij de andere 

helft van voornoemde cijns van 40 scehlling en ook 2 oude groten b-erfcijns 
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zal betalen, zó dat voornoemde Johannes met zijn helft geen schade lijdt. 

 

-. 

Dictus Franco promisit super omnia dicto Johanni quod ipse reliquam 

medietatem dicti census #XL solidorum# et duos grossos (dg: hereditarii 

census) antiquos hereditarii census taliter solvet quod dicto Johanni et 

supra predictam eius medietatem dampna exinde non eveniant. 

 

BP 1183 f 297r 04 do 27-03-1404. 

Robbertus van Buchoven zvw Johannes Oem verkocht aan Henricus Loute, 

Ghevardus Boertkens en Gherardus Heijnmans de helft van alle beesten en 

varend goed die staan op de hoeve gnd Hazenbosch van wijlen voornoemde 

Johannes Oem, nu behorend aan voornoemde Robbertus, in Blaerthen Sint-

Severinus. Robbertus of zijn hoevenaar zal voornoemde helft onderhouden op 

de hoeve, gedurende 5 jaar, ingaande Pasen aanstaande (zo 30-03-1404). Al 

het nageslacht van voornoemde beesten zal voor de helft aan de kopers 

behoren. Alle voornoemde beesten en hun nageslacht zullen na ommekomst van 

de periode van 5 jaar voor de helft van de kopers zijn om dan door hen van 

de hoeve te worden meegenomen. De brief overhandigen aan Gerardus. 

 

Solvit. 

Robbertus de Buchoven filius quondam Johannis Oem (dg: omnes et singulas 

suas) medietatem omnium et singularum bestiarum et bonorum pecoralium 

consistentium supra mansum dictum Hazenbosch dicti quondam Johannis Oem 

nunc ad dictum Robbertum spectantem situm in parrochia Blaerthen sancti 

Severini ut dicebat legitime vendidit Henrico Loute Ghevardo Boertkens et 

Gherardo Heijnmans additis conditionibus sequentibus (dg: quod) videlicet 

quod dictus Robbertus aut colonus pro tempore dicti mansi dictam 

medietatem (dg: s) #laudabiliter# tenebit et depascet supra dictum mansum 

(dg: ad jus sta) per spacium (dg: j) quinque annorum festum pasche 

proxime futurum sine medio sequentium hoc addito quod omnes bestie de 

dictis omnibus bestiis (dg: p) enutriende dicto spacio pendente atque 

omnia emolumenta dicto spacio pendente pro una medietate spectabunt ad 

emptores predictos item quod dicte bestie et omnes (dg: interim inde 

proven) dicto spacio pendente inde proveniende et enutriende (dg: erunt 

mediati) in exitu dictorum quinque annorum erunt mediatim dictorum 

emptorum (dg: et nu) ab ipsis emptoribus de dicto manso #libere# amovende 

sine contradictione ipsius Robberti predicti aut alterius cuiuscumque 

(dg: nomine ipsius Robberti promittens j) !secundum illas conditiones 

promisit super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes (dg: 

datum supra) Dicbier et Rover datum quinta post palmarum. Tradetur 

littera Gerardo. 

 

BP 1183 f 297r 05 do 27-03-1404. 

Godescalcus zv Willelmus van den Stake droeg over aan zijn voornoemde vader 

Willelmus zijn helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Remigius-Belijder in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft die aan 

Engbertus zvw Rodolphus van den Venne behoort, in een beemd, in Haaren, ter 

plaatse gnd Ortbroec, tussen kv Metta Ravens enerzijds en kvw Rodolphus van 

den Venne en kvw Arnoldus van den Venne anderzijds, welke pacht voornoemde 

Godescalcus, tbv hem en zijn broer Walterus zv voornoemde Willelmus, 

gekocht had van voornoemde Engelbertus. 

 

Godescalcus filius Willelmi van den Stake medietatem ad se spectantem in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie Remigii confessoris et in Busco tradendam ex medietate ad 

(dg: dictum) Engbertum filium quondam Rodolphi van den Venne spectante in 

quodam prato sito in parrochia de Haren in loco dicto Ortbroec inter 

hereditatem liberorum Mette Ravens ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Rodolphi van den Venne et liberorum quondam Arnoldi van den Venne 

ex alio quam paccionem dictus Godescalcus ad opus sui et ad opus Walteri 
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sui fratris filii dicti Willelmi erga Engelbertum predictum emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo suo 

patri cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui depponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 297r 06 do 27-03-1404. 

Voornoemde Godescalcus zv Willelmus van den Stake droeg over aan zijn 

voornoemde vader Willelmus een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

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

ter plaatse gnd Beilver, tussen Margareta Rolofs enerzijds en Henricus van 

den Teijnden anderzijds, welke pacht voornoemde Godescalcus verworven had 

van Johannes zvw Zibo van den Scueren. 

 

(dg: item ..) Dictus Godescalcus (dg: medietatem ad se spectantem in) 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter hereditatem Margarete 

Rolofs ex uno et inter hereditatem Henrici van den Teijnden ex alio quam 

paccionem dictus Godescalcus erga Johannem filium quondam Zibonis van den 

Scueren acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Willelmo suo patri cum litteris et aliis et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.297v. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 

BP 1183 f 297v 01 do 27-03-1404. 

Willelmus van den Stake droeg over aan zijn zoon Godescalcus de helft die 

aan Walterus zv voornoemde Willelmus behoorde in een huis, tuin en 

aangelegen erfgoed, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonc, tussen 

Nijcholaus van den Veken enerzijds en Cristina dvw Nijcholaus Nodeken 

anderzijds, achterwaarts strekkend aan Adam van Mierde, in welk erfgoed 

voornoemde Cristina een stukje land heeft, welk huis, tuin en erfgoed 

voornoemde Godescalcus, tbv hem en zijn voornoemde broer Walterus, gekocht 

had van Theodericus Floren soen kramer. 

 

Willelmus van den Stake #medietatem que ad Walterum filium dicti Willelmi 

spectabat in# domum! et ortum et hereditatem sibi adiacentem sitos in 

parrochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc inter hereditatem 

Nijcholai van den Veken ex uno et inter hereditatem Cristine filie 

quondam Nijcholai Nodeken ex alio tendentibus retrorsum ad hereditatem 

Ade de Mierde in qua hereditate dicta Cristina unam particulam #terre# 

habet situatam quos domum ortum et hereditatem sibi adiacentem (dg: v) 

Godescalcus filius dicti Willelmi ad opus sui et ad opus dicti Walteri 

sui fratris erga Theodericum Floren soen institorem acquisierat emendo 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Godescalco suo filio cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Dicbier et Rover datum quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 297v 02 do 27-03-1404. 

Voornoemde Willelmus van den Stake droeg over aan zijn zoon Godescalcus 1/3 

deel, dat aan zijn voornoemde zoon Walterus behoorde, in alle erfgoederen, 

die voornoemde Willelmus had liggen onder Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, in een hoeve van wijlen Walterus van Okel, welke goederen 

voornoemde Godescalcus, tbv hem en zijn broers Walterus en Willelmus, kv 

voornoemde Willelmus, verworven had van zijn voornoemde vader Willelmus, 

welk 1/3 deel nu aan hem behoort. 

 

Item (dg: terciam partem que) dictus Willelmus terciam partem que ad 

dictum Walterum suum filium spectabat in omnibus et singulis 

hereditatibus quas dictus Willelmus infra parrochiam de Oesterwijc in 
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loco dicto Udenhout in manso quondam Walteri de Okel habuit situatas quas 

omnes et singulas hereditates predictas dictus Godescalcus ad opus sui et 

ad opus (dg: dicti) Walteri et Willelmi suorum fratrum liberorum dicti 

Willelmi erga dictum Willelmum suum patrem acquisierat prout in litteris 

quam terciam partem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

dicto Godescalco suo filio cum litteris et jure promittenns ut supra. 

Testes Datum supra. 

 

BP 1183 f 297v 03 do 27-03-1404. 

Voornoemde Willelmus van den Stake droeg over aan zijn voornoemde zoon 

Godescalcus de helft die aan zijn voornoemde zoon Walterus behoorde, in (1) 

een stuk beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, bij de plaats gnd 

Roelkens Dijc, tussen Jacobus Steenwech enerzijds en Godescalcus zv 

voornoemde Willelmus anderzijds, (2) een b-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, welk stuk beemd en pacht voornoemde 

broers Godescalcus en Walterus gekocht hadden van Laurencius zvw Walterus 

Claes soen en Goeswinus zvw Willelmus van Uden, en welke helft nu aan hem 

behoort. 

 

Dictus Willelmus van den Stake medietatem que ad dictum Walterum suum 

filium spectabat in pecia prati sita in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout prope locum dictum Roelkens Dijc inter hereditatem Jacobi 

Steenwech ex uno et inter hereditatem Godescalci filii dicti Willelmi ex 

alio atque in hereditaria paccione unius sextarii (dg: modii) siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis quas peciam prati et 

paccionem predictas dicti Godescalcus et Walterus fratres erga Laurencium 

filium quondam Walteri Claes soen et Goeswinum filium quondam Willelmi de 

Uden acquisierant emendo prout in litteris quam medietatem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit dicto (dg: W) Godescalco suo 

filio cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 297v 04 do 27-03-1404. 

Voornoemde Willelmus van den Stake droeg over aan zijn zoon Henricus, tbv 

hem en Arnoldus, Engelberna en Agnes, kv voornoemde Willelmus, (1) een stuk 

land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Ghevardus van 

Eijndoven enerzijds en de gemene weg aldaar anderzijds, strekkend vanaf 

Arnoldus Koijt aan Elizabeth Comans, (2) 2 stukjes beemd, in Oisterwijk, 

(2a) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Nijcholaus 

van Berze anderzijds, (2b) tussen erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch 

enerzijds en erfgoed dat was van wijlen hr Johannes van Zidewijnden 

anderzijds, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen, welke erfgoederen en pacht 

voornoemde Willelmus gekocht had van Ghibo Vette. 

 

Dictus Willelmus van den Stake peciam terre sitam in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Ghevardi de 

Eijndoven ex uno et inter communem plateam ibidem ex alio tendentem ab 

hereditate Arnoldi Koijt ad hereditatem Elizabeth Comans atque duas 

particulas prati sitas in dicta parrochia quarum una inter hereditatem 

mense sancti spiritus (dg: ex uno) in Busco ex uno et inter hereditatem 

(dg: que fuerat domini Johannis de Zidewijnden) #Nijcholai de Berze# ex 

alio et altera inter hereditatem dicte mense sancti spiritus in Busco ex 

uno et inter hereditatem que fuerat quondam domini Johannis de 

Zidewijnden ex alio atque hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

hereditatibus predictis quas hereditates et paccionem predictas dictus 

Willelmus erga Ghibonem Vette acquisierat emendo prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico #suo filio ad opus sui et ad opus# 

Arnoldo! Engelberne et Agneti liberis dicti Willelmi cum litteris et jure 

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

 

BP 1183 f 297v 05 do 27-03-1404. 

Willelmus van den Stake szvw Margareta wv Walterus van Oekel droeg over aan 

zijn zoon Henricus de helft van een hoeve die was van wijlen Johannes 

Stempel de oudere, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, met de gebouwen 

van deze helft en ander toebehoren, welke helft voornoemde Willelmus 

verworven had van voornoemde Margareta en Henricus, Walterus, Martinus, 

Johannes, Rodolphus, Daniel, Margareta, Elizabeth en Petronella, kv 

eerstgenoemde Margareta en Gerardus Ghenen soen. 

 

Willelmus van den Stake gener quondam Margarete relicte quondam Walteri 

de Oekel medietatem cuiusdam mansi qui fuerat quondam Johannis Stempel 

senioris siti in parrochia de !de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout cum 

edificiis eiusdem medietatis dicti mansi singulis et universis atque cum 

ceteris attinentiis #dicte medietatis# dicti mansi singulis et universis 

quam medietatem dicti mansi cum suis attinentiis et edificiis predictis 

dictus Willelmus erga (dg: Walterum) dictam Margaretam Henricum Walterum 

Martinum Johannem Rodolphum Danielem Margaretam Elizabeth et Petronellam 

liberos primodicte Margarete et Gerardi Ghenen soen acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico suo filio cum litteris et aliis 

et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1183 f.297-bisr. 

 geen datum bewaard gebleven. 

{Het gedeelte boven en rechts van de lijn van links—boven tot aan rechts-

onder is afgescheurd}. 

 

BP 1183 f 297-bisr 01 ±do 27-03-1404. 

Een contract waarin voorkomen Arnoldus Bruijn?, ....... van Bladel en 

....... ... Anselmus zvw Goeswinus. 

 

Arnoldus Br[?u]ij[n?] 

de Bladel 

Anselmi filii quondam Goe... 

 

BP 1183 f 297-bisr 02 ±do 27-03-1404. 

Een contract waarin voorkomen voornoemde Arnoldus Bruijn, ....... van 

Rijsingen zvw ....... 

 

Dictus Arnoldus e...... 

Rijsingen filio ?q[uondam] 

deponere. Testes Dicbier ....... 

 

BP 1183 f 297-bisr 03 ±do 27-03-1404. 

Willelmus Luwe verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Luwe prebuit et reportavit. Testes ....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 297-bisr 04 ±do 27-03-1404. 

Sijmon die Smijt van Lijttoijen beloofde aan ....... ......., tbv hem en 

zijn vrouw Heijlwigis dvw ....... ......., een lijfrente van .. Gelderse 

gulden zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, gaande uit een akker 

lands, gnd Bijgsteens Acker, in ......., tussen ..... ....... enerzijds en 

dv Henricus van Beke anderzijds, reeds belast met dijken en waterlaten. 

 

Sijmon die Smijt de Lijttoijen [promisit super omnia se daturum et 

soluturum] ....... ....... [ad opus] sui et ad opus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam ....... ....... [vitalem pensionem] ....... Gelre gulden 

quales jam ad bursam currunt vel valorem [anno quolibet ad vitam die] 

....... et Heijlwigis seu ad vitam alterius eorum diutius viventis [et 
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non ultra et in] ....... [tradendam ex] quodam agro terre dicto 

Bijgsteens Acker sito in parrochia de ....... [in] .... ..... ....... 

[inter hereditatem] ....... ....... [ex uno] et inter hereditatem 

filiarum Henrici de Beke ex alio ut dicebat promittens super habita [et 

habenda warandiam et obligationem] deponere exceptis (dg: s) aggeribus et 

aqueductibus ad hoc spectantibus et [sufficientem facere tali annexa] 

conditione quod alter diiutius vivens integraliter possidebit et cum ambo 

mortui fuerint. ....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 297-bisr 05 ±do 27-03-1404. 

Andreas Hoppenbrouwer beloofde aan hr Willelmus van Peterssem kanunnik 

....... ....... 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en 6 botdrager na 

maning te betalen. 

 

Andreas Hoppenbrouwer promisit super omnia domino Willelmo de Peterssem 

ca[nonico] ....... ....... ....... XVI novos Gelre gulden vel valorem et 

sex boddrager ad eius moditionem [persolvendos]. ....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 297-bisr 06 ±do 27-03-1404. 

Petrus van Geffen zvw Gerardus verkocht aan Gertrudis dvw Borchardus 

....... een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, aan de 

Kerkstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus Wouters soen bontwerker enerzijds 

en erfgoed van Egidius Boijen, nu van Willelmus Haijart, anderzijds, (2) 5 

morgen land, in ......., waarvan (2a) 3 morgen ter plaatse gnd ?Vrede, 

tussen Johannes van den Perre enerzijds en ....... ....... anderzijds, (2b) 

de andere 2 morgen ter plaatse gnd die Gemeijnt, tussen ....... ....... 

enerzijds en Hubertus van Ghemert anderzijds, (3) een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, ..... maat, die Johannes van Bruhese aan hem moet leveren, gaande 

uit goederen gnd ter Wijen van voornoemde Johannes, in ....... De pacht 

gaat direct na overlijden van de koopster terug naar de verkoper of zijn 

erfgenamen, zoals koopster beloofde. 

 

Petrus de Geffen filius quondam Gerardi hereditarie vendidit Gertrudi 

filie quondam Borc[hardi] ....... [hereditariam paccionem] dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex do[mo et area sita] in Busco ad vicum ecclesie inter 

hereditatem (dg: Wil) Nijcholai Wouters soen pellificis ex [uno et inter 

hereditatem] Egidii Boijen nunc Willelmi Haijart ex alio item ex quinque 

(dg: juge) jugeribus terre [sitis in] ....... quorum tria in loco dicto 

V[?re]de inter hereditatem Johannis van den Perre ex uno et inter 

[hereditatem] ....... ....... ex alio (dg: item item unum) et relique duo 

ad locum dictum die Gemeijnt inter hereditatem ....... ....... [ex uno et 

inter] hereditatem Huberti de Ghemert ex alio #sita sunt# atque ex 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure .. ..... [quam 

Johannes] de Bruhese sibi solvere tenetur ex bonis dictis ter Wijen #cum 

suis attinentiis# (dg: s) dicti Johannis sitis in parrochia ....... 

....... ....... promisttens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod dict[a paccio statim post 

decessum] dicte emp[tricis] ad dictum venditorem (dg: ali) si vixerit 

alioquin ad heredes venditoris devolvetur [prout dicta emptrix] (dg: 

super) cum tutore super omnia repromisit et (dg: pre) presentes litteras 

tradere (dg: hoc icto v) post eius decessum (dg: tra) ....... ....... 

....... dicto venditori. Testes Aa et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 297-bisr 07 ±do 27-03-1404. 

Een brief maken van de wederbelofte. 

 

Solvit. 

[Et f]iet littera de repromissione. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 297-bisr 08 ±do 27-03-1404. 

Voornoemde Petrus van Geffen zvw Gerardus verkocht aan Hubertus zvw 

Gerardus Berkelman van Helvoert een n-erfpacht van .. mud rogge, ....... 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren gaande uit voornoemde goederen, 

met voorwaarde als hierboven. 

 

[Dictus] Petrus hereditarie vendidit Huberto filio quondam Gerardi 

Berkelman de (dg: Eijnd) Helvoert [hereditariam paccionem] ....... modii 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex premissis promittens #ut supra# (dg: ut supra) ....... 

....... ....... addita conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 297-bisr 09 ±do 27-03-1404. 

Waarschijnlijk: een brief maken van de wederbelofte. 

 

....... ....... ....... premissa. Testes datum supra. 

 

1183 f.297-bisv. 

 quinta post palmarum: donderdag 27-03-1404. 

 in vigilia pasche post benedictionem cerei: zaterdag 29-03-1404. 

 quarta post palmarum: woensdag 26-03-1404. 

{Het gedeelte boven en links van de lijn van rechts—boven tot aan links-

onder is afgescheurd}. 

 

BP 1183 f 297-bisv 01 ±do 27-03-1404. 

Een contract mbt de Hertogenbeemd. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ....... Hertogen Beem[t] 

....... ....... ....... ....... ....... ......s ex uno 

....... ....... ....... ....... ....... ......tem ut dicebat 

....... ....... ....... ....... ....... ....... habenda 

....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 297-bisv 02 ±do 27-03-1404. 

....... ....... maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen gedaan door Henricus van Eijcke ....... ....... ....... met ... 

goederen. 

 

....... ....... [omnes venditiones alienationes et obligationes] facta[s] 

per Henricum de Eijcke ....... ....... ....... ....... [cum bonis suis 

quibuscumque] calumpniavit. Testes (dg: datum supra datum) Aa .. ....... 

....... ....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 297-bisv 03 ±do 27-03-1404. 

....... ....... maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Hermannus Plaetmaker met zijn goederen. 

 

....... ....... [omnes venditiones] a[l]ienationes et obligationes factas 

per Hermannum Plaetmaker [cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. 

Testes] datum supra. 

 

BP 1183 f 297-bisv 04 ±do 27-03-1404. 

....... .. ?Maren zvw Petrus en Hubertus van Ghemert beloofden aan Andreas 

van Drodis, tbv etc, 18 oude Franse schilden, met Sint-Jacobus aanstaande 

(vr 25-07-1404) te betalen, op straffe van 1. 

 

....... .. [?M]aren filius quondam Petri et Hubertus de Ghemert 

promiserunt indivisi super ....... omnia Andree [de Drodis ad op]us etc 

XVIII aude scilde Francie (dg: vel valorem) ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos [sub pena un]ius. Testes Dicbier et Spijerinc datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1404 04. 96 

BP 1183 f 297-bisv 05 ±do 27-03-1404. 
?De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

[?Primus promisit alium indem]pnem servare. Testes datum supra. Non 

solvit. 

 

BP 1183 f 297-bisv 06 do 27-03-1404. 

{Onzekere aanvullingen}. 

Henricus ....... bvw Gheerburgis dv Marselius van Empel droeg over aan 

Johannes zv Nijcholaus van Heze (1) alle goederen, aan hem door Gertrudis 

dvw voornoemde Marselius, in haar testament nagelaten, (2) het recht dat 

aan zijn kinderen, geboren of nog te verwekken, zal behoren na overlijden 

van zijn zuster Cristina svw voornoemde Gheerburgis, (3) het recht dat aan 

zijn voornoemde kinderen zal behoren na overlijden van voornoemde Cristina 

en haar kinderen, geboren en te verwekken, na overlijden van voornoemde 

Henricus, in alle goederen van wijlen voornoemde Gertrudis . 

 

[Henricus] ....... [frater quondam] (dg: Theoci) Gheerburgis filie olim 

Marselii de Empel omnia et singula bona [sibi per Gertru]dem filiam (dg: 

dicte) dicti quondam Marselii in suo testamento legata atque totum [jus 

qui]buscumque suis liberis genitis et generandis post decessum Cristine 

sue sororis [sororis dic]te quondam Gheerburgis competiturum atque totum 

jus quod dictis suis liberis [genitis et] generandis post decessum dicte 

Cristine et eius liberorum genitorum et generandorum (dg: ns) #post 

decessum ipsius Henrici competiturum in# [omnibus bonis] dicte quondam 

Gertrudis ut dicebat hereditarie supportavit Johanni filio Nijcholai de 

Heze promittens [super habita et] habenda ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere et quod ipse quoscumque liberos eius genitos [et 

gener]andos perpetue tales habebit quod numquam presument se jus in 

premissis bonis ac dicto testamento [habere. Testes] (dg: Hen) Dicbier et 

Spijerinc datum quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 297-bisv 07 za 29-03-1404. 

Willelmus zvw Goeswinus Braem droeg over21 aan Bartholomeus Spijerinc, tbv 

hem, Jacobus van Wijel, Aleijdis wv Willelmus Waerloes en Robbertus van 

Swolle nzv hr Robbertus van Grevenbroec ridder, (1) alle goederen, die aan 

hem gekomen waren na overlijden van zijn oom Gerardus Custer alias gnd 

Wisselere en vrouwe Elizabeth kloosterlinge van Sint-Clara in Den Bosch wv 

voornoemde Gerardus Custers, (2) het deel dat aan voornoemde Willelmus zal 

behoren krachtens testament van voornoemde Gerardus Custer en Elisabeth. De 

koopsom van 100 Franse kronen is voldaan. 

 

Willelmus filius quondam Goeswini Braem omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata sibi de [mor]te quondam Gerardi Custer 

alias dicti Wisselere olim sui avonculi aut de morte domine quondam 

Elizabeth [mon]ialis conventus sancte Clare in Busco relicte dicti 

quondam Gerardi Custers aut de morte alterius eorundem dct hereditaria 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita atque totam partem et 

omne jus dicto Willelmo vigore [te]stamenti (dg: dicti quondam) per 

dictum quondam Gerardum Custer (dg: alias editi quovis modo competentes) 

et dicte (dg: di) Elisabeth [au]t alteri eorundem alias editi quovis modo 

competentes ut dicebat hereditarie supportavit Bartholomeo Spijerinc ad 

opus sui et ad opus Jacobi de Wijel atque Aleijdis relicte quondam 

Willelmi Waerloes et [Robberti] de Swolle filii naturalis domini Robberti 

de Grevenbroec militis promittens super habita et habenda w[arandiam et 

obligationem] deponere (dg: testes) et recognovit sibi de centum 

Vrancrijcsche cronen pro quibus dicti Ba[rtholomeus Jacobus] Aleijdis et 

Robbertus premissa erga dictum Willelmum acquisierant plenarie fore 

satisfactum. [Testes] ....... et Walterus Coptiten datum in vigilia 

                         
21 Zie → BP 1183 f 201r 01 za 29-03-1404, vernadering van goederen, mogelijk deze goederen, 
die dan Willelmus zvw Goeswinus Braem weer overdroeg. 
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pasche post benedictionem cerei. 

 

BP 1183 f 297-bisv 08 wo 26-03-1404. 

Thomas van den Grave beloofde Johannes van Audehoesden, Henricus van 

....... ....... schadeloos te houden van 20 nieuwe gulden, aan Henricus zv 

Arnoldus ?Huben beloofd door Theodericus en zijn medeschuldenaren. 

 

Thomas van den Grave promisit super omnia quod ipse Johannem de 

Audehoesden Henricum d.. ....... ....... ....... a XX nu gulden promissis 

Henrico filio Arnoldi ?Huben a Theoderico et suis condeb[itoribus] 

....... ....... ....... Testes Spijrinc et Becker datum quarta post 

palmarum. 

 

1183 f.298ar. 

 

Dit is een onbeschreven blaadje, dat gescand is naast een deel van BP 1183 

f.297-bisr. 

 

1183 f.298av. 

 

Dit is een blaadje waarop een notitie, dat gescand is naast een deel van BP 

1183 f 298v en ook nog een deel van BP 1183 f 297v. 

De notitie luidt: “zie folium 235 waar 3 januari 1404 reeds geoemd wordt. 

Zie ook fol 249 verso waar 24 febr 1404”. 

 

1183 f.298v. 

{NB. f.298v komt vóór f.298r}. 

 Geen data op f.298v. 

{Het gedeelte boven en links van de lijn die loopt van boven-midden naar 

links-midden ontbreekt. Het folium staat op zijn kop}. 

 

BP 1183 f 298v 01 ±wo 03-10-1403. 

....... ....... verkocht aan Yda Karpers dvw Johannes Karper ....... 

....... in Den Bosch, 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) 1½ ....... ......., in Haaren, ter plaatse gnd in het 

Noertbroec, tussen ....... ......ze enerzijds en kv Nijcholaus van 

Laerhoven anderzijds, met een eind strekkend aan ....... ....incs en met 

het andere eind aan wijlen Johannes van den Nuwenhuze, ?met gebouwen, (2) 2 

strepen land, gnd die ... Hoeven, in Haaren, ....... ......., (2a) tussen 

Engbertus van den Nuwenhuze enerzijds en Aleijdis van den Nuwenhuze en haar 

kinderen anderzijds, (2b) tussen voornoemde Aleijdis en haar kinderen 

enerzijds en Johannes van den Nuwenhuze anderzijds. Direct na overlijden 

van de koopster gaat de pacht naar de erfgenamen van de verkoper, zoals de 

verkoopster beloofde. 

 

....... ....... ....... ....... ....... ......e hereditarie vendidit Yde 

Karpers filie quondam Johannis Karper d...... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... in Busco hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de B[usco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo] termino purificationis proxime futuro et in Busco tradendam ex uno 

et dimidio ....... ....... ....... ....... ....... [si]tis in parrochia 

de Haren (dg: siti) ad locum dictum int [N]oertbroec in[ter] ....... 

....... ....... ....... ......ze ex uno et hereditatem liberorum 

Nijcholai de Laerhoven ex alio tendentibus ....... ....... ....... 

....... ....incs et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Johannis va[n 

den] Nu[we]nhuze atque [?ex edificiis in eisdem consistentibus] necnon ex 

duabus strepis terre dictis die ... Hoeven sitis in d[icta parrochia] 

....... ....... ....... (dg: inter hereditatem) quarum una inter 

hereditatem Engberti van den Nuwenhuze ex uno et [inter hereditatem 

Aleijdis van den Nu]wenhuze et eius (dg: l) liberorum ex alio altera 
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inter hereditatem dicte Aleijdis et suorum [liberorum ex uno et inter 

hereditatem Jo]hannis van den Nuwenhuze ex alio ut dicebat promittens 
!habita et habenda warandiam et aliam obligationem [ex parte]....... 

....... ....... [deponere tal]i conditione quod dicta paccio statim post 

decessum dicte emptricis devolvetur ad heredes dicti ve[nditoris] ....... 

....... ....... ....... ipsa recognovit et super omnia cum tutore 

repromisit. Testes Henricus Dicbier filius Godefridi !Henricus (dg: Bel) 

Becker et Spijrinc ....... ....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 298v 02 ±wo 03-10-1403. 

Een brief maken van de wederbelofte, die betaald is. 

 

[Et] fiet littera de repromissione que soluta est. 

 

BP 1183 f 298v 03 ±wo 03-10-1403. 

Johannes Vos zvw Willelmus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Vos filius quondam Willelmi prebuit et reportavit. !Datum supra. 

 

BP 1183 f 298v 04 ±wo 03-10-1403. 

....... ....... van Vucht verkocht aan Henricus Dicbier zvw Godefridus (1) 

een stuk land, 3 lopen rogge groot, in Esch, ter plaatse gnd Baetscot, 

tussen Johannes Willems soen van der Bruggen enerzijds en Willelmus ....... 

....... anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint van Esch en met 

het andere eind aan voornoemde Henricus Dicbier zvw Godefridus, (2) een 

stuk beemd, ongeveer ?1 vracht hooi groot, rondom tussen voornoemde 

Henricus Dicbier, het stuk land belast met (a) 1/3 deel van 1¼ pond was aan 

de kerk van Esch, (b) 1/3 deel van ½ lopen rogge, maat van ......., om het 

jaar aan voornoemde kerk te leveren, voor het onderhoud van de lamp, (c) 

het onderhoud van ½ voet van de brug gnd ?die Brugge te Bruggen, (d) 1/3 

deel van 5 schelling gemeen paijment. 

 

....... ....... de Vucht peciam terre tres lopinos siliginis in semine 

capientem sitam in parrochia de Essche [22ad locum dictum Bae]tscot inter 

hereditatem Johannis Willems soen van der Bruggen ex uno et inter #et 

hereditatem Willelmi# ....... ....... [ex] alio tendentem cum uno fine ad 

communitatem de Essche et cum reliquo fine ad hereditates Henrici 

[Dicbier filii quondam] Godefridi (dg: ut dicebat hereditarie vendidit 

jamdicto Henrico Dicbier i) item peciam prati (dg: unam plau) ....... 

....... feni vel quasi (dg: annuatim) continentem sitam inter hereditatem 

dicti Henrici Dicbier circumquaque [coadiacentem] ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico Dicbier filio quondam Godefridi promittens super 

omnia !et habita et habenda ....... [et] obligationem deponere excepta 

tercia parte (dg: quinque quartarum partium de quinque quartis) unius 

libre [et quarte] partem unius libre cere ecclesie de Essche atque tercia 

parte (dg: di) dimidii lopini siliginis mensure [de] ....... #alternatis 

annis# dicte ecclesie ad conservationem lampadis ibidem atque dimidia 

pedata pontis conservandi ibidem [dicti ?die B]rugge te Bruggen necnon 

tercia parte quinque solidorum communis pagamenti (dg: exinde jure 

solvendis) ex primodicta [pecia] terre de jure solvendis et de eadem 

pecia conservandis ut dicebat. Testes Becker et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 298v 05 ±wo 03-10-1403. 

Johannes zvw Johannes Erenbrechts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Erenbrechts soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

                         
22 Aanvulling op basis van BP 1178 f 140v 17. 
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BP 1183 f 298v 06 ±wo 03-10-1403. 

Reijmboldus zvw Johannes Reijmbouts soen van Geffen verkocht aan Johannes 

Koijt, tbv de armen in het gasthuis, dat wijlen Arnoldus Koijt nzvw 

Arnoldus Koijt heeft gesticht, in Den Bosch, aan het einde van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Willelmus van Herpen smid 

enerzijds en erfgoed van Lambertus zv Henricus zvw Johannes Rijcouts soen 

anderzijds, strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts over de gemene 

stroom, een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Remigius te betalen, 

gaande uit een hofstad van verkoper, in Geffen, ter plaatse gnd Aen die 

Wijck, tussen Willelmus van Geffen enerzijds en Yda Tielkens sv voornoemde 

verkoper anderzijds, welke hofstad ongeveer 5 ..... rogge groot is, en aan 

voornoemde verkoper, toen hij weduwnaar was, gekomen is na overlijden van 

zijn vader Lambertus, reeds belast met de grondcijns. 

 

Reijmboldus filius quondam Johannis Reijmbouts soen de Geffen hereditarie 

vendidit Johanni Koijt ad opus pauperum pro tempore commorantium in 

quodam hospitali quod quondam Arnoldus Koijt filius naturalis quondam 

Arnoldi Koijt fundavit ut dicitur siti in Busco ad finem [vici] 

Hijnthamensis inter hereditatem quondam Willelmi de Herpen fabri ex uno 

et inter hereditatem Lamberti filii Henrici filii quondam Johannis 

Rijc[outs] soen ex alio tendentis a dicto vico Hijnthamensi retrorsum 

ultra communem aquam ibidem currentem hereditarium censum quad[raginta] 

solidorum monete solvendum hereditarie Remigii ex domistadio dicti 

venditoris sito in parrochia de Geffen ad locum dictum Aen die Wijck 

[inter] hereditatem Willelmi de Geffen ex uno et inter hereditatem Yde 

T[ie]lkens sorors dicti venditoris ex alio et quod domistadium quinque 

....... siliginis vel circiter annuatim in semine capit et dicto 

venditori de morte quondam Lamberti sui patris successione hereditarie in 

sede s[ue viduitatis] est advolutum ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

fundi annuatim exinde d[e jure] prius solvendo ut dicebat et sufficientem 

facere tali conditione quod (dg: unu) quilibet procuratorum pro tempore 

dictorum pauperum ant[edicti] hospitalis primodictum censum quadraginta 

solidorum monete levare et percipere atque si opus fuerit via juris 

asseq[ui] valebit. Testes Coptiten et Heijme datum supra. 

 

BP 1183 f 298v 07 ±wo 03-10-1403. 

Ghisbertus van de Doorn verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus de Spina prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 298v 08 wo 03-10-1403. 

Gertrudis wv Willelmus Jans soen poorter van Dordrecht dvw Elizabeth svw 

Gerardus Coster alias gnd Wisseleer en Gerardus Boet poorter van Dordrecht 

{niet afgewerkt contract23}. 

 

Gertrudis relicta quondam Willelmi Jans soen (dg: de q...... oppida 

quond) #oppidani# olim Dordratensis filia quondam Elizabeth sororis 

quondam Gerardi Coster alias dicti Wisseleer et Gerardus Boet opidanus 

Dordratensis. 

 

BP 1183 f 298v 09 ±wo 04-10-1403. 

Hugho die K... van Dordrecht en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes die 

Coninc en wijlen Mabelia gnd Maes dochter van Sint-Oedenrode droegen over 

aan ....... ?Coninc 1/3 deel, dat aan voornoemde Hugho en zijn vrouw 

Elizabeth, en aan Thomas en Hilla, kvw voornoemde Johannes Coninc en wijlen 

Mabelia, {298r} gekomen was na overlijden van hun voornoemde ouders 

Johannes Coninc en wijlen Mabelia, van mogelijk ?9 bunder in een kamp, gnd 

                         
23 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 298r 08 wo 03-10-1403. 
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......., in ......., ter plaatse gnd aen die Scoer. 

 

Hugho die K... [d]e Dordraco maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis die Coninc ....... ....... et quondam Mabelie dicte Maes 

dochter de Rode sancte Ode #et ipsa cum eodem# #tamquam cum tutore# 

terciam partem #(dg: ?IX bonariorum que)# (dg: ad) dictis! Hughoni et 

dict[e Elizabeth] sue uxori (dg: de morte dictorum) atque Thome et Hille 

liberis dictorum quondam Johannis Coninc et quondam Mabe[lie] 

 

1183 f.298r. 

{NB. f.298r komt nà f.298v}. 

  quinta post Remigii: donderdag 04-10-1403. 

 quarta post Remigii: woensdag 03-10-1403. 

 tercia post Martini: dinsdag 13-11-1403. 

{Het gedeelte boven en rechts van de lijn die loopt van boven-midden naar 

rechts-midden ontbreekt. Het folium staat op zijn kop}. 

 

BP 1183 f 298r 01 ±wo 03-10-1403. 

#[de morte dictorum] Johannis Con[inc] et quondam Mabelie suorum 

par[entum]# [hereditarie advolutam ?IX bonariorum] 

(dg: [ad] locum dictum aen die Scoer) in quodam campo dicto ....... 

....... ....... ....... [sito ad locum] dictum aen die Scoer prout ibidem 

sita est ut dicebant hereditarie sup[portaverunt] ....... ....... ....... 

....... ....... [?Con]inc promittentes indivisi cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum ....... ....... ....... 

....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 298r 02 ±wo 03-10-1403. 

Voornoemde Thomas beloofde aan zijn voornoemde zuster Elizabeth 20 nieuwe 

Gelderse gulden ....... ....... ........ 

 

[Dictus] Thomas promisit super omnia #dicte# Elizabeth sue sorori XX 

novos Gelre ....... ....... ....... ....... ....... .....um persolvendos. 

Testes. 

 

BP 1183 f 298r 03 ±wo 03-10-1403. 

Theodericus Knijp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Theodericus (dg: K) Knijp prebuit et alter cessit et re[portavit]. 

....... ....... ....... 

 

BP 1183 f 298r 04 ±wo 03-10-1403. 

Belofte een erfcijns te betalen van .. pond geld. 

 

{In linker marge:} 

....... ....... [promisit] super omnia ....... ....... suo fratri 

hereditarium cens[um] .. librarum monete. ?Tradetur. 

 

BP 1183 f 298r 05 ±wo 03-10-1403. 

Johannes zvw Theodericus van Ghemert verkocht aan Petrus Claus soen van 

Ghemert de helft van een stuk beemd, ....... ....... ......., in Gemert, 

ter plaatse gnd Wijnboem, tussen Steeskinus gnd ....... enerzijds en 

....... ....... anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van de heren 

van Gemert en met het andere eind aan ....... ....... 

 

Johannes filius quondam Theoderici de Ghemert (dg: peciam prati) 

medietatem cuiusdam pecie prati s....... ....... ....... ....... ....... 

....... de Ghemert ad locum dictum Wijnboem inter hereditatem {hier staan 

..} Steeskini dicti ....... ....... ....... ....... ....... ....... ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem dominorum de Ghemert et cum 
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reliquo fine a[d] ....... ....... ....... ....... ....... ....... site 

sunt ut dicebat hereditarie vendidit Petro Claus soen de Ghemert 

promittens super ....... ....... ....... Be....... ....... ....... 

....... 

 

BP 1183 f 298r 06 ±wo 03-10-1403. 

Henricus van Ghemert zvw Johannes van den Mortel verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Henricus de Ghemert filius quondam Johannis van den Mortel prebuit et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 298r 07 do 04-10-1403. 

Henricus Kitsart zvw Johannes ev Elizabeth dvw Johannes Vrie.. (dg: 

verkocht aan zijn broer Matheus Kitsaert) 4 hont land, in Oss, achter 

......., tussen Happo gnd Habbe die Droechscherre enerzijds en Mathijas 

....... anderzijds, welke 4 hont aan voornoemde Henricus Kitsart en zijn 

vrouw Elizabeth gekomen waren na overlijden van ....... ........ 

 

-. 

Henricus Kitsart filius quondam Johannis #maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Vrie..# quatuor hont terre 

sita in parrochia de Os re[tro] ....... ....... ....... [inter] 

hereditatem Happonis dicti Habbe die Droechscherre ex uno et hereditatem 

Mathije d...... ....... ....... ....... (dg: ut dicebat) que quatuor hont 

terre dictis Henrico Kitsart et Elizabeth sue uxori de m[orte] ....... 

....... ....... ....... successione advoluta sunt ut dicebat (dg: 

hereditarie vendidit Matheo Kitsaert suo fratri) promittens super omnia 

warandiam ....... ....... ....... ....... Testes Spijerinc et Becker 

datum quinta post Remigii. 

 

BP 1183 f 298r 08 wo 03-10-1403. 

Ghertrudis wv Willelmus Jans soen poorter van Dordrecht dvw Elisabeth svw 

Gerardus Coster alias gnd Wissellere en Gerardus Boet poorter van Dordrecht 

ev Mabelia dvw voornoemde Willelmus Jans soen verkochten aan Johannes zvw 

Willelmus Waerloes (1) 1/16 deel, dat aan voornoemde Ghertrudis gekomen was 

na overlijden van voornoemde Gerardus Coster en zijn vrouw Elizabeth dvw 

Baudewinus Appelman, van alle goederen die aan voornoemde Gertrudis 

krachtens testament van wijlen voornoemde Gerardus en Elizabeth behoorden, 

(2) het deel, dat aan voornoemde Ghertrudis, Gerardus Boet en zijn vrouw 

Mabelia krachtens testament van voornoemde Gerardus en Elizabeth behoort in 

alle goederen, waarin voornoemde Gerardus en Elizabeth waren overleden. De 

broers Johannes, Adrianus en Nijcholaus, kv voornoemde Ghertrudis en wijlen 

Willelmus Jans soen, zullen nimmer hierop rechten doen gelden. 

 

Ghertrudis relicta quondam Willelmi Jans soen oppidani Dordratensis filia 

quondam [24Elisabeth sororis quondam] Gerardi (dg: Corster) Coster alias 

dicti Wissellere #cum tutore# et Gerardus Boet oppidanus dicti oppidi d[e 

Dordraco maritus et tutor] legitimus Mabelie sue uxoris filie dicti 

quondam Willelmi Jans soen sextam decimam partem omnium [que dicte] 

Ghertrudi (dg: atque Gerardo Boet et Mabelie sue uxori) de morte dicti 

quondam Gerardi Coster [et Elizabeth] sue uxoris filie quondam Baudewini 

Appelman seu de morte alterius eorundem successione advoluta ....... 

....... omnium et singulorum bonorum que dicte Gertrudi #(dg: et Gerardo 

Boet et eius uxori)# vigore testamenti eorundem quondam Gerardi et 

Elizab[eth seu] alterius eorundem competebant quocumque locorum 

consistentium sive sitorum (dg: et que) necnon totam partem et o[mne jus 

dictis] Ghertrudi Gerardo Boet et (dg: e) Mabelie sue uxori vigore 

                         
24 Aanvulling op basis van BP 1183 f 298v 08. 
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testamenti dictorum quondam Gerardi et Elizabe[th] seu alterius eorundem 

aut alias quovis modo competentes in omnibus et singulis bonis in quibus 

dicti quondam Gerardus et Eliz[abeth] coniuges decesserunt seu alter 

eorum decessit quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Willelmi Waerloes 

promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem ex parte (dg: s) eorum deponere et quod ipsi Johannem 

Adrianum et (dg: Ge) Nijcholaum fratres liberos dictorum Ghertrudis et 

quondam Willelmi Jans soen perpetue tales habebunt quod numquam presument 

se jus in premissis habere. Testes Walterus et Spijrinc datum quarta post 

Remigii. 

 

BP 1183 f 298r 09 di 13-11-1403. 

Voornoemde Johannes zvw Willelmus droeg het voornoemde over aan zijn moeder 

Aleijdis, Robbertus van Zwol nzvw hr Robbertus van Grevenbroec, 

Bartholomeus Spijerinc en Jacobus van Wijel. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes filius quondam Willelmi pemissa hereditarie supportavit 

Aleijdi sue matri (dg: domino Jo) Robberto de Zwol filio naturali domini 

quondam Robberti de #{verwijst mogelijk naar marge, maar die is 

afgescheurd [25Grevenbroec]# (dg: Arkel) Bartholomeo Spijerinc et Jacobo 

de Wijel cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Henricus et Walterus datum 3a 

post Martini. 

 

BP 1183 f 298r 10 do 04-10-1403. 

Johannes Boertman zvw Henricus Boertman van Vechel droeg over aan hr 

Johannes van Horst (dg: alias gnd Blaffart) priester, tbv hem en zijn 

natuurlijke kinderen Theodericus en Elizabeth, door voornoemde hr Johannes 

verwekt bij Gertrudis dvw Johannes van Vranckenvoert, een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, maat van Veghel, die voornoemde Johannes Boertman met Lichtmis 

in Veghel beurde, gaande uit een stuk beemd, in Veghel, ter plaatse gnd die 

Davelaerssche Hoeve, tussen Arnoldus Zeghers soen enerzijds en Arnoldus 

Kuijcman anderzijds, welk stuk beemd voornoemde Johannes Boertman voor 

voornoemde pacht had uitgegeven aan Theodericus Hannen soen. Zou een van 

voornoemde natuurlijke kinderen overlijden zonder wettg nageslacht dan gaat 

diens deel naar de ander. Zouden beide natuurlijke kinderen overlijden 

zonder wettig nageslacht dan gaat de pacht naar de naaste erfgenamen van 

voornoemde hr Johannes. 

 

(dg: Theodericus Hannen soen) #Johannes Boertman filius quondam Henrici 

Boertman de Vechel# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Vechel quam dictus (dg: Theodericus) #Johannes Boertman# 

solvendam habuit hereditarie purificationis et in Vechel tradendam ex 

pecia prati sita in parrochia de Vechel in loco dicto die Davelaerssche 

Hoeve inter hereditatem Arnoldi Zeghers soen ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Kuijcman ex alio quam peciam (dg: terre) #prati# dictus (dg: 

Theodericus Hannen soen) Johannes Boertman dederat ad pactum Theoderico 

Hannen soen scilicet pro dicta paccione dimidii modii siliginis dicte 

mensure prout in litteris hereditarie supportavit domino Johanni de Horst 

(dg: alias dicto Blaffart) presbitro ad opus sui et ad opus Theoderici et 

Elizabeth puerorum naturalium (dg: eiusdem) [e]iusdem domini Johannis ab 

eodem domino Johanne et Gertrude filia quondam Johannis de Vranckenvoert 

pariter genitorum cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super 

habita et habenda sufficientem facere tali conditione quod dictus dominus 

Johannes presbiter dictam paccionem ad eius vitam et non ultra possidebit 

et quod post eius decessum dicta paccio ad dictos eius pueros naturales 

                         
25 Aanvulling op basis van BP 1183 f 297-bisv 07. 
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hereditario jure succedet et devolvetur hoc eciam addito (dg: quod) si 

contingat aliquem dictorum puerorum naturalium decedere absque prole 

legitima ab eo generanda superviva remanente quod portio decedentis 

huiusmodi ad alium in hoc [super]stitem remanentem succedet atque 

#hereditario iure# devolvetur et si ambo decesserint absque prole 

legitima ab eis generanda quod [ext]unc in hoc eventu dicta hereditaria 

paccio dimidii moodii siliginis dicte mensure ad proximos heredes dicti 

domini Johannis presbitri [suc]cedet et hereditario jure plenarie 

devolvetur. Testes Rover et Bartholomeus datum quinta post Remigii. 

{Onderaan staat het foliumnummer: 362}. 

 

1183 f.299r. 

 in crastino pasche: maandag 31-03-1404. 

 in crastino Viti: maandag 16-06-1404. 

 

BP 1183 f 299r 01 ma 31-03-1404. 

Rutgherus die Veer zvw Rutgherus die Veer verkocht aan Willelmus zvw 

Nijcholaus Wijnmans van Eijndehoven een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat 

van Oerle, met Lichtmis op de na te noemen hoeve te leveren, gaande uit een 

b-erfpacht van 11½ mud rogge, die voornoemde Rutgherus met Lichtmis beurt, 

gaande uit een hoeve gnd het Goed ter Teijnden, van welke hoeve voornoemde 

Rutgherus 2/3 deel had uitgegeven aan Walterus zvw Petrus ....... soen, 

voor de grondcijns, een b-erfpacht van 4 lopen rogge, en voornoemde 

b-erfpacht van 11½ !lopen rogge, en waarvan het resterende 1/3 deel, dat 

aan Luppertus van den Teijnden svv voornoemde Walterus behoorde, door 

voornoemde Walterus tot onderpand was gesteld. 

 

Rutgherus die Veer filius quondam Rutgheri die Veer hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Nijcholai Wijnmans de Eijndehoven hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Ourle solvendam hereditarie 

purificationis et supra mansum infrascriptum tradendam (dg: ex 

hereditaria) #de# et ex hereditaria paccione XI et dimidii modiorum 

#siliginis# quam dictus Rutgherus solvendam habet hereditarie termino 

solutionis predicto ex quodam manso dicto tGoet ter Teijnden cum (dg: 

onm) omnibus et singulis dicti mansi attinentiis de quo manso cum suis 

attinentiis predictis dictus Rutgherus duas tercias partes dederat ad 

pactum Waltero filio quondam Petri ....... soen scilicet pro censu domini 

fundi et pro hereditaria paccione quatuor lopinorum siliginis et pro 

#predicta# hereditaria paccione XI et dimidii !lopinorum siliginis et 

reliquam terciam partem (dg: d) que ad Luppertum van den Teijnden 

socertum dicti Walteri ipse Walterus prefato R[utghero] ad pignus 

imposuerat ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Heijme et Becker 

datum in crastino pasche. 

 

BP 1183 f 299r 02 ma 31-03-1404. 

Henricus Heijme en Hubertus van Ghemert beloofden aan Johannes van Berze 50 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor elke nieuwe 

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

betalen. 

 

Henricus Heijme et Hubertus de Ghemert promiserunt indivisi super omnia 

Johanni de Berze quinquaginta novos Gelre gulden videlicet X placken 

Flandrenses seu novem boddrager pro quolibet novorum gulden computato seu 

valorem nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier 

et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 299r 03 ma 31-03-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 
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Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 299r 04 ma 16-06-1404. 

De broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Johannes van Dommellen bakker, 

droegen over aan Lambertus smid van Mijddelrode een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) 4 bunder 

beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroec, (2) 3 bunder beemd, ter 

plaatse gnd Keelbrekers Hoeve, welke pacht wijlen voornoemde Johannes van 

Dommellen verworven had van Walterus nzvw Walterus van Hijntham. Ervardus 

nzv voornoemde Nijcholaus deed afstand. 

 

Godefridus et Nijcholaus #fratres# liberi quondam Johannis de Dommellen 

pistoris hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis ex quatuor bonariis prati 

sitis in parrochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec atque ex tribus 

bonariis prati sitis in loco dicto Keelbrekers Hoeve quam paccionem 

dictus quondam Johannes de Dommellen erga Walterum filium naturalem 

quondam Walteri de Hijntham #acquisierat# prout in litteris hereditarie 

supportaverunt Lamberto fabro de Mijddelrode cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui et (dg: dicti quondam Johannnis deponere). Quo facto Ervardus filius 

(dg: li) naturalis dicti Nijcholai super predicta paccione et jure ad 

opus dicti Lamberti hereditarie renuntiavit promittens! et cum eo dictus 

Nijcholaus eius pater indiviisi super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum heredum deponere et 

ex parte dicti quondam Johannis ..... Testes Aa et Rover datum in 

crastino Viti. 

 

BP 1183 f 299r 05 ma 16-06-1404. 

(dg: Voornoemde Gode). 

 

(dg: dicta Gode). 

 

BP 1183 f 299r 06 ma 16-06-1404. 

Voornoemde Nijcholaus beloofde aan zijn voornoemde natuurlijke zoon 

Ervardus een n-erfpacht van 2 mud rogge, ..... maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen. Zou Ervardus overlijden 

zonder wettig nagelsacht dan gaat de pacht naar voornoemde Nijcholaus of 

zijn naaste erfgenamen. Voornoemde Nijcholaus verklaarde hiermee de 

erfpacht van 2 mud rogge ontvangen te hebben, die wijlen voornoemde 

Johannes van Dommellen aan hem in zijn testament had vermaakt; maar hij 

behoudt zijn recht op de achterstallige termijnen. 

 

Dictus Nijcholaus promisit super #omnia# (dg: omnia) se daturum et 

soluturum dicto Ervardo suo filio naturali hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de ..... hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex omnibus suis bonis tali annexa conditione si Ervardus 

decesserit absque prole legitima quod tunc dicta paccio du[orum modiorum] 

ad dictum Nijcholaum si vixerit alioquin ad proximores heredes Nijcholai 

et hiis mediantibus recognovit sibi fore satisfactum de hereditaria 

paccione duorum modiorum siliginis quam dictus quondam Johannes de 

Dommellen sibi legaverat salvis sibi arrestadiis sibi de dicta paccione 

sibi legata deficientibus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 299r 07 ma 16-06-1404. 

Voornoemde broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Merswijndis wv Johannes van 

Dommellen bakker, droeg over aan voornoemde Lambertus smid van Mijddelrode 

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

leveren, gaande uit (1) 3 bunder land, in Berlicum, ter plaatse gnd Ver 

Guedelden Hoeve, tussen Walterus nzvw Walterus van Hijntham enerzijds en 

Henricus Weijgherganc anderzijds, (2) 1 bunder land, onder de vrijdom van 
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Den Bosch, achter het klooster Porta Celi, naast het water gnd die Aa, 

tussen voornoemde Walterus enerzijds en Henricus Steijmpel anderzijds, (3) 

een huis en 3 lopen aangelegen land, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, 

beiderzijds tussen eerstgenoemde Walterus, welke pacht voornoemde 

Merswijndis gekocht had van eerstgenoemde Walterus. Voornoemde Lambertus 

zal de pacht niet manen op voornoemde bunder land. 

 

Dicti Godefridus et Nijcholaus fratres liberi quondam Merswijndis relicte 

quondam Johannis de Dommellen pistoris hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex tribus bonariis terre sitis in parrochia de 

Berlikem in loco dicto Ver Guedelden Hoeve inter hereditatem Walteri 

filii naturalis quondam Walteri de Hijntham ex uno et inter hereditatem 

Henrici Weijgherganc ex alio atque ex uno bonario terre sito inf[ra] 

libertatem opidi de Busco retro conventum de Porta Celi juxta aquam 

dictam die Aa inter hereditatem predicti Walt[eri] ex uno et inter 

hereditatem Henrici Steijmpel ex alio atque ex domo et tribus lopinatis 

terre sibi adiacentibus sitis in parrochia de Berlikem in loco dicto 

Beilver inter hereditatem primodicti Walteri ex utroque latere 

coadiacentem quam paccionem dicta Merswijndis erga primodictum Walterum 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt dicto 

Lamberto cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicte quondam Merswij[ndis] 

deponere tali annexa conditione quod dictus Lambertus dictam paccionem 

numquam petet monebit aut assequetur ad [et] supra bonarium terre 

predictum salvis dictis litteris quod alias hereditates in suo vigore 

permansuris ut dictus sr.. recognovit.  Testes datujm supra. 

 

1183 f.299v. 

 in crastino Viti: maandag 16-06-1404. 

 tercia post pasche: dinsdag 01-04-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis aprilis die prima: dinsdag 01-04-1404. 

 quinta post pasche: donderdag 03-04-1404. 

 

BP 1183 f 299v 01 ma 16-06-1404. 

Destijds had Rutgherus van den Grave gerechtelijk alle goederen van 

Walterus zv Walterus van Hijntham gekocht van Judocus zvw Johannes 

Bruijstens. Vervolgens had voornoemde Judocus al die goederen van Walterus 

verworven van voornoemde Rutgherus. Vervolgens had Lambertus smid van 

Middelrode al die goederen van eerstgenoemde Walterus verworven van 

voornoemde Judocus. Voornoemde Lambertus droeg nu over aan voornoemde 

Godefridus zvw Johannes van Dommellen bakker (1) alle erfgoederen die waren 

van eerstgenoemde Walterus, gelegen buiten Berlicum, (2) een stuk land, gnd 

die Gersthof, in Berllicum. 

 

Notum sit universis quod cum Rutgherus van den Grave omnia bona Walteri 

filii Walteri de Hijntham erga Judocum filium quondam (dg: W) Johannis 

Bruijstens per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisuisset et cum deinde dictus Judocus dicta bona omnia dicti Walteri 

erga predictum Rutgherum acquisuisset et cum deinde (dg: dictus) 

Lambertus faber de Middelrode dicta bona omnia primodicti Walteri erga 

dictum Judocum acquisuisset prout in litteris constitutus igitur dictus 

Lambertus (dg: super omnibus) #omnes# et singulas heredi-(dg: bus)-#tates 

que fuerant# primodicti Walteri quocumque locorum extra parrochiam de 

Berlikem (dg: cons) situatas #{in linker marge:} [a]tque peciam terre 

[d]ictam die Gerst[ho]f sitam in dicta parrochia# (dg: ad opus dictorum) 

#hereditarie supportavit dicto# Godefrido #filio# et (dg: Nijcholai 

fratris liberorum dic) quondam Johannis de Dommellen pistoris (dg: 

hereditarie renuntiavit) promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Rover datum in crastino 
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Viti. 

 

BP 1183 f 299v 02 ma 16-06-1404. 

Voornoemde broers Godefridus en Nijcholaus, kvw Johannes van Dommellen 

bakker, deden tbv voornoemde Lambertus smid van Middelrode afstand van alle 

erfgoederen die aan Walterus nzvw Walterus van Hijntham behoorden, gelegen 

onder Berlicum, echter voor hen gereserveerd een stuk land gnd die Gersthof 

in Berlicum en ze beloofden nimmer hierop recht te verhalen met brieven, 

beloften en bezwaringen aan hen gegeven en gedaan. 

 

Dicti Godefridus et Nijcholaus fratres super omnibus et singulis 

hereditatibus (dg: Wal) que ad Walterum filium naturalem quondam Walteri 

de Hijntham spectabant quocumque locorum infra parrochiam de Berlikem 

situatis #salva dicto Godefrido (dg: salva sibi) pecia terre dicta die 

Gersthof sita in predicta parrochia# et super jure ad opus dicti Lamberti 

hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et quod nec ipsi nec eorum 

heredes et successores jus petent aut prosequentur ad et supra (dg:: 

quecum) quascumque hereditates que fuerant primodicti Walteri quocumque 

locorum #infra parrochiam de Berlikem# consistentes sive sitas 

mediantibus quibuscumque litteris promissionibus et obligationis! datis 

promissis et factis dictis fratribus aut eorum alteri a Waltero 

primodicto. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 299v 03 ma 16-06-1404. 

Walterus nzvw Walterus van Hijntham verkocht aan voornoemde Lambertus smid 

van Middelrode al zijn erfgoederen in Berlicum, echter uitgezonderd een 

stuk land gnd Gersthof, belast met een b-erfpacht van 4 mud rogge aan 

voornoemde koper. 

 

Walterus filius naturalis quondam Walteri de Hijntham omnes et singulas 

suas hereditates sitas in parrochia de Berlikem excepta pecia terre dicta 

Gersthof hereditarie vendidit Lamberto predicto promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione 

quatuor modiorum siliginis dicto emptori exinde solvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 299v 04 di 01-04-1404. 

Walterus zv Walterus van Hijntham, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Margareta dvw mr Johannes Goutsmit, verkocht aan Lambertus smid van 

Middelrode alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde Walterus gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Margareta resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van voornoemde Walterus van Hijntham, gelegen onder Berlicum, 

belast met cijnzen en pachten. 

 

#(dg: W)# Walterus filius (dg: naturalis quondam) Walteri de Hijntham 

(dg: et Walterus filius primodicti Walteri) ab ipso et quondam Margareta 

sua uxore filia (dg: naturali) quondam magistri Johannis Goutsmit pariter 

genitus omnes et singulas hereditates primodicto Waltero #de morte dicte 

Margarete successione advolutas et post morte dicti Walteri de Hijntham 

advolvendas# quocumque locorum infra parrochiam de Berlikem situatas 

#(dg: quas nunc ad se spectare)# ut dicebat hereditarie vendiderunt! 

dicto Lamberto #supportaverunt cum omnibus litteris# promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem 
!deponere ex parte eorum deponere exceptis censibus et paccionibus exinde 

solvendis de jure et recognovit de pretio fore satisfactum. Testes Aa et 

Rover datum 3a post pasche. 

 

BP 1183 f 299v 05 di 01-04-1404. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 
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Godefridus Mersken, zijn broer Nijcholaus en Willelmus van Beke smid. 

 

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

mensis aprilis die prima hora prime (dg: prese) et promisit fide prestita 

presentibus Godefrido Mersken Nijcholao suo fratre Willelmo de Beke fabro 

(dg: et). 

 

BP 1183 f 299v 06 ma 16-06-1404. 

Voornoemde Walterus nzvw Walterus van Hijntham beloofde aan voornoemde 

Godefridus zvw Johannes van Dommellen bakker 8½ Engelse nobel of de waarde 

na maning te betalen. 

 

Dictus Walterus filius naturalis quondam Walteri de Hijntham promisit 

super omnia dicto Godefrido octo et dimidium Engels nobel vel valorem ad 

monitionem et voluntatem persolvendos. Testes Aa et Roiover datum in 

crastino Viti. 

 

BP 1183 f 299v 07 ma 16-06-1404. 

Voornoemde Lambertus smid van Middelrode beloofde aan voornoemde broers 

Godefridus en Nijcholaus, kvw Johannes van Dommellen bakker, 100 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, 

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

 

Dictus Lambertus promisit super omnia dictis Godefrido et Nijcholao 

fratribus centum novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlemsche 

placken pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1183 f 299v 08 di 01-04-1404. 

Reijnerus nzvw Henricus Loenman korenkoper droeg over aan Egidius Wouters 

soen van Lijt een b-erfcijns van 2 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) 2 morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd Coenen Hoeve, 

tussen jkvr Gertrudis van Keeldonc enerzijds en Willelmus Zebrechts soen 

anderzijds, (2) een huis en tuin, in Groot Lith, ter plaatse gnd aen die 

Eijnwijc, tussen Saloma wv Godefridus Meijssen enerzijds en Petrus Daems 

anderzijds, welke cijns voornoemde Reijnerus gekocht had van Willelmus van 

Heze zvw Willelmus van Heze van Groet Lijt. 

 

Solvit. 

Reijnerus filius naturalis quondam Henrici Loenman (dg: hereditarium 

censum) emptoris bladi hereditarium censum duorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

duobus jugeribus terre sitis in parrochia de Groet Lijt in loco dicto 

Coenen Hoeve inter hereditatem domicelle Gertrudis de Keeldonc ex uno et 

inter hereditatem Willelmi Zebrechts soen ex alio atque ex domo et orto 

sitis in dicta parrochia ad locum dictum aen die Eijnwijc inter 

hereditatem Salome relicte quondam Godefridi Meijssen ex uno et inter 

hereditatem Petri Daems ex alio quem censum dictus Reijnerus erga 

Willelmum de Heze filium quondam Willelmi de Heze de Groet Lijt emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Egidio Wouters soen 

de Lijt cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Rover datum 3a post 

pasche. 

 

BP 1183 f 299v 09 do 03-04-1404. 

Walterus nzvw Goeswinus van Best beloofde aan Willelmus zv Willelmus 

Leijten soen 26 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 20 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend, gisteren over een jaar te betalen. Zou voornoemde 

Willelmus crediteur dan overleden zijn dan zullen de schuldenaar en zijn 
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goederen van de betaling van het geld ontlast zijn. 

 

Walterus filius naturalis quondam Goeswini de Best promisit super omnia 

Willelmo filio Willelmi Leijten soen XXVI novos Gelre gulden scilicet IX 

boddrager vel X Vlemssche placken pro quolibet gulden computato ad (dg: 

datam presentium) #hesterna die proxime preterita# ultra annum 

persolvendos talli! annexa conditione si dictus Willelmus (dg: W) 

creditor decesserit ante terminum solutionis predictum quod tunc dictus 

debitor et eius bona a solutione dicte pecunie erunt quiti. Testes Heijme 

et Spijrinc datum quinta post pasche. 

 

1183 f.300r. 

 quarta post pasche: woensdag 02-04-1404. 

 quinta post pasche: donderdag 03-04-1404. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 10-04-1404. 

 

BP 1183 f 300r 01 wo 02-04-1404. 

Gerardus van Eijcke verklaarde ontvangen te hebben van Theodericus die 

Weere van Helmont 51 Hollandse gulden in afkorting van 155 Hollandse gulden 

die Gerlacus Rover zvw hr Emondus Rover ridder aan voornoemde Gerardus 

beloofd had. De brief overhandigen aan Rodolphus Hulsman. 

 

Solvit. 

Gerardus de Eijcke palam recognovit se recepisse a Theoderico die Weere 

de Helmont LI Hollant gulden scilicet in abbreviationem centum et LV 

Hollant gulden quos centum et LV Hollant gulden Gerlacus Rover filius 

domini quondam Emondi Rover militis promiserat dicto Gerardo ut dicebat. 

Testes Heijme et Spijrinc datum quarta post pasche. Tradetur Rodolpho 

Hulsman. (dg: tradetur littera Danijeli Roesmont). 

 

BP 1183 f 300r 02 wo 02-04-1404. 

Voornoemde Gerardus verklaarde ontvangen te hebben van Rodolphus Hulsman 42 

Hollandse gulden in afkorting van voornoemde 155 Hollandse gulden, die 

voornoemde Gerlacus beloofd had aan voornoemde Gerardus. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus palam recognovit se recepisse a Rodolpho Hulsman XLII 

Hollant !in abbreviationem dictorum centum et LV Hollant gulden quos 

dictus Gerlacus promiserat dicto Gerardo ut dicebat. Testes datum supra. 

(dg: tradetur littera dicto Danijeli). 

 

BP 1183 f 300r 03 do 03-04-1404. 

Theodericus Buc bakker zvw Lambertus Buc gaf uit aan Johannes van Kijlsdonc 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Bruggen, tussen Willelmus van 

Beke enerzijds en kvw Nijcholaus Dircs soen en Johannes van Kijlsdonc 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 4 schelling 

geld aan dekaan en kapittel van Den Bosch, en thans voor (2) een n-erfpacht 

van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Theodericus Buc pistor filius quondam Lamberti Buc peciam terre sitam in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum Bruggen inter hereditatem Willelmi 

de Beke ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Nijcholai Dircs 

soen et hereditatem Johannis de Kijlsdonc ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni de Kijlsdonc ab eodem hereditarie possidendam 

pro hereditario censu quatuor solidorum monete decano et capitulo de 

Busco exinde solvendo (dg: ab eodem) dando etc et pro hereditaria 

paccione quinque lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Heijme et Spijerinc datum quinta post pasche. 
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BP 1183 f 300r 04 do 03-04-1404. 

Gerardus zvw Willelmus van den Eijnde verkocht aan Nijcholaus Godewert de 

helft of iets minder, die aan hem behoort, in een stuk land, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Wijbossche, tussen voornoemde Nijcholaus enerzijds en de 

gemene weg anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Nijcholaus, welke 

helft met een eind reikt aan Lucas van Hackenem en met het andere eind aan 

wijlen Arnoldus van den Doeseldonc, zoals afgepaald, belast met 2 penning 

cijns aan de heer van Helmond. 

 

Gerardus (dg: filius) filius quondam Willelmi van den Eijnde (dg: peciam 

terre) medietatem #vel modicum minus# ad se spectantem in pecia terre 

sita in parrochia de Scijnle ad locum dictum Wijbossche inter hereditatem 

Nijcholai Godewert ex uno et inter communem plateam ex alio scilicet 

illam medietatem vel modicum minus que sita est (dg: inter h) contigue 

juxta dictam hereditatem #dicti Nijcholai# que medietas tendit cum uno 

fine ad hereditatem Luce de Hackenem et cum reliquo fine ad hereditatem 

quondam Arnoldi van den Doeseldonc prout huiusmodi medietas vel modicum 

(dg: plus) #minus# ibidem sita est et limitata ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Nijcholao promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis duobus et dimidio denariis census domino de Helmont 

exinde solvendis. (?dg: Testes datum supra). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 300r 05 do 10-04-1404. 

Willelmus van den Eijnden wettige zvw Lambertus van Engelant vernaderde in 

afwezigheid van voornoemde Nijcholaus en droeg oover aan Lucas zvw Gerardus 

Otten soen van Erpe. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Solvit. 

Willelmus van den Eijnden filius legitimus quondam Lamberti de Engelant 

in absentia dicti Nijcholai prebuit et supportavit Luce filio quondam 

Gerardi Otten soen de Erpe. Testes Dicbier et Spijrinc datum quinta post 

octavas pasche. 

 

BP 1183 f 300r 06 do 03-04-1404. 

Gerardus van Bruggen zvw Paulus droeg over aan Gerardus Vilt, tbv de arme 

mannen in een gasthuis, in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, naast 

erfgoed van Gerardus van Derenborch, een b-erfcijns van 4 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, gaande uit 1/3 deel van 3 morgen land, in Rosmalen, 

ter plaate gnd die Bruggenssche Vliedert, tussen Wellinus van Beke 

enerzijds en Godefridus van den Kolke anderzijds, welke cijns voornoemde 

Gerardus gekocht had van Petrus van Bruggen. 

 

Gerardus de Bruggen filius quondam Pauli hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex tercia parte 

trium jugerum terre sitarum! in parrochia de (dg: Bru) Roesmalen in loco 

dicto die Bruggenssche Vliedert inter hereditatem Wellini de Beke ex uno 

et inter hereditatem Godefridi van den Kolke ex alio quem censum dictus 

(dg: qu) Gerardus erga Petrum de Bruggen emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo Vilt ad opus pauperum virorum 

pro tempore decumbentium et habitantium in quodam hospitali sito in Busco 

ad locum dictum Wijnmolenberch contigue juxta hereditatem Gerardi de 

Derenborch cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 300r 07 do 03-04-1404. 

Willelmus van Uijtwijc zv Theodericus van Uijtwijc droeg over aan Margareta 

dvw Johannes Gorter wv Jacobus van Campen een b-erfpacht van 28 1/3 lopen 

rogge, Bossche maat, die Willelmus zvw Henricus Maes soen met Lichtmis in 

Den Bosch moest leveren aan hr Theodericus Rover ridder, gaande uit (1) 1/3 
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deel van een beemd, 2½ bunder 61 roeden groot, in Enschot, ter plaatse gnd 

in het Broec, tussen Hubertus van den Wijel enerzijds en wijlen Bruijstinus 

van Andel anderzijds, te weten het 1/3 deel in het midden van de beemd, (2) 

een stuk beemd, in Enschot, tussen Theodericus van den Wagen enerzijds en 

Willelmus Marselijs soen anderzijds, welke pacht voornoemde Willelmus van 

Uijtwijc verworven had van Johannes van Herlaer heer van Meerwijk ev jkvr 

Agnes dv voornoemde hr Theodericus Rover. 

 

Willelmus de Uijtwijc filius Theoderici de Uijtwijc hereditariam 

paccionem XXVIII lopinorum et tercie partis unius lopini siliginis 

mensure de Busco quam Willelmus filius quondam Henrici Maes soen domino 

Theoderico Rover militi solvere tenebatur hereditarie purificationis et 

in Busco tradere de et ex tercia parte cuiusdam prati duo et dimidium 

bonaria et LXI (dg: -V) virgatas terre continentis siti in parrochia de 

Enschijt (dg: ad) #in# loco dicto int Broec inter hereditatem Huberti van 

den Wijel ex uno et inter hereditatem quondam Bruijstini de Andel ex alio 

scilicet ex illa tercia parte que sita est in medio dicti prati atque ex 

pecia prati sita in parrochia de Enschit inter hereditatem Theoderici van 

den Wagen ex uno et inter hereditatem Willelmi Marselijs soen ex alio 

(dg: qu) quam paccionem dictus Willelmus de Uijtwijc erga Johannem de 

Herlaer dominum de Merewijc maritum et tutorem legitimum domicelle 

Agnetis sue uxoris filie dicti domini Theoderici Rover (dg: emendo) 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Margarete filie 

quondam Johannis Gorter relicte quondam Jacobi de Campen cum litteris et 

aliis et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui (dg: deponere) existentes et 

eventuras deponere. Testes Coptiten et Spijerinc datum supra. 

 

1183 f.300v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 300v 01 do 03-04-1404. 

Voornoemde Willelmus van Uijtwijc zv Theodericus van Uijtwijc droeg over 

aan voornoemde Margareta dvw Johannes Gorter wv Jacobus van Campen een 

b-erfpacht van 4 mud 5 lopen rogge, Bossche maat, die Nijcholaus die 

Heijden met Lichtmis in Den Bosch moest leveren aan hr Theodericus Rover 

ridder, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Hoeveken, ongeveer 1 bunder 

84 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, rondom tussen de 

gemeint, (2) een stuk land, gnd dat Waenroet, ongeveer 49 roeden groot, 

aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Nijcholaus, (3) een beemd, ongeveer 

1½ bunder 65 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen 

Egidius van Goerle enerzijds en Eefsa Piggen anderzijds, (4) de wegen die 

bij voornoemde goederen horen, (5) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat 

van Tilburg, die Johannes Ruekeloes met Lichtmis op het onderpand moest 

leveren aan Jordanus van Roesmalen, gaande uit en akker lands, in Tilburg, 

ter plaatse gnd tot Oerle, beiderzijds tussen voornoemde Johannes 

Ruekeloes, (6) een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Tilburg, die de 

evw Johannes Scuijtken en haar kinderen met Lichtmis moesten leveren aan 

wijlen voornoemde Jordanus, gaande uit erfgoederen van wijlen voornoemde 

Johannes Scuijtken, in Tilburg, welke pachten van 12 en 7 lopen voornoemde 

Nijcholaus gekocht had van voornoemde Jordanus, (7) 1 zesterzaad land van 

voornoemde Nijcholaus, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, ter plaatse 

gnd Waenrot, welke pacht van 4 mud 5 lopen rogge voornoemde Willelmus van 

Uijtwijc verworven had van Johannes van Herlaer heer van Meerwijk ev jkvr 

Agnes dv voornoemde hr Theodericus Rover. 

 

Dictus Willellmus de Uijtwijc hereditariam paccionem quatuor modiorum et 

quinque lopinorum siliginis mensure de Busco quam Nijcholaus die Heijden 

domino Theoderico Rover militi solvere tenebatur hereditarie 

purificationis et in Busco tradere ex pecia terre dicta dat Hoeveken unum 

bonarium et LXXXIIII virgatas vel circiter continente sita in parrochia 
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de Oesterwijc in loco dicto Huculem inter communitatem circumquaque 

coadiacentem atque ex pecia terre dicta dat Waenroet (dg: j) XLIX (dg: 

novem) virgatas vel circiter continente sita ibidem inter hereditatem 

dicti Nijcholai ex utroque latere coadiacentem necnon ex quodam prato 

unum et dimidium bonaria et LXV virgatas vel circiter continente sito in 

dictis parrochia et loco inter hereditatem Egidii de Goerle ex uno et 

inter hereditatem Eefse Piggen ex alio atque ex viis ad premissa de jure 

spectantibus atque ex hereditaria paccione XII lopinorum siliginis 

mensure de Tilborch quam paccionem jamdictam Johannes Ruekeloes Jordano 

de Roesmalen solvere tenebatur hereditarie termino solutionis predicto et 

supra agrum sequentem tradere ex agro terre sito in parrochia de Tilborch 

(dg: ad) #in# loco dicto tot Oerle inter hereditates Johannis Ruekeloes 

predicti ex utroque latere coadiacentes atque ex hereditaria paccione VII 

lopinorum siliginis jamdicte mensure quam uxor quondam Johannis Scuijtken 

et eius liberi dicto quondam Jordano solvere tenebantur termino 

solutionis predicto ex hereditatibus dicti quondam Johannis Scuijtken 

sitis in jamdicta parrochia quas pacciones (dg: pre) XII et VII lopinorum 

siliginis dictus Nijcholaus erga predictum Jordanum emendo acquisierat 

atque ex sextariata terre dicti Nijcholai sita in parrochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Huculem in loco dicto Waenrot (dg: prout in litteris 

hereditarie supportavit dicte Margarete cum litteris et aliis et jure 

promittens ut supra) quam paccionem quatuor modiorum et quinque lopinorum 

siliginis dictus Willelmus de Uijtwijc erga Johannem de Herlaer dominum 

de Merewijc maritum et tutorem legitimum domicelle Agnetis sue uxoris 

filie domini Theoderici Rover predicti acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicte Margarete cum litteris et aliis et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 300v 02 do 03-04-1404. 

Voornoemde Willelmus van Uijtwijc zv Theodericus van Uijtwijc droeg over 

aan voornoemde Margareta dvw Johannes Gorter wv Jacobus van Campen een 

b-erfpacht van 13 1/3 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit een stuk land, gnd Eecsacker, ongeveer 1 bunder 

minus 20 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen 

Nijcholaus Mart enerzijds en erfgoed dat was van Petrus Moelner anderzijds, 

en uit de weg die bij dit stuk land hoort, welke pacht voornoemde Willelmus 

van Uijtwijc verworven had van Johannes van Herlaer heer van Meerwijk ev 

jkvr Agnes dv voornoemde hr Theodericus Rover. 

 

Dictus Willelmus de Uijtwijc hereditariam paccionem XIII lopinorum et 

tercie partis unius lopini siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta 

Eecsacker unum bonarium minus XX virgatas (dg: continente) vel circiter 

continente sita in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Huculem inter 

hereditatem Nijcholai Mart ex uno et inter hereditatem que fuerat Petri 

Moelner ex alio atque ex via ad dictam peciam terre spectante quam 

paccionem dictus Willelmus erga dictum Johannem de Herlaer ut supra 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicte Margarete cum 

litteris et aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 300v 03 do 03-04-1404. 

Voornoemde Willelmus van Uijtwijc zv Theodericus van Uijtwijc droeg over 

aan voornoemde Margareta dvw Johannes Gorter wv Jacobus van Campen een 

b-erfpacht van 3 mud 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd die Bijgart, ongeveer 3 

bunder 12 roeden groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen 

Nijcholaus Mart enerzijds en Godefridus van den Warne anderzijds, (2) een 

stuk land, gnd die Eect, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Heukelom, tussen 

voornoemde Godefridus van den Warne enerzijds en kinderen gnd van den Pas 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd Gollekens Stuc, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Heukelom, beiderzijds tussen Wauterus van den Straten, (4) een 
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stuk land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, ter plaatse gnd Lange 

Braecke, tussen Hadewigis Wijtmans enerzijds en kinderen gnd Wolfs 

Kijnderen anderzijds, welke pacht voornoemde Willelmus van Uijtwijc 

verworven had van Johannes van Herlaer heer van Meerwijk ev jkvr Agnes dv 

voornoemde hr Theodericus Rover. 

 

Dictus Willelmus de Uijtwijc hereditariam paccionem trium (dg: lopinorum 

et q) modiorum et quinque lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta die 

Bijgart tria bonaria et XII virgatas vel circiter continente sita in 

parrochia de Oesterwijc in loco dicto Huculem inter hereditatem Nijcholai 

Mart ex uno et inter hereditatem Godefridi van den Warne ex alio atque ex 

pecia terre dicta die Ee[c]t sita in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti Godefridi van den Warne ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum van den Pas ex alio atque ex pecia terre dicta 

Gollekens Stuc sita in parrochia et loco predictis inter hereditates 

Wauteri van den Straten ex utroque latere coadiacentes atque ex pecia 

terre sita in dicta parrochia in loco dicto Berkel (dg: li) ad locum 

dictum Lange Braecke inter hereditatem Hadewigis Wijtmans ex uno et inter 

hereditatem liberorum dictorum Wolfs Kijnderen ex alio quam paccionem 

predictam dictus Willelmus de Uijtwijc erga dictum Johannem de Herlaer ut 

supra acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicte 

Margarete #cum litteris et aliis et jure# (dg: ut supra) promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

 


