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Bosch’ Protocol jaar 1404 06. 2 

 

 

1183 f.326r. 

 secunda post octavas penthecostes: maandag 26-05-1404. 

 tercia post octavas penthecostes: dinsdag 27-05-1404. 

 secunda post Dijonisii: maandag 13-10-1404. 

 

BP 1183 f 326r 01 ma 26-05-1404. 

Agnes wv Jacobus Stevens dv Henricus van Goederheijle droeg over aan haar 

voornoemde vader Henricus van Goederheijl haar vruchtgebruik in (1) de 

helft van een hoeve van wijlen voornoemde Jacobus, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, (2) een hoeve van wijlen voornoemde Jacobus, in 

Helvoirt, naast de plaats gnd Ruelkens Dijc. 

 

Agnes relicta quondam Jacobi Stevens filia Henrici de Goederheijle cum 

tutore usufructum sibi competentem in medietate cuiusdam mansi dicti 

quondam Jacobi siti in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout 

et #in# attinentiis dicte medietatis mansi predicti singulis et universis 

quocumque locorum etc atque usufructum sibi competentem in quodam manso 

eiusdem quondam Jacobi sito in parrochia de Helvoert iuxta locum dictum 

Ruelkens Dijc et in attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quocumque locorum etc ut dicebat legitime supportavit dicto Henrico (dg: 

su) de Goederheijl suo patri promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spijerinc et Becker 

datum secunda post octavas penthecostes. 

 

BP 1183 f 326r 02 ma 26-05-1404. 

Voornoemde Agnes droeg al haar beesten, varend goed en schapen op 

voornoemde twee hoeven over aan haar voornoemde vader. 

 

Dicta Agnes omnes bestias et bona pecoralia quecumque atque oves eiusdem 

Agnetis consistentes in dictis duobus mansis et eorum attinentiis ut 

dicebat legitime supportavit dicto Henrico suo patri (dg: promisit super 

omnia). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 326r 03 di 27-05-1404. 

Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze bakker ev 

Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus Monic en 

Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv Arnoldus 

Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic bv 

voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, het 

deel, dat aan hen behoort in een b-erfcijns van 6 oude schilden of ander 

paijment etc, met Sint-Jacobus-Apostel te betalen, gaande uit het stenen 

huis en erf van wijlen Ghiselbertus Lijsscap de jongere, in Den Bosch, in 

de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus Piecke enerzijds en 

erfgoed van Conrardus van den Nuwenhuijze anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Johannes Monic gekocht had van voornoemde Ghisbertus Lisscop de 

jongere. Eerstgenoemde Jacobus beloofde dat zijn minderjarige zonen 

Jacobus, Arnoldus en Henricus, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Elizabeth dv Arnoldus van Beke, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen 

doen. 

 

Jacobus Goes filius quondam Jacobi Goes et Petrus filius quondam Willelmi 

Vrieze pistoris maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris (dg: 

totam partem et o) filie quondam dicti (dg: Jo) quondam Jacobi Goes totam 

partem et omne jus eis competentes in hereditario censu sex denariorum 

aureorum antiquorum communiter scilde vocatorum vel alterius pagamenti 

etc solvendo hereditarie Jacobi apostoli ex domo lapidea et area quondam 

Ghiselberti Lijsscap junioris sita in Busco in vico Orthensi inter 

hereditatem quondam Nijcholai Piecke ex uno et inter hereditatem Conrardi 

van den Nuwen-(dg: huise)-huijze ex alio quem censum Johannes quondam 
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Monic filius Arnoldi Monic erga dictum Ghisbertum Lisscop juniorem emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie #supportaverunt {hier BP 1183 f 

326r 04 invoegen}# (dg: vendiderunt Jordano filio Arnoldi Tielkini ad 

executores testamenti dicti quondam Johannis Monic ad opus sui et ad opus 

Gerardi Monic Arnoldi sui fratris et Arnoldi Govij executorum testamenti 

predicti supportaverunt) cum litteris et jure promittentes super omnia 

indivisi ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

insuper #primo#dictus Jacobus super omnia quod ipse Jacobum Arnoldum et 

Henricum eius filios ab ipso et quondam Elizabeth (dg: filia q) sua uxore 

filia olim Arnoldi de Beke pariter genitos quamcito ad annos pubertatis 

pervenerint super premissis #censu# et jure ad opus dictorum executorum 

hereditarie facient! renunciare. Testes Aa et Becker datum tercia post 

octavas penthecostes. 

 

BP 1183 f 326r 04 di 27-05-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 326r 03}. +. 

Gerardo Monic (dg: ad o) et Arnoldo Govij executoribus testamenti dicti 

quondam Johannis Monic ad opus eorum et ad opus Jordani filii Arnoldi 

Tijelkini et Arnoldi Monic fratris dicti Gerardi Monic suorum 

coexecutorum predicti testamenti. 

 

BP 1183 f 326r 05 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 

deel in een b-erfcijns van 26 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk of ander paijment etc, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) 

het stenen huis en erf van wijlen hr Johannes Rover ridder, in Den Bosch, 

aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Gerardus Raet enerzijds en houten 

huizen van Theodericus Rover zvw voornoemde hr Johannes Rover anderzijds, 

strekkend vanaf de Markt tot aan de stroom aldaar, (2) de stal met 

toebehoren en tuin van voornoemde Theodericus Rover, in Den Bosch, achter 

de Tolbrug, tussen erfgoed van Wellinus Scilder enerzijds en een gemeen 

straatje aldaar anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot 

aan de oude stadsmuur, welke cijns Johannes Monic zv Arnoldus Monic gekocht 

had van voornoemde Theodericus Rover. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne jus eis quovismodo 

competentes in hereditario censu viginti sex antiquorum aureorum 

denariorum communiter aude scilde vocatorum monete regis Francie seu 

alterius pagamenti etc solvendum hereditarie nativitatis Domini de et ex 

domo (dg: et) lapidea et area (dg: q) domini quondam Johannis Rover 

militis sita in Busco ad forum inter hereditatem quondam Gerardi Raet ex 

uno et inter domos ligneas Theoderici Rover filii dicti quondam domini 

Johannis Rover ex alio tendente directe a (dg: dicto) foro usque ad aquam 

ibidem currentem atque de et ex stabulo cum suis attinentiis et orto 

dicti #Theoderici Rover# (dg: venditoris) sitis in Busco !sitis in Busco 

retro pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Wellini Scilder ex uno et 

inter communem viculum ibidem ex alio tendente a communi platea retrorsum 

usque ad antiquum murum opidi de Busco quem censum Johannes Monic filius 

Arnoldi Monic erga predictum Theodericum Rover emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit (dg: dicto Jordano ad opus sui et ad 

opus aliorum executorum predictorum cum litteris et jure) per totum ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 326r 06 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 
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Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 

deel in een b-erfcijns van 6 oude schilden geld van de koning van Frankrijk 

of ander paijment etc, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit 

goederen gnd te Laer, in Aarle bij Beke, welke cijns wijlen Johannes Monic 

zv Arnoldus Monic gekocht had van Willelmus van Buekenbeke. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne jus eis quovismodo 

competentes in hereditario censu sex denariorum aureorum antiquorum 

communiter scilde vocatorum monete regis Francie seu alterius etc 

solvendum hereditarie purificationis et in Busco tradendum ex bonis 

dictis communiter te Laer sitis in parrochia de Arle prope Beke atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

situatis quem censum (dg: dictus) quondam Johannes Monic filius Arnoldi 

Monic erga Willelmum de Buekenbeke emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt (dg: dicto Jordano ad opus sui et ad opus 

aliorum executorum per totum) #per totum# ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 326r 07 ma 13-10-1404. 

Henricus Steenwech zvw Gerardus zvw Johannes Monic droeg over aan Gerardus 

Monic executor testamenti van wijlen Johannes Monic zvw Arnoldus Monic, tbv 

hem en zijn medeëxecutoren Jordanus zvw Arnoldus Tielkini, Arnoldus bv 

laatstgenoemde Gerardus en Arnoldus Govije zvw Arnoldus Monic, een 

b-erfcijns van 7 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde, die 

Henricus Boc zv Theodericus Boc beloofd had met Kerstmis te betalen aan 

voornoemde Henricus Steenwech, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Vismarkt naar de Schrijnmakersstraat, tussen 

erfgoed van wijlen voornoemde Johannes Monic enerzijds en erfgoed van 

Henricus zvw Marselius anderzijds. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi filii quondam Johannis Monic 

hereditarium censum septem (dg: aureorum) denariorum aureorum antiquorum 

communiter scilde vocatorum boni auri et justi etc seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris quem Henricus Boc filius Theoderici Boc promiserat se 

daturum et soluturum dicto Henrico Steenwech hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et area cum eius attinentiis sita in Busco in vico 

tendente a foro piscium versus vicum scriniparorum inter hereditatem 

dicti quondam Johannis Monic ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Marselii ex alio prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo Monic executori testamenti quondam Johannis Monic #filii quondam 

Arnoldi Monic# ad opus (dg: eorum) sui et ad opus Jordani filii quondam 

Arnoldi Tielkini Arnoldi (dg: ?generi) fratris jamdicti Gerardi et 

Arnoldi Govije filii quondam Arnoldi Monic eius coexecutorum testamenti 

predicti cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Henricus et Gerardus datum 

secunda post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 326r 08 ma 13-10-1404. 

Johannes van Zidewijnden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Zidewijnden prebuit et reportavit. Testes dartum supra. 

 

1183 f.326v. 

 tercia post octavas penthecostes: dinsdag 27-05-1404. 

 

BP 1183 f 326v 01 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 
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deel in een b-erfcijns van 7 oude schilden geld van de keizeers of de 

koning van Frankrijk of ander paijment etc, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit goederen van wijlen 

Baudewinus Kijst, in Oirschot, ter plaatse gnd Herzel, welke cijns wijlen 

Johannes Monic zv Arnoldus Monic gekocht had van Henricus, Johannes en 

Luitgardis, kvw voornoemde Boudewinus Kijst van Eijndoven, en Henricus van 

der Haghen ev Margareta dvw voornoemde Baudewinus. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne jus eis quovismodo 

competentes in hereditario censu septem aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum monete imperatoris (dg: l) Francie seu 

alterius etc solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis 

ex bonis quondam Baudewini Kijst sitis in parrochia de Oerscot ad locum 

dictum Herzel atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis quem censum Johannes quondam 

Monic filius Arnoldi Monic erga Henricum Johannem et Luitgardem liberos 

dicti quondam Boudewini Kijst de Eijndoven et Henricum van der Haghen 

maritum et tutorem legitimum Margarete sue uxoris filie dicti quondam 

Baudewini emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: dicto Jordano q ad opus etc) per totum ut supra. Testes Aa et Becker 

datum tercia post octavas penthecostes. 

 

BP 1183 f 326v 02 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 

deel in een b-erfcijns van 3 oude schilden of ander paijment etc, met 

Kerstmis te betalen, gaande goederen gnd tGoet te Westelaer, die eertijds 

waren van Ghibo Hellinc, in Oerle ter plaatse gnd Kerke Oerle, welke cijns 

wijlen Johannes Monic gekocht had van Rutgerus van den Stadeacker. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne !eis quovismodo 

competentes in hereditario censu trium aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum seu alterius etc solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex bonis dictis tGoet te Westelaer que fuerant olim 

Ghibonis Hellinc sitis in parrochia de Oerle in loco dicto Kerke Oerle 

quem censum (dg: dictus) Johannes quondam Monic erga Rutgerum van den 

Stadeacker emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: dicto Jordano ad opus sui etc) per totum ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 326v 03 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 

deel in (1) een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den 

Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Arnoldus van Haenwijc 

enerzijds en erfgoed van Elijzabeth Visevaze anderzijds, welke cijns wijlen 

Johannes Monic zvw Arnoldus Monic gekocht had van Andreas van Straten zv 

Willelmus Andries soen, (2) een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (2a) een 

huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Rodolphus Roesmont enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Lemkens 

anderzijds, (2b) een kamp, achter de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van Reijnerus van Barleham enerzijds en erfgoed van Gerardus 

Wisselaer anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd des Meesters 
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Donc, welke cijns Johannes zv Arnoldus Monics gekocht had van Ghisbertus 

Penninc en zijn zoon Johannes. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne jus eis quovismodo 

competentes in hereditario censu decem librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex uno et 

inter hereditatem Elijzabeth Visevaze ex alio atque ex attinentiis 

eiusdem domus et aree quem censum Johannes quondam Monic filius quondam 

Arnoldi Monic erga (dg: Ghisbertum) Andream de Straten filium Willelmi 

Andries soen emendo acquisierat prout in litteris atque in hereditario 

censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter 

hereditatem quondam Rodolphi Roesmont ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Lemkens ex alio atque ex quodam campo sito retro locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Reijneri de Barleham ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Wisselaer ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem dictam des Meesters Donc quem censum Johannes filius Arnoldi 

Monics erga Ghisbertum Penninc et Johannem eius filium emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit (dg: dicto Jordani ad opus sui) 

per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 326v 04 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 

deel in (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den 

Bosch, aan de Vismarkt, naast het bouwwerk gnd die Oude Kraan, tussen 

erfgoed van Henricus Posteel enerzijds en het water aldaar anderzijds, 

welke cijns Johannes Monic zv Arnoldus Monic gekocht had van Henricus Cuper 

zvw Johannes Cuper, (2) een b-erfcijns van 5 pond voornoemd geld, met Sint-

Jan te betalen, gaande uit een huis en erf in Den Bosch aan de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Oda Busschers enerzijds en erfgoed van Petrus Deijnen 

anderzijds, welke cijns Johannes zv Arnoldus Monic gekocht had van Henricus 

van Os zvw Johannes van Os. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne !eis quovismodo 

competentes in hereditario censu #quatuor librarum# monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area sita in 

Busco ad forum piscium juxta edificium antiquum dictum die Aude Craen 

inter hereditatem Henrici Posteel ex uno et inter aquam ibidem ex alio 

quem censum Johannes Monic filius Arnoldi Monic erga Henricum Cuper 

filium quondam Johannis Cuper emendo acquisierat prout in litteris atque 

in hereditario censu quinque librarum dicte monete solvendo hereditarie 

nativitatis Johannis ex domo et area sita in Busco ad forum piscium inter 

hereditatem Ode Busschers ex uno et inter hereditatem Petri Deijnen ex 

alio quem censum (dg: dictus) Johannes filius Arnoldi Monic erga Henricum 

de Os filium quondam Johannis de Os emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportaverunt per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 326v 05 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 

deel in (1) een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een huis 
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en erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van Ghiso bontwerker 

(dg: enerzijds) en erfgoed van Elijzabeth van Hijnen, te weten uit de helft 

die het dichtst ligt bij voornoemd erfgoed van Ghiso, welke cijns Johannes 

Monic zv Arnoldus Monic gekocht had van Andreas van Straten zv Willelmus 

Andries soen, (2) een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, 

tussen erfgoed van wijlen mr Johannes Basijn, nu behorend aan Ludekinus 

schoenmaker, enerzijds en erfgoed van Stephanus van Wetten anderzijds, 

welke cijns Johannes Monic zv Arnoldus Monic gekocht had van Wolterus van 

Vucht zvw Petrus Geroncs. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne jus eis quovismodo 

competentes in hereditario censu quinque librarum monete solvendo 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et 

aree site in Buscoducis in vico ecclesie inter hereditatem Ghisonis 

pellificis (dg: ex uno) et inter hereditatem Elijzabeth de Hijnen 

scilicet ex illa medietate que proxima jacet dicte hereditati dicti 

Ghisonis quem censum Johannes Monic filius Arnoldi Monic erga Andream de 

Straten filium Willelmi Andries soen (dg: de Straten) emendo acquisierat 

prout in litteris atque in hereditario censu quatuor librarum dicte 

monete solvendo hereditarie Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem quondam magistri Johannis Basijn nunc ad 

Ludekinum sutorem spectantem ex uno et inter hereditatem Stephani de 

Wetten ex alio quem censum Johannes Monic filius Arnoldi Monic erga 

Wolterum de Vucht filium quondam Petri Geroncs emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportaverunt per totum ut supra. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.327r. 

 Geen datum op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 327r 01 di 27-05-1404. 

Voornoemde Jacobus Goes zvw Jacobus Goes en Petrus zvw Willelmus Vrieze 

bakker ev Margareta dvw voornoemde Jacobus Goes droegen over aan Gerardus 

Monic en Arnoldus Govij, executores testamenti van voornoemde Monic zv 

Arnoldus Monic, tbv hen, Jordanus zv Arnoldus Tijelkini en Arnoldus Monic 

bv voornoemde Gerardus Monic de medeëxecutores van voornoemd testament, hun 

deel in 1½ morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Westerbroec, welke plaats 

gnd Westerbroec gelegen is tussen een kamp gnd die Sluzecamp enerzijds en 

erfgoed gnd dat Groet Westerbroec anderzijds, welke 1½ morgen jaarlijks 

gedeeld worden tegen andere 1½ morgen land aldaar ter plaatse gnd 

Westerbroec, welke eerstgenoemde 1½ morgen land Johannes Monic zv Arnoldus 

Monic gekocht had van Ludovicus zvw Theodericus Proefsts soen, Johannes zvw 

Johannes Luwe van Empel en Elijzabeth wv Denekinus Luwe Willems soen. 

 

Dicti venditores ut supra totam partem et omne jus eis quovismodo 

competentes in uno et dimidio jugeribus terre sitis in parrochia de Empel 

in loco dicto Westerbroec qui locus Westerbroec vocatus situs est inter 

campum dictum die Sluzecamp ex uno et inter hereditatem dictam dat Groet 

Westerbroec ex alio et que unum et dimidium jugera terre predicta 

annuatim dividuntur erga reliqua unum et dimidium jugera terre ibidem in 

dicto loco Westerbroec vocato situata que unum et dimidium jugera terre 

primodicta Johannes Monic filius Arnoldi Monic erga Ludovicum filium (dg: 

Theoderici) quondam Theoderici Proefsts soen Johannem filium quondam 

Johannis Luwe de Empel et Elijzabeth (dg: .) relictam quondam Denekini 

Luwe Willems soen emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportaverunt per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 327r 02 di 27-05-1404. 
Thomas† Meelman 

1. Aleijdis† (*) Arnoldus† Stamelart van de Kelder 

a. Thomas van de Kelder 
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b. Johannes 

c. Mabelia 

i. Henricus 

ii. Arnoldus Stamelart van Uden 

2. Agnes ndvw Thomas† Meelman 

3. Mabelia ndvw Thomas† Meelman 
Thomas van de Kelder en zijn zuster Mabelia, kvw Arnoldus Stamelart van de 

Kelder, door wijlen voornoemde Arnoldus Stamelart verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Aleijdis dvw Thomas Meelman, en de broers Henricus en Arnoldus 

Stamelart van Uden, kv voornoemde Mabelia, droegen over aan Johannes zvw 

voornoemde Arnoldus Stamelart van de Kelder het deel, dat aan hen zal komen 

na overlijden van Agnes ndvw voornoemde Thomas Meelman, in 2/9 deel van een 

b-erfcijns van 116 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan-Baptist en 

de andere helft met Kerstmis, gaande uit een windmolen in Berlicum, tussen 

de villa van Schijndel en de plaats gnd Middelrode, de dienst en het recht 

van malen, de olieslag van de naburen van Schijndel en Berlicum en van den 

bedwange van de naburen van Schijndel en Berlicum, welk 2/9 deel wijlen 

voornoemde Thomas Meelman had overgedragen aan mr Walterus Meelman 

phisicus, tbv de gezusters Mabelia en voornoemde Agnes, nkvw voornoemde 

Thomas Meelman. 

 

Thomas de Penu Mabelia eius soror liberi quondam Arnoldi Stamelart de 

Penu ab eodem quondam Arnoldo Stamelart et quondam Aleijde sua uxore 

filia quondam Thome Meelman pariter geniti cum tutore Henricus et 

Arnoldus Stamelart de Uden fratres liberi dicte Mabelie totam partem et 

omne jus #que# ipsis seu eorum alteri (dg: de morte q Agne) post mortem 

Agnetis filie naturalis dicti quondam Thome Meelman successione 

hereditarie advolventur in duabus nonis partibus hereditarii census 

centum et sedecim librarum monete (dg: quem) solvendi hereditarie 

mediatim nativitatis Johannis baptiste et mediatim nativitatis Domini de 

quodam molendino venti sito in parrochia de Berlikem inter villam de 

Scijnle et inter locum dictum Middelrode ac de officio et jure molitionis 

eiusdem !necnon de epressione olei theutonice dicta den olijslach 

vicinorum villarum de Scijnle et de Berlikem predictarum atque de 

coactione theutonice dicta van den bedwange vicinorum villarum 

predictarum quas duas nonas partes dicti hereditarii census dictus 

quondam Thomas Meelman (dg: dicte Agneti) magistro Waltero Meelman 

phisico ad opus (dg: dicta Agnetis et) Mabelie et dicte Agnetis sororum 

puerorum naturalium dicti quondam Thome Meelman supportaverat prout in 

litteris dicebant contineri hereditarie supportaverunt Johanni filio 

dicti quondam Arnoldi Stamelart de Penu promittentes indivisi cum tutore 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum deponere. Testes Aa et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 327r 03 di 27-05-1404. 

Voornoemde Thomas van de Kelder en zijn zuster Mabelia, kvw Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, door wijlen voornoemde Arnoldus Stamelart verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Thomas Meelman, en de broers Henricus en 

Arnoldus Stamelart van Uden, kv voornoemde Mabelia, deden tbv Johannes zvw 

voornoemde Arnoldus Stamelart van de Kelder afstand van de helft van de 

tiende gnd die tiend te Rutte, in Deurne, waarvan de andere helft behoort 

aan hr Theodericus Rover ridder, en welke tiende in leen afhangt van de abt 

van Echternach. 

 

Dicti Thomas Mabelia et eius liberi ut supra super (dg: quadam decima 

dicta d) medietate decime dicte die tiend te Rutte site et consistentis 

in parrochia de Doerne et de qua decima reliqua medietas ad dominum 

Theodericum Rover militem spectat #et que decima a domino abbate 

Epternatensis dependet in feodum ut dicebant# atque super toto jure ad 

opus Johannis filii quondam Arnoldi Stamelart de Penu hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi cum tutore ut supra. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1183 f 327r 04 di 27-05-1404. 

Vooornoemde Thomas van de Kelder en zijn zuster Mabelia, kvw Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, door wijlen voornoemde Arnoldus Stamelart verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Aleijdis dvw Thomas Meelman, en de broers Henricus en 

Arnoldus Stamelart van Uden, kv voornoemde Mabelia, droegen over aan 

voornoemde Johannes zvw voornoemde Arnoldus Stamelart van de Kelder hun 

deel in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes die 

Groet van Geffen beloofd had aan Arnoldus Stamelart van de Kelder, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, deels akkerland 

en deels heide, in Geffen, op de heide aldaar, tussen erfgoed van de 

investiet van Geffen enerzijds en de gemene weg gnd den Ussenre Wech 

anderzijds, met een eind strekkend aan de steeg die loopt naar de plaats 

gnd Vinkel en met het andere eind aan erfgoederen gnd die Strepen behorend 

aan voornoemde Arnoldus Stamelart. 

 

Dicti quatuor ut supra totam partem et omne jus ipsis quovis modo 

competentes in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco quam Johannes die Groet de Geffen promisit se daturum et soluturum 

Arnoldo Stamelart de Penu hereditarie purificationis et in Busco 

traditurum ex pecia terre arabilis et pecia terre mericalis sitis in 

parrochia de Geffen supra mericam ibidem inter hereditatem investiti de 

Geffen ex uno et inter communem plateam dictam den Ussenre Wech ex alio 

tendentibus cum uno fine ad stegam tendentem versus locum dictum Vinckel 

et cum reliquo fine ad hereditates dictas die Strepen spectantes ad 

dictum Arnoldum Stamelart (dg: de Penu) prout in litteris hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni filio quondam Arnoldi Stamelart de Penu 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare et 

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

 

BP 1183 f 327r 05 di 27-05-1404. 

Walterus zv Theodericus Tolinc ev Elisabeth, Walterus zv Gerardus Wouters 

soen ev Katherina, en Petrus van Os ev Hilla, dvw Thomas zvw Adam van de 

Kerkhof van Roesmalen, en de broers Otto, Thomas en Adam, kvw Adam zvw 

voornoemde Thomas, verkochten aan Willelmus Hels zvw Willelmus Hels, tbv 

hem en zijn kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw 

Nijcholaus Scilder, 1/3 deel, dat aan wijlen voornoemde Thomas behoorde, in 

2 bunder beemd, in Rosmalen, op de plaats gnd Roemput. Voornoemde broers 

Otto, Thomas en Adam beloofden dat hun zuster Luijta dvw voornoemde Thomas 

nimmer rechten op dit 1/3 deel zal doen gelden. 

 

Walterus filius Theoderici Tolinc maritus et tutor legitimus Elisabeth 

sue uxoris Walterus filius Gerardi Wouters soen maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris et Petrus de Os maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris filiarum quondam Thome filii quondam Ade de Cijmitherio 

de Roesmalen Otto Thomas et Adam fratres liberi quondam Ade filii dicti 

quondam Thome unam terciam partem que ad dictum quondam Thomam spectare 

consueverat in duobus bonariis prati sitis in parrochia de Roesmalen 

supra locum dictum Roemput scilicet dividendo dicta duo bonaria prati in 

tres partes equales unam terciam partem de hiis hereditarie vendiderunt 

Willelmo Hels filio quondam Willelmi Hels ad opus sui et ad opus suorum 

liberorum ab eodem primodicto Willelmo et quondam Heijlwige sua uxore 

filia quondam Nijcholai Scilder pariter genitorum promittentes indivisi 

super habita et habenda ratam servare et obligationem (dg: ex p) ex parte 

eorum deponere (dg: testes) promiserunt insuper dicti Otto Thomas et Adam 

fratres indivisi super omnia quod ipsi Luijtam eorum sororem filiam dicti 

quondam Thome perpetue talem habebunt quod numquam presumet se jus habere 

in tercia parte duorum bonariorum prati supradicta. Testes Spiijrinc et 

Becker datum supra. 
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BP 1183 f 327r 06 di 27-05-1404. 

Vervolgens beloofde Johannes Tolinc zvw Anselmus Tolinc aan eerstgenoemde 

Willelmus en zijn kinderen garantie van voornoemd 1/3 deel en lasten af te 

handelen, uitgezonderd de waterlaten gnd weteringen. 

 

#(dg: notum sit)# Notum sit universis presentia visuris quod cum ita 

actum sit constitutus igitur Johannes Tolinc filius quondam Anselmi 

Tolinc promisit super omnia #habita et habenda# primodicto Willelmo et 

eius liberis (dg: ware) de dicta tercia parte duorum bonariorum prati 

warandiam et obligationem deponere exceptis aqueductibus dictis 

weteringen ad dictam terciam partem de jure spectantibus ut dicebat. 

Testes Spijrinc et Becker datum supra. 

 

1183 f.327v. 

 in profesto sacramenti: woensdag 28-05-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis maii die XXVIII: woensdag 28-05-1404. 

 in profesto Barnabe: dinsdag 10-06-1404. 

 

BP 1183 f 327v 01 di 27-05-1404. 

(dg: Johannes zvw Lambertus snijder). 

 

(dg: Johannes filius quondam Lamberti sartoris). 

 

BP 1183 f 327v 02 wo 28-05-1404. 

Arnoldus zvw Johannes die Prens van Vessem gaf uit aan zijn broer Hubertus 

zvw voornoemde Johannes Prens alle erfelijke goederen en erfgoederen, die 

aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Vessem; 

de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die wijlen voornoemde Johannes 

hieruit betaalde en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis die Prens #de Vessem# omnia et singula 

bona hereditaria ac hereditates quascumque sibi de morte quondam parentum 

suorum successione advolutas quocumque locorum infra parrochiam de Vessem 

situatas #ut dicebat# dedit ad hereditarium pactum Huberto suo fratri 

filio dicti quondam Johannis Prens pro (dg: oneribus) censibus quos 

dictus quondam Johannes ex premissis solvere consuevit et tenebatur 

dandis etc et pro hereditaria paccione trium modiorum siliginis. 

 

BP 1183 f 327v 03 wo 28-05-1404. 

Arnoldus zvw Johannes die Prens van Vessem gaf uit aan Johannes zv 

Theodericus van Zeelst snijder (1) alle erfelijke goederen, die aan hem 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder Vessem, (2) zijn 

deel in (2a) een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Vessem, die 

Ghisbertus gnd Ghiselken van Mol moet leveren aan voornoemde wijlen 

Johannes, gaande uit erfgoederen van voornoemde Ghiselkinus, in Vessem, 

(2b) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Roesel, die Margareta van 

Dommellen dvw Willelmus die Prens leverde aan wijlen voornoemde Johannes 

die Prens, gaande uit een huis en tuin, waarin voornoemde Margareta woont, 

in Roesel; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen die wijlen voornoemde 

Johannes die Prens hieruit betaalde en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, maat van Vessem, met Lichtmis in Vessem te leveren. Beide brieven 

overhandigen aan voornoemde Johannes zv Theodericus van Zeelst. 

 

Tradantur ambe littere dicto Johanni filio Theoderici de Zeelst. 

Arnoldus filius quondam Johannis die Prens de Vessem omnia et singula 

bona hereditaria sibi de morte quondam parentum suorum advoluta quocumque 

locorum infra parrochiam de Vessem consistentia sive sita atque totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditaria paccione novem 

lopinorum siliginis mensure de Vessem quam !Ghisbertus dictus Ghiselken 

de Mol prefato quondam Johanni solvere consuevit ex hereditatibus ipsius 
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Ghiselkini sitis in Vessem atque in hereditaria paccione !hereditaria 

paccione XV lopinorum siliginis mensure de Roesel quam Margareta de 

Dommellen filia quondam Willelmi die Prens antedicto quondam Johanni die 

Prens solvere consuevit (dg: s) ex domo et orto in quibus ipsa Margareta 

moratur sitis in Roesel ut dicebat (dg: here) dedit ad hereditarium 

pactum Johanni filio Theoderici de Zeelst sartori ab eodem hereditarie 

possidendas pro censibus quos dictus quondam Johannes #die Prens# ex 

premissis solvere consuevit et tenebatur dandis etc et pro hereditaria 

paccione trium modiorum siliginis mensure de Vessem danda sibi ab alio 

purificationis et in Vessem tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes Heijme et Spijerinc datum in profesto sacramenti. 

 

BP 1183 f 327v 04 wo 28-05-1404. 

Hubertus zv voornoemde Johannes Prens van Vessem vernaderde en de ander 

week en hij droeg over aan voornoemde Hubertus. De brief overhandigen aan 

voornoemde Johannes Dircs soen van Zeelst. 

 

Hubertus filius dicti Johannis Prens de Vessem prebuit et alter cessit et 

supportavit dicto Huberto promittens ratam servare. Testes datum supra. 

Tradetur dicto Johanni Dircs soen de Zeelst. 

 

BP 1183 f 327v 05 wo 28-05-1404. 

Hermannus Swertveger zv Arnoldus Cleijnael verkocht aan Walterus Delijen 

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

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin, in Oirschot, in de 

herdgang van den Kerkhoven, tussen Margareta wv Johannes Leijten enerzijds 

en wijlen hr Johannes Vrient priester anderzijds, (2) 1 bunder beemd, in 

Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Arnoldus Bac enerzijds en 

Danijel Stevens anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfcijns van 2 Hollandse gulden. 

 

Hermannus Swertveger filius Arnoldi Cleijnael hereditarie vendidit 

Waltero Delijen soen hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex domo et orto sitis in parrochia de Oerscot in pastoria van 

den Kerchove inter hereditatem Margarete relicte quondam Johannis Leijten 

ex uno et inter hereditatem domini quondam Johannis Vrient presbitri ex 

alio atque ex bonario prati sito in dicta parrochia in pastoria de 

Straten inter hereditatem Arnoldi Bac ex uno et inter hereditatem 

Danijelis Stevens ex alio ut dicebat promittens super omnia (dg: habita) 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditario censu duorum Hollant gulden exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes Rover et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 327v 06 wo 28-05-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, met 99 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van mr Godefridus van Rode 

en Ludekinus met den Ymen. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum proxime futurorum semper dicto 

spacio pendente cum (dg: centum) #XCIX# novis Gelre gulden vel valorem et 

cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni redempcionis ut in 

form. Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis maii die XXVIII hora 

vesperarum presentibus magistro Godefrido de Rode et Ludekino met den 

Ymen. 

 

BP 1183 f 327v 07 di 10-06-1404. 

Godefridus zvw Willelmus Posteel maande 3 achterstallige jaren van (1) een 
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b-erfcijns van 2 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, (2) een b-erfcijns 

van 2 oude schilden, met Sint-Jan te betalen, welke cijnzen aan wijlen 

voornoemde Willelmus waren verkocht door Willelmus Geroncs soen van Orthen, 

en welke cijnzen nu aan hem behoren. 

 

Godefridus filius quondam Willelmi Posteel hereditarium censum duorum 

aude scilde (dg: ac) solvendum hereditarie nativitatis Johannis et 

hereditarium censum duorum aude scilde solvendum hereditarie termino 

predicto venditos dicto quondam Willelmo a Willelmo Geroncs soen de 

Orthen quos census nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 

Aa et Spijerinc datum in profesto Barnabe. 

 

BP 1183 f 327v 08 wo 28-05-1404. 

Petrus Oir ev Katherina dvw Godefridus zvw Enghela Goden soen droeg over 

aan Henricus van Os zvw Theodericus van Os (1) een b-erfcijns van 4 pond 

geld, met Sint-Andreas—Apostel te leveren, gaande uit een hoeve, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, naast de windmolen gnd Creijtenmoelen, 

tussen Johannes van den Scoer enerzijds en de gemeint anderzijds, welke 

cijns wijlen voornoemde Godefridus gekocht had van Hermannus van den Ham, 

(2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel 

in Den Bosch te leveren, gaande uit het deel, dat aan Hermannus van den Ham 

en zijn vrouw Heijlwigis dvw {f.328r} Matheus der Alardijnnen soen gekomen 

is na overlijden van voornoemde Matheus, resp. aan hen zal komen na 

overlijden van Enghela wv voornoemde Matheus, in een hoeve, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Belver, welke pacht wijlen voornoemde Godefridus gekocht 

had van voornoemde Hermannus, (3) de helft, aan hem behorend, in een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Hilvarenbeek, die wijlen voornoemde 

Godefridus met Lichtmis in Hilvarenbeek beurde, gaande uit (3a) alle 

erfgoederen van wijlen voornoemde Godefridus, gelegen onder Hilvarenbeek, 

ter plaatse gnd Baesscot, (3b) een stuk land van wijlen voornoemde 

Godefridus, gnd die Hoernic, aldaar, tussen Willelmus van Aa enerzijds en 

Johannes zv Mathias anderzijds. 

 

Solvit. 

Petrus Oir maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Godefridi filii quondam Enghele Goden soen hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie Andree apostoli ex quodam manso 

sito in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel juxta molendinum 

venti dictum Creijtenmoelen inter hereditatem Johannis van den Scoer ex 

uno et inter communitatem ex alio atque ex attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum situatis quem censum dictus 

quondam Godefridus erga Hermannum van den Ham emendo acquisierat prout in 

litteris item hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendam ex tota 

parte et omni jure Hermanno van den Ham et Heijlwigi eius uxori filie 

quondam (dg: Mathije) 

 

1183 f.328r. 

 in profesto sacramenti: woensdag 28-05-1404. 

 quarta post sacramenti: woensdag 04-06-1404. 

 quarta post octavas pasche: woensdag 02-04-1404. 

 

BP 1183 f 328r 01 wo 28-05-1404. 

Mathei der Alardijnnen soen de morte eiusdem quondam Mathei successione 

advolutis et post mortem Enghele relicte eiusdem quondam Mathei 

successione advolvendis in quodam manso sito in parrochia de Oesterwijc 

ad locum dictum Belver atque in attinentiis eiusdem mansi singulis et 

universis quocumque locorum situatis quam paccionem dictus quondam 

Godefridus erga predictum Hermannum emendo acquisierat prout in litteris 

atque medetatem ad ipsum ut dicebat spectantem in hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Beke quam dictus quondam Godefridus 
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solvendam habuit hereditarie purificationis et in Beke tradendam ex 

omnibus et singulis hereditatibus dicti quondam Godefridi quocumque 

locorum infra parrochiam de Beke ad locum dictum Baesscot situatis atque 

ex pecia terre eiusdem quondam Godefridi dicta die Hoernic cum eius 

attinentiis singulis et universis sita ibidem inter hereditatem Willelmi 

de Aa ex uno et inter hereditatem Johannis filii Mathie ex alio prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico de Os filio quondam Theoderici 

de Os (dg: pro) cum litteris et jure promittens super omnnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

suorum coheredum deponere. Testes Rover et Spijerinc datum in profesto 

sacramenti. 

 

BP 1183 f 328r 02 wo 04-06-1404. 

Voornoemde Henricus van Os zvw Theodericus van Os droeg voornoemde cijns en 

pachten over aan voornoemde Petrus Oir, tbv hem en zijn voornoemde vrouw 

Katherina. Wie van voornoemde Petrus en Katherina het langst leeft zal 

geheel de cijns en pachten beuren; na overlijden van beiden gaan de cijns 

en pachten naar de naaste erfgenamen van voornoemde Katherina. Voornoemde 

Petrus beloofde aan voornoemde Henricus, tbv erfgenamen van voornoemde 

Katherina, voornoemde cijns en pachten niet te verkopen, te vervreemden of 

te bezwaren. Zou voornoemde Petrus overlijden zonder dat er wettig 

nageslacht in leven is door voornoemde Petrus bij voornoemde Katherina 

verwekt, dan kan voornoemde Katherina over de cijns en pachten naar eigen 

welgevallen beschikken. 

 

{Verticale haal in linker marge voor BP 1183 f 328r 02 en 03}. 

Solverunt ambo. Duplicetur. 

Dictus Henricus dictos censum et paccciones (dg: legitime) #hereditarie# 

supportavit dicto Petro Oir ad opus sui et ad opus dicte Katherine sue 

uxoris promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa conditione quod alter dictorum Petri et Katherine 

diutius vivens predictos censum et pacciones integraliter possidet ad 

eius vitam post decessum ipsorum amborum ad proximores heredes dicte 

Katherine devolvendos ut ipse Petrus recognovit promisit insuper dictus 

Petrus super omnia habita et habenda dicto Henrico ad opus heredum dicte 

Katherine quod ipse predictos censum et pacciones non vendet alienabit 

vel obligabit tali annexa conditione si dictus Petrus decesserit nulla 

prole legitima ab ipso et dicta Katherine pariter genita vel generanda 

superviva remanente quod tunc in hoc casu dicta Katherina de premissis 

poterit disponere ad eius beneplacitum. Testes Heijme et Becker datum 

quarta post sacramenti. 

 

BP 1183 f 328r 03 wo 04-06-1404. 

Een vidimus maken van 3 brieven, beginnend met “Godefridus zv Engella gnd 

Godens”, “Hermannus gnd van den Ham” en “Hermannus van den Ham ev etc” en 

voornoemde Petrus Oir beloofde de brieven over te dragen aan erfgenamen van 

zijn voornoemde vrouw Katherina. Zou het gebeuren dat voornoemde Katherina 

in leven is na overlijden van voornoemde Petrus, dan zal deze belofte aan 

voornoemde Katherina behoren en kan zij naar welgevallen over voornoemde 

goederen beschikken. 

 

Et fiet vidimus de 3 litteris quarum una incipit Godefridus filius 

Engelle (dg: v) dicte Godens altera Hermannus dictus van den Ham et 

tercia Hermannus van den Ham maritus etc et dictus Petrus Oir promisit 

super omnia tradere heredibus dicte Katherine sue uxoris si (dg: dicta 

Katherina) contingat dictam Katherinam vivere post decessum dicti Petri 

quod tunc dicta promissio pertinebit ad dictam Katherinam et dicta 

Katherina de predictis bonis poterit disponere ad eius beneplacitum. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 328r 04 wo 28-05-1404. 

Ludekinus zvw Lambertus van den Beke verkocht aan Ludekinus met den Ymen 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis in Zeelst te 

leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en stuk land gnd Hofacker, in 

Zeelst, naast de plaats gnd dat Muggenhoel, tussen Theodericus van den 

Valgaet enerzijds en de gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, 

tussen kvw Elijas die Custer enerzijds en Mathias szvw Marselius van den 

Horenvenne anderzijds, reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 8 

lopen rogge, maat van Oerle aan de h.geest in Oerle en een b-erfpacht van 3 

mud rogge, maat van Campinia, aan voornoemde koper. De brief overhandigen 

aan Jacobus metten Ymen. 

 

Tradetur Jacobo metten Ymen. 

Ludekinus filius quondam Lamberti van den Beke hereditarie vendidit 

Ludekino (dg: filio q) met den Ymen hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Oerle solvendam hereditarie purificationis et in 

(dg: Oer) parrochia de Zeelst tradendam ex domo et orto et pecia terre 

dicta Hofacker sita in parrochia de Zeelst (dg: int) juxta locum dictum 

dat Muggenhoel inter hereditatem Theoderici van den Valgaet ex uno et 

inter communem plateam ex alio atque ex pecia terre sita ibidem inter 

hereditatem liberorum quondam Elije die Custer ex uno et inter 

hereditatem (dg: c) Mathie generi quondam Marselii van den Horenvenne ex 

alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione octo lopinorum siliginis mensure de Oerle mense sancti spiritus 

in Oerle et hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure (dg: 

de) Campinie (dg: ex) dicto emptori exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes Rover et Spijerinc datum in profesto sacramenti. 

 

BP 1183 f 328r 05 wo 04-06-1404. 

Voornoemde Ludekinus met den Ymen droeg voornoemde pacht van 1 mud rogge 

over aan zijn broer Jacobus met den Ymen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Ludekinus met den Ymen dictam paccionem unius modii siliginis 

hereditarie supportavit Jacobo met den Ymen suo fratri (dg: j) cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem (dg: et im) ex parte sui deponere et suufficientem facere. 

Testes Walterus et Becker datum 4ta post sacramenti. 

 

BP 1183 f 328r 06 wo 28-05-1404. 

Henricus zvw Henricus van Uden de jongere droeg over aan Johannes Cnoep, 

tbv Nijcholaus zv Gerardus van Berkel, alle goederen van Gerardus van 

Berkel, die hij heeft of zal verkrijgen, aan eerstgenoemde Henricus 

gerechtelijk verkocht door Godefridus Ketellere. 

 

Henricus filius quondam Henrici de Uden junioris omnia bona Gerardi de 

Berkel ab eo ad presens habita et in posterum ab eo habenda et acquirenda 

vendita primodicto Henrico a Godefrido Ketellere per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni Cnoep ad opus Nijcholai filii Gerardi de Berkel cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dicbier et (dg: Beck) Aa datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1183 f 328r 07 wo 02-04-1404. 

Destijds hadden Gerardus van Berkel en Johannes Yoede zv Petrus beloofd aan 

Ludovicus Asinarius, tbv Anthonius van Monte Fija of tbv de houder van de 

brief, 20 oude Franse schilden op een zekere termijn te betalen. Andreas 

van Drodis verklaarde thans als houder van de brief dat alleen voornoemde 

Johannes geheel de som heeft betaald. 
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Notum sit universis quod cum Gerardus de Berkel et Johannes Yoede filius 

Petri promisissent Ludovico Asinario ad opus (dg: etc) Anthonii de Monte 

Fija #seu ad opus latoris litterarum inde confectarum# etc XX aureos 

denarios antiquos communiter aude scilde vocatos monete regis Francie ad 

certum terminum persolvendos prout in litteris constitutus igitur (dg: 

dictus) Andreas de Drodis tamquam lator dictarum litterarum palam 

recognovit quod dictus Johannes solus et integraliter persolvit sibi 

pecunie summam predictam. Testes Dicbier et Walterus datum quarta post 

octavas pasche. 

 

1183 f.328v. 

 in crastino sacramenti: vrijdag 30-05-1404. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 31-05-1404. 

 

BP 1183 f 328v 01 vr 30-05-1404. 

Katherina dvw Johannes Lijsscap droeg over aan Katherina wv Gerardus van de 

Doorn, tbv haar en Tielmannus, Gerardus, Beatrix, Mechtildis, Katherina en 

Hilla, kv voornoemde Katherina en wijlen Gerardus, 8 pond b-erfcijns, die 

aan eerstgenoemde Katherina toen ze weduwe was gekomen waren na overlijden 

van haar zuster Hilla wv Johannes van Beke, in een b-erfcijns van 26 pond 

geld, die Ghibo Hullinc beloofd had te betalen aan voornoemde Hilla wv 

Johannes van Beke en haar zoon Johannes, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit een hoeve in Rosmalen, naast de 

plaats gnd die Kattenbos, welke hoeve voornoemde Ghibo verkregen had van 

van voornoemde Hilla en haar zoon Johannes voor een b-erfcijns van 5 

schelling voornoemd geld aan de naburen aldaar en voor voornoemde 

b-erfcijns van 26 pond voornoemd geld. Voornoemde Katherina en haar 

kinderen moeten uit voornoemde 8 pond jaarlijks de hertogencijns van 3 oude 

groten betalen, die uit de hoeve gaat. 

 

Katherina filia quondam Johannis Lijsscap cum tutore octo libras 

hereditarii census sibi #in sede sue viduitatis# de morte quondam Hille 

sue sororis relicte quondam Johannis de Beke successione advolutas in 

hereditario censu XXVI librarum monete quem Ghibo Hullinc promiserat se 

daturum et soluturum dicte Hille relicte quondam Johannis de Beke et 

Johanni filio eiusdem Hille hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quodam manso et eius attinentiis sito in parrochia de Roesmalen 

juxta locum dictum die Cattenbossche quem mansum cum suis attinentiis 

#dictus Ghibo# pro hereditario censu quinque solidorum dicte monete 

vicinis ibidem annuatim exinde solvendis et pro predicto censu XXVI 

#librarum# monete predicte erga predictos Hillam et Johannem eius filium 

ad censum acquisierat (dg: ut d) prout in litteris hereditarie 

supportavit Katherine relicte quondam Gerardi de Spina ad opus sui et ad 

opus Tielmanni Gerardi Beatricis Mechtildis Katherine et Hille liberorum 

dictorum (dg: Gerardi et) Katherine et quondam Gerardi cum litteris et 

jure (dg: ?co) occacione promittens (dg: super) cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dictorum 

quondam Hille et Johannis (dg: s) et suorum heredum deponere tali annexa 

conditione quod dicta Katherina et eius liberi predicti (dg: dictum 

censum) solvent ex dictis octo libris annuatim domino duci tres grossos 

antiquos ex dicto (dg: censu) manso solvendos tali annexa conditione quod 

dicta Katherina relicta quondam Gerardi de Spina dictas octo libras 

integraliter possidebit ad eius vitam post eius decessum ad dictos eius 

liberos devolvendas. Testes Aa et Rover datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1183 f 328v 02 vr 30-05-1404. 

Henricus zvw mr Henricus van Dommellen timmerman droeg over aan zijn broer 

Jacobus zvw voornoemde mr Henricus, alle goederen, die aan eerstgenoemde 

Henricus gekomen wqren na overlijden van zijn voornoemde vader mr Henricus, 

resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Katherina wv 
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voornoemde mr Henricus. De koopsom is voldaan. 

 

Henricus filius (dg: na) quondam magistri Henrici de Dommellen 

carpentarii omnia et singula bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata sibi de morte quondam magistri Henrici sui patris predicti 

successione advoluta et post mortem Katherine sue matris relicte dicti 

quondam magistri Henrici successione advolvenda quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo suo 

fratri filio dicti quondam magistri Henrici promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et recognovit sibi de 

pretio fore satisfactum. Testes Spijerinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 328v 03 vr 30-05-1404. 

Johannes van de Dijk droeg over aan Hubertus van Ghemert zijn vruchtgebruik 

in 7/10 deel van ¼ deel van (1) een hoeve gnd het Goed ten Hoemborch, in 

Dinther, (2) 5 bunder beemd, bij de hoeve behorend, in Schijndel, over het 

water gnd die Aa, (3) 2 hoenderen, die Henricus Metten op voornoemde hoeve 

moet leveren. Hubertus zal Johannes schadeloos houden van alle cijnzen, die 

wijlen Arnoldus Heijme uit het voornoemde beurde. Hubertus zal uit 

voornoemd ¼ deel aan de hertog 18 peningen betalen in het geld waarin die 

penningen betaald moeten worden, en aan de heer van Helmond jaarlijks 

leveren of betalen 3 hoenderen, 13 penningen, 3 lopen rogge en 1½ lopen 

gerst. En Hubertus zal uit voornoemd ¼ deel voor voornoemde heer van 

Helmond jaarlijks 1½ dag hooien. Hubertus zal uit het ¼ deel aan de heer 

van Heeswijk jaarlijks 2½ hoen leveren en 18 penningen betalen en aan 

Aleijdis Wolfarts 15 penningen. 

 

Duplicetur. 

Johannes de Aggere usufructum sibi competentem in septem (dg: decimis) 

#partibus de decem# partibus unius quarte partis cuiusdam mansi cum 

universis eius attinentiis dicti tGoet ten Hoemborch siti in parrochia de 

Dijnther atque in septem #{linker marge:} partibus de# #decem# (dg: 

decimis) partibus unius quarte !parte partis quinque bonariorum prati ad 

dictum mansum spectantium sitorum in parrochia de Scijnle ultra aquam 

dictam die Aa atque in septem partibus de decem partibus unius quarte 

(dg: partis) partis duorum pullorum quos Henricus Metten supra predictum 

mansum solvere tenetur ut dicebat legitime supportavit Huberto de Ghemert 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa conditione quod dictus Hubertus dictum Johannem 

indempnem servabit ab omnibus censibus quos Arnoldus quondam Heijme ex 

premissis habuit solvendos item quod dictus Hubertus (dg: dictum Johannem 

indempnem servabit a censu domini ducis et a censu d) solvet domino duci 

ex dicta quarta parte XVIII denarios in tali moneta qua domino duci sunt 

solvendi atque domino (dg: duci) de Helmont annuatim #tres pullos et (dg: 

X) tredecim denarios# tres lopinos siliginis et unum et dimidium lopinos 

(dg: siliginis) ordei atque ipse Hubertus satisfaciet dicto domino de 

Helmont ex dicta quarta parte de metendo sibi per unum et dimidium dies 

item quod dictus Hubertus solvet #ex dicta quarta parte# domino de 

Hezewijc duos et dimidium pullos et XVIII denarios item Aleijdi Wolfarts 

XV denarios sic quod dicto Johanni dampna exinde non eveniant ut ipse 

Hubertus super omnia promisit Johanni predicto. Testes (dg: datum supra) 

Walterus et Heijm datum in crastino sacramenti. 

 

BP 1183 f 328v 04 vr 30-05-1404. 

Johannes van Dijnther verkocht voornoemde 7 delen over aan voornoemde 

Hubertus, met voornoemde lasten. 

 

Johannes de (dg: -r) Dijnther predictas septem partes hereditarie 

vendidit Huberto predicto promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et (dg: obligationem dep) questionem proximitatis et aliam 

obligationem deponere exceptis oneribus omnibus predictis. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1183 f 328v 05 za 31-05-1404. 

Arnoldus van Dijnther verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Dijnther prebuit et reportavit. Testes Spijrinc et Becker 

datum sabbato post sacramenti. 

 

1183 f.329r. 

 sabbato post sacramenti: zaterdag 31-05-1404. 

 

BP 1183 f 329r 01 za 31-05-1404. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert gaf uit aan Arnoldus zvw Johannes Spijrinc 

van Dijther (1) een stuk land, gnd die Hoeve, in Dinther, tussen wijlen 

voornoemde Johannes Spijrinc van Dijnther enerzijds en Johannes van 

Dordrecht anderzijds, (2) een aangelegen stuk beemd, gnd dat Sceperiken, 

naast Henricus van Weirt, zoals deze stukken behoorden aan de goederen gnd 

ten Haemborch, in Dinther; de uitgifte geschiedde voor (a) 1½ oude groot en 

2½ hoen aan de heer van Heeswijk, en thans voor (b) een n-erfcijns van 8 

pond 8 schellingen geld aan erfg vw Arnoldus Heijme. 

 

Dictus Hubertus peciam terre dictam die Hoeve sitam in parrochia de 

Dijnther inter hereditatem (dg: Arnoldi) #quondam Johannis Spijrinc# de 

Dijnther ex uno et hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio atque peciam 

prati sibi adiacentem atque peciam terre dictam dat (dg: Esp) Sceperiken 

(dg: inter hereditatem) juxta hereditatem Henrici de Weirt prout (dg: id) 

ibidem site sunt et ad bona dicta ten Haemborch (dg: spectare 

consueverunt) sita in parrochia de Dijnther spectare consueverunt ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo filio dicti quondam Johannis 

Spijrinc de Dijther ab eodem hereditarie possidendas pro uno et dimidio 

antiquis grossis (dg: domino fundi de Hezewijc) et duobus et dimidio 

pullis domino de Hezewijc dandis etc atque pro hereditario (dg: s) censu 

octo librarum et octo solidorum monete heredibus quondam Arnoldi Heijme 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Heijme et Spijrinc datum (dg: sb) 

sabbato post sacramenti. 

 

BP 1183 f 329r 02 za 31-05-1404. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Hubertus 72 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Huberto LXXII novos Gelre 

gulden seu valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 329r 03 za 31-05-1404. 

Voornoemde Hubertus van Ghemert gaf uit aan Johannes die Moelner van 

Kilsdonc 2 bunder beemd, uit 5 bunder beemd in Schijndel, gnd die Vorste 

Haemborchsche Buenre, tussen een gemene weg enerzijds en erfg vw Johannes 

Otten soen, Yda Bijls, Johannes die Jongher en zijn broer Theodericus 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Hubertus en met het 

andere eind aan het water gnd die Aa, zoals deze 2 bunder behoorden aan de 

goederen gnd ten Haemborch; de uitgifte geschiedde voor 1½ oude groot aan 

de hertog en thans voor een n-erfcijns van 5 pond geld, met Lichtmis te 

betalen. Voornoemde Hubertus behoudt hierover recht van weg vanaf de 

bunders gnd die Haemborsche Buenre die daar liggen. 

 

Dictus Hubertus duo bonaria prati de quinque bonariis prati sitis in 

parrochia de (dg: Dijnther) Scijnle (dg: inter) dicta! die Vorste 

Ha#e#mborchsche Buenre inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et 

hereditatem heredum quondam Johannis Otten soen et Yde Bijls et Johannis 

die Jongher et Theoderici sui fratris ex alio tendentia #cum uno fine# ad 
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hereditatem dicti Huberti et cum reliquo fine ad aquam dictam die Aa 

prout ibidem sita sunt et ad bona dicta ten Haemborch spectare 

consueverunt ut dicebat dedit ad hereditarium (dg: pac) censum Johanni 

die Moelner de Kilsdonc ab eodem possidenda pro uno et dimidio antiquis 

grossis domino duci dandis etc et pro hereditario censu quinque librarum 

monete dando sibi ab alio purificationis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere salvo quod #dictus Hubertus# 

per predicta duo bonaria semper poterit #et debet# viari a bonariis 

dictis communiter die Haemborsche Buenre vocatis ibidem situatis et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 329r 04 za 31-05-1404. 

Aleijdis dvw Johannes van den Horst wv Henricus van Bucstel nzvw hr 

Henricus van Bucstel ridder droeg over aan Johannes en Heijlwigis, kv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus, en Paulus Goidewert ev Elizabeth dv 

voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus, haar vruchtgebruik in een huis, erf 

en tuin, in Gansoijen, tussen kvw Johannes Sleijpe richting het zuiden en 

Heijlwigis van Dusel richting het noorden, strekkend vanaf de gemene weg 

tot aan hr Willelmus van Bucstel ridder. 

 

Aleijdis filia quondam Johannis van den Horst relicta quondam Henrici de 

Bucstel filii naturalis domini quondam Henrici de Bucstel #{in marges:} 

cum tutore# militis usufructum !competentem in domo area et orto sitis in 

Gansoijen inter hereditatem liberorum quondam Johannis Sleijpe versus 

meridiem et hereditatem (dg: Henrici) Heijlwigis de Dusel versus 

septentrio-(dg: nalis)-#nem# tendentibus a communi platea usque (dg: ad 

fossatum spect ad hereditatem spectantem) ad hereditatem domini Willelmi 

de Bucstel militis ut dicebat legitime supportavit Johanni et Heijlwigi 

(dg: s) liberis dictorum Aleijdis et quondam Henrici atque Paulo 

Goidewert tamquam marito et tutori legitimo Elizabeth sue uxoris filie 

dictorum Aleijdis et quondam Henrici (dg: ad opus eorum et ad opus) 

promittens cum tutore super omnnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Spijrinc et Becker datum sabbatom post sacramenti. 

 

BP 1183 f 329r 05 za 31-05-1404. 

Johannes die Moelner van Kilsdonc beloofde aan Hubertus van Gemert 25½ 

Hollandse gulden van graaf Willelmus of de waarde en 2½ pond paijment met 

Lichtmis aanstaande te betalen (ma 02-02-1405). 

 

Johannes die Moelner de Kilsdonc promisit super omnia Huberto de Gemert 

(dg: XXV et) XXV et dimidium Hollant gulden comitis Willelmi seu valorem 

et duas et dimidiam libras pagamenti ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijme et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 329r 06 za 31-05-1404. 

De gezusters Margareta, Gertrudis en Yda, wettige dvw Johannes Kather, en 

Lambertus Kannart ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes Kather droegen over 

aan Gerardus zvw Walterus zvw Johannes Belen soen een b-erfpacht van 1 mud 

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

erfgoederen, die aan Nijcholaus zvw Henricus Wauthems soen van Lijeshout 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, gelegen 

onder Gerwen, welke pacht aan Johannes Kather was verkocht door voornoemde 

Nijcholaus. 

 

Solvit. 

Margareta Gertrudis et Yda sorores filie legitime quondam Johannis Kather 

#cum tutore# et Lambertus Kannart maritus et tutor Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis Kather hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex omnibus et singulis hereditatibus que Nijcholao filio 

quondam Henrici Wauthems soen de Lijeshout de morte quondam Henrici sui 
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patris predicti successione advolute fuerant quocumque locorum infra 

parrochiam de Gherwen situatis venditam (dg: d) Johanni Kather a 

Nijcholao predicto prout in litteris hereditarie supportaverunt Gerardo 

filio quondam Walteri (dg: dicti Jan) filii quondam Johannis Belen soen 

(dg: d) cum litteris et jure promittentes indivisi cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex !eorum et dicti quondam Johannis Kather 

deponere. Testes Coptiten et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 329r 07 za 31-05-1404. 

Voornoemde Gerardus zvw Walterus beloofde aan voornoemde Lambertus Kannart 

40 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden 

gerekend of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Dictus Gerardus filius quondam Walteri promisit super omnia dicto 

Lamberto Kannart XL novos Gelre gulden scilicet IX boddrager seu XIII 

grossos Flandrenses pro quolibet gulden computato #seu valorem# ad pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 329r 08 za 31-05-1404. 

Johannes van Heze zvw Willelmus Hals van Heze en Johannes zvw Gerardus 

Willems soen van Heze droegen over aan Jutta van Geffen begijn een 

b-erfpacht van 7½ lopen rogge, Bossche maat, die wijlen eerstgenoemde 

Willelmus met Lichtmis beurde, gaande uit erfgoederen, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd op het Sant, tussen erfgoed behorend aan 

de kerk van Rosmalen enerzijds en Heijlwigis wv Marcelius Goebels soen 

anderzijds, de tuin en de gebouwen op voornoemde erfgoederen, welke 

erfgoederen Gobelinus gnd Goebel van Heze in pacht verkregen had van wijlen 

voornoemde Willelmus, en welke pacht aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Willelmus. 

 

Johannes #de Heze# filius quondam Willelmi Hals de Heze (dg: hereditariam 

paccionem sep) et Johannes filius quondam Gerardi Willems soen de Heze 

hereditariam paccionem septem et dimidii (dg: modiorum) #lopinorum# 

siliginis mensure de Busco quam primodictus quondam Willelmus solvendam 

habere! purificationis ex quibusdam hereditatibus sitis in #parrochia de 

Roesmalen in loco dicto Heze# !Heze ad locum dictum opt Sant #inter 

hereditatem spectantem ad ecclesiam de Roesmalen ex uno et Heijlwigis 

relicte quondam Marcelii Goebels soen ex alio# et ex orto et ex edificiis 

supra predictas hereditates consistentibus quas hereditates Gobelinus 

dictus Goebel de Heze erga dictum quondam Willelmum ad pactum acquisierat 

(dg: prout in ut dicebat) et quam paccionem sibi de morte dicti quondam 

Willelmi successione advolutam !dicebant hereditarie supportaverunt Jutte 

de Geffen beghine promittentes indivisi super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Willelmi et 

quorumcumque suorum heredum deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 329r 09 ma 02-06-1404. 

Johannes van Heze zvw Willelmus Hals van Heze en Johannes zvw Gerardus zvw 

voornoemde Willelmus droegen over aan Jutta van Geffen begijn dvw Petrus 

Jutten soen een b-erfpacht van 7½ lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit erfgoederen in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, ter 

plaatse gnd op het Sant, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Rosmalen 

enerzijds en Heijlwigis wv Marcelius gnd Ceel Goebels soen anderzijds, 

welke erfgoederen Gobelinus gnd Goebel van Heze in pacht verkregen had van 

wijlen voornoemde Willelmus, {f.329v} en welke pacht aan hen gekomen was na 

overlijden van voornoemde Willelmus. 

 

Johannes de Heze filius quondam Willelmi Hals de Heze et Johannes filius 

quondam Gerardi filii dicti quondam Willelmi hereditariam paccionem (dg: 

sex) septem et dimidii lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus sitis in parrochia 
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de Roesmalen ad locum dictum Heze in loco dicto opt Sant inter 

hereditatem spectanten ad ecclesiam de Roesmalen ex uno et hereditatem 

Heijlwigis relicte quondam Marcelii dicti (dg: Seel) Ceel Goebels soen ex 

alio quas hereditates Gobelinus dictus Goebel de Heze erga dictum quondam 

Willelmum ad pactum acquisierat 

 

1183 f.329v. 

 secunda post sacramenti: maandag 02-06-1404. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 03-06-1404. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

 

BP 1183 f 329v 01 ma 02-06-1404. 

ut dicebant et quam paccionem sibi de morte dicti quondam Willelmi 

successione advolutam esse dicebant hereditarrie supportaverunt Jutte de 

Geffen #beghine# filie quondam Petri Jutten soen promittentes indivisi 

super (dg: omnia) habita et habenda (dg: w) ratam servare et obligationem 

ex !ex parte eorum et dicti quondam Willelmi et suorum deponere. Testes 

Coptiten et Spijrinc datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1183 f 329v 02 ma 02-06-1404. 

Nijcholaus, Theodericus en Jutta, kvw Petrus Jutten soen, Johannes 

Wijnkelman ev Mechtildis, en Wolpardus Stevens soen ev Elizabeth, dvw 

voornoemde Petrus Jutten soen, droegen over aan Johannes van Heze zvw 

Willelmus Hals van Heze, Ambrosius gnd Broes zvw Johannes Gertruden soen, 

Gerongius zvw Gerongius van Heze en Henricuz zv Johannes van Geffen een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, die wijlen voornoemde Petrus 

met Lichtmis beurde, gaande uit erfgoederen in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, ter plaatse gnd op het Sant, tussen erfgoed behorend aan de kerk van 

Rosmalen enerzijds en Heijlwigis wv Marcelius gnd Goebels soen anderzijds. 

De brief overhandigen aan Johannes van Heze. 

 

Solvit. 

Nijcholaus (dg: filius quondam Petri) Theodericus et Jutta eorum soror 

liberi quondam Petri Jutten soen cum tutore Johannes Wijnkelman maritus 

et tutor Mechtildis sue uxoris et !Wolpardus Stevens soen maritus et 

tutor Elizabeth sue uxoris filiarum dicti quondam Petri Jutten soen 

hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis mensure de Busco (dg: 

solvendam hereditarie purificationis) quam dictus quondam Petrus 

solvendam habuit hereditarie purificationis ex quibusdam hereditatibus 

sitis in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Heze in loco dicto opt 

Sant inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Roesmalen ex uno et 

hereditatem Heijlwigis relicte quondam Marcelii dicti (dg: Ceel) Goebels 

soen ex alio ut dicebant hereditarie supportaverunt Johanni de Heze filio 

quondam Willelmi Hals de Heze et Ambrosio dicto Broes filio quondam 

Johannis Gertruden soen (dg: promittentes indivisi cum tutore super omnia 

ratam servare) Gerongio filio quondam Gerongii de Heze et Henrico filio 

Johannis de Geffen promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Petri eorum 

patris deponere. Testes datum supra. Tradetur littera Johanni de Heze. 

 

BP 1183 f 329v 03 di 03-06-1404. 

Godefridus zvw Akarinus gnd Krijn Moijarts verkocht aan Mathijas zv Petrus 

Ruijters alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Akarinus, gelegen onder Mirefelt. 

 

Godefridus filius quondam Akarini dicti Krijn Moijarts omnes et singulas 

hereditates sibi de morte dicti quondam Akarini sui patris successione 

advolutas quocumque locorum infra parrochiam de Mirefelt sitis ut dicebat 

hereditarie vendidit Mathije filio Petri (dg: Sluij) Ruijters promittens 

super habita et habenda warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 



Bosch’ Protocol jaar 1404 06. 21 

Testes Spirinc et Becker datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1183 f 329v 04 di 03-06-1404. 

Destijds had de rechter in Den Bosch, op verzoek van erfgenamen van wijlen 

Petrus van Erpe en zijn vrouw Hilla, goederen verdeeld die voornoemde 

Petrus en Hilla hadden nagelaten. De goederen gnd ten Loe, in Erp, en 2/3 

deel van een beemd gnd die Sluijsbeemt, in Erp, naast de sluis aldaar, 

waren ten deel gevallen aan Leonius zvw voornoemde Petrus en Hilla en aan 

Hubertus gnd die Ghoubordinghen. Voornoemde Leonius, zvw voornoemde Petrus 

van Erpe en Hilla, beloofde thans aan Theodericus zv Johannes van Dijnther 

en Willelmus van Nuwelant, tbv hen en Aleijdis dv voornoemde Johannes van 

Dijnther, voortaan uit het voornoemde dat aan hem en voornoemde Hubertus 

ten deel was gevallen een cijns van 5 pond te betalen. 

 

Notum sit universis quod cum judex in Busco ad requestam aliquorum 

heredum quondam Petri de Erpe et Hille sue uxoris divisisset quedam bona 

que dicti quondam Petrus et Hilla in eorum morte post !reliquerunt et !et 

mediante eadem divisione bona dicta communiter ten Loe sita in parrochia 

de Erpe cum attinentiis eorundem bonorum singulis et universis atque due 

partes unius prati dicti communiter die Sluijsbeemt siti in dicta 

parrochia de Erpe juxta sluijsam ibidem scilicet dividendo (dg: d) 

predictum pratum in tres partes equales due partes de dictis tribus 

partibus predicti prati Leonio filio dictorum quondam Petri et Hille 

atque Huberto (dg: de Go) dicto die Ghoubordinghen cessissent in partem 

prout in litteris constititus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 

Leonius filius dictorum quondam Petri de Erpe et Hille et promisit super 

omnia (dg: W) Theoderico filio Johannis de Dijnther (dg: ab) atque 

Willelmo de Nuwelant ad opus eorum et ad opus Aleijdis filie dicti 

Johannis de Dijnther quod ipse Leonius ex premissis sibi et dicto Huberto 

in partem cessis nunc deinceps et perpetue solvet hereditarium censum 

quinque librarum. 

 

BP 1183 f 329v 05 do 24-07-1404. 

Leonius van Erpe zvw Petrus van Erpe beloofde aan Willelmus van Nuwelant en 

Theoderica dv Johannes van Dijnther, tbv hen en Aleijdis dv voornoemde 

Johannes van Dijnther, vanaf nu te betalen (1) de helft van 1/3 deel van 

een b-erfcijns van 30 pond geld, een helft te betalen met Lichtmis en de 

andere helft met Sint-Jacobus, welke cijns Petrus zvw Johannes zv Lucas en 

Margareta dvw Johannes Aijkini verkocht hadden aan Jutta dvw Jacobus 

Coptiten, te weten de helft van het derde deel welk derde deel wijlen 

voornoemde Petrus van Erpe moet betalen, (2) een lijfpacht van 1 mud rogge, 

op het leven van Elizabeth ndvw voornoemde Petrus van Erpe, welke pacht 

voornoemde Leonius en wijlen Hubertus van Goubordingen aan haar moesten 

leveren, (3) de helft van 5 pond en 5 groten voornoemd geld b-erfcijns, 

welke cijns wijlen voornoemde Petrus moest betalen aan een altaar in Uden. 

 

(dg: Heonius) Leonius de Erpe filius quondam Petri de Erpe promisit super 

omnia Willelmo de Nuwelant et Theoderice filie (dg: legitime {puntjes 

eronder}) Johannis de Dijnther ad opus eorum et ad opus Aleijdis filie 

dicti Johannis de Dijnther quod ipse medietatem (dg: here) tercie partis 

hereditarii census XXX librarum monete solvendi hereditarie (dg: 

purificationis) mediatim purificationis et mediatim Jacobi quem censum 

(dg: dictus) Petrus filius quondam Johannis filii Luce et Margareta filia 

quondam Johannis Aijkini vendiderant Jutte filie quondam Jacobi Coptiten 

(dg: quam terciam partem) scilicet #medietatem# illius tercie partis quam 

#terciam partem# dictus quondam Petrus de Erpe solvere tene-(dg: ba)-tur 

#+ {hier BP 1183 f 329v 06 invoegen}# ut dicebat exnunc deinceps taliter 

dabit et solvet quod nec dictis Willelmo Theoderice et Aleijdi nec ad et 

supra eorum bona dampna exinde eveniant in futurum. Testes Walterus et 

Spijerinc datum in vigilia Jacobi. 
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BP 1183 f 329v 06 do 24-07-1404. 

{invoegen in BP 1183 f 329v 05} +. 

atque vitalem pensionem unius modii siliginis solvendam ad vitam 

Elizabeth filie naturalis dicti quondam Petri de Erpe quam pensionem 

dictus Leonius et Hubertus quondam de Goubordingen dicte Elizabeth 

solvere tenebantur atque medietatem quinque librarum et quinque grossorum 

dicte monete hereditarii census quem censum dictus quondam Petrus cuidam 

altari sito in Uden solvere tenebatur annuatim. 

 

BP 1183 f 329v 07 do 24-07-1404. 

(dg: voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Leonius en Theoderica, 

tbv hen en voornoemde Aleijdis, dat hij). 

 

(dg: dictus Willelmus promisit super omnia dictis Leonio et Theoderice ad 

opus eorum et ad opus dicte Aleijdis quod ipse). 

 

BP 1183 f 329v 08 do 24-07-1404. 

Voornoemde Leonius beloofde aan voornoemde Willelmus en Theoderica, tbv hen 

en voornoemde Aleijdis, hen schadeloos te houden van (1) de helft van een 

lijfrente van 5 oude schilden, die wijlen voornoemde Petrus moest betalen 

aan jkvr Elizabeth kloosterlinge van Bijnderen dvw Johannes Aijkini, (2) de 

helft van een lijfrente van 4 pond voornoemd geld, die wijlen voornoemde 

Petrus moest betalen aan Margareta ndvw Arnoldus Aijkini. 

 

Insuper dictus Leonius promisit super omnia dictis Willelmo et Theoderice 

ad opus eorum et ad opus dicte Aleijdis quod ipsi eosdem Willelmum 

Theodericam et Aleijdem a medietate vitalis pensionis quinque aude scilde 

quam dictus quondam Petrus solvere tenebatur domicelle Elizabeth moniali 

de Bijnderen filie (dg: dicti) quondam Johannis Aijkini ad eius vitam 

atque a medietate vitalis pensionis quatuor librarum dicte monete quam 

dictus quondam Petrus solvere tenebatur Margarete filie naturali dicti 

quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# Aijkini ut dicebat indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.330r. 

 secunda post sacramenti: maandag 02-06-1404. 

 tercia post sacramenti: dinsdag 03-06-1404. 

 

BP 1183 f 330r 01 do 24-07-1404. 

Vooornoemde Willelmus van Nuwelant beloofde de helft van voornoemd 1/3 deel 

van voornoemde cijns van 30 pond vanaf nu te betalen, dat voornoemde 

Leonius, Theoderica en Aleijdis daarvan geen schade ondervinden. 

 

Dictus Willelmus de Nuwelant promisit super omnia quod ipse medietatem 

(dg: tercii) dicte tercie partis dicti census XXX librarum exnunc 

deinceps taliter dabit et solvet quod nec dictis Leonio Theoderice et 

Aleijdi nec ad et supra eorum bona dampna exinde eveniant in futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330r 02 do 24-07-1404. 

Voornoemde Theoderica beloofde aan voornoemde Willelmus en Leonius dat zij 

vanaf nu de helft zal betalen van voornoemde cijns van 5 pond en 5 groten, 

en hen schadeloos te houden van de helft van voornoemde lijfrente van 5 

oude schilden en van de helft van de lijfrente van 4 pond. 

 

Dicta Theoderica cum tutore promisit super omnia dictis Willelmo et 

Leonio quod ipsa medietatem dicti census quinque lbrarum et quinque 

grossorum taliter dabit et solvet quod nec dictis Willelmo et Leonio nec 

ad et supra eorum bona dampna exinde eveniant et quod ipsa eosdem 

Willelmum et Leonium a medietate dicte vitalis pensionis quinque aude 

scilde et a medietate dicte vitalis pensionis quatuor librarum indempnes 
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servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330r 03 ma 02-06-1404. 

Hr Egidius kanunnik van Encuria? zvw hr Godefridus van Os ridder droeg over 

aan Leonius van Erpe zvw Godefridus de helft van het veer voor Herworden, 

welke helft aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer hr Johannes 

investiet van Braes zvw voornoemde hr Godefridus. 

 

Dominus Egidius (dg: s) canonicus (dg: de) Encuriensis filius quondam 

domini Godefridi de Os militis medietatem vecture dicte veer site ante 

Herworden cum suis jure et attinentiis quam medietatem dictus dominus 

Egidius sibi de morte quondam domini Johannis investiti olim (dg: Ba) 

#de# Braes (dg: filii dicti quondam) sui fratris filii dicti quondam 

domini Godefridi successione advolutam esse dicebat hereditarie 

supportavit Leonio de Erpe filio quondam Godefridi promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti sui fratris deponere. 

Testes Coptiten et Spijrinc datum secunda post sacramenti. 

 

BP 1183 f 330r 04 ma 02-06-1404. 

Johannes Molle zv Gerardus en Bernardus Witmeri beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 10 oude Franse groten met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-

10-1404; 28+31+31+30+1= 121 dgn) te betalen op straffe van 1. 

 

Johannes Molle filius Gerardi et Bernardus Witmeri promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus etc decem aud grossos Francie ad 

Remigii proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330r 05 di 03-06-1404. 

Theodericus die Leeuwe zvw Herbertus Poeldonc verkocht aan Arnoldus zvw 

Hermannus Drinchellinc een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan 

te betalen, gaande uit ¼ deel van een huis en erf van wijlen Gerardus van 

Hees smid, nu aan voornoemde verkoper behorend, in Den Boosch, aan het eind 

van de Hinthamerstraat, tussen de gemene stroom aldaar enerzijds en erfgoed 

van Johannes van Gheldorp anderzijds, welk ¼ deel van het huis en erf voor 

21 voet lang is, belast met ¼ deel van de hertogencijns en ¼ deel van een 

b-erfcijns van 25 schelling geld, die uit geheel het huis en erf gaan, en 

met een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, gaande uit voornoemd ¼ 

deel van het huis en erf. 

 

Theodericus die Leeuwe filius quondam Herberti Poeldonc hereditarie 

vendidit Arnoldo filio quondam Hermanni Drinchellinc hereditarium censum 

XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex quarta 

parte cuiusdam domus et aree quondam Gerardi de Hees fabri nunc ad dictum 

venditorem spectantis sita in Busco ad finem vici Hijnthamensis inter 

communem aquam ibidem currentem ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Gheldorp ex alio et que quarta pars dicte domus et aree continet in 

longitudine XXI pedatas ante ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et (dg: ol) aliam !deponere excepta quarta parte census 

domini ducis et quatra parte hereditarii census viginti quinque solidorum 

monete ex dicta integra domo et area necnon hereditario censu viginti 

solidorum dicte monete ex primodicta quarta parte domus et aree annuatim 

prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes (dg: 

de) Spijrinc et Becker datum 3a post sacramenti. 

 

BP 1183 f 330r 06 di 03-06-1404. 

Johannes van den Lanckelaer van Ghestel en zijn zoon Rutgerus verkochten 

aan Margareta dvw Johannes Gorter wv Jacobus van Campen een n-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 

(1) goederen gnd Lanckelaer, in Schijndel, (2) een heidekamp, in Schijndel, 

tussen Johannes van ?Ninghen enerzijds en een gemene weg anderzijds, reeds 

belast met een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Ghibo gnd Wert daaruit 



Bosch’ Protocol jaar 1404 06. 24 

beurt, een b-erfpacht van 1 lopen rogge aan de kerk van Gestel bij Herlaer 

en een b-erfpacht van 1 mud rogge, die voornoemde Margareta eruit beurt. 

 

Johannes van den Lanckelaer de Ghestel et Rutgerus eius filius 

hereditarie vendiderunt Margarete (dg: relicte) #filie# quondam (dg: 

Johannis Jacobi) Johannis Gorter relicte quondam Jacobi de Campen 

hereditariam pacccionem (dg: unius) #dimidii# modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Buscoducis tradendam 

ex bonis dictis Lanckelaer sitis in parrochia de Scijnle et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis atque ex quodam campo mericali sito in dicta 

parrochia inter hereditatem Johannis de ?Ninghen ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebant promittentes indivisi super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu (dg: 

du) XL solidorum monete quem Ghibo dictus Wert annuatim exinde solvendum 

habet atque hereditaria paccione unius lopini siliginis ecclesie de 

Ghestel prope Herlaer et hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure !quam dicta Margareta exinde solvendam habet (dg: et) ut dicebat 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330r 07 wo 04-06-1404. 

Matheus Quappe en zijn broer Johannes, kvw Franco gnd Nollekens, verkochten 

aan Johannes van Scijnle zvw Gerardus Witmeri een b-erfcijns van 40 

schelling, met Kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land en aanliggende 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, ter plaatse gnd Bobbenhoeve, 

tussen Henricus Luijten soen enerzijds en kv Belija van den Hoernic 

anderzijds, welke cijns wijlen Arnoldus Nolleken Gheroncs gekocht had van 

Gerardus Cop zvw Rodolphus bakker, en welke cijns aan voornoemde broers 

gekomen was na overlijden van voornoemde Arnoldus Nolleken. {f.330v} Na 

overlijden van voornoemde Johannes van Scijnle gaat de cijns naar Gerardus 

en Lana, kv voornoemde Johannes van Scijnle, door hem verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw Heijmannus Claes soen, en naar niemand anders. 

 

Matheus Quappe et Johannes eius frater liberi quondam Franconis dicti 

Nollekens hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Domini ex pecia terre et prato sibi adiacente sitis in 

parrochia de Scijnle in loco dicto Eirde ad locum dictum Bobbenhoeve 

inter hereditatem Henrici Luijten soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Lij) liberorum Belije van den Hoernic ex alio quem censum Arnoldus 

quondam Nolleken Gheroncs erga Gerardum Cop filium quondam Rodolphi 

pistoris emendo acquisierat prout in litteris quem censum dicti fratres 

eis de morte dicti quondam Arnoldi Nolleken successione advolutum esse 

(dg: et eis) et nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni de Scijnle filio quondam Gerardi Witmeri supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure 

 

1183 f.330v. 

 quarta post sacramenti: woensdag 04-06-1404. 

 in octavis sacramenti: donderdag 05-06-1404. 

 

BP 1183 f 330v 01 wo 04-06-1404. 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte eorum et dicti quondam Arnoldi Nolleken et suorum 

heredum deponere tali annexa conditione quod dictus census post decessum 

dicti Johannis de Scijnle (dg: devolvetur) ad Gerardum et Lanam liberos 

dicti Johannis de Scijnle ab eo et quondam Elizabeth eius uxore filia 

quondam (dg: Hij) Heijmanni Claes soen #pariter genitos# et ad neminem 

alium devolvetur et succedat. Testes Walterus et Becker datum quarta post 

sacramenti. 
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BP 1183 f 330v 02 do 05-06-1404. 

Johannes van den Weghe verkocht aan Arnoldus Stercke zvw Engbertus Stercke 

2 stukken beemd, Gestel bij Herlaer, (1) ter plaatse gnd die Rumelsche 

Beemde, (2) ter plaatse gnd die Wade, belast met een cijns die Mechtildis 

wv Johannes zv Truda hieruit beurt. 

 

Johannes van den Weghe (dg: q) duas pecias prati sitas in parrochia de 

Ghestel prope Herlaer quarum una ad locum dictum die Rumelsche Beemde et 

altera ad locum dictum die Wade site sunt prout dicte due pecie prati 

ibidem site sunt #et ad ipsum dinoscuntur pertinere# ut dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo Stercke filio quondam Engberti Stercke 

promittens super omnia warandiam #et obligationem deponere# excepto censu 

quem Mechtildis relicta quondam Johannis filii Trude exinde habuit 

solvendum. Testes Walterus et Heijm datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 330v 03 do 05-06-1404. 

Destijds hadden Johannes zvw Lambertus snijder, Theodericus van den Bogart 

en Denkinus zvw Arnoldus Nesen soen in cijns verkregen van Johannes, 

Walterus, Elizabeth en Mabelia, kv hr Adam van Berchem ridder, en Arnoldus 

zvw Arnoldus Heijme een beemd, gnd dat Vorste Abroec, in Veghel, tussen 

Johannes van Middegael enerzijds en het gemene water gnd die Aa anderzijds. 

Voornoemde Theodericus en Denkinus verklaarden nu dat één helft van die 

beemd behoort aan eerstgenoemde Johannes en dat de andere helft aan hen 

behoort. De brief overhandigen aan Gerardus Vrieze zv Gerardus Hillen zoen. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Johannes filius quondam Lamberti sartoris 

Theodericus van den Bogart et Denkinus filius quondam Arnoldi Nesen soen 

(dg: erga Johannem Walterum Eliza) quoddam pratum dictum dat Vorste 

Abroec situm in parrochia de Vechel inter hereditatem Johannis de 

Middegael ex uno et inter communem aquam dictam die Aa ex alio erga 

Johannem Walterum Elizabeth et Mabeliam liberos domini Ade de Berchem 

militis et Arnoldum filium quondam Arnoldi Heijme ad (dg: pactum) 

#censum# acquisuissent prout in litteris constituti igitur coram scabinis 

infrascriptis dicti Theodericus et Denkinus palam recognoverunt quod una 

medietas dicti prati pertinet ad Johannem primodictum salva eis reliqua 

medietate eiusdem et dicti Theodericus et Denkinus super huiusmodi 

medietate #primodicta# et jure ad opus Johannis primodicti hereditarie 

renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. Tradetur Gerardo Vrieze filio Gerardi Hillen zoen. 

 

BP 1183 f 330v 04 do 05-06-1404. 

Voornoemde Johannes zvw Lambertus snijder droeg ¼ deel van voornoemde beemd 

over aan Gerardus Vrieze zv Gerardus Vrieze Hillen soen. Hij beloofde 

lasten af te handelen van zijn kant en van de kant van voornoemde 

Theodericus en Denkinus, uitgezonderd de cijns in de brief vermeld. 

 

Dictus Johannes filius quondam Lamberti sartoris quartam partem dicti 

prati hereditarie #supportavit# Gerardo Vrieze filius! Gerardi Vrieze 

Hillen soen cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dictorum 

Theoderici et Denkini in dicta quarta parte existentem #deponere# excepto 

censu in dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330v 05 do 05-06-1404. 

Goeswinus Veerdonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Goeswinus Veerdonc prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330v 06 do 05-06-1404. 

Voornoemde Denkinus zvw Arnoldus Nesen soen droeg ¼ deel in voornoemde 
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beemd over aan zijn broer Egidius zvw voornoemde Arnoldus Nesen soen, 

belast met de cijns in de brief vermeld. 

 

Dictus Denkinus quartam partem ad se spectantem in prato predicto 

hereditarie #supportavit# Egidio suo fratri filio dicti quondam Arnoldi 

Nesen soen cum litteris et jure (dg: occacione) promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330v 07 do 05-06-1404. 

Arnoldus Nollen alias gnd Coman Art van Hees verkocht aan Henricus van 

Tuijl zvw Johannes van Tuijl de helft in een stuk land, gnd Hoefken, in 

Geffen, ter plaatse gnd ten Berghe, tussen Goeswinus Moedel van der Donc 

enerzijds en Gerlacus van Nuwelant anderzijds, belast met cijnzen. 

 

Arnoldus Nollen alias dictus Coman Art de Hees medietatem ad !spectantem 

in pecia terre dicta Hoefken sita in parrochia de Geffen ad locum dictum 

ten Berghe inter hereditatem Goeswini Moedel van der Donc ex uno et inter 

hereditatem Gerlaci de Nuwelant ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico de Tuijl filio quondam Johannis de Tuijl promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus exinde de jure 

solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330v 08 do 05-06-1404. 

Voornoemde Arnoldus Nollen alias gnd Coman Art van Hees verkocht aan 

Henricus zvw Godefridus van Rijsingen 4 lopen roggeland, in Hees, tussen 

eertijds Willelmus van Ouden nu Arnoldus van Berze enerzijds en Ermgardis 

dvw Elizabeth Vluggen anderzijds, welke 4 lopen voornoemde Arnoldus 

verworven had van Engbertus zvw Willelmus van Scijnle, belast met de helft 

van 2½ penning. 

 

Dictus Arnoldus quatuor lopinatas terre siliginee sitas in parrochia de 

Hees inter hereditatem (dg: W) dudum Willelmi de Ouden nunc ad Arnoldum 

de Berze spectantem ex uno et inter hereditatem Ermgardis filie quondam 

Elizabeth Vluggen ex alio quas quatuor lopinatas terre dictus Arnoldus 

erga Engbertum filium quondam Willelmi de Scijnle acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Henrico filio quondam Godefridi de 

Rijsingen promittens super omnia warandiam #et obligationem deponere# 

excepta medietate duorum et dimidii denariorum (dg: et hereditaria) prius 

exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 330v 09 do 05-06-1404. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Mudeken ev Elizabeth dvw Gerardus Kerken 

droeg over aan Johannes van Boert zvw Rutgherus en Henricus Snellart het 

deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort resp, aan hen zal behoren na 

overlijden van Elizabeth wv voornoemde Gerardus, in 4 strepen land, in 

Geffen, ter plaatse gnd Rijsbroec, tussen wijlen Johannes van Nuwelant 

enerzijds en wijlen voornoemde Gerardus Kepken anderzijds. De brief 

overhandigen aan Johannes van Boert. 

 

Gerardus de Kessel filius quondam Henrici Mudeken maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Gerardi Kerken (dg: super) 

#totam partem et omne jus sibi et dicte sue uxori competentes et post 

mortem Elizabeth relicte dicti quondam Gerardi competituras in# quatuor 

strepis terre sitis in parrochia de Geffen (dg: inter) ad locum dictum 

Rijsbroec inter hereditatem quondam Johannis de Nuwelant ex uno et inter 

hereditatem dicti quondam Gerardi Kepken ex alio (dg: et super jure ad 

opus) #hereditarie supportavit# Johanni de Boert filii! quondam Rutgheri 

et Henrico Snellart promittens super omnia ratam servare et obligationem 

(dg: ex) et impetitionem ex parte sui et eius heredum deponere. Testes 
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Heijme et Spijerinc datum supra. Tradatur Johanni de Boert. 

 

1183 f.331r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 05-06-1404. 

 CCCCmo quarto mensis julii die VI: vrijdag 06-06-1404. 

 

BP 1183 f 331r 01 do 05-06-1404. 

Johannes van den Eijnde de Oesterwijc Jacobus Sceijven Willelmus van den 

Heijden et Marselius de Vessem promiserunt indivisi super omnia Johanni 

Yoede filio quondam Petri XC Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme 

et Spijerinc datum in octavis sacramenti. 

 

Johannes van den Eijnde de Oesterwijc Jacobus Sceijven Willelmus van den 

Heijden et Marselius de Vessem promiserunt indivisi super omnia Johanni 

Yoede filio quondam Petri XC Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Heijme 

et Spijerinc datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 331r 02 do 05-06-1404. 

Jordanus Vos zv Godefridus Vos van Beilver verkocht aan Walterus 

Poijnenborch een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd, in Vught Sint-Petrus, ter 

plaatse gnd Noertbroec, tussen Godefridus bv voornoemde Jordanus enerzijds 

en Paulus Ghevarts soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en 

een b-erfpacht van 2½ mud rogge. 

 

Jordanus Vos filius Godefridi Vos de Beilver hereditarie vendidit Waltero 

Poijnenborch hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia 

prati sita in parrochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum Noertbroec 

inter hereditatem Godefridi fratris dicti Jordani ex uno et inter 

hereditatem Pauli Ghevarts soen ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et (dg: tercia) !et hereditaria paccione duorum et dimidii 

modiorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 331r 03 vr 06-06-1404. 

(dg: en hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1405), met .. Stramprooise Gelderse gulden of de waarde, 

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

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van). 

 

(dg: Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

X... Stramproedsche Gelre gulden vel valorem et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum paccione anni redempcionis datum in camera anno CCCCmo 

quarto mensis julii die VI hora v none presentibus). 

 

BP 1183 f 331r 04 do 05-06-1404. 

Lambertus gnd die Bont droeg over aan Jacobus zv Willelmus van den Hautart 

een b-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, die Johannes zvw 

Wautgherus van Casteren beloofd had met Lichtmis in Den Bosch aan vooroemde 

Lambertus te leveren, gaande uit 1/6 deel van een kamp, ongeveer 9½ bunder 

broekland groot, ter plaatse gnd Eijlde, tussen Reijnerus van Vinckenscoet 

enerzijds en kvw Petrus Wouters soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Sijmon van Leemputten en met het andere eind aan de gemeint. 

 

Lambertus dictus die Bont hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes filius quondam Wautgheri de Casteren 
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promiserat se daturum et soluturum dicto Lamberto hereditarie 

purificationis et in Busco traditurum ex sexta parte cuiusdam campi novem 

et dimidium bonaria terre paludialis vel circiter continentis siti in 

loco dicto Eijlde inter hereditatem Reijneri de Vinckenscoet ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Petri Wouters soen ex alio tendentis 

cum uno fine ad hereditatem Sijmonis de Leemputten et cum reliquo fine ad 

communitatem prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo filio (dg: 

q) Willelmi van den Hautart cum litteris et jure promitttens super omnia 

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

Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 331r 05 do 05-06-1404. 

Arnoldus zvw Johannes van Meijensvoirt ev Metta dvw Henricus Sporbosche 

droeg over aan Henricus van den Doeren zvw Henricus van den Doren een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een 

stuk land, gnd dat Ronde Stuc, 3½ lopen rogge groot, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd aen die Litssche Straet, tussen 

Gerardus Hadewigen soen en Egidius Willems soen enerzijds en Baudewinus 

Peters soen anderzijds, welke cijns Elizabeth dvw voornoemde Henricus 

Sporbossche gekocht had van voornoemde Baudewinus, en welke cijns aan 

voornoemde Arnoldus en zijn vrouw gekomen was na overlijden van voornoemde 

Elizabeth sv voornoemde Metta. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Meijensvoirt maritus et tutor 

legitimus (dg: Bath) Mette sue uxoris filie quondam Henrici Sporbosche 

(dg: hereditarium censum sibi de morte quondam et dicte Eli eius uxori su 

de morte quondam e) hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie purificationis ex pecia terre dicta dat Ronde Stuc tres et 

dimidium lopinos siliginis in semine capiente sita infra libertatem opidi 

de Busco ad locum dictum aen die Litssche Straet inter hereditatem 

Gerardi Hadewigen soen et Egidii Willems soen ex uno et inter hereditatem 

Baudewini Peters soen ex alio quem censum Elizabeth filia dicti quondam 

Henrici Sporbossche erga dictum Baudewinum emendo acquisierat prout in 

litteris et quem censum dictus Arnoldus sibi et dicte sue uxori de morte 

dicte quondam Elizabeth sororis olim dicte Mette successione advolutum 

esse dicebat hereditarie supportavit Henrico van den Doeren (dg: u) filio 

#quondam# Henrici van den Doren cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et dicte quondam 

Elizabeth deponere. Testes Dicbier et Heijm datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 331r 06 do 05-06-1404. 

Johannes zv Henricus Wert van Loen en Jordanus Vos zv Godefridus Vos van 

Beilver verkochten aan Godefridus Vos zv voornoemde Godefridus Vos een 

stukje land gnd moer, in Boxtel, ter plaatse gnd Huijsvenne, tussen moer 

van Johannes Peters soen en de zijnen, met een sloot ertussen, enerzijds en 

de berg gnd Zandberch anderzijds, met de helft van voornoemde sloot. 

Voornoemde Johannes (voor 2/3) en Jordanus (voor 1/3) beloofden lasten af 

te handelen, uitgezonderd de uitgegraven en afgevoerde turven. Zodra de 

turf uitgegraven is, zal de ondergrond behoren aan de naburen van Boxtel. 

 

Solvit. -. 

Johannes filius Henrici Wert de Loen et Jordanus Vos filius Godefridi Vos 

de Beilver quandam particulam terre dicte moer sitam in parrochia 
!Bucstel ad locum dictum Huijsvenne inter terram dictam moer Johannis 

Peters #soen# et suorum sociorum quodam fossato interiacente ex uno et 

inter montem dictum Zandberch (dg: -e) ex alio (dg: tende) simul cum 

medietate fossati predicti ut dicebat (dg: hereditarie ven) legitime 

vendiderunt Godefrido Vos filio dicti Godefridi Vos promittentes (dg: 

in-)divisi #scilicet Johannes pro duabus terciis partibus et Jordanus pro 

una tercia parte# super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

cespitibus exinde fossis et amotis tali annexa conditione (dg: qu) 
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postquam cespites exinde fuerint effossi quod tunc fundus pertinebit 

vicinis de Bucstel (dg: hoc ab). Testes Heijm et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 331r 07 do 05-06-1404. 

Voornoemde Jordanus beloofde aan voornoemde Johannes 29 nieuwe Gelderse 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1404) te betalen. 

 

Dictus Jordanus promisit super omnia dicto Johanni XXIX novos Gelre 

gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 331r 08 do 05-06-1404. 

Johannes Polslauwer van Huesden machtigde Godescalcus Becker al zijn 

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

 

Johannes Polslauwer de !Hueden dedit et contulit Godescalco Becker 

potestatem monendi omnes census redditus et pacciones et credita que sibi 

debuntur et debebuntur a personis quibuscumque et bona regendi usque ad 

revocationem. Testes datum supra. 

 

1183 f.331v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 05-06-1404. 

 

BP 1183 f 331v 01 do 05-06-1404. 

Godefridus van Erpe zvw Godefridus van Erpe gaf uit aan Arnoldus zvw 

Lambertus Luijt Heijnen soen een hofstad van wijlen hr Godefridus van Os 

ridder, in Berghem, ter plaatse gnd Duer, tussen Gerardus die Yeger 

enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

een n-erfcijns van 30 schelling geld, daags voor Sint-Willibrordus op de 

hofstad te betalen. Voornoemde Arnoldus beloofde op de hofstad een huis te 

bouwen. 

 

Godefridus de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe quoddam domistadium 

domini quondam Godefridi de Os militis situm in parrochia de Berchen ad 

locum dictum Duer inter hereditatem Gerardi die Yeger ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi filii quondam Lamberti Luijt Heijnen soen ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Arnoldo ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditario censu (dg: X et) XXX solidorum monete dando 

sibi ab alio #in profesto# Wilbrordi (dg: #et supra predictum# ex 

presisis promittens super) et supra predictum domistadium tradendo ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et alia 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit dictus Arnoldus 

super omnia quod ipse infra (dg: j) annum faciet aut fieri procurabit 

unam domum supra dictum (dg: p) domistadium edificari. Testes Dicbier et 

Heijm datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 331v 02 do 05-06-1404. 

Theodericus van Wolkenborch droeg, om te voldoen aan het testament van 

wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes Wever van Berze, over aan hr 

Cristianus Coninc priester en Henricus Screijnmaker, tbv de broederschap 

van de priesters en clerici van H.Maria in de kerk van Den Bosch, 20 

schelling gemeen paijment b-erfcijns, met Sint-Lambertus te betalen, gaande 

uit een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, tussen erfgoed van de heren van 

den Duijtschen Huijse enerzijds en Nijcholaus die Vogeleer alias gnd van 

den Water anderzijds, welke cijns voornoemde Theodericus verworven had van 

voornoemde Nijcholaus1. 

 

                         
1 Zie BHIC ILVrBr 1232-117-029r scan 057, 1405-1406. Dits ontfaen van den tijnsen buten der 
stat int jaer voers. … Item in Vucht Claes van den Water XX s. 
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Theodericus de Wolkenborch volens satisfacere de testamento alias per 

Heijlwigem quondam eius uxorem filiam quondam Johannnis Wever de Berze 

facto (dg: hereditarium censum XX solidorum) XX solidos communis 

pagamenti hereditarii census solvendos hereditarie (dg: Martini) Lamberti 

ex pecia terre sita in Vucht in parrochia sancti Lamberti inter 

hereditatem dominorum van den Duijtschen Huijse ex uno et Nijcholai die 

Vogeleer alias dicti van den {opengelaten ruimte waar iets weggeradeerd 

is} Water ex alio quem censum dictus Theodericus erga predictum 

Nijcholaum acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit domino 

Cristiano Coninc #presbitro# et Henrico Screijnmaker (dg: j) ad opus 

confraternitatis presbitrorum et clericorum beate Marie in ecclesia de 

Busco promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 331v 03 do 05-06-1404. 

Arnoldus van Kijlsdonc zvw Rodolphus gnd Roel Vrients soen verkocht aan 

Margareta dvw Hadewigis gnd joncfrou Hadewijch van Hermalen een n-erfpacht 

van 40 schelling, met Lichtmis te betalen, gaande uit de helft in 1 bunder 

beemd, in Schijndel, ter plaatse gnd Hezeacker Steghe, tussen erfg vw 

Johannes van Kijlsdonc enerzijds en Costkinus Moelner anderzijds, reeds 

belast met de cijns aan de heer van Helmond. 

 

Arnoldus de Kijlsdonc (dg: h) filius quondam Rodolphi dicti Roel Vrients 

soen hereditarie vendidit Margarete filie quondam Hadewigis dicte 

joncfrou Hadewijch de Hermalen hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie purificationis ex medietate ad dictum venditorem 

spectante (dg: sito in) in uno bonario prati sito in parrochia de Scijnle 

ad locum dictum Hezeacker Steghe inter hereditatem heredum quondam 

Johannis de Kijlsdonc ex uno et inter hereditatem Costkini #Moelner# (dg: 

multoris) ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini (dg: fu) de 

Helmont exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 331v 04 do 05-06-1404. 

Raso gnd Raes Jans soen, Johannes zvw Arnoldus Lemmens soen en Lambertus 

sPapen ev Elizabeth dvw Walterus van Ghesel deden tbv Godefridus van den 

Werve, Henricus van Eele, Egidius Moelner, Johannes van den Eijnde, 

Wijtmannus en zijn broer Petrus van den Eijnde, Yda wv Albertus van den 

Dijc en Lambertus zv Johannes van den Yvenlaer afstand van de helft van 

alle erfgoederen en erfelijke goederen die aan Lambertus gnd Lemmens soen 

gekomen waren na overlijden van zijn ouders, waarin voornoemde Lambertus 

was overleden. De brief overhandigen aan Lambertus van den Yvenlaer. 

 

Solvit. 

Raso dictus Raes Jans soen Johannes filius quodam Arnoldi Lemmens soen et 

Lambertus sPapen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Walteri de Ghesel super medietate omnium hereditatum et bonorum 

hereditariorum (dg: quondam Lamber) que Lamberto dicto Lemmens soen de 

morte (dg: suorum) quondam parentum eius successione fuerant advolute in 

quibus ipse Lambertus decessit quocumque locorum (dg: consistentium sive 

sitarum j consti) consistentium sitarum aut solvendorum ut dicebant atque 

super jure ad (dg: p) opus Godefridi van den Werve Henrici de Eele Egidii 

Moelner Johannis van den Eijnde (dg: Wij) Wijtmanni #et Petri# van den 

Eijnde eius (dg: ?fratrum) fratrum Yde relicte quondam Alberti van den 

Dijc et Lamberti filii (dg: quondam) Johannis van den Yvenlaer 

#hereditarie renuntiaverunt# promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et (dg: quo) 

quorumcumque heredum dicti quondam Lamberti Lemmens soen deponere. Testes 

Heijm et Spijerinc datum supra. Tradatur Lamberto van den Yvenlaer. 

 

BP 1183 f 331v 05 do 05-06-1404. 

De broers Johannes van den Eijnde, Wijtmannus van den Eijnde en Petrus van 
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den Eijnde, hun zuster Yda en Godefridus en Lambertus deden tbv voornoemde 

Raso, Johannes zvw Arnoldus Lemmens soen en Lambertus sPapen afstand van de 

andere helft. Voornoemde Godefridus beloofde dat voornoemde Henricus van 

Eele en Egidius Moelner nimmer rechten op deze helft zullen doen gelden. De 

brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

(dg: dicti Godefridus van den Werve) Johannes van den Eijnde Wijtmannus 

van den Eijnde Petrus van den Eijnde fratres Yda eorum soror cum tutore 

#Godefridus# et Lambertus super reliqua medietate premissarum ad opus 

dictorum Rasonis Johannis filii quondam Arnoldi Lemmens soen et Lamberti 

sPapen hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et (dg: impetitionem) ex parte eorum (dg: et p) 

deponere promisit insuper dictus Godefridus super omnia quod ipse dictos 

Henricum de Eele et Egidium Moelner perpetue tales habebunt! quod numquam 

presument se jus in dicta medietate habere. Testes datum supra. Tradetur 

alteri prius venienti. 

 

BP 1183 f 331v 06 do 05-06-1404. 

Jacobus zv Jacobus die Ridder van Driel ev Aleijdis dvw Willelmus zvw 

Arnoldus Ulen soen verkocht aan Arnoldus zvw voornoemde Willelmus 1/5 deel, 

aan hem behorend, in een stuk land, gnd die Brake, in Woensel, naast 

Johannes van den Boeven, en alle erfgoederen die aan hem {f.332r} en zijn 

vrouw behoren, onder Woensel. 

 

Jacobus filius (dg: qu) Jacobi die Ridder de Driel maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Willelmi filii quondam 

Arnoldi Ulen soen quintam partem ad se spectantem in pecia terre dicta 

die Brake sita in parrochia de Woenssel juxta hereditatem Johannis van 

den Boeven (dg: ex uno) atque omnes et singulas hereditates (dg: et p) ad 

se 

 

1183 f.332r. 

 in octavis sacramenti: donderdag 05-06-1404. 

 

BP 1183 f 332r 01 do 05-06-1404. 

et dictam eius uxorem spectantes quocumque locorum infra parrochiam 

predictam situatas ut dicebat hereditare vendidit Arnoldo filio dicti 

quondam Willelmi promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Heijm et Becker datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 332r 02 do 05-06-1404. 

Henricus van Beke Stenskens soen, Lambertus Bollens soen en Walterus 

Watermael beloofden aan Jacobus uter Oesterwijc gedurende de 5 komende 

jaren, elke jaar met Sint-Petrus-Stoel, 13 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde en 17 gemene plakken te betalen, voor het eerst met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (zo 22-02-1405). 

 

Henricus de Beke Stenskens soen Lambertus Bollens soen #et# Walterus 

Watermael promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos Jacobo 

uter Oesterwijc ad spacium quinque annorum proxime futurorum (dg: sc) 

quolibet dictorum quinque annorum XIII Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem et XVII gemeijn placken Petri ad cathedram et pro 

primo termino Petri proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 332r 03 do 05-06-1404. 

Gerardus Scoenmaker en Johannes Scoen Jans soen van Berchen beloofden aan 

Jacobus uter Oesterwijc gedurende de 5 komende jaren, elke jaar met Sint-

Petrus-Stoel, 14¾ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde te 

betalen, voor het eerst met Sint-Petrus-Stoel aanstaande (zo 22-02-1405). 
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Gerardus Scoenmaker et Johannes Scoen Jans soen de Berchen promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos dicto Jacobo (dg: XV) ad 

spacium quinque annorum proxime futurorum (dg: quolibet dictorum quinque 

annorum proxime futurorum) quolibet dictorum quinque annorum XIIII 

Hollant gulden monete comitis Willelmi et tres quartas partes unius 

Hollant gulden dicte monete vel valorem Petri ad cathedram et pro primo 

termino Petri proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 332r 04 do 05-06-1404. 

Zebertus van den Ramen zvw Engbertus van Krekelhoven beloofde aan Egidius 

van den Dijstelberch (1) 15 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405), (2) 15 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1406), (3) 15 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, met Lichtmis over twee jaar (wo 02-02-1407) te 

betalen. 

 

Zebertus van den Ramen filius quondam Engberti de Krekelhoven promisit 

super omnia Egidio van den Dijstelberch XV novos Gelre gulden vel valorem 

ad purificationis proxime futurum persolvendos et XV novos Gelre gulden 

vel valorem (dg: ..) a purificationis proxime futuro ultra annum et XV et 

dimidium novos Gelre gulden vel valorem a purificationis proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes Coptiten et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 332r 05 do 05-06-1404. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer deed tbv Petrus zvw Godefridus zvw 

Andreas van Berlikem afstand van alle erfgoederen van wijlen Rijcoldus 

Delijen soen van Os, in Oss, welke erfgoederen wijlen voornoemde Godefridus 

zvw Andreas verworven had van wijlen voornoemde Rijcoldus en zijn zoon 

Bernardus of één van hen. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer super omnibus et 

singulis hereditatibus quondam Rijcoldi Delijen soen #de Os# sitis in 

parrochia de Os quas hereditates quondam Godefridus filius quondam Andree 

de Berlikem erga dictum quondam Rijcoldum et !Benardum eius filium #seu 

eorum alterum# acquisierat ut dicebat et super jure ad opus Petri filii 

dicti quondam Godefridi filii quondam Andree hereditarie renuntiavit 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Dicbier et Coptiten datum supra. 

 

BP 1183 f 332r 06 do 05-06-1404. 

Johannes zvw Theodericus zvw Johannes Moelner verkocht aan Petrus zvw 

Godefridus Andries soen van Berlikem 1 morgen land van 2 morgen land van 

wijlen voornoemde Theodericus, in Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen 

eertijds Bartholomeus Wedigen nu kvw Johannes Monic enerzijds en Johannes 

Sceffenere, Herbertus Hals en Gerardus Arts soen anderzijds, van welke twee 

morgens er jaarlijks één gedeeld wordt tegen de andere, belast met 23 

schelling 4 penning geld en waterlaten gnd weteringen. 

 

Johannes filius quondam Theoderici filii quondam Johannis Moelner unum 

juger terre #de duobus jugeribus terre (dg: sitis) dicti quondam 

Theoderici sitis# (dg: sitis) in parrochia de Roesmalen ad locum dictum 

Roemput inter hereditatem olim Bartholomei Wedigen nunc ad liberos 

quondam Johannis Monic spectantem ex uno et hereditates Johannis 

Sceffenere Herberti Hals (dg: ex alio) et Gerardi Arts soen ex alio et 

(dg: quod) quorum jugerum terre unum dividitur (dg: annuat) quod 

exponetur rijdt annuatim contra reliquum juger dictorum duorum jugerum 

terre ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Godefridi 

Andries soen de Berlikem promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere exceptis XXIII solidis et quatuor 

denariis monete et aqueductibus dictis weteringen ad dictas !de jure 
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spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 332r 07 do 05-06-1404. 

De verkoper beloofde dat Henricus minderjarige zvw Willelmus zv Henricus 

Berijs van Kessel en wijlen Katherina dvw Theodericus zvw Johannes Moelner 

afstand zal doen. 

 

Dictus venditor promisit super habita et habenda quod ipse Henricum 

filium quondam Willelmi filii Henrici Berijs de Kessel et quondam 

Katherine sue uxoris filie (dg: dicti primodicti quo die) quondam 

Theoderici filii quondam Johannis Moelner #inpuberem# super premissis et 

jure ad opus dicti emptoris faciet renuntiare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 332r 08 do 05-06-1404. 

Ludovicus gnd Lode zvw Gerardus Carper verkocht aan Beatrix wv Lambertus 

Keelbreker een stuk land, 1 lopen rogge groot, onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd Dungen, ter plaatse gnd Yvenlaer, tussen Henricus 

Vilt enerzijds en kvw voornoemde Lambertus Keelbreker anderzijds. 

 

Ludovicus dictus Lode filius quondam Gerardi Carper peciam terre unum 

lopinum siliginis in semine capientem sitam (dg: in parrochia de) infra 

libertatem de Busco ad locum dictum Dunghen in loco dicto Yvenlaer inter 

hereditatem Henrici Vilt ex uno et hereditatem liberorum quondam Lamberti 

Keelbreker ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Beatrici relicte dicti 

quondam Lamberti Keelbreker promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere etc. Testes Dicbier et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1183 f 332r 09 do 05-06-1404. 

Mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer deed tbv Bernardus zvw Rijcoldus 

Belijen soen afstand van alle geschillen. Voornoemde mr Jacobus behoudt 

alle contracten en beloften met en aan hem gedaan door voornoemde 

Bernardus, wijlen Rijcoldus en anderen mbt goederen van wijlen voornoemde 

Rijcoldus. 

 

Magister Jacobus Groij filius quondam Willelmi Loijer super omnibus et 

singulis causis et querelis ac impetitionibus quibus mediantibus dictus 

magister Jacobus Bernardum filium quondam Rijcoldi Belijen soen et eius 

bona vexare et impetere posset a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem sive in judicio spirituali sive seculari #aut alias quovismodo# 

ad opus dicti Bernardi renuntiavit promittens super omnia ratam servare 

salvas! tamen dicto magistro Jacobo et sibi reservatis omnibus et 

singulis contractibus et promissionibus (dg: in) dicto magistro Jacobo 

(dg: ad) #a# dictis (dg: Rijcoldo) Bernardo et quondam Rijcoldo #et a 

quibuscumque aliis personis de bonis hereditariis dicti quondam# (dg: in 

suo vigore permansuris factis in suo vigore permansuris) Rijcoldi factis 

et promissis in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 332r 10 do 05-06-1404. 

Bernardus zvw Rijcoldus Belijen soen deed tbv mr Jacobus Groij zvw 

Willelmus Loijer afstand van alle geschillen. Voornoemde Bernardus behoudt 

alle contracten en beloften met en aan hem gedaan door voornoemde mr 

Jacobus Groij mbt goederen van wijlen voornoemde Rijcoldus. 

 

Et simili modo dictus Bernardus filius quondam Rijcoldi ad opus dicti 

magistri Jacobi renuntiavit promittens super omnia ratam servare etc 

salvis tamen dicto Bernardo ut supradicto magistro Jacobo. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.332v. 

 in octavis sacramenti: donderdag 05-06-1404. 
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 sexta post octavas sacramenti: vrijdag 06-06-1404. 

 sabbato post octavas sacramenti: zaterdag 07-06-1404. 

 

BP 1183 f 332v 01 do 05-06-1404. 

Destijds had mr Jacobus Groij zvw Willelmus Loijer zvw Willelmus Loijer 

gerechtelijk gekocht van mr Johannes van Best alle goederen van Rijcoldus 

Belijen soen van Os. Voornoemde mr Jacobus beloofde thans aan Petrus zvw 

Godefridus Andries soen van Berlikem dat hij hem nimmer mbv vonnisbrieven 

mbt goederen van wijlen voornoemde Rijcoldus zal aanspreken. Wel heeft mr 

Jacobus het recht zich met die brieven te verweren althans indien hij 

aangesproken zou worden mbt de goederen van voornoemde Rijcolus die nu in 

zijn bezit zijn. 

 

Notum sit universis quod cum magister Jacobus Groij filius quondam 

Willelmi Loijer filii quondam Willelmi Loijer omnia bona Rijcoldi Belijen 

soen de Os erga magistrum Johannem de Best per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo accquisuisset prout in litteris constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis dictus magister Jacobus promittens 

super habita et habenda Petro filio quondam Godefridi Andries soen de 

Berlikem ad opus sui et ad opus omnium quorum interest (dg: an) ac 

interesse poterit in (dg: futurum) futurum quod #nec ipse nec quecumque 

alia persona# !ipse mediantibus dictis litteris nec mediantibus 

quibuscumque aliis litteris sententialibus ad se spectantibus (dg: d) 

mentionem de (dg: dictis) bonis dicti quondam (dg: Reij) Rijcoldi 

facientibus dictum Petrum et bona sua quecumque (dg: ..) seu bona 

quecumque quarumcumque personarum numquam impetet aut vexabit quovismodo 

nec aliquod jus contra eos prosequetur salvo tamen dicto magistro Jacobo 

si ipse ab aliquo vel aliquibus impetetur occacione quorundam bonorum 

dicti quondam Rijcoli nunc ad se spectantium et (dg: de quibus) in quibus 

dictus magister Jacobus jam seu pro presenti suam plenam habet 

possessionem quod tunc idem magister Jacobus in hoc eventu se poterit 

juvare (dg: et non alias) scilicet (dg: d) ab huiusmodi impetitione et 

non alias. Testes Dicbier et Coptiten datum in octavis sacramenti. 

 

BP 1183 f 332v 02 vr 06-06-1404. 

Benedictus gnd Bijts zv Paulus Bijts soen, door voornoemde Paulus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Elizabeth !wv Baudewinus van den Hoeven, deed tbv 

zijn zuster Guedeldis dv voornoemde Paulus Bijts soen en Walterus van 

Heirle ev Zegewigis dv voornoemde Paulus afstand van een b-erfpacht van 6 

mud rogge, maat van Someren, welke pacht Johannes van den Warden moest 

leveren aan Willelmus Jutten soen van Verscot en Denkinus gnd Deijnout zvw 

Henricus Dijebouts soen moest leveren aan !voornoemde Elizabeth dvw 

Baudewinus van den Hoeven, met Lichtmis, op erfgoederen gelegen in Someren, 

welke erfgoederen voornoemde Johannes van den Warden, Willelmus en Denkinus 

in pacht verkregen hadden van voornoemde Elizabeth dvw Boudewinus van den 

Hoeven. 

 

Benedictus dictus Bijts filius (dg: quondam) Pauli Bijts soen (dg: ab ?eo 

terciam partem sibi de morte quondam Elizabeth sue sororis filie quondam 

Boudewini) ab eodem (dg: quondam) Paulo et quondam Elizabeth sua uxore 

relicta quondam Baudewini van den Hoeven pariter genitus (dg: terciam 

partem sibi de morte quondam Elizabeth sue sororis relicte dictorum 

quondam Baudewini et Elizabeth coniugum successione advolutam) super 

hereditaria paccione sex modiorum siliginis mensure de Zoemeren quam 

paccionem (dg: dicta quondam Elizabeth filia quondam Boudewini van den 

Hoeven) Johannes van den Warden Willelmo Jutten soen de Verscot et 

Denkinus dictus Deijnout filius quondam Henrici Dijebouts soen prefate 

(dg: Jutte) #Elizabeth# filie quondam Baudewini van den Hoeven solvere 

tenebantur hereditarie purificationis et supra hereditates sitas in 

parrochia de Zoemeren tradendam ex diversis hereditatibus sitis in 

parrochia predicta quas hereditates dicti Johannes van den Warden 
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Willelmus et Denkinus erga dictam Elizabeth filiam quondam Boudewini van 

den Hoeven ad pactum acquisierant prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit Guedeldi sue) et supra! jure ad opus Guedeldis sue sororis 

filie dicti Pauli Bijts soen et Walteri de Heirle mariti legitimi 

Zegewigis sue uxoris filie dicti Pauli hereditarie renuntiavit promittens 

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

Heijm et Spijerinc datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1183 f 332v 03 vr 06-06-1404. 

Voornoemde Benedictus deed tbv Guedeldis et Walterus afstand van een beemd 

gnd dat Bruexken, in Someren, welke beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen een 

erfgoed van Sijmon gnd Lang Smijt, welke beemd gelegen is naast goederen 

gnd te Verscot en met een eind reikt aan de dijk gnd Verscotsdijc. 

 

Dictus (dg: Paulus) #Benedictus# super prato dicto dat Bruexken sito in 

parrochia de Zoemeren quod pratum annuatim dividitur contra hereditatem 

Sijmonis dicti Lang Smijt et quod pratum situm est juxta bona dicta te 

Verscot et tendit cum uno fine ad aggerem dictum Verscotsdijc ut dicebat 

et super jure ad opus Guedeldis et Walteri hereditarie renuntiavit 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 332v 04 vr 06-06-1404. 

Henricus Bac zvw Hubertus Bac, door wijlen voornoemde Hubertus verwekt bij 

wijlen zijn vrouw Margareta dvw Johannes Bije van Goerle, gaf uit aan 

Aelwinus nzv Alwinus Sculenberch en Danijel zvw Henricus Danels soen de 

goederen die waren van wijlen voornoemde Hubertus, gnd die Hoeve ter Rijt, 

waarop Henricus Daneels als hoevenaar woonde, in Westilburg, welke goederen 

voornoemde Henricus Bac verworven had van zijn voornoemde vader Hubertus; 

de uitgifte geschiedde voor (1) een b-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche 

maat, aan het klooster van Tongerlo te leveren op goederen van dat 

klooster, in Westilburg, en thans voor (2) een n-erfpacht van 4½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Tilburg aan het woonhuis van voornoemde 

Henricus te leveren. 

 

Triplicetur. 

Henricus Bac filius quondam Huberti Bac ab eodem quondam Huberto et 

quondam Margareta sua uxore (dg: relicta) filia quondam Johannis Bije de 

Goerle pariter genitus bona que fuerant dicti quondam Huberti dicta (dg: 

tGoet) die Hoeve ter Rijt cum omnibus et singulis eorum attinentiis in 

quibus Henricus Daneels tamquam colonus residebat sita in parrochiia de 

Westilborch que bona cum suis attinentiis predictis dictus Henricus Bac 

erga predictum Hubertum suum !fratrem acquisierat ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum #Aelwino filio (dg: Aelwini Sculenb) naturali Alwini 

Sculenberch et# Danijeli filio quondam Henrici Danels soen ab !eodem 

hereditarie possidenda pro hereditario! (dg: censu) paccione sex modiorum 

siliginis mensure de Busco conventui de Tongerloe exinde solvenda (dg: 

danda etc #et supra predictas bona tradenda) et supra bona dicti 

conventus sita in dicta parrochia tradenda danda etc# et pro hereditaria 

paccione quatuor et dimidii modiorum siliginis dicte mensure danda sibi 

ab alio purificationis et in parrochia de Tilborch ad (dg: eius) domum 

(dg: habitation premiss) habitationis dicti Henrici tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et (dg: alter repromisit) alii indivisi repromiserunt. Testes 

Coptiten et Becker datum sexta post octavas sacramenti. 

 

BP 1183 f 332v 05 vr 06-06-1404. 

Voornoemde Aelwinus zv Aelwinus Sculenborch en Danijel beloofden aan 

voornoemde Henricus Bac 200 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-

Bartholomeus aanstaande (zo 24-08-1404) te betalen. 
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(dg: dictus Danijel promisit) #Dicti Aelwinus filius Aelwini Sculenborch 

et Danijel promiserunt indivisi super omnia# !super omnia dicto Henrico 

Bac ducentos novos Gelre gulden vel valorem ad Bartholomei proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 332v 06 za 07-06-1404. 

Een vidimus maken van 4 brieven, waarvan er één begint met “Johannes Haest” 

en de drie andere beginnen met “Paulus Haest” en Mijchael Haest beloofde, 

indien nodig, de brieven ter hand te stellen aan Henricus van Best, tbv 

zijn vrouw Heijlwigis wv Theodericus van den Vest, zolang voornoemde 

Heijlwigtis leeft, en na haar overlijden aan nkvw voornoemde Theodericus. 

 

Et fiet vidimus de 4or litteris quarum una incipit Johannes Haest et 

relique tres incipiunt Paulus Haest et Mijchael Haest promisit super 

omnia tradere (dg: Heijlwigi) #Henrico de Best ad vitam Heijlwigis eius 

uxoris relicte# quondam Theoderici van den Vest ad eius vitam et post 

eius decessum pueris naturalibus dicti quondam Theoderici ut in forma et 

dictus Henricus promisit super omnia reddere. Testes Spijerinc et Becker 

datum sabbato post octavas sacramenti. 

 

1183 f.333r. 

 in vigilia Mathei: zaterdag 20-09-1404. 

 secunda post octavas sacramenti: maandag 09-06-1404. 

 in profesto Barnabe: dinsdag 10-06-1404. 

 in crastino Barnabe: donderdag 12-06-1404. 

 

BP 1183 f 333r 01 za 20-09-1404. 

Goeswinus nzvw Johannes zv Baudewinus verkocht aan Johannes van Straten een 

huis, erf en tuin van wijlen Johannes Sceijvel, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, over de brug van hr Gheerlacus, tussen erfgoed van 

Johannes Pijngge enerzijds en erfgoed van Conrardus Arnts soen anderzijds, 

strekkend vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan het gemene water. 

 

Goeswinus filius naturalis quondam Johannis filii Baudewini domum aream 

et ortum #quondam Johannis Sceijvel# sitos in Busco in vico Hijnthamensi 

ultra pontem domini Gheerlaci inter hereditatem Johannis Pijngge ex uno 

et inter hereditatem Conrardi Arnts soen ex alio tendentes a dicto vico 

retrorsum ad communem aquam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Straten promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Walterus et Spijerinc datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1183 f 333r 02 za 20-09-1404. 

Johannes Goeswijns soen uten Broec verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Goeswijns soen uten Broec prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 333r 03 ma 09-06-1404. 

Johannes Vleminc zvw Johannes Vleminc en zijn zoon Johannes droegen over 

aan Ludekinus met den Ymen zv Cristianus van Zeelst en Jacobus van 

Gunterslaer (1) 9 lopen rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis te leveren, 

gaande uit een stuk akkerland, in de akkers van Notelen, gnd Strepe, welk 

stuk land, Henricus zv Anselmus houdt van Willelmus van de Dijk voor 

penningen in plaats van lopen, welke 9 lopen rogge wijlen Johannes Vleminc 

verworven had van voornoemde Willelmus van de Dijk, (2) 1 oude groot, te 

weten een groot zoals voornoemde Johannes en zijn zoon Johannes die beuren 

uit voornoemd stuk land. 

 

Johannes Vleminc filius quondam Johannis #Vleminc et Johannes eius 

filius# (dg: filii quondam Johannis Vleminc) novem lopinos #siliginis# 
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bone et pagabilis (dg: mensure de Oerscot solvendos annuatim 

purificationis) cum mensura ville de Oerscot annuatim in festo 

purificationis persolvendos et levandos ex quadam pecia terre arabilis 

sita in agris de Notelen usualiter Strepe nuncupata quam peciam terre 

Henricus filius Anselmi habet tenet et possidet a Willelmo de Aggere #pro 

denariiis nomine lopinis# et (dg: quem #quos#) quos novem lopinos 

siliginis (dg: p) ultimodictus quondam Johannes Vleminc erga dictum 

Willelmum de Aggere acquisierat (dg: ut dicebat) atque unum grossum 

antiquum talem sicut dicti Johannes et Johannes eius filius ex dicta 

pecia terre habent solvendum ut dicebant hereditarie supportaverunt 

Ludekino #met den Ymen# filio Cristiani de Zeelt! et Jacobo de 

Gunterslaer promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Heijm datum secunda post 

octavas sacramenti. 

 

BP 1183 f 333r 04 di 10-06-1404. 

Johannes van de Kelder zvw Arnoldus Stamellart van de Kelder droeg over aan 

Nijcholaus Bollen verwer een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve gnd het Goet Ghinder 

After, in Aarle bij Beke, ter plaatse gnd Stripe, welke pacht voornoemde 

Johannes van de Kelder gekocht had van Willelmus van Kriekenbeke zvw 

Johannes van Kriekenbeke. 

 

Johannes de Penu filius quondam Arnoldi Stamellart de Penu hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso dicto 

tGoet Ghinder After sito in parrochia de Arle prope Beke ad locum dictum 

Stripe atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Johannes de Penu 

erga Willelmum de Kriekenbeke filium quondam Johannis de Kriekenbeke 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Nijcholao 

Bollen tinctori cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spijerinc et Becker (dg: 

tercia) in profesto Barnabe. 

 

BP 1183 f 333r 05 di 10-06-1404. 

(dg: een dingsken). 

 

BP 1183 f 333r 06 di 10-06-1404. 

Henricus Selen soen, Stephanus Heijnen soen, Jacobus Dircs soen, Gherardus 

van Vucht van Hees, Johannes Coppen soen en Benedictus Bijts zvw Petrus 

Doncker beloofden aan hr Johannes Bac kanunnik van de kerk van Den Bosch, 

48 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamse voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Henricus Selen soen Stephanus Heijnen soen Jacobus Dircs soen Gherardus 

de Vucht de Hees Johannes Coppen soen et Benedictus Bijts filius quondam 

Petri Doncker promiserunt indivisi super omnia domino Johanni Bac 

canonico ecclesie de Busco XLVIII novos Gelre scilicet IX boddrager vel 

XIII (dg: gr) aude Vlems pro quolibet gulden computato ad (dg: 

purificationis proxime futurum persolvendos) nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Aa et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 333r 07 di 10-06-1404. 

Johannes nzvw hr Gherlacus Rover ridder deed tbv Willelmus van Kriekenbeke, 

Arnoldus gnd Carper en Gerardus nzvw Marselius gnd die Bluemer afstand van 

erfgoederen met gebouwen die waren van wijlen Robbertus van der Hijndert, 

in Aarle bij Beke, ter plaatse gnd Hijndert, tussen erfgoed van het 

gasthuis van Helmond enerzijds en Philippus die Keijser van Bakel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg aldaar en met het 

andere eind aan erfgoed gnd die Biesthorst behorend aan kvw Arnoldus 
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Stanssen soen. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Gherlaci Rover militis super 

quibusdam hereditatibus que fuerant quondam Robberti van der Hijndert 

sitis in parrochia de Arle prope Beke ad locum dictum Hijndert inter 

hereditatem hospitalis de Helmont ex uno et inter hereditatem Philippi 

die Keijser de Bakel ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam 

ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem dictam die Biesthorst ad (dg: 

herede) liberos quondam Arnoldi Stanssen soen spectantem atque super 

edificiis in dicits hereditatibus consistentibus necnon super toto jure 

etc ad opus (dg: Willelmi Gerardi) Willelmi de (dg: Criken) Kriekenbeke 

(dg: Go) #Arnoldi dicti# Carper et Gerardi filii naturalis quondam 

Marselii dicti (dg: Bloemer) die Bluemer #hereditarie renuntiaverunt# 

promittentes super omnia ratam servare. Testes. 

 

BP 1183 f 333r 08 do 12-06-1404. 

Willelmus wettige zv Elizabeth wv Roverus zvw Henricus Wavernaijs van Leke, 

bij voornoemde Elizabeth verwekt door wijlen voornoemde Roverus, droeg over 

aan Goeswinus Model zv Bertholdus 20 schellling geld b-erfcijns, met 

Lichtmis te betalen, die voornoemde wijlen Roverus en Aleijdis dvw 

Willelmus Ghevarts soen met Lichtmis beurden, gaande uit het deel dat aan 

hen behoort van een erfgoed gnd die Beijst Strepe, in de dingbank van 

Bakel, tussen Petrus van den Venne enerzijds en Philippus zv voornoemde 

Petrus anderzijds, welk deel Philippus van Milheze in cijns verkregen had 

van voornoemde Roverus ev voornoemde Elizabeth en Aleijdis, en welke 20 

schelling eerstgenoemde Wilhelmus verworven had van zijn voornoemde moeder 

Elizabeth, Aleijdis dv Willelmus Ghevarts en zijn zusters Margareta en 

Elizabeth, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Roverus. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Willelmus filius legitimus Elizabeth relicte quondam Roveri filii quondam 

Henrici Wavernaijs de Leke ab eadem Elizabeth et dicto quondam Rovero 

pariter genitus viginti solidos hereditarii census monete solvendos 

hereditarie purificationis (dg: ex quadam parte ad dictam Elizabeth) quem 

dicte! (dg: Elizabeth et) quondam Roverus et Aleijdis filia quondam 

Willelmi Ghevarts soen solvendum habuerunt hereditarie purificationis ex 

tota parte ad ipsos spectante de quadam hereditate dicta die Beijst 

Strepe in jurisdictione de Bakel inter hereditatem Petri van den Venne ex 

uno et Philippi filii Petri predicti ex alio quam partem Philippus de 

Milheze erga dictum Roverum maritum et tutorem legitimum dicte Elizabeth 

et Aleijdem ad censum acquisierat et quos viginti solidos primodictus 

Wilhelmus erga (dg: dictam) #dictas# Elizabeth suam matrem et Aleijdem 

#(dg: filiam suam sup) filiam Willelmi Ghevarts# atque Margaretam et 

Elizabeth suas sorores filias dictorum (dg: quomdam Roveri et A et) 

Elizabeth et quondam Roveri acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Goeswino Model filio Bertholdi #cum omnibus arrastadiis# 

promittens super omnnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wolterus et Rover datum in crastino Barnabe. 

 

BP 1183 f 333r 09 do 12-06-1404. 

Yda wv Willelmus zvw Ludolphus gnd Lude van den Ham en Thomas zv voornoemde 

Yda en wijlen Willelmus droegen over aan Johannes zv Ghisbertus gnd Ghiben 

soen van Broeghel alle erfgoederen die aan Johannes zvw Johannes Eschman 

gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes en na 

overlijden van Elizabeth mv eerstgenoemde Johannes, gelegen onder Breugel, 

aan wijlen voornoemde Willelmus verkocht door voornoemde Johannes zvw 

{f.333v} Johannes Escheman, belast met de lasten in de brief vermeld en met 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, te leveren aan voornoemde 

Ghisbertus Ghiben soen.  
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Yda relicta quondam Willelmi filii quondam Ludolphi dicti Lude van den 

Ham cum tutore et Thomas filius dictorum (dg: Th) Yde et quondam Willelmi 

omnes et singulas hereditates Johanni filio quondam Johannis Eschman de 

morte dicti quondam Johannis sui patris atque de morte quondam Elizabeth 

matris primodicti Johannis successione advolutas ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli infra parrochiam de Broeghel 

situatas venditas dicto quondam Willelmo a dicto Johanne filio 

 

1183 f.333v. 

 in crastino Barnabe: donderdag 12-06-1404. 

 

BP 1183 f 333v 01 do 12-06-1404. 

quondam Johannis Escheman prout in litteris hereditarie supportaverunt 

Johanni filio Ghisberti dicti Ghiben soen de Broeghel cum litteris et 

jure promittentes indivisi cum tutoe super habita et habenda ratam 

servare et obligationem deponere exceptis oneribus in dictis litteris 

contentis atque hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco dicto Ghisberto Ghiben soen exinde solvenda ut dicebant. Testes 

Wolterus et Rover datum in crastino Barnabe. 

 

BP 1183 f 333v 02 do 12-06-1404. 

Voornoemde Yda wv Willelmus zvw Ludolphus gnd Lude van den Ham en Thomas zv 

voornoemde Yda en wijlen Willelmus droegen over aan voornoemde Johannes zv 

Ghisbertus gnd Ghiben soen van Broeghel een beemd, gnd Scuijlbroeke, in 

Breugel, tussen Henricus van Pardelaer en Elizabeth Ruijsschen enerzijds en 

Johannes gnd Maes Metten soens soen anderzijds, met een eind strekkend aan 

erfgoed gnd Scuijlbroecs Horst en met het andere eind aan Willelmus gnd 

Luden soen van den Hamme, welke beemd voornoemde Willelmus Luden soen 

verworven had van wijlen Henricus gnd Heijnen soen van Broeghel. 

 

Dicta Yda #cum tutore# et Thomas eius filius quoddam pratum dictum 

Scuijlbroeke situm in parrochia de Broegel inter hereditatem Henrici de 

Pardelaer (dg: ex uno) et hereditatem Elizabeth Ruijsschen ex uno et 

hereditatem (dg: Hen) Johannis dicti Maes Metten soens soen ex alio 

tendens cum uno fine ad hereditatem dictam Scuijlbroecs Horst et cum 

reliquo fine ad hereditatem (dg: Willelmi) Willelmi dicti Luden soen van 

den Hamme quod pratum jamdictus Willelmus Luden soen erga Henricum dictum 

Heijnen soen quondam de Broeghel acquisierat ut dicebant hereditarie 

supportaverunt dicto Johanni filio Ghisberti Ghiben soen de Broeghel 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 333v 03 do 12-06-1404. 

Matheus van den Loeken gaf uit aan Walterus Sijmons soen (1) een stuk land, 

gnd die Haghe, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, tussen Wolterus Sijmons 

soen enerzijds en Petrus van den Loeken anderzijds, (2) 1/3 deel van een 

akker gnd den Bijesacker, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, tussen 

voornoemde Wolterus Sijmons soen enerzijds en erfgoed behorend aan de 

goederen gnd te Vorsel anderzijds, (3) een beemd, in Nuenen, ter plaatse 

gnd Wetten, tussen Ywanus Stierken enerzijds en voornoemde Wolterus Sijmons 

soen anderzijds, met beide einden strekkend aan Petrus van den Loeken, (4) 

¼ deel van een hofstad met gebouwen gnd die Calverhof, aldaar, ter plaatse 

gnd te Loeken, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, beiderzijds tussen 

voornoemde Wolterus Sijmons soen, met recht van weg over een weg die daar 

loopt vanaf de hofstad naar de beemden; de uitgifte geschiedde voor 1 oude 

groot aan Arnoldus van Gheel zv Ghijskinus en thans voor een n-erfpacht van 

14 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis op voornoemde hofstad te 

leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Wolterus tot onderppand 

(5) een stuk land, gnd die Haghe, in Nuenen, ter plaatse gnd Wetten, naast 

eerstgenoemd stuk land gnd die Haghe. 
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Matheus van den Loeken peciam terre dictam die Haghe sitam in parrochia 

de Nuenen ad locum dictum Wetten inter hereditatem Wolteri Sijmons soen 

ex uno et hereditatem Petri van den Loeken ex alio (dg: prout ibidem sita 

est) atque terciam partem agri dicti den Bijesacker siti in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem dicti Wolteri Sijmons soen ex uno et 

hereditatem spectantem ad bona dicta te Vorsel ex alio prout ibidem site 

sunt atque quoddam pratum (dg: sut) situm in dictis parrochia et loco 

inter hereditatem (dg: Petri van) Ywani Stierken #ex uno# et hereditatem 

dicti Wolteri Sijmons soen ex alio tendens cum utroque fine ad 

hereditatem Petri van den Loeken (dg: simul) insuper (dg: quoddam) 

#quartam partem# domistadii dicti die Calverhof (dg: et den) #siti (dg: 

in lo) ibidem in loco dicto te Loeken# atque edificiorum in eodem 

domistadio consistentium siti in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem dicti Wolteri Sijmons soen ex utroque latere coadiacentem 

simul cum jure viandi per quandam viam ibidem sitam tendentem de dicto 

domistadio per vicum ibidem (dg: ?ip) versus prata #ut dicebat# dedit ad 

hereditarium pactum dicto Waltero Sijmons soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro uno antiquo grosso (dg: domino) Arnoldo (dg: Gh) de Gheel 

filio Ghijskini exinde solvendo dando et solvendo etc atque pro 

hereditaria paccione quatuordecim lopinorum siliginis mensure de Nuenen 

danda sibi ab alio purificationis et supra dictum domistadium tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

solutionis dicte paccionis prefatus Wolterus (dg: unam) peciam terre 

dictam die Haghe sitam in parrochia et loco predictis juxta primodictam 

peciam terre die (dg: d) Haghe nuncupatam (dg: situatam) situatam ut 

dicebat simul cum premissis ad pignus imposuit et hereditarie obligavit 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 333v 04 do 12-06-1404. 

Arnoldus zvw Johannes Roetart droeg over aan Zebertus gnd Zeeb zvw 

Johannnes van Collenberch een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

welke pacht Johannes Goeswijns soen van Groter Lijemde beloofd had aan 

voornoemde Arnoldus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

stuk beemd, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, tussen erfg vw Nijcholaus 

gnd Coel Wautgharts soen enerzijds en voornoemde erfg vw Nijcholaus Coel en 

erfgoed van Arnoldus Goeswijns soen anderzijds, welk stuk land, met recht 

van weg over het erfgoed van Arnoldus Goeswijns soen vanaf de gemeint 

aldaar tot aan het stuk beemd, voornoemde Johannes Goeswijns soen in pacht 

verkregen had van eerstgenoemde Arnoldus, te weten voor 16 penning oude 

cijns en voornoemde erfpacht. 

 

Arnoldus (dg: Roetart) filius quondam Johannis Roetart hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco quam paccionem 

Johannes Goeswijns soen de Groter Lijemde promisit se daturum et 

soluturum dicto Arnoldo hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

ex pecia prati sita in parrochia de (dg: Bust) Bucstel in jurisdictione 

de Lijemde inter hereditatem (dg: liberorum) heredum quondam Nijcholai 

dicti Coel Wautgharts soen ex uno et hereditatem dictorum heredum dicti 

quondam Nijcholai Coel et hereditatem Arnoldi Goeswijns soen !quam peciam 

terre #simul cum jure viandi trans hereditatem dicti Arnoldi Goeswijns 

soen a communitate ibidem usque ad dictum peciam prati# dictus Johannes 

Goeswijns soen erga primodictum Arnoldum ad pactum acquisierat scilicet 

pro sedecim denariis antiqui census et paccione predicta prout in 

litteris hereditarie !Zeberto dicto Zeeb filio quondam Johannnis de 

Collenberch cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 333v 05 do 12-06-1404. 

Petrus van Os van Gewanden en Henricus die Hoel beloofden aan Petrus van 



Bosch’ Protocol jaar 1404 06. 41 

Evershoeft smid 11 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1404) te betalen. 

 

Petrus de Os de Gewanden et Henricus die Hoel promiserunt indivisi super 

omnia Petro de Evershoeft fabro XI novos Gelre gulden seu valorem ad (dg: 

j) Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1183 f 333v 06 do 12-06-1404. 

Godefridus van den Werve zvw Willelmus van den Eijnde droeg over aan 

Arnoldus zvw Johannes des Wevers een n-erfpacht van 9½ lopen rogge, maat 

van Eindhoven, met Lichtmis in Stripen te leveren, uit een b-erfpacht van 8 

mud 4 lopen rogge, maat van Eindhoven, die Henricus Prijem van Stripe met 

Lichtmis in Stripe moet leveren aan Henricus szv Willelmus van den Eijnde, 

de broers Elijas en Egidius, kv voornoemde Willelmus van den Eijnde, en 

Henricus, Godefridus en Mechtildis, kv voornoemde Willelmus van den Eijnde, 

gaande uit (1) erfgoederen van voornoemde Willelmus van den Eijnde, in 

Stripe, welke goederen aan voornoemde kinderen ten deel waren gevallen, en 

welke goederen voornoemde Henricus Prijem voor voornoemde pacht van 8 mud 4 

lopen had verkregen van voornoemde Henricus szv Willelmus en de broers 

Elijas en Egidius, (2) 1 mud rogge, in goederen van Elijas van den Eijnde, 

welke mud voornoemde Henricus Prijem mede tot onderpand had gesteld. 

 

Godefridus (dg: filius quondam) van den Werve filius quondam Willelmi van 

den Eijnde (dg: hereditarie vendidit Arnoldio filio quondam Johannis des 

Wevers de Sp Stripen) hereditariam !novem et dimidii lopinorum siliginis 

mensure de Eijndoven solvendam hereditarie purificationis et !et in 

#parrochia# !Stripe tradendam de (dg: et ex) hereditaria paccione octo 

modiorum (dg: siliginis) et quatuor lopinorum (dg: siliginis) bone et 

dative siliginis (dg: me) dicte mensure quam paccionem jamdictam Henricus 

Prijem #de (dg: Stripe) Stripe# solvere tenebatur Henrico genero Willelmi 

van den Eijnde atque Elije #et# Egidio fratribus liberis dicti Willelmi 

van den Eijnde atque Henrico Godefrido et Mechtildi liberis dicti 

Willelmi van den Eijnde #hereditarie purificationis et in Stripe 

tradendam# ex quibusdam hereditatibus (dg: dicti q) dicti (dg: quondam) 

Willelmi van den Eijnde sitis in parrochia de Stripe dictis liberis 

mediante quadam divisione hereditaria in partem cessis et ex uno modio 

siliginis in bonis Elije van den Eijnde quem modium siliginis dictus 

Henricus Prijem prefatis liberis #et Henrico genero dicti Willelmi# 
!dicti Willelmi van den Eijnde simul cum dictis hereditatibus pro 

solutione dicte paccionis octo modiorum et quatuor lopinorum siliginis ad 

pignus imposuit et quas hereditates dictus Henricus Prijem erga eosdem 

(dg: lib) Henricum generum dicti Willelmi et Elijam Egidium fratres (dg: 

ad p) pro dicta paccione (dg: ad) octo modiorum et quatuor lopinorum 

siliginis ad pactum acquisierat ut dicebat #hereditarie supportavit 

Arnoldo filio quondam Johannis des Wevers# promittens super habita et 

habenda warandiam et (dg: al obligationem deponere et sufficientem facere 

testes) obligationem deponere. Testes Aa et Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 333v 07 do 12-06-1404. 

Voornoemde Godefridus van den Werve zvw Willelmus van den Eijnde verkocht 

aan Everardus zvw Rodolphus Roef van den Spijker een n-erfpacht van 8½ 

lopen rogge, maat van Eindhoven, uit voornoemde b-erfpacht. 

 

Dictus Godefridus #hereditariam paccionem octo et dimidii lopinorum 

siliginis dicte mensure de dicta paccione hereditarie# !hereditarie 

vendidit Everardo filio quondam Rodolphi Roef van den Spijker (dg: 

hereditariam paccionem octo et dimidii lopinorum siliginis dicte mensure 

solvendam) ut supra promittens ut supra. Testes datum supra. 
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1183 f.334r. 

 in crastino Barnabe: donderdag 12-06-1404. 

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

 

BP 1183 f 334r 01 do 12-06-1404. 

Volpkinus Stevens soen droeg over aan Gerardus die Bruijn van Heze een stuk 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen Ghisbertus Lijsscap de 

jongere enerzijds en Aleijdis Goetkijns anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg van Heze tot aan een weg gnd die Pat die loopt over een erfgoed 

gnd Veren Oeden Bossche, welk stuk land aan hem was verkocht door Johannes 

Wert zvw Henricus Wert. 

 

Volpkinus Stevens soen peciam terre sitam in parrochia de Roesmalen in 

loco dicto Heze inter hereditatem Ghisberti Lijsscap junioris ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis Goetkijns ex alio tendentem a communi platea 

de Heze usque ad viam dictam die Pat que via transit per hereditatem 

dictam Veren Oeden Bossche venditam sibi a Johanne Wert filio (dg: H) 

quondam Henrici Wert prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo 

die Bruijn de Heze cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Walterus 

datum in crastino Barnabe. 

 

BP 1183 f 334r 02 do 12-06-1404. 

Ghibo van der Heijden deed tbv Gerardus van Zelant afstand van een 

rosmolen, huis, gebouwen, recht en toebehoren, in Den Bosch, over de 

Molenbrug, in een straat gnd Arts Berwouts Straetken. 

 

Ghibo van der Heijden super quodam molendino equorum dicto rosmoelen 

#domo et edificiis et jure et attinentiis dicti molendini# sitis in Busco 

ultra pontem dictum Molenbrug in quodam vico dicto Arts Berwouts 

Straetken et super jure ad opus Gerardi de Zelant hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligatonem ex parte sui 

deponere. Testes A et Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 334r 03 do 12-06-1404. 

Destijds had Heijmericus wettige zv Arnoldus Moelner van Rode gekocht van 

Henricus zvw Andreas Verkenman (1) een huis met zijn hofstad en tuin, onder 

de vrijheid van Sint-Oedenrode, onder Eerschot, tussen Rutgherus Wevers 

enerzijds en Ghisbertus Sprockaes anderzijds, (2) een halve hofstad in 

Eerschot onder voornoemde vrijheid, tussen eertijds Henricus van den Over 

enerzijds en Petrus Kathelinen soen anderzijds. Vervolgens had voornoemde 

Heijmericus een huis met ondergrond op eerstgenoemde hofstad gezet, tussen 

voornoemde Ghisbertus enerzijds en eerstgenoemd huis anderzijds, en dit 

verkocht aan Johannes zvw Hermannus Dijet, onder voorwaarde dat voornoemde 

Johannes uit dit aan hem verkochte huis een b-erfcijns van 40 schelling zou 

betalen, uit een b-erfcijns van 3 pond 2 schelling, welke cijns van 3 pond 

2 schelling voornoemde Heijmericus moest betalen uit voornoemd geheel huis 

met hofstad, tuin en halve hofstad. Voornoemde Heijmericus droeg thans over 

aan Theodericus van Os zv Arnoldus van Os eerstgenoemd huis met ondergrond, 

tuin en halve hofstad, hierbij uitgezonderd voornoemd huis met zijn hofstad 

van voornoemde Johannes, met het recht dat hij heeft in voornoemd huis met 

zijn hofstad van voornoemde Johannes en in de b-erfcijns van 40 schelling. 

Zou er uit voornoemde erfgoederen met voornoemd huis met zijn hofstad van 

voornoemde Johannes meer betaald moeten worden dan de cijns van 3 pond 2 

schelling, dan wordt dat meerdere geheel afgehandeld. 

 

Notum sit universis quod cum Heijmericus filius legitimus Arnoldi Moelner 

de Rode domum cum suo domistadio et ortum sitos infra libertatem de Rode 

infra parrochiam de Eirscot inter hereditatem Rutgheri Wevers ex uno et 

inter hereditatem Ghisberti Sprockaes ex alio atque dimidium domistadium 

situm in (dg: Ee) Eirscot predicta infra libertatem predictam inter 
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hereditatem dudum Henrici van den Over ex uno et inter hereditatem Petri 

Kathelinen soen (dg: cons oru) ex alio erga Henricum filium quondam 

Andree Verkenman acquisuisset emendo ut dicebat et cum deinde dictus 

Heijmericus quandam domum cum suo fundo quam dictus Heijmericus ibidem de 

(dg: nova) fieri et situari procuraverat in domistadio primodicto sitam 

inter dictam hereditatem Ghisberti predicti ex uno et inter primodictam 

domum ex alio (dg: dedisset a) vendidisset Johanni filio quondam Hermanni 

Dijet sub tali conditione quod idem (dg: so) Johannes solver[et?] ex 

dicta domo sibi vendita hereditarium censum XL solidorum de hereditario 

censu (dg: -m) trium librarum et II solidorum (dg: quos census) quem 

censum trium librarum et duorum solidorum dictus Heijmericus ex 

primodictis integris domo domistadio orto et dimidio domistadio solvere 

tenebatur ut dicebat constitutus igitur dictus Heijmericus primodictam! 

domum cum suo fundo ortum et dimidium domistadium dicta domo (dg: dicti) 

cum suo domistadio dicti Johannis semper excepta atque totum jus sibi 

competens in jamdicta domo cum suo fundo dicti Johannis et in dicto censu 

XL solidorum ex eodem solvendo ut dicebat et hereditarie supportavit 

Theoderico de Os filio Arnoldi de Os (dg: here) promittens super omnia 

ratam servare et (dg: obligationem in dicto) si plus esset solvendum 

annuatim ex dictis (dg: integris) hereditatibus et dicta domo dicti 

Johannis quam dictus census trium librarum et duorum solidorum quod idem 

deponet omnia. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 334r 04 do 12-06-1404. 

Arnoldus Moelner bontwerker verwerkte ziijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Moelner pellifex prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 334r 05 do 03-07-1404. 

Petrus van Geffen droeg over aan Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van 

Geffen een b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Johannes met Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Petrus moet leveren, 

gaande uit een stuk land, 10 lopen rogge groot, in Geffen, ter plaatse gnd 

Creijenvenne, tussen wijlen Franco Hoefsleger enerzijds en Yda dvw Johannes 

Reijmbouts soen anderzijds. 

 

-. 

Petrus de Geffen hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis 

mensure de Busco quam Johannes filius quondam Arnoldi Ghenen soen de 

Geffen sibi solvere tenetur hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex pecia terre X lopinos siliginis in semine capiente sita in 

parrochia de Geffen ad locum dictum Creijenvenne inter (dg: heij) 

hereditatem quondam Franconis Hoefsleger ex uno et inter hereditatem Yde 

filie quondam Johannis Reijmbouts soen ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit primodicto Johanni promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Rover et Becker datum quinta 

post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 334r 06 do 12-06-1404. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven ev Elizabeth dvw 

Henricus van Kessel verkocht aan Johannes Marselijs zvw Laurencius de 

helft, aan hem behorend, in een kamp, gnd die Meerlanggel, van wijlen 

voornoemde Henricus van Kessel, 7 morgen groot, in Oijen, tussen de gemene 

weg enerzijds en de gemene waterlaat anderzijds, met een eind strekkend aan 

Henricus Koc en met het andere eind aan de brug aldaar, deze helft belast 

met 1 oude groot Tournoois en waterlaten en sloten. 

 

(dg: Henricus Mutsart) Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici de 

Broechoven maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Henrici de Kessel medietatem ad !spectantem in quodam campo dicto die 

Meerlanggel dicti quondam Henrici de Kessel septem jugera continente sito 
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in parrochia de Oijen inter communem plateam ex uno et inter communem 

aqueductum ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Henrici Koc et 

cum reliquo fine usque pontem ibidem in ea quantitate qua dictus campus 

ibidem situs est ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: filio) 

Marselijs filius! quondam Laurencii promittens super habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso Turonensi ex dicta 

medietate solvendo et exceptis aqueductibus fossatis (dg: et) ad dictam 

medietatem spectantibus. Testes (dg: datum supra) Walterus et Rover (dg: 

datum supra) in crastino Barnabe. 

 

BP 1183 f 334r 07 do 12-06-1404. 

Anselmus zvw Henricus Willems verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Anselmus filius quondam Henrici Willems prebuit et reportacvit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 334r 08 do 12-06-1404. 

#(dg: Ror)#. 

 

BP 1183 f 334r 09 do 12-06-1404. 

Rodolphus Bever zvw Petrus, Johannes die Bever Rolofs soen, Wijnricus van 

Zochel, Goeswinus zvw Goeswinus Heijnen soen, Johannes van Kijlsdonc zvw 

Henricus, Benedictus gnd Bijts zvw Willelmus Cuper, Petrus zv Petrus 

Lommelman en Petrus zvw Goeswinus van der Heijden beloofden aan Johannes 

Pijngen 120 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande te 

betalen. 

 

-. 

Rodolphus Bever filius quondam Petri Johannes die Bever Rolofs soen 

Wijnricus de Zochel Goeswinus filius quondam Goeswini Heijnen soen 

Johannes de Kijlsdonc filius quondam Henrici et Benedictus #dictus Bijts# 

filius quondam Willelmi Cuper Petrus filius Petri Lommelman #et# Petrus 

filius quondam Goeswini van der Heijden promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Pijngen centum et XX nuwe Gelre gulden vel valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum supra) 

Walterus et Rover datum supra. 

 

1183 f.334v. 

 in crastino Barnabe: donderdag 12-06-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis junii die XII: donderdag 12-06-1404. 

 

BP 1183 f 334v 01 do 12-06-1404. 

Albertus van Uden en Willelmus van Beke zvw Godefridus van Beke beloofden 

aan Thomas Yden soen, tbv Petrus Moelner van Wijchen, 31 Engelse nobel of 

de waarde, voor ¼ deel te betalen met Sint-Jacobus (vr 25-07-1404) 

aanstaande en voor ¾ deel met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404). De 

brief overhandigen aan hem of aan Thomas. 

 

Albertus de Uden et Willelmus de Beke filius quondam Godefridi de Beke 

promiserunt indivisi super omnia Thome Yden soen ad opus Petri Moelner de 

Wijchen XXXI Engels nobel #vel valorem# pro una quarta parte Jacobi 

proxime futurum et pro tribus quartis partibus Martini proxime futurum 

persolvendos. Testes Walterus et Theodericus datum in crastino Barnabe. 

Tradetur sibi vel Thome. 

 

BP 1183 f 334v 02 do 12-06-1404. 

Jkvr Hilla dvw hr Emondus Rover ridder kloosterlinge van Hodonc droeg over 

aan Johannes van den Hautart (1) 15 nieuwe gulden, aan haar beloofd door 

haar broer Emondus zvw voornoemde hr Emondus, (2) 15 nieuwe Gelderse 

gulden, aan haar beloofd door Wolphardus zv Johannes Wolphardi. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1404 06. 45 

Domicella Hilla filia quondam (dg: Em) domini Emondi Rover militis 

monialis conventus de Hodonc XV novos aureos florenos communiter nuwe 

gulden vocatos promissos sibi ab Emondo suo fratre filio dicti quondam 

domini Emondi prout in litteris (dg: legitime supportavit Johanni van den 

Hautart cum litteris et jure testes atque) atque XV novos Gelre gulden 

promissos sibi a Wolphardo filio Johannis Wolphardi ut dicebat legitime 

supportavit Johanni van den Hautart cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 334v 03 do 12-06-1404. 

Willelmus Luwe van Berchen en Marselius Wouters soen beloofden aan Jacobus 

uter Oesterwijc, gedurende 5 jaar, elk jaar met Sint-Petrus-Stoel, 4½ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, minus 3 gemene 

plakken, te betalen. 

 

Willelmus Luwe de Berchen et Marselius Wouters soen promiserunt indivisi 

super omnia (dg: Jacobo uter Oesterwijc) se daturos et soluturos Jacobo 

uter Oesterwijc ad spacium quinque annorum proxime futurorum quolibet 

dictorum quinque annorum (dg: qua) quatuor et dimidium Hollant gulden 

(dg: vel) monete comitis Willelmi vel valorem Petri ad cathedram minus 

tamen quolibet anno tribus gemeijn placken. Testes Aa et Walterus datum 

supra. 

 

BP 1183 f 334v 04 do 12-06-1404. 

Sijmon zvw Theodericus van Hees en Nijcholaus gnd Coel Hannen soen deden 

tbv Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant afstand van de helft, die 

aan voornoemde Sijmon behoorde, in een rosmolen met huis, ander toebehoren 

en recht, in Den Bosch, in de Vughterstraat, in een straatje dat loopt van 

de Vughterstraat voor de huizinge van wijlen Arnoldus Berwout naar de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Gerardus van Zelant enerzijds en Fissia Mans 

anderzijds. 

 

Sijmon filius quondam Theoderici de Hees #et Nijcholaus dictus Coel 

Hannen soen# super medietate que ad dictum Sijmonem spectabat in 

molendino equorum (dg: sito in Bus cum suis) sito in Busco in (dg: viculo 

quo itur a) vico Vuchtensi in viculo quo itur a vico Vuchtensi ante 

habitationem quondam Arnoldi Berwout usque murum opidi de Busco inter 

hereditatem Gerardi de Zelant ex uno et inter hereditatem (dg: Fijssie) 

Fissie Mans ex alio atque in #domo et aliis# attinentiis dicti molendini 

universis atque super jure ad opus Johannis de Zelant filii quondam 

Willelmi de Zelant hereditarie renuntiaverunt promittentes indivisi super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 334v 05 do 12-06-1404. 

(dg: voornoemde Nijcholaus gnd Coel Hannen soen deed afstand van alle 

goederen van voornoemde Sijmon en van alle beloften en bezwaringen tbv hem 

gedaan door voornoemde Sijmon). 

 

(dg: dictus Nijcholaus dictus Coel Hannen soen super omnibus bonis dicti 

Sijmonis et super quibuscumque promissionibus et obligationibus sibi a 

dicto Sijmone factis). 

 

BP 1183 f 334v 06 do 12-06-1404. 

(dg: Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden beloofde). 

 

(dg: Lambertus de Straten filius Arnoldi de Gewanden promisit s). 

 

BP 1183 f 334v 07 do 12-06-1404. 

Danijel van Beke en Lambertus van Straten zv Arnoldus van Gewanden 

beloofden aan Mechtildis wv Andreas van Oudrigem 5 Engelse nobel en 2 
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nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1404) te betalen. 

 

Danijel de Beke et Lambertus de Straten filius Arnoldi de Gewanden 

#promiserunt indivisi super omnia# Mechtildi relicte quondam Andree de 

Oudrigem quinque Engels nobel et #duos novos Gelrenses gulden# (dg: 

quartam partem unius Engels nobel) vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 334v 08 do 12-06-1404. 

Zebertus van den Ramen zvw Engbertus van Krekelhoven en Arnoldus van den 

Broec zvw Willelmus van den Broec verkochten aan Johannes zvw Zibbertus van 

der Scueren een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in 

Den Bosch te betalen, voor het eerst over een jaar (wo 24-06-1405), gaande 

uit (1) een stuk land van voornoemde Zebertus, in Haaren, ter plaatse gnd 

Beilver, tussen Everardus zvw voornoemde Zibbertus enerzijds en erfgoed van 

het klooster van Tongerlo anderzijds, (2) een stuk beemd van voornoemde 

Arnoldus, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd die Vorst, 

tussen Henricus van Krekelhoven enerzijds en Jordanus Vos anderzijds, dit 

stuk beemd reeds belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

(dg: Dan) Zebertus van den Ramen filius quondam Engberti de Krekelhoven 

et Arnoldus van den Broec filius quondam (dg: Jo) Willelmi van den Broec 

(dg: pro) hereditarie vendiderunt Johanni filio quondam Zibberti van der 

Scueren hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: purificationis et) nativitatis Johannis et pro 

primo termino a Johannis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam 

ex pecia terre #dicti Zeberti# sita in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver inter hereditatem Everardi filii dicti quondam Zibberti ex uno et 

inter hereditatem conventus de Tongerlo ex alio atque ex pecia prati 

#dicti Arnoldi# sita in (dg: dicta) parrochia et loco predictis ad locum 

dictum die Vorst inter hereditatem Henrici de Krekelhoven ex uno et inter 

hereditatem Jordani Vos ex alio ut dicebant promittentes indivisi super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepta hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis ex dicta pecia prati prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 334v 09 do 12-06-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, met 13 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Theodericus van Os, Gerardus van 

Zelant en Johannes van Zelant. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XIII novis Gelre gulden vel valorem et cum 

arrestadiis si que fuerint. Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis 

junii die XII hora vesperarum presentibus dictis scabinis Theoderico de 

Os Gerardo de Zelant et Johanne de Zelant. 

 

1183 f.335r. 

 sexta post Barnabe: vrijdag 13-06-1404. 

 quinta post Viti: donderdag 19-06-1404. 

 in vigilia epiphanije: maandag 05-01-1405. 

 in festo Viti: zondag 15-06-1404. 

 secunda post Viti: maandag 16-06-1404. 

 

BP 1183 f 335r 01 vr 13-06-1404. 

Theodericus zvw Hubertus van Volkel droeg over aan Ghisbertus zv 

Theodericus zvw Engbertus Smeeds van Oesterwijc een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen kamp, in Oisterwijk, tussen Tielmannus dekker enerzijds en 
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Franco van Gestel zv Willelmus anderzijds, welke pacht voornoemde 

Theodericus zvw Hubertus van Volkel gekocht had van voornoemde Theodericus 

zvw Engbertus van Osterwijc. Arnoldus Snoec ev Bela dv eerstgenoemde 

Theodericus deed afstand. 

 

Theodericus filius quondam Huberti de Volkel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

domo orto et campo (dg: et) ipsis adiacente sitis in parrochia de 

Oesterwijc inter hereditatem Tielmanni tectoris ex uno et inter 

hereditatem Franconis de Gestel filii Willelmi ex alio quam paccionem 

dictus Theodericus erga Theodericum filium quondam Engberti de Osterwijc 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Ghisberto 

filio (dg: dicti) dicti Theoderici filii quondam Engberti Smeeds (dg: de) 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Quo facto Arnoldus Snoec maritus et tutor 

legitimus Bele sue uxoris filie (dg: dicti) Theoderici primodicti super 

dicta paccione et jure ad opus dicti Ghisberti hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Woulterus datum sexta post Barnabe. 

 

BP 1183 f 335r 02 vr 13-06-1404. 

Henricus Mutsart: de helft vvan een erfgoed in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, over het water aldaar, tussen het klooster van de Bogarden 

enerzijds en erfgoed van Godefridus Sceijnckel anderzijds, strekkend vanaf 

de Dieze aldaar tot aan erfgoed van Arnoldus van Beke, te weten de helft 

naast voornoemd klooser, met de gebouwen op deze helft, echter van deze 

helft uitgezonderd een weg ter breedte van 3 voet die ligt achter de 

lakenspanner die op de andere helft staat, welke andere helft aan 

voornoemde Henricus behoort, en welke weg de lengte van voornoemde 

lakenspanner heeft, zoals eerstgenoemde helft is afgepaald {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Henricus Mutsart medietatem cuiusdam hereditatis site in Busco ad vicum 

dictum Colperstraet ultra aquam ibidem inter (dg: hereditatem) conventum 

baggardorum ex uno et inter hereditatem Godefridi Sceijnckel ex alio 

tendentis a Dijesa ibidem ad hereditatem Arnoldi de Beke (dg: minus ?ex 

simul) scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta dictum 

conventum baggardorum simul cum edificiis in dicta medietate 

consistentibus minus tamen de dicta medietate via tres pedatas in 

latitudine continente sita retro pannitensorium dictum lakenrame (dg: s 

stant) stans in reliqua medietate ad dictum Henricum spectante 

hereditatis primodicte et que via tendit ad longitudinem pannitensorii 

predicti prout huiusmodi medietas ibidem sita est et limitata. 

 

BP 1183 f 335r 03 do 19-06-1404. 

Henricus van den Velde zvw Willelmus beloofde aan Johannes van Holaer 

riemmaker 42 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaame plakken of de waarde voor 1 

nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Lichtis aanstaande (ma 02-02-1405) te 

betalen. 

 

(dg: Johannes de Holaer corrigiator promisit super omnia Henrico van den 

Velde filio quondam Willelmi van den Velde XLII) #Henricus van den Velde 

filius quondam Willelmi promisit super omnia Johanni de Holaer 

corrigiatori# XLII nuwe Gelre gulden scilicet X Vleemsch placken seu 

valorem pro quolibet nuwe Gelre gulden computato ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Spijerinc datum quinta post 

Viti. 

 

BP 1183 f 335r 04 vr 13-06-1404. 

Hr Jacobus Groij eertijds kanunnik van de kerk van Sint-Paulus in Luik en 

thans kanunnik van Luik droeg over aan zijn broer Heijmericus Groij een 
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b-erfcijns van 16 oude schilden, geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) het stenen huis, 

erf en tuin van wijlen Johannes Dicbier, in Den Vosch, aan de Markt, naast 

het huis en erf van wijlen hr Arnoldus Dicbier ridder, (2) alle kamers en 

huizen met ondergronden, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

Markt naar de Schrijnmakersstraat, tussen erfgoed van Jacobus van Hedel 

enerzijds en de poort van de Minderbroeders aldaar anderzijds, (3) een huis 

en erf van wijlen voornoemde hr Arnoldus Dicbier, aldaar, tussen voornoemd 

stenen huis enerzijds en voornoemd erfgoed van Jacobus van Hedel 

anderzijds, welke cijns voornoemde hr Jacobus Groij verworven had van zijn 

voornoemde broer Heijmericus Groij. 

 

Dominus Jacobus Groij olim canonicus #ecclesie# sancti Pauli Leodiensis 

pronunc canonicus Leodiensis hereditarium censum XVI aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete cesaris vel monete 

regis Francie vel alterius pagamenti (dg: eiusdem v) eiusdem valoris 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex domo 

lapidea area et orto quondam Johannis Dicbier sitis in Busco ad forum 

juxta domum et aream domini quondam Arnoldi Dicbier militis atque de et 

ex omnibus cameris et domibus cum suis fundis sitis in Busco in viculo 

tendente a foro predicto ad vicum scriniparorum inter hereditatem Jacobi 

de Hedel ex uno et inter portam fratrum minorum ibidem ex alio necnon de 

et ex domo et area dicti quondam domini Arnoldi Dicbier sita ibidem inter 

dictam domum lapideam ex uno et inter dictam hereditatem dicti Jacobi de 

Hedel ex alio quem censum dictus dominus Jacobus Groij erga Heijmericum 

Groij suum fratrem acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Heijmerico Groij suo fratri cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Walterus et Rover datum sexta post Barnabe. 

 

BP 1183 f 335r 05 ma 05-01-1405. 

Voornoemde Heijmericus Groij droeg voornoemde cijns over aan Henricus 

Dicbier heer van Mierlo. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Heijmericus dictum censum hereditarie supportavit (dg: dicto) 

Henrico Dicbier domino de Mijerle cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

depomere. Testes Goeswinus et Spina datum in vigilia epiphanije. 

 

BP 1183 f 335r 06 vr 13-06-1404. 

Goeswinus Steenwech, Heijmericus Groij en Johannnes van Best droegen over 

aan Willelmus van Dijechden, Johannes Borchgreve, Rodolphus Kuijst en 

Johannes Quappe 113 nieuwe Gelderse gulden, aan voornoemde Goeswinus, tbv 

hem en voornoemde Heijmericus en Johannes van Best, beloofd. 

 

Goeswinus Steenwech Heijmericus Groij et Johannnes de Best centum et XIII 

novos Gelre gulden promissos dicto Goeswino ad opus sui et ad opus 

dictorum Heijmerici et Johannis de Best prout in litteris legitime 

supportaverunt Willelmo de Dijechden Johanni Borchgreve Rodolpho Kuijst 

et Johanni Quappe cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 335r 07 vr 13-06-1404. 

Gerlacus van Erpe zvw Lucas maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 45 nieuwe Gelderse gulden, aan hem verkocht door Henricus 

van Werthuzen. 

 

Gerlacus de Erpe filius quondam Luce hereditarium censum (dg: XLV) XLV 

novorum (dg: gul) Gelre gulden venditum sibi ab Henrico de Werthuzen 
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monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 335r 08 zo 15-06-1404. 

Hr Theodericus Rover ridder machtigde zijn knecht Johannes van Ghelre zijn 

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

 

Dominus Theodericus Rover miles dedit Johanni de Ghelre suo famulo 

potestatem monendi suos redditus census et pacciones et credita quecumque 

que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et quecumque sua 

bona regendi usque ad revocationem. Testes Aa et Rover datum in bfesto 

Viti. 

 

BP 1183 f 335r 09 ma 16-06-1404. 

Jacobus van Engelant en Lambertus zv Arnoldus van Engelant beloofden aan 

Petrus van Evershoet smid 24 nieuwe Gelderse gulden met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1404) te betalen. 

 

Jacobus de Engelant et Lambertus filius Arnoldi de Engelant promiserunt 

indivisi super omnnia Petro de Evershoet fabro XXIIII nu Gelre gulden ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et Aa datum (dg: 
?2a) 2a post Viti. 

 

1183 f.335v. 

 sexta post Barnabe: vrijdag 13-06-1404. 

 in profesto Viti: zaterdag 14-06-1404. 

 in crastino Viti: maandag 16-06-1404. 

 

BP 1183 f 335v 01 vr 13-06-1404. 

Hr Arnoldus Ruweel priester verkocht aan Johannes van den Hagenvenne een 

stuk land, in Rosmalen, naast het kerkhof van de kerk van Rosmalen, tussen 

Johannes van Dordrecht enerzijds en Johannes Broes soen anderzijds, 

strekkend vanaf de muur van voornoemd kerkhof tot ?op/aan een voet, welk 

stuk land aan hem gekomen was na overlijden van zijn oom hr Arnoldus Scrage 

priester. 

 

Dominus Arnoldus Ruweel presbiter peciam terre sitam in parrochia de 

Roesmalen contigue juxta cijmitherium ecclesie de Roesmalen (dg: ten) 

inter hereditatem Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditatem 

Johannis Broes soen ex alio tendentem a muro dicti cijmitherii ad quandam 

pedatam que pecia terre sibi de morte quondam domini Arnoldi Scrage 

presbitri eius avunculi successione est advoluta ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni van den Hagenvenne promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Aa et Wolterus datum sexta post Barnabe. 

 

BP 1183 f 335v 02 vr 13-06-1404. 

Theodericus van den Lake wettige zvw Andreas van den Lake droeg over aan 

zijn broer Rodolphus gnd Roef van den Lake zvw voornoemde Andreas een stuk 

beemd, in Oirschot, tussen erfgoed gnd Stede Eijcke enerzijds en voornoemde 

Theodericus en zijn medeërfgenamen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Rutgherus van der Elsdonc en met het andere eind aan Philippus van 

Eersten?, welk stuk beemd voornoemde Theodericus in pacht verkregen had van 

Arnoldus Sichgheman ev Katherina dvw Johannes van Ghunterslaer, te weten 

voor 4½ oude groten Tournoois en voor 18 lopen rogge b-erfpacht, maat van 

Oirschot, belast met voornoemde 18 lopen rogge. 

 

Theodericus van den Lake filius legitimus quondam Andree van den Lake 

peciam prati sitam in parrochia de Oerscot inter hereditatem dictam Stede 

Eijcke ex uno et hereditatem dicti Theoderici (dg: ex alio) et suorum 

coheredum ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Rutgheri van der 

Elsdonc et cum reliquo fine ad hereditatem Philippi de Eersten? quam 

peciam prati dictus Theodericus erga Arnoldum (dg: Sigh) Sichgheman 
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maritum et tutorem Katherine sue uxoris filie quondam Johannis de 

Ghunterslaer ad pactum acquisierat scilicet pro quatuor et dimidio 

antiquis grossis Turonensibus et pro decem et octo lopinis siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Oerscot ut dicebat hereditarie 

supportavit Rodolpho dicto Roef van den Lake suo fratri filio dicti 

quondam Andree promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere demptis XVIII lopinis siliginis predictis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 335v 03 vr 13-06-1404. 

Oliverus van Colem verklaarde ontvangen te hebben van Henricus van Herzel 

18 nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde Henricus beloofd had aan 

voornoemde Oliverus en zijn vrouw Elsbena ndvw hr Marselius Scillinc. 

 

Oliverus van Colem palam recognovit se recepisse ab Henrico de Herzel 

XVIII novos Gelre gulden quos dictus Henricus dicto Olivero et Elsbene 

sue uxori filie naturali domini quondam Marselii Scillinc solvere 

tenebatur ut ipse Oliverus dicebat. Testes Walterus et Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 335v 04 za 14-06-1404. 

De broers Bernardus en Petrus, kvw Hermannus Teijen soen, droegen over aan 

hun broer Rutgherus zvw voornoemde Hermannus en zijn vrouw Elizabeth, hun 

deel in alle erfgoederen van wijlen Henricus van den Molen oom van 

voornoemde Elizabeth mv voornoemde broers, waarin voornoemde Henricus was 

overleden, gelegen onder Kessel. 

 

Bernardus et Petrus fratres liberi quondam Hermanni Teijen soen totam 

partem et omne jus eis competentes in omnibus et singulis hereditatibus 

quondam Henrici van den Molen avunculi olim Elizabeth matris dictorum 

fratrum in quibus idem quondam Henricus decessit quocumque locorum infra 

parrochiam de Kessel situatis ut dicebat hereditarie (dg: ven) 

supportaverunt Rutghero eorum fratri filio (dg: dictorum) dictorum 

quondam Hermanni et Elizabeth promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Walterus 

datum (dg: sab) in profesto Viti. 

 

BP 1183 f 335v 05 za 14-06-1404. 

Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen soen droeg over aan Petrus zvw mr 

Johannes Goutsmijt 17½ Gentse nobel, aan hem beloofd door Theodericus 

Ludinc. 

 

Godefridus de Oijen filius quondam Zeberti Belen soen LVII et dimidium 

Gentsche nobel promissos sibi a Theoderico Ludinc prout in litteris 

legitime supportavit Petro filio quondam magistri Johannis Goutsmijt cum 

litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 335v 06 za 14-06-1404. 

Voornoemde Petrus zvw mr Johannes Goutsmijt beloofde aan voornoemde 

Godefridus van Oijen zvw Zebertus Belen soen 55 nieuwe Gelderse gulden, 13 

oude Vlaamse of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Petrus promisit super omnia dicto Godefrido LV novos Gelre gulden 

scilicet XIII aude Vlemsche vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden 

computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 335v 07 za 14-06-1404. 

Arnoldus van Boemel goudsmid en Leonius van Erpe zvw Godefridus beloofden 

aan Andreas van Drodis, tbv etc, 24 oude Franse schilden met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1404) te betalen op straffe van 2. 
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Arnoldus de Boemel aurifaber et Leonius de Erpe filius quondam Godefridi 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXIIII aude 

scilde Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena II. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 335v 08 za 14-06-1404. 

Goeswinus Moedel van der Donck zvw Rutgherus verkocht aan Arnoldus Mersman 

zvw Arnoldus Mersman de jongere een huis en hofstad, in Oss, ter plaatse 

gnd An den Hoevel, tussen Gerardus van den After enerzijds en Johannes 

Ghisellen soen anderzijds, welk huis en hofstad voornoemde Goeswinus 

verworven had van Gertrudis van Hijnen, belast met 40 schelling, die wijlen 

Henricus Venbosch eruit beurde en een gulden hellinc aan Johannes van Os 

zvw Willelmus van Panhedel. 

 

Goeswinus Moedel van der Donck filius quondam Rutgheri domum et 

domistadium sitas in Os ad locum dictum An den Hoevel inter hereditatem 

Gerardi van den After ex uno et hereditatem Johannis Ghisellen soen ex 

alio quas domum et domistadium dictus Goeswinus erga (dg: Tru) Gertrudem 

de Hijnen acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo Mersman 

filio quondam Arnoldi Mersman junioris promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis XL solidis quos quondam Henricus 

Venbosch (dg: exinde #exinde#) solvendos habuit atque unum! (dg: aure) 

denario dicto enen gulden hellinc Johanni de Os filio quondam Willelmi de 
!Pan (dg: Panh) Panhedel exinde solvendo ut dicebat. Testes Coptiten et 

Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 335v 09 ma 16-06-1404. 

Nijcholaus zvw Johannes van Dommellen bakker beloofde aan zijn broer 

Godefridus een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leverenn, gaande uit al zijn goederen. Voornoemde Godefridus zal de pacht 

niet manen zolang Ervardus nzv voornoemde Nijcholaus leeft. Zou voornoemde 

Ervardus na zijn overlijden wettig nageslacht nalaten dan zal deze brief 

van geen waarde zijn en gaat de pacht over naar voornoemde Nijcholaus of 

zijn erfgenamen. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis de Dommellen pistoris promisit super 

omnia se daturum et soluturum Godefrido suo fratri hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis ex (dg: 

d) omnibus suis bonis tali annexa conditione (dg: quod dictus Godefridus) 

quod dictus Godefridus dictam paccionem non petet quamdiu Ervardus filius 

naturalis dicti Nijcholai vixerit in humanis (dg: dictis .. presen) hoc 

tamen addito si dictus Ervardus post eius decessum dimiserit prolem 

legitimam ab ipso genitam vel generandam quod tunc in hoc casu hec 

presens littera nullius erit valoris et in eodem casu dicta paccio ad 

dictum Nijcholaum aut eius heredes devolvetur. Testes Aa et Rover datum 

in crastino Viti. 

 

1183 f.336r. 

 tercia post Viti: dinsdag 17-06-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis junii die [X]XVII: dinsdag 17-06-1404. 

 

BP 1183 f 336r 01 di 17-06-1404. 

Henricus, Oda en Yda, kvw Henricus Everaets soen, en Johannes Tolinc ev 

Elizabeth dvw voornoemde Henricus verklaarden dat Henricus van den Bruggen 

van Helvoert en Ghibo van Hijntham zvw Johannes Everaets soen hen alle 

goederen geleverd heeft die wijlen Gerardus Broc en zijn vrouw Yda dvw 

voornoemde Johannes Everaets soen hadden nagelaten aan voornoemde kvw 

Henricus Everaets soen en hebben geleverd naar inhoud van het testament. 

 

Henricus Oda et Yda liberi quondam Henrici Everaets soen cum tutore #et# 

Johannes Tolinc maritus (dg: li) et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 
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filie dicti quondam Henrici palam recognoverunt eis per Henricum van den 

Bruggen de Helvoert et Ghibonem de Hijntham filium quondam Johannis 

Everaets soen (dg: executores testamenti) fore satisfactum ab omnibus 

bonis que quondam Gerardus Broc et Yda eius uxor filie dicti quondam 

Johannis Everaets soen legaverant aut alter eorum legaverat prefatis 

liberis dicti quondam (dg: Joh) Henrici Everaets soen et quod dicti 

Henricus et Ghibo predicta bona exposuerunt pro hereditariis bonis cum 

eisdem acquisitis secundum formam et tenorem testamenti desuper confecti 

clamantes (dg: inde) inde quitos promittentes #cum tutore# indivisi super 

habita et habenda pro se suis quoque heredibus et successoribus prefatos 

Henricum et Ghibonem occacione premissorum numquam impetere (dg: et) vel 

vexare et quod ipsi (dg dictum) predictos Henricum et Ghibonem ab omnibus 

impetitionibus et dampnis eis occacione dicti testamenti evenientibus ac 

eventuris in futurum indempnes observabunt. Testes Aa et Becker datum 

tercia post Viti. 

 

BP 1183 f 336r 02 di 17-06-1404. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer, in aanwezighheid van 

voornoemde schepenen, mr Godefridus van Rode en mr Johannes van Hees. 

 

ǂ. 

Et fiet instrumentum super premissis addendo quod promiserunt fide 

prestita. Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis junii die !XXVII hora 

prima presentibus dictis scabinis magistro Godefrido de Rode et magistro 

Johanne de Hees. 

 

BP 1183 f 336r 03 di 17-06-1404. 

Gerardus zvw Godefridus Robben soen ev Aleijdis, en Johannes Arnts soen ev 

Katherina, dvw Andreas Wouters soen van Steen, voor zich zelf en voor de 

broers Henricus en Willelmus kvw Petrus Laureijns soen, door voornoemde 

{niet afgewerkt}. 

 

Gerardus filius quondam Godefridi Robben soen maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris et Johannes Arnts soen maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filiarum quondam Andree Wouters soen de Steen pro se 

ipsis et pro Henrico et Willelmo fratribus liberis quondam Petri 

Laureijns soen ab eodem. 

 

BP 1183 f 336r 04 di 17-06-1404. 

Johannes Vervijns van Oesterwijc en Ghisbertus Heijden beloofden aan 

Johannes Sceffenere 158½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Allerheiligen (za 

01-11-1404) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404). 

 

Johannes Vervijns de Oesterwijc et Ghisbertus Heijden promiserunt 

indivisi super omnia Johanni Sceffenere centum quinquaginta octo et 

dimidium florenos nuwe gulden Gelrie scilicet IX boddrager vel decem 

Vleems placken pro quolibet computato (dg: ad) mediatim (dg: Remigii) 

omnium sanctorum et mediatim nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Dicbier et Spijrinc datum tercia post Viti. 

 

BP 1183 f 336r 05 di 17-06-1404. 
Andreas† Wouters soen van Steen 

1. Elizabeth 

(*) Petrus† Laureijns 

a. Henricus 

b. Willelmus 

c. Alleijdis (*) Gerardus zvw Godefridus Robben soen 

d. Johannes Arts soen (*) Katherina 

(**) Henricus die Leeuwe 

Henricus die Leeuwe en zijn vrouw Elizabeth, dvw Andreas Wouters soen van 

Steen en wv Petrus Laureijns, voor zich en voor de broers Henricus en 

Willelmus, kvw voornoemde Petrus, door wijlen voornoemde Petrus verwekt bij 
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voornoemde Elizabeth, Gerardus zvw Godefridus Robben soen ev Aleijdis, en 

Johannes Arts soen ev Katherina, dvw voornoemde Andreas Wouters soen, 

maakten een erfdelling van goederen van wijlen voornoemde Andreas die nu 

aan hen behoren. 

Voornoemde Gerardus zvw Godefridus Robben soen kreeg 1/3 deel van een stuk 

land, gnd den Bogart, naast de kerk van Orthen, tussen Henricus Ysvoghel 

enerzijds en een weg gnd die Kercwech anderzijds, strekkend vanaf de muur 

van het kerkhof van de kerk van Orthen naar een gemene weg aldaar, te weten 

het 1/3 deel naast voornoemde Kercwech, lijnrecht af te meten vanaf 

voornoemde muur van het kerkhof tot aan voornoemde weg, met 1/3 deel van de 

lasten die eruit gaan. Voornoemde Henricus die Leeuwe en zijn vrouw 

Elizabeth beloofde dat voornoemde kvw Petrus het voornoemde vann waarde 

zullen houden. Voornoemde Gerardus heeft het recht een put op dit stuk land 

te mogen gebruiken en naar die put te mogen gaan en keren over het erfgoed 

van voornoemde Johannes Arts soen. 

 

Henricus die Leeuwe maritus legitimus !legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Andree Wouters soen de Steen #relicte quondam Petri 

Laureijns# et ipsa Elizabeth cum eodem Henrico tamquam cum tutore pro se 

et pro Henrico et Willelmo fratribus liberis dicti quondam Petri ab eodem 

quondam Petro et dicta Elizabeth pariter genitis Gerardus filius quondam 

Godefridi Robben soen maritus et tutor Aleijdis sue uxoris et Johannes 

Arts soen maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti 

quondam Andree Wouters soen palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis dicti quondam Andree nunc 

ad se spectantibus ut dicebant mediante qua divisione tercia pars 

cuiusdam pecie terre dicte den Bogart site juxta ecclesiam de Orthen 

inter hereditatem Henrici (dg: Y) Ysvoghel ex uno et inter quandam viam 

dictam die Kercwech ex alio tendentis a muro cijmitherii #ecclesie# de 

Orthen ad quendam communem vicum ibidem scilicet illa tercia pars que 

sita est #contigue# juxta dictam viam die Kercwech vocatam linealiter 

mensurando a dicto muro cijmitherii usque ad dictum vicum #simul cum 

tercia parte omnium onerum ex dicta pecia terre de jure solvendorum# (dg: 

ut dicebant) #ut dicebant# dicto Gerardo filio quondam Godefridi Robben 

soen cessit in partem prout alii cum tutore recognoverunt super quibus et 

jure ad opus dicti Gerardi renunciaverunt promittentes cum tutore super 

omnia ratam servare et dampna equaliter portare #scilicet quilibet d# 

promisit insuper dictus Gerardus filius quondam Godefridi Robben soen 

super omnia quod ipse terciam partem omnium onerum predictorum taliter 

solvet perpetue quod aliis (dg: d) suis condividentibus dampna exinde non 

eveniant promiserunt insuper primodictus Henricus die Leeuwe et Elizabeth 

tamquam cum tutore indivisi super omnia quod ipsi dictos liberos dicti 

quondam Petri perpetue tales habebunt quod ipsi premissa rata servabunt 

(dg: ?ts) salvo semper dicto Gerardo pleno usu cuiusdam putei in una 

tercia parte dicte pecie terre consistentis et ad eundem puteum eundi et 

redeundi per hereditatem dicti Johannis Arts {linker marge:} soen ad 

minus dampnum. Testes Aa et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 336r 06 di 17-06-1404. 

Voornoemde Johannes Arts soen kreeg 1/3 deel van voornoemd stuk land, gnd 

den Bogart, naast de kerk van Orthen, tussen Henricus Ysvoghel enerzijds en 

de weg gnd die Kercwech anderzijds, strekkend vanaf de muur van het kerkhof 

van de kerk van Orthen naar de gemene weg aldaar, te weten het 1/3 deel in 

het midden, tussen de twee andere derde delen die ten deel vielen aan 

voornoemde Gerardus zvw Godefridus Robben soen en kvw Petrus Laureijns 

soen, lijnrecht af te meten vanaf voornoemde muur tot aan voornoemde weg, 

met 1/3 deel van alle lasten zoals hierboven. Voornoemde Henricus die 

Leeuwe en Elizabeth beloofden dat kvw voornoemde Petrus het voornoemde van 

waarde zullen houden. Voornoemde Johannes heeft het recht een put op dit 

stuk land te mogen gebruiken en naar die put te mogen gaan en keren over 
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het erfgoed van voornoemde Johannes Arts soen. 

 

Solvit. (dg: solvit ...pl..). 

Et mediante qua divisione tercia pars dicte pecie terre dicte den Bogart 

site juxta ecclesiam de Orthen inter hereditatem Henrici Ysvoghel ex uno 

et inter viam dictam die Kercwech ex alio tendentis a muro cijmitherii 

#ecclesie# de Orthen ad communem vicum ibidem scilicet illa tercia pars 

que sita !in medio #inter# reliquas (dg: -arum) duas (dg: -arum) tercias 

(dg: -arum) (dg: partees) partes dicto Gerardo filio quondam Godefridi 

Robben soen et liberis dicti quondam Petri Laureijns soen mediante 

presenti divisione in partem cessas linealiter mensurando a dicto muro 

usque ad dictum vicum #simul cum tercia parte omnium onerum ut supra# ut 

dicebant dicto Johanni Arts soen cessit in partem super quibus et jure 

alii ad opus eiusdem Johannis renuntiaverunt promittentes cum tutore (dg: 

indivisi) super omnia ratam servare et dampna equaliter portare promisit 

insuper dictus Johannes Arts soen super omnia quod ipse terciam partem 

omnium onerum ex dicta (dg: parte) pecia terre solvendorum perpetue 

taliter solvet quod aliis dampna exinde non evenient in futurum et 

promiserunt predictus Henricus die Leeuwe et cum !Elizabeth tamquam cum 

tutore indivisi super omnia quod ipsi dictos liberos dicti quondam Petri 

tales habebunt perpetue quod ipsi premissa rata servabunt (dg: ?q) salvo 

semper ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 336r 07 di 17-06-1404. 

Voornoemde Johannes Arts soen droeg het voornoemde over aan Gerardus zv 

Jacobus van der Hoegart. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes Arts soen premissa supportavit Gerardo filio Jacobi van 

der Hoegart cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 336r 08 di 17-06-1404. 

Henricus van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In linker marge}. 

Henricus de Vucht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 336r 09 di 17-06-1404. 

De kvw voornoemde Petrus Laureijns kregen 1/3 deel van voornoemd stuk land, 

te weten het 1/3 deel naast erfgoed van Henricus Ysvoghel, af te meten 

vanaf voornoemde muur tot aan voornoemde weg, te weten het 1/3 deel tussen 

voornoemde Henricus Ysvoghel enerzijds en en een ander 1/3 deel van 

voornoemd stuk land dat ten deel viel aan voornoemde Johannes Arts soen 

anderzijds, met 1/3 deel van de lasten. {f.336v} Met recht in de put als 

hierboven. 

 

Et mediante qua divisione tercia pars dicte pecie terre site juxta 

cijmitherium ut supra etc scilicet illa tercia pars que sita est contigue 

juxta hereditatem Henrici Ysvoghel (dg: linealiter) mensurando a dicto 

muro usque ad dictum vicum prout (dg: dicta) jamdicta tercia pars ibidem 

sita est inter hereditatem dicti Henrici Ysvoghel et reliquam terciam 

partem dicte pecie terre antedicto Johanni Arts soen mediante presenti 

divisione in partem cessam simul cum tercia parte omnium onerum ex dicta 

integra pecia terre solvendorum dictis liberis dicti quondam Petri cessit 

in 

 

1183 f.336v. 

 tercia post Viti: dinsdag 17-06-1404. 

 quinta post Viti: donderdag 19-06-1404. 
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BP 1183 f 336v 01 di 17-06-1404. 

partem prout alii recognoverunt super quibus et jure renuntiaverunt 

promittentes super omnia ratam servare et dampna equaliter portare et 

promiserunt (dg: dic) primodicti Henricus die Leeuwe et cum eo Elizabeth 

eius uxor tamquam cum tutore indivisi super omnia quod dicti liberi dicti 

quondam Petri unam terciam partem omnium onerum predictorum perpetue 

taliter solvent quod aliis dampna exinde non eveniant (dg: testes Aa et 

Spijerinc datum tercia post Viti) salvo ut supra de puteo. Testes Aa et 

Spijrinc datum tercia post Viti. 

 

BP 1183 f 336v 02 do 19-06-1404. 

Johannes van den Perre zvw Willelmus van den Perre verkocht aan Denkinus 

zvw Johannes Denkens soen een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd die 

Wijc, beiderzijds tussen Rodolphus Bubbe Wijnrics soen, belast met een 

b-erfcijns aan Metta, Heijlwigis en Willelmus, nkv voornoemde verkoper. 

Voornoemde Metta deed afstand en beloofde lasten af te handelen van haar 

kant en van de kant van voornoemde Heijlwigis en Willelmus. 

 

Johannes van den Perre filius quondam Willelmi van den Perre peciam terre 

sitam in parrochia de Geffen ad locum dictum die Wijc inter hereditates 

Rodolphi Bubbe Wijnrics soen ex utroque latere coadiacentes ut dicebat 

hereditarie vendidit #Denkino# (dg: Johanni) filio quondam Johannis 

Denkens soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu !excepto censu Mette Heijlwigi et Willelmo pueris 

naturalibus dicti venditoris exinde solvendo ut dicebat. Quo facto dicta 

Metta cum tutore super dicta pecia terre et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciavit promittens cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dictorum Heijlwigis et 

(dg: Mette) #Willelmi# deponere. Testes Heijme et Spijerinc datum quinta 

post Viti. 

 

BP 1183 f 336v 03 do 19-06-1404. 

Gerardus Scoenweder van Geffen verhuurde aan Willelmus van Loen bakker 2 

morgen land, in Kessel, ter plaatse gnd Strobroec, in een kamp gnd der 

Heijligen Camp, tussen Johannes van Cleijberch enerzijds en erfgoed gnd der 

Heijligen Lant van Kessel anderzijds, voor een periode van 3 jaar, ingaande 

Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404), ....... te onderhouden met zicht 

en zeis. 

 

Gerardus Scoenweder de Geffen duo jugera terre sita in parrochia de (dg: 

Gi) Kessel ad locum dictum Strobroec in campo dicto der Heijligen Camp 

inter hereditatem Johannis de Cleijberch (dg: -i) ex uno et inter 

hereditatem dictam der Heijligen Lant de Kessel ex alio in ea quantitate 

qua ibidem sita sunt ut dicebat locavit Willelmo de Loen pistori ab eodem 

(dg: hereditarie poss) ad spacium trium annorum festum Martini proxime 

futurum sine medio sequentium #libere# possidenda (dg: quolibet dictorum) 

promittens super omnia warandiam dicto spacio pendente et (dg: aliam) 

obligationem deponere tali annexa conditione quod dictus Willelmus !dicto 

spacio pendente in bona dispositione observabit cum zicht et zeijssen. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 336v 04 do 19-06-1404. 

Clemencia dvw Willelmus van Beke wv Gerardus Brugman en Gerardus en 

Aleijdis, kv voornoemde Clemencia en wijlen Gerardus Brugman, droegen over 

aan Goeswinus van Beke zvw voornoemde Willelmus van Beke, tbv Goeswinus, 

Aleijdis en Margareta, kvw Henricus van der Teijnden, een b-erfpacht van 12 

lopen rogge, Bossche maat, die voornoemde Goeswinus van Beke beloofd had 

aan voornoemde Clemencia en haar kinderen Gerardus en Aleijdis, met 

Lichtmis in het na te noemen huis te leveren, gaande uit (1) de helft, die 

aan voornoemde Clemencia en haar kinderen Gerardus en Aleijdis behoorde, in 

een huis, erf, tuin en aangelegen stuk akkerland, in Gestel bij Herlaer, 
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ter plaatse gnd Thede, tussen een gemene weg enerzijds en wijlen Arnoldus 

van de Kloot anderzijds, welke helft voornoemde Goeswinus van Beke in pacht 

verkregen had van voornoemde Clemencia en haar kinderen Gerardus en 

Aleijdis, voor de grondcijns en voor voornoemde pacht, (2) 4 lopen land, in 

Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Thede, naast een steeg aldaar, tussen 

Johannes van de Dijk enerzijds en hr Willelmus van Aa ridder anderzijds, 

welke 4 lopen voornoemde Goeswinus mede tot onderpand had gesteld. 

 

Clemencia filia quondam Willelmi de Beke relicta quondam Gerardi Brugman 

Gerardus et Aleijdis liberi dictorum Clemencie et quondam Gerardi Brugman 

cum tutore hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis mensure de 

Busco quam Goeswinus (dg: f) de Beke filius dicti quondam Willelmi de 

Beke promiserat se daturum et soluturum (dg: dictis) Clemencie (dg: ad 

eius) quamdiu ipsa vixerit in humanis et (dg: post) non ultra et post 

(dg: mo) eiusdem Clemencie decessum dictis Gerardo et Aleijdi eius 

liberis (dg: a) hereditarie purificationis et in domo infrascripta 

tradendam de et ex medietate que ad dictos Clemenciam et Gerardum et 

Aleijdem eius liberos spectabat in domo area et orto ac pecia terre 

arabilis sibi adiacente sitis in parrochia de Gestel prope Herlaer in 

loco dicto Thede inter communem plateam ex uno et hereditatem quondam 

Arnoldi de Globo ex alio quam medietatem primodictam dictorum domus aree 

et orti ac pecie terre arabilis dictus Goeswinus de Beke erga dictos 

Clemenciam Gerardum et Aleijdem eius liberos pro censu domini fundi et 

pro predicta paccione acquisierat ad pactum atque ex quatuor lopinatis 

terre sitis in dicta! parrochia et loco juxta quandam stegham ibidem 

inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et (dg: d) hereditatem domini 

Willelmi de Aa militis ex alio quas quatuor lopinatas terre dictus 

Goeswinus predictis Clemencie et Gerardo et Aleijdi simul cum dicta 

medietate pro solutione dicte paccionis ad pignus imposuerat prout in 

litteris hereditarie supportaverunt dicto Goeswino de Beke ad opus 

Goeswini Aleijdis et Margarete liberorum quondam Henrici van der Teijnden 

cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia cum tutore ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Heijme et 

Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 336v 05 do 19-06-1404. 

Ghisbertus zvw Albertus Buc voller, gemachtigd dooor zijn moeder Eefsa, 

maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns va 40 schelling geld, die 

Henricus van Berse zvw Henricus van Berze beloofd had aan Godefridus van 

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

gaande uit 1/3 deel van een huis, erf en tuin van wijlen Jacobus Jorijs 

soen, welke cijns nu aan zijn moeder behoort. 

 

Ghisbertus filius quondam Alberti Buc #fullonis# potens ad hoc factus ab 

Eefsa sua matre ut dicebat hereditarium censum XL solidorum monete (dg: 

solvi) quem Henricus de Berse filius quondam Henrici de Berze promisit se 

daturum et soluturum Godefrido de Loet hereditarie mediatim nativitatis 

Domini et mediatim Johannis ex tercia parte domus et aree et orti quondam 

Jacobi Jorijs soen et quem nunc ad dictam suam matrem spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 336v 06 do 19-06-1404. 

Henricus van den Perre zvw Willelmus van den Perre verkocht aan Zensa dvw 

Henricus Meijers, tbv haar man Theodericus Nijcoels, een n-erfcijns van 5 

nieuwe gulden geld van Gelre, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 

gulden gerekend of de waarde, met Sint-Jan te betalen, voor het eerst over 

een jaar (wo 24-06-1405), gaande uit een kamp, 3 morgen groot, in Groot 

Lith, ter plaatse gnd die Nederste Weijen, tussen erfgoed behorend aan de 

kerk van Groot Lith enerzijds en Godefridus die Cruijdeneer anderzijds, 

reeds belast met de grondcijns. 
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Henricus van den Perre filius quondam Willelmi van den Perre hereditarie 

vendidit Zense filie quondam Henrici Meijers ad opus Theoderici Nijcoels 

sui mariti hereditarium censum quinque aureorum florenorum novorum (dg: 

s) monete Gelrie scilicet X Vleems placken vel IX boddrager pro quolibet 

floreno computato seu valorem solvendum hereditarie Johannis et pro primo 

termino a Johannis proxime futuro ultra annum ex quodam campo tria (dg: 

jura) jugera continente sito in parrochia de Groet Lijt in loco dicto die 

Nederste Weijen inter hereditatem (dg: Go) spectantem ad ecclesiam de 

Groet Lijt ex uno et inter hereditatem Godefridi die (dg: Cr) Cruijdeneer 

ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi et sufficientem facere. Testes. 

 

BP 1183 f 336v 07 do 19-06-1404. 

En hij kan voornoemde cijns terugkopen wanneer hij wil met 50 gulden 

voornoemd geld van dezelfde waarde. 

 

Et poterit redimere (dg: ad) semper dum sibi placuerit dictum censum cum 

L gulden dicte monete et similis valoris ut supra. 

 

1183 f.337r. 

 quinta post Viti: donderdag 19-06-1404. 

 sexta post Viti: vrijdag 20-06-1404. 

 sabbato ante nativitatis Johannis: zaterdag 21-06-1404. 

 

BP 1183 f 337r 01 do 19-06-1404. 

Henricus van den Perre zvw Willelmus van den Perre beloofde aan zijn moeder 

Zensa, tbv haar man Theodericus Nijcoel, 5 nieuwe Gelderse gulden, 10 

Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen. 

 

Henricus van den Perre filius quondam Willelmi van den Perre promisit 

super omnia Zense sue matri #ad opus Theoderici Nijcoel eius mariti# V 

novos Gelre gulden scilicet X Vlemsche placken seu XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes Aa et Spijrinc datum quinta post Viti. 

 

BP 1183 f 337r 02 do 19-06-1404. 

Bessella wv Theodericus van Meghen en haar zoon Henricus gaven uit aan 

Amelius zvw Ghibo Jans soen 4½ morgen land, in Rosmalen, tussen de plaats 

gnd Kattenbosch enerzijds en de gemeint anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Bessella relicta quondam Theoderici de Meghen (dg: cum) #cum tutore# et 

Henricus eius filius (dg: p) quatuor !dimidium jugera terre sita in 

parrochia de Roesmalen inter locum dictum Kattenbosch ex uno et inter 

communitatem ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebant 

dederunt ad hereditarium pactum Amelio filio quondam Ghibonis Jans soen 

ab eodem hereditarie possidenda pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco danda integraliter dicte Besselle ad eius 

vitam et non ultra et post eius decessum dicto Henrico et Mechtildi eius 

sorori hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex premissis 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

 

BP 1183 f 337r 03 do 19-06-1404. 

Jan Luwe van Roesmalen die scaer #van desen jair# van den lande dat die 

voirs Luwe tegen wilner Jan Rovers soen gecregen had gelegen inde prochi 

van Roesmalen bi erfenis Arnts van Beke heeft hi opgedragen ende in handen 

geset Wouter Coptiten (dg: ende). Testes Dicbier et Spijerinc datum quinta 
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(dg: an) post Viti. 

 

BP 1183 f 337r 04 do 19-06-1404. 

Henricus Meijnen soen van Vucht verkocht aan Henricus van Creijelt een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Philippus-en-Jacobus te betalen, 

gaande uit (1) een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Mulacker, tussen Willelmus van Ghiessen enerzijds en Batha Eelkens en haar 

kinderen anderzijds, reeds belast met een cijns aan Bartholomeus Spijerinc, 

(2) 2 delen van een beemd, in Vught Sint-Lambertus, naast de Vughterdijk, 

met een sloot ertussen, enerzijds en het gemene water anderzijds, strekkend 

vanaf Willelmus Snabben tot aan Arnoldus Mesmaker. 

 

Henricus Meijnen soen de Vucht hereditarie vendidit Henrico de Creijelt 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

Martini) Philippi et Jacobi ex pecia terre sita in parrochia de Vucht 

sancti Lamberti ad locum dictum Mulacker inter hereditatem Willelmi de 

Ghiessen ex uno et inter hereditatem Bathe Eelkens et eius liberorum ex 

alio atque ex duabus partibus prati siti in dicta parrochia juxta aggerem 

Vuchtensem (dg: inter) quodam fossato interiacente ex uno et inter (dg: 

he) communem aquam ex alio tendentis ab hereditate Willelmi Snabben ad 

hereditatem (dg: e) Arnoldi Mesmaker (dg: ex alio) ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu 

Bartholomeo Spijerinc ex dicta pecia terre solvendo (dg: et sufficientem 

facere). Testes Aa et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 337r 05 vr 20-06-1404. 

Gerardus zvw Lambertus van Ghiersberch verkocht aan Johannes zvw Ghibo 

Ghijssellen soen van Nijsterle 1/3 deel, aan hem behorend, in een stuk 

land, gnd Twe Geslaghe, in Nistelrode, ter plaatse gnd Bollekens Beemt, te 

weten het 1/3 deel dat ligt tussen een ander 1/3 deel, behorend aan zijn 

broer Lambertus zvw voornoemde Lambertus, enerzijds en erfgoed van kvw 

Ghisellen van der Hoeven anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd 

Groet Lair en met het andere eind aan een beemd gnd Voskens Beemt, belast 

met een cijns aan de naburen aldaar, recht van weg over dit 1/3 deel en 

hekken. 

 

Gerardus filius quondam Lamberti de Ghiersberch (dg: peciam) #unam# 

terciam partem ad se spectantem in (dg: una) pecia terre dicta Twe 

Geslaghe sita in parrochia de Nijsterle (dg: in loco dicto Bo) in loco 

dicto Bollekens Beemt scilicet illam terciam partem que sita est inter 

unam reliquam terciam partem dicte pecie terre ad Lambertum suum fratrem 

filium dicti quondam Lamberti spectantem ex uno et hereditatem liberorum 

quondam Ghisellen van der Hoeven ex alio tendentis cum uno fine ad 

hereditatem dictam Groet Lair et cum reliquo fine ad quoddam pratum 

dictum Voskens Beemt prout dicta tercia pars ibidem sita est ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Ghibonis Ghijssellen soen de 

Nijsterle promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis uno denario census vicinis ibidem atque (dg: camp v) jure viandi 

per dictam terciam partem (dg: e) aliquibus hominibus ibidem de jure 

spectante et sepibus ad eandem de jure spectantibus. Testes Coptiten et 

Becker datum sexta post Viti. 

 

BP 1183 f 337r 06 vr 20-06-1404. 

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder ev Reijnera dvw 

Arnoldus van Scijnle nzvw hr Leonius van Scijnle priester droeg over aan 

Johannes Sparre kramer een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

Luppertus zv Johannes Rademaker beloofd had met Lichtmis te leveren aan 

Arnoldus van Loen, gaande uit een huis en erf in Oirschot, in een straat 

die loopt van de kerk van Sint-Petrus aldaar naar de kapel van de H.Maria-

Maagd aldaar, beiderzijds tussen een gemene weg, strekkend vanaf 

eerstgenoemde weg achterwaarts tot aan Arnoldus Joncker, welke pacht wijlen 
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voornoemde Arnoldus van Scijnle verworven had van voornoemde Arnoldus van 

Loen. 

 

Arnoldus de Nuwelant filius domini quondam Henrici de Nuwelant militis 

maritus et tutor legitimus Reijnere sue uxoris filie quondam Arnoldi #de 

Scijnle# filii naturalis domini quondam Leonii de Scijnle presbitri 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam (dg: 

Lupertus) Luppertus filius Johannis Rademaker promiserat se daturum et 

soluturum Arnoldo de Loen hereditarie purificationis ex domo et area sita 

in Oerscot in vico tendente ab ecclesia sancti Petri ibidem versus 

cappellam beate Marie virginis ibidem inter communem plateam ex utroque 

latere coadiacentem tendente a primodicto vico retrorsum ad hereditatem 

Arnoldi Joncker quam paccionem (dg: dictus primodictus) dictus quondam 

Arnoldus (dg: filius naturalis dicti quondam Arnoldi) de Scijnle erga 

prefatum Arnoldum de Loen acquisierat prout in litteris #[cum] jure ad se 

spectante [ut] dicebat# hereditarie supportavit Johanni Sparre institori 

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

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Arnoldi de Scijnle et quorumcumque suorum heredum deponere et 

sufficientem facere. Testes Aa et Rover datum sabbato ante nativitatis 

Johannis. 

 

1183 f.337v. 

 sabbato ante Johannis: zaterdag 21-06-1404. 

 in vigilia nativitatis Johannis: maandag 23-06-1404. 

 

BP 1183 f 337v 01 vr 20-06-1404. 

De broers Conrardus en Philippus, kv Hermannus Coenen, verkochten aan 

Godefridus Cremer zvw Godefridus Scoenmaker van Lijt een huis en erf, in 

Den Bosch, tegenover de kerk van Sint-Jan-Evangelist, tussen erfgoed van 

voornoemde Godefridus Cremer enerzijds en het huis waarin Arnoldus Nolleken 

zvw Gerongius handschoenmaker overleed anderzijds, met de osendruppen aan 

beide einden van eerstgenoemd huis, en met het recht in de stenen muren aan 

weerszijden van eerstgenoemd huis, welk eerstgenoemd huis en erf met 

osendruppen en recht voornoemde broers gekocht2 hadden van Hermannus nzvw 

voornoemde Gerongius. 

 

Conrardus et Philippus fratres liberi Hermanni Coenen domum et aream 

sitam in Busco in opposito ecclesie beati Johannis ewangeliste inter 

hereditatem Godefridi Cremer ex uno et inter domum in qua Arnoldus 

Nolleken filius quondam Gerongii cijrothecarii decessit ex alio cum 

stillicidiis primodicte domus ab utroque (dg: lati) fine (dg: d) eiusdem 

domus primodicte situatis et ad ipsam spectantibus atque cum toto jure ad 

primodictam domum spectante in muris lapideis ab utroque latere eiusdem 

domus primodicte consistentibus quam domum et aream primodictam cum suis 

stillicidiis et jure dicti fratres erga Hermannum filium naturalem (dg: 

dictum domini) quondam Gerongii predicti emendo acquisierant prout in 

litteris hereditarie vendiderunt dicto Godefrido Cremer filio quondam 

Godefridi Scoenmaker de Lijt #supportaverunt# cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Aa et Rover datum sabbato (dg: na) ante Johannis. 

 

BP 1183 f 337v 02 vr 20-06-1404. 

Nijcholaus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven wever deed afstand tbv 

voornoemde koper. 

 

Nijcholaus de Eijndoven filius quondam Johannis de Eijndoven textoris 

super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renuntiavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

                         
2 Zie ← BP 1180 p 387r 07 do 30-12-1395, verkoop van het huis. 
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deponere. Testes Rover et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 337v 03 ma 23-06-1404. 

Gerardus Loij en zijn vrouw Beatrix dvw Willelmus van den Putte droegen 

over aan Petrus van Kuijc zvw Theodericus Bubnaghel (1) alle erfgoederen 

die aan Gerardus gnd van Mulsen zv Gerardus van Mulsen gekomen waren na 

overlijden van Lambertus van den Pettelaer en zijn vrouw Aleijdis, 

grootouders van voornoemde Gerardus zv Gerardus van Mulsen, (2) alle 

erfgoederen die aan voornoemde Gerardus zv Gerardus van Mulsen gekomen zijn 

na overlijden van zijn zuster Aleijdis, al welke voornoemde erfgoederen 

Henricus van de Put gekocht had van voornoemde Gerardus zv Gerardus van 

Mulsen en welke erfgoederen aan voornoemde Gerardus Loij en zijn vrouw 

Beatrix gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus van de Put bv 

voornoemde Beatrix. 

 

Gerardus Loij maritus legitimus Beatricis sue uxoris filie quondam 

Willelmi van den Putte et ipsa cum eodem tamquam cum tutore omnes 

hereditates Gerardo dicto de Mulsen filio Gerardi de Mulsen de morte 

quondam Lamberti van den Pettelaer et Aleijdis quondam #eius# uxoris avi 

et avie dicti Gerardi filii Gerardi de Mulsen seu de morte alterius 

eorundem quondam Lamberti et Aleijdis successione advolutas atque omnes 

hereditates dicto Gerardo filio Gerardi de Mulsen de morte Aleijdis sue 

sororis jure successionis advolutas quocumque locorum consistentes sive 

sitas prout huiusmodi hereditates omnes et singule spectabant ad dictum 

Gerardum filium Gerardi de Mulsen (dg: pro presenti) quas hereditates 

omnes et singulas predictas Henricus de Puteo erga dictum Gerardum filium 

Gerardi de Mulsen emendo acquisierat prout in litteris et quas! 

hereditates omnes et singulas! (dg: dicte Be) dictis Gerardo Loij et 

Beatrici sue uxori de morte dicti quondam Henrici de Puteo fratris olim 

dicte Beatricis jure successionis !sunt advolute ut ipsi dicebant 

hereditarie supportaverunt Petro de Kuijc filio quondam Theoderici 

Bubnaghel cum litteris !jure promittentes (dg: antedicti) primodicti 

Gerardus et Beatrix cum eodem tamquam cum tutore predicto super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Henrici de 

Puteo deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum in vigilia nativitatis 

Johannis. 

 

BP 1183 f 337v 04 ma 23-06-1404. 

Arnoldus Jacops soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Jacops soen (dg: filius quondam Petri) prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 337v 05 ma 23-06-1404. 

Voornoemde Petrus van Kuijc maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, aan wijlen Johannes van Stripe zadelmaker verkocht door 

Johannes zvw Ywanus vleeshouwer, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

#Dictus# Petrus de Kuijc hereditarium censum trium librarum monete 

#solvendum# mediatim Johannis et mediatim Domini venditum quondam Johanni 

de Stripe selliparo a Johanne filio quondam Ywani carnificis prout in 

litteris (dg: mo) et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de tribus 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 337v 06 ma 23-06-1404. 
 1. Ghevardus† van Casteren 

a. Johannes 

b. Lambertus 

c. Ghevardus 

d. Baudewinus bv Johannes 

2. Wautgherus† van de Kasteren 

a. Willelmus 
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b. Ghibo 

c. Johannes 

d. Hilla (*) Andreas zvw Johannes Weker 

e. Elizabeth (*) Arnoldus van den Beerselaer 

3. Egidius† gnd Loij van Casteren 

a. Jacobus 

b. Hilla 

c. Lijeveradis (*) Arnoldus Ruelens soen 

d. Gheerlindis (*) Willelmus her Jacops soen van Boemel 

4. Denkinus Luwe 

a. Heijlwigis 

b. Elizabeth (*) Johannes Bauderics soen van der Eijcke 

De broers Johannes, Lambertus en Ghevardus, kvw Ghevardus van Casteren, de 

broers Willelmus, Ghibo en Johannes, kvw Wautgherus van de Kasteren, 

Andreas zvw Johannes Weker ev Hilla, en Arnoldus van den Beerselaer ev 

Elizabeth, dvw voornoemde Wautgherus, Jacobus en Hilla, kvw Egidius gnd 

Loij van Casteren, Arnoldus Ruelens soen ev Lijeveradis, en Willelmus her 

Jacops soen van Boemel ev Gheerlindis, dvw voornoemde Eligius, Heijlwigis 

dvw Denkinus Luwe en Johannes Bauderics soen van der Eijcke ev Elizabeth 

dvw voornoemde Denkinus deden tbv Arnoldus van Andel afstand van de helft 

van 2 bunder beemd, minus 19 roeden, gelegen onder de vrijdom van Den 

Bosch, ter plaatse gnd die Westlake, tussen Henricus van der Hoijdonc 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welke helft voornoemde 

Arnoldus van Andel gekocht had van Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen van 

den Dungen. Eerstgenoemde Johannes beloofde dat zijn broer Baudewinus 

nimmer rechten op deze helft zal doen gelden. 

 

Johannes (dg: filius quondam Gheva) Lambertus et Ghevardus fratres liberi 

quondam Ghevardi de Casteren Willelmus Ghibo et Johannes fratres liberi 

quondam (dg: liberi) Wautgheri de Kasteren Andreas filius quondam 

Johannis Weker maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris et Arnoldus 

van den Beerselaer maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filiarum dicti quondam Wautgheri Jacobus et (dg: Hil) Hilla liberi 

(dg: -s) quondam Egidii dicti Loij de Casteren (dg: cum tutore) Arnoldus 

Ruelens soen maritus et tutor legitimus Lijevera-(dg: r)-dis sue uxoris 

Willelmus her Jacops soen de Boemel maritus et tutor legitimus 

Gheerlindis sue uxoris filiarum dicti quondam Eligii Heijlwigis filia 

quondam Denkini Luwe #cum tutore dictarum Hille et Heijlwigis# et 

Johannes Bauderics soen (dg: van den Eijnde) #van der Eijcke# maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Denkini super 

medietate duorum bonariorum prati minus XIX virgat[is?] sitorum infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum die Westlake inter hereditatem 

Henrici van der Hoijdonc ex uno et inter aquam dictam die Aa #ex alio# 

quam medietatem (dg: dic) Arnoldus de Andel erga Arnoldum filius! quondam 

Johannis Vrancken soen van den Dungen (dg: h) acquisierat emendo prout in 

litteris et super jure ad opus dicti Arnoldi de Andel hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper primodictus 

Johannes (dg: q) super omnia quod ipse Baudewinum eius fratrem perpetue 

talem habebit quod numquam presumet se jus in dicta medietate habere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.338r. 

 in vigilia Johannis: maandag 23-06-1404. 

 in crastino Johannis: woensdag 25-06-1404. 

 quinta post Johannis: donderdag 26-06-1404. 

 

BP 1183 f 338r 01 ma 23-06-1404. 

Nijcholaus van Baerle verkocht aan Petrus van den Brekelen en zijn zoon 

Arnoldus, tbv hen en Elizabeth en Weijndelmodis, dv voornoemde Petrus, 1/8 

deel, aan hem behorend, in ½ bunder beemd, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Hermannus Venman enerzijds en Gertrudis Moelners 

anderzijds. De brief aan een van beiden geven, die het eerst komt. 
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(dg: solvit) Solvit. 

Nijcholaus de Baerle octavam partem ad se spectantem in dimidio bonario 

prati sito in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter 

hereditatem Hermanni Venman ex uno et inter hereditatem Gertrudis 

Moelners ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Petro van den Brekelen 

et Arnoldo suo filio ad opus eorum et ad opus Elizabeth et Weijndelmodis 

(dg: liberorum d) filiarum dicti Petri promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Wolterus et Spijerinc datum in vigilia 

Johannis. Tradetur alteri prius venienti. 

 

BP 1183 f 338r 02 ma 23-06-1404. 

Godefridus Keijmp zvw Godefridus Keijmp beloofde aan Gerardus zv Gerardus 

Balijart 25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Pinksteren aanstaande 

(zo 07-06-1405) te betalen. 

 

Godefridus (dg: f) Keijmp filius quondam Godefridi Keijmp promisit super 

omnia Gerardo filio Gerardi Balijart XXV novos Gelre gulden vel valorem 

ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 338r 03 ma 23-06-1404. 

Egidius van Vaelbeke beloofde aan Arnoldus Heijme 11 Franse kronen met 

Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Egidius de Vaelbeke promisit super omnia Arnoldo Heijme XI Vrancrijc 

cronen ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Walterus et Becker 

datum supra. 

 

BP 1183 f 338r 04 wo 25-06-1404. 

Henricus van Geffen Jans soen verkocht aan Johannes van Middegael, tbv hem 

en Johannes van Bercke, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde 

verkoper, gnd Colen Hostat, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsen, tussen 

Gerardus nzvw hr Gerardus van Bucstel investiet van Boxtel enerzijds en 

Goeswinus Steenwech anderzijds, reeds belast met de grondcijns en 1 lopen 

rogge, maat van Boxtel, aan een altaar van de H.Geest in de kerk van 

Boxtel. 

 

Henricus de Geffen Jans soen hereditarie vendidit Johanni de Middegael ad 

opus sui et ad opus Johannis de Bercke hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam et deliberandam ex quodam manso dicti venditoris 

#dicto Colen Hostat# sito in parrochia de Busctel ad locum dictum Mulsen 

inter hereditates (dg: Gerijt) Gerardi filii naturalis domini quondam 

Gerardi de Bucstel #olim investiti de Bucstel# (dg: presbitri) ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Steenwech ex alio latere atque ex attinentiis 

dicti (dg: s) mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et uno lopino 

siliginis mensure de Bucstel cuidam altari sancti spiritus in ecclesie de 

Bucstel exinde de jure prius solvendis et sufficientem facere. Testes Aa 

et Heijme datum (dg: q) in crastino Johannis. 

 

BP 1183 f 338r 05 wo 25-06-1404. 

Vrouwe Margareta wv hr Anthonius van der Weteringhen ridder verkocht aan 

Johannes gnd van Holaer riemmaker 6 koeien, 8 beesten gnd hoeren vede quic 

en 3 paarden, in Sint-Oedenrode, op de hoeve gnd ten Nuwenhuijs. 

 

Domina Margareta relicta quondam domini Anthonii van der Weteringhen 

militis sex vaccas et octo bestias dictas hoeren vede quic et tres equos 

consistentes in parrochia de Rode super manso dicto ten Nuwenhuijs ut 

dicebat legitime (dg: supportavit) #vendidit# Johanni dicto de Holaer 
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corrigiatori promittens super omnia warandiam e. 

 

BP 1183 f 338r 06 wo 25-06-1404. 

Voornoemde Johannes van Holaer gaf voornoemde beesten te schattingsrecht 

aan voornoemde vrouwe Mergareta. De hoevenaar van de hoeve zal 25 schapen, 

die voornoemde Johannes met zijn geld heeft verworven, onderhouden. En de 

hoevenaar zal alle nakomelingen van voornoemde beesten houden en voeden 

totdat Johannes 63 nieuwe Gelderse gulden of de waarde zal hebben 

ontvangen. En dan zullen de beesten voor één helft van vrouwe Margareta 

zijn en voor de andere helft van Johannes. De hoevenaar zal, zolang 

voornoemde schatting duurt, zonder toestemming van Johannes geen andere 

beesten op de hoeve houden dan de beesten die voor een helft aan hem 

behoren danwel behoren aan voornoemde Margareta en Johannes. 

 

Dictus Johannes de Holaer dictas bestias consistentes super dicto manso 

dedit ad jus stabilitionis dicte domine Mergarete tali conditione 

apposita quod (dg: dictus Johannes de Holaer) #colonus dicti mansi {ǂ 

hier BP 1183 f 338r 07 invoeren}# omnia provenienda et enutrienda a 

dictis bestiis (dg: percipiet et levabit) #tenebit enutriet# donec et 

quousque ipse perceperit et levaverit (dg: XLIX) #LXIII# novos Gelre 

gulden seu valorem et extunc dicta! bestie erunt mediatim dicte domine 

Margarete et dicti Johannis tali annexa conditione quod colonus dicti 

mansi dicta stabilitione durante non tenebit aliquas bestias supra 

predictum mansum nisi bestias ad ipsum (dg: et ad) pro una medietate et 

ad dictam dominam Margaretam et Johannem pertinentes item quod dictus 

colonus non poterit vendere dictas bestias (dg: et) sine consensu et 

voluntate dicti Johannis. Testes Walterus et (dg: H) Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 338r 07 wo 25-06-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 338r 06}. ǂ. 

atque (dg: XXV #L) XXV# oves quas (dg: d) dictus Johannes et (dg: colonus 

dicti mansi) cum (dg: eorum communibus) #eius# pecuniis acquisierat 

tenebit. 

 

BP 1183 f 338r 08 wo 25-06-1404. 

Henricus Lanternemaker droeg over aan Henricus Ridder een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem 

verkocht door voornoemde Henricus Ridder als ev Hadewigis dvw Johannes 

Witloc. De brief overhandigen aan Meeus Everaets of aan hem. 

 

Solvit. 

Henricus Lanternemaker hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam venditam sibi ab Henrico (dg: die) Ridder marito et tutore 

legitimo Hadewigis sue uxoris filie quondam Johannis Witloc prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico Ridder predicto cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte (dg: 

sui) sui deponere. Testes Dicbier et Aa datum quinta post Johannis. 

Tradetur Meeus Everaets vel sibi. 

 

BP 1183 f 338r 09 wo 25-06-1404. 

Johannes Mol zvw Ghibo Sceijnckel beloofde aan Gheerburgis wv Adam Hoet, 

tbv Weijndelmodis en Katherina, dv voornoemde Gheerburgis en wijlen Adam, 

33 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, afgelopen 

Pinksteren over 5 jaar (zo 26-05-1409) te betalen, en in die periode van 5 

jaar aan voornoemde Gherburgis, elk jaar, 3 pond 6 schelling geld te 

betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kertstmis. 

 

Johannes Mol filius quondam Ghibonis Sceijnckel promisit super omnia 

Gheerburgi (dg: f) relicte quondam Ade Hoet ad opus Weijndelmodis et 

Katherine (dg: liberorum) #filiarum# dictorum Gheerburgis et quondam Ade 
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XXXIII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a penthecostes 

proxime preterito ultra quinque annos persolvendos et quod ipse dabit et 

solvet dictis! (dg: filiabus) #Gherburgi# ad spacium quinque annorum 

predictorum quolibet dictorum quinque annorum tres libras et sex solidos 

monete (dg: Johannis) mediatim Johannis et mediatim Domini. Testes Aa et 

Spijerinc datum (dg: quinta) supra. 

 

BP 1183 f 338r 10 do 26-06-1404. 

Nijcholaus gnd Coel van den Hamsfoert, Theodericus Beijtel en Hubertus van 

Ghemert beloofden aan Heijmericus Groij 21 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Nijcholaus dictus Coel van den Hamsfoert (dg: et) Theodericus Beijtel et 

Hubertus de Ghemert promiserunt indivisi super omnia Heijmerico Groij XXI 

mud rogs (dg: #mensure# ad purificationis proxime futurum persolvendos) 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes (dg: Rov) Walterus et Rover datum quinta post 

Johannis. 

 

1183 f.338v. 

 quinta post Johannis: donderdag 26-06-1404. 

 

BP 1183 f 338v 01 do 26-06-1404. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Arnoldus Cnoden soen van Vucht droeg over aan 

Henricus Ridder zvw Ghibo die Ridder van Vucht een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht 

door voornoemde Ghibo. De brief overhandigen aan hem of Meeus Everaets. 

 

Solvit. 

Nijcholaus dictus Coel filius quondam Arnoldi Cno[d]en soen de Vucht 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam sibi a Ghibone 

die Ridder de Vucht prout un litteris hereditarie supportavit Henrico 

Ridder filio (dg: dicti quon) Ghibonis quondam predicti cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Dicbier et Aa datum quinta post Johannis. Tradetur sibi 

vel Meeus Everaets. 

 

BP 1183 f 338v 02 do 26-06-1404. 

Rutgherus die Snijder droeg over aan Ghijskinus zvw Gerardus Ghizellaer 

soen een stuk land, gnd die Rietschelaers Acker, in Oostelbeers, tussen 

Petrus Scoef en Johannes Scoef enerzijds en de gemeint anderzijds, met het 

huis dat erop staat, welke stuk land en huis voornoemde Rutgherus gekocht 

had van voornoemde Gerardus Ghizelaers en zijn dochter Maria, door hem 

verwekt bij wijlen Aleijdis van Blomendael. 

 

Rutgherus die Snijder peciam terre dictam communiter die Rietschelaers 

Acker sitam in parrochia de Oestelberze inter hereditatem Petri Scoef et 

Johannis Scoef ex uno et inter communitatem ex alio #simul cum domo in 

eadem consistente# quas peciam terre #et domum# dictus Rutgherus erga 

Gerardum (dg: Ghise) Ghizelaers soen et Mariam eius filiam ab ipso 

Gerardo et quondam Aleijde de Blomendael pariter genitam emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Ghijskino filio 

dicti quondam Gerardi Ghizellaer cum litteris et aliis et jure promittens 

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

Walterus et Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 338v 03 do 26-06-1404. 

Conrardus Scilder en Arnoldus Steijmpel beloofden aan Egidius Jans soen van 

Utrecht 33 Gentse nobel of de waarde binnen 8 dagen na Sint-Petrus-Banden 
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aanstaande (vr 01-08-1404) te betalen. 

 

Conrardus Scilder et Arnoldus Steijmpel promiserunt indivisi super omnia 

Egidio Jans soen de Utrecht XXXIII Gentsche nobel vel valorem (dg: ad ad) 

#infra# octo die! festum Petri ad vincula proxime futurum persolvendos. 

Testes dicbier et Aa datum quinta post Johannis. 

 

BP 1183 f 338v 04 do 26-06-1404. 

Voornoemde Conrardus Scilder en Arnoldus Steijmpel beloofden aan Henricus 

Cloijctinc van Wijc 305 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Bartholomeus aanstaande (zo 24-08-1404) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia Henrico Cloijctinc de 

Wijc IIIc ende V novos Gelre gulden IX boddrager pro quolibet gulden 

computato ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 338v 05 do 26-06-1404. 

Voornoemde Conrardus Scilder en Arnoldus Steijmpel beloofden aan Arnoldus 

Coenen, tbv Nijcholaus Crompers, 82 nieuwe Gelderse gulden van gelijke 

waarde binnen 8 dagen na Sint-Petrus-Banden aanstaande (vr 01-08-1404) te 

betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Coenen ad opus 

Nijcholai Crompers LXXXII novos Gelre gulden consimilis valoris infra 

octo dies festum Petri ad vincula proxime futurum sine medio sequentes 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 338v 06 do 26-06-1404. 

Petrus Oir ev Katherina dvw Godefridus zvw Engela Goedens droeg over aan 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) een huis en 

tuin, in Den Bosch, aan het eind van de Vughterstraat, (2) een beemd, 

gelegen naast de Vughterdijk, welke cijns voornoemde wijlen Godefridus 

gekocht had van Petrus Becker zvw Rodolphus Becker. 

 

Petrus Oir maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Godefridi filii quondam Engele Goedens hereditarium censum XL solidorum 

monete solvendum hereditarie Martini hyemalis ex domo et orto sitis in 

Busco ad finem vici Vuchtensis atque ex quodam prato sito juxta aggerem 

Vuchtensem quem (dg: pacc) censum dictus quondam Godefridus erga (dg: 

predictum Petrum) Petrum Becker filium quondam Rodolphi Becker emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo Bac filio 

quondam Mathije van den Molengrave cum litteris et jure promittens super 

omnia (dg: ratam) #habita et habenda ratam# servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Godefridi et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 338v 07 do 26-06-1404. 

Johannes Coppijn en Katherina wv Egidius Cousmakers beloofden aan 

Heijmericus Groij, tbv hem en Egidius Coptiten, 19½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Coppijn et Katherina relicta quondam Egidii Cousmakers 

promiserunt indivisi super omnia Heijmerico Groij ad opus sui et ad opus 

Egidii Coptiten seu ad opus alterius eorundem XIX et dimidium modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes Walterus et Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 338v 08 do 26-06-1404. 

Emondus Jans soen en Godescalcus zvw Theodericus Scellens beloofden aan 
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voornoemde Heijmericus Groij, tbv hem en Egidius Coptiten, 16 mud 2 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch 

te leveren. 

 

Emondus Jans soen et Godescalcus filius quondam Theoderici Scellens 

promiserunt indivisi dicto Heijmerico ut supra XVI mud et II sextaria 

siliginis mensure de Busco ad dictum terminum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 338v 09 do 26-06-1404. 

Henricus van Weert zvw Henricus en zijn broer Walterus beloofden aan 

voornoemde Heijmericus Groij, tbv hem en Egidius Coptiten, 15 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Henricus de Weert (dg: Go) filius quondam Henrici et Walterus eius frater 

promiserunt indivisi super omnia dicto Heijmerico ut supra XV mud roggen 

ad dictum terminum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 338v 10 do 26-06-1404. 

Gerardus Stegeman beloofde aan voornoemde Heijmericus Groij, tbv hem en 

Egidius Coptiten, gedurende drie jaar, elk jaar met Lichtmis in Den Bosch 

18 mud rogge, Bossche maat, te leveren, wegens een deel van de tiende van 

de villa van Dinther, welk deel zij voor voornoemde rogge hadden gehuurd. 

 

-. 

Gerardus Stegeman et (dg: Theodericus eius filius) promiserunt! (dg: 

indivisi) super omnia dicto Heijmerico ad opus sui et ad opus dicti 

Egidii seu ad opus alterius eorundem se daturos! et soluturos dictis 

Heijmerico et Egidio seu eorum alteri ad spacium trium annorum proxime 

futurorum quolibet dictorum trium annorum XVIII modios siliginis mensure 

de Busco purificationis et in Busco tradendos occacione partis (dg: q 

cuius) decime (dg: ad quam partem) ville de Dijnther quam partem dicti 

debitores pro predicta siligine conduxerant. Testes datum supra. 

 

1183 f.339r. 

 quinta post Johannis: donderdag 26-06-1404. 

 

BP 1183 f 339r 01 do 26-06-1404. 

Walterus Sleijninc en Henricus Jonger zvw Theodericus beloofden aan 

voornoemde Heijmericus Groij, tbv hem en Egidius Coptiten, 13 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Walterus Sleijninc et Henricus Jonger filius quondam Theoderici 

promiserunt indivisi super omnia dicto Heijmerico ut supra XIII modios 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos 

et in Busco tradendos. Testes Walterus datum quinta post Johannis. 

 

BP 1183 f 339r 02 do 26-06-1404. 

Johannes zvw Goeswinus uten Broec verkocht aan Willelmus Rolofs soen van 

den Vlaessche een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die wijlen 

Arnoldus Eleghast met Sint-Gertrudis beurde, gaande uit (1) een stuk land, 

gnd die Brede Acker, in Hees, deels allodiaal goed en deels cijnsgoed, 5 

lopen rogge groot, (2) een stuk land, gnd die Haverot, in Hees, ½ mud rogge 

groot, welke pacht voornoemde Johannes nu bezit. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Goeswini uten Broec hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco quam Arnoldus quondam Eleghast 
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solvendam habuit hereditarie (dg: pu) Gertrudis de terra dicta die Brede 

Acker sita in Hees partim allodiali et partim censuali quinque lopina 

siliginis in semine annuatim capiente et de terra dicta die Haverot 

simili! in Hees situata dimidium modium in semine annuatim capiente quam 

paccionem dictus Johannes nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

vendidit Willelmo Rolofs soen van den Vlaessche promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339r 03 do 26-06-1404. 

Godefridus Arnts soen van Orthen verkocht al zijn goederen aan zijn broer 

Gerardus. 

 

Solvit II grossos. 

Godefridus Arnts soen de Orthen omnia et singula sua bona !sua mobilia et 

immobilia hereditaria et parata habita et habenda hereditarie vendidit 

Gerardo suo fratri promittens super omnia habita et habenda warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339r 04 do 26-06-1404. 

Bartholomeus en Marina, kvw Johannes Loeffort, verkochten aan Stephanus 

Haec zvw Godefridus Haec een stuk land, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Meijnsel, tussen Johannes van Ghemert enerzijds en Aleijdis wv Theodericus 

Ywijns. 

 

Bartholomeus et (dg: Yda) #Marina# liberi quondam Johannis Loeffort cum 

tutore peciam terre sitam in parrochia de Nijsterle ad locum dictum 

Meijnsel inter hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem Aleijdis relicte quondam Theoderici Ywijns ex alio ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Stephano Haec filio quondam Godefridi 

Haec promittentes #cum tutore# indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339r 05 do 26-06-1404. 

Willelmus Tepper zvw Willelmus Tepper gaf uit aan Amelius van Vroenhoven 

van Lijnther 2 zester land, in Gestel bij Herlaer, naast de plaats gnd ten 

Hoernic, tussen Johannes Holaer Arnts soen enerzijds en Johannes Bogart 

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

aan voornoemde Willelmus Tepper; de uitgifte geschiedde voor (1) een 

n-erfcijns van 1 hoen en 30 schelling geld, met Kerstmis te betalen, (2) 

een n-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld, met Sint-Jan te betalen. 

 

Willelmus Tepper filius quondam Willelmi Tepper duo sextariata terre sita 

(dg: infra) in parrochia de Ghestel prope Herlaer juxta locum dictum ten 

Hoernic inter hereditatem Johannis Holaer Arnts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Bogart ex alio tendentia cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Willelmi Tepper ut 

dicebat dedit ad hereditarium censum Amelio de Vroenhoven de Lijnther ab 

eodem hereditarie possidenda pro hereditario censu unius pulli et (dg: L 

solidorum monete dando sibi ab alio pro hereditario censu XXX nativitatis 

Domini et) XXX solidorum monete dando (dg: sibi) nativitatis Domini et 

hereditario censu XX solidorum dicte monete dando (dg: sibi) Johannis 

#dicto Willelmo# ab alio ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Et 

promisit super omnia sufficientem facere. Testes Aa et Spijerinc datum 

supra. 

 

BP 1183 f 339r 06 do 26-06-1404. 

Petrus zvw Robbertus van Heessel verkocht aan Dijna dvw Johannes Meelman wv 

Johannes van Breda een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 roeden, gnd gheirden, 

lands, in Waalwijk, tussen voornoemde verkoper enerzijds en erfg vw 
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Arnoldus Meeus soen anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Meir tot aan 

de Oude Maas, en uit de gebouwen die erop staan, van welke 4 roeden Eefsa 

wv Walterus Bac bv voornoemde verkoper één helft in vruchtgebruik heeft, 

echter van voornoemde 4 roeden uitgezonderd een hofstad die aan Theodericus 

Arnts soen behoorde, reeds belast met (a) een b-erfcijns van 5 schelling 

geld aan de kerk van Waalwijk, (b) een b-erfcijns van 7 pond aan voornoemde 

koopster. 

 

Petrus filius quondam Robberti de Heessel hereditarie vendidit (dg: Dijne 

relicte quondam Johannis) Dijne filie quondam Johannis Meelman relicte 

quondam Johannis de Breda hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco tradendam ex 

quatuor virgatis (dg: terre sit) dictis gheirden terre sitis in parrochia 

de Waelwijc inter hereditatem dicti venditoris ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Arnoldi Meeus soen ex alio (dg: de) 

tendentibus a loco dicto Meir ad antiquum Mosam (dg: d) atque ex 

edificiis in premissis consistentibus quarum quatuor virgatarum terre 

Eefsa relicta quondam Walteri Bac fratris olim dicti venditoris unam 

medietatem sub (dg: us) eius usufructu tenet minus tamen de predictis 

quatuor virgatis terre quodam domistadio quod ad Theodericum Arnts soen 

spectabat ut dicebat promittens super omnnia habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere exceptis hereditario censu quinque 

solidorum monete ecclesie de Waelwijc et hereditario censu septem 

librarum dicte monete prefate emptrici exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339r 07 do 26-06-1404. 

Johannes Broc zvw Johannes Broc en Zebertus van den Ramen beloofden aan 

Henricus Broc zvw Godescalcus, (1) 51 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405), (2) 50 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-1406) te betalen. Twee 

brieven. 

 

Et ?sunt due. 

Johannes Broc filius quondam Johannis Broc et Zebertus van den Ramen 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Broc filio quondam Godescalci LI 

novos Gelre gulden vel valorem #ad# nativitatis Johannis #proxime 

futurum# et L novos Gelre gulden vel valorem a Johannis proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339r 08 do 26-06-1404. 

Henricus Koc nzvw Johannes Koc van Oppinen en Henricus van Geffen Jans soen 

beloofden aan Amelius zvw Lambertus Melijs soen 58 nieuwe Gelderse gulden, 

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

en 12 gemene plakken met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1404) te 

betalen. 

 

Henricus Koc filius naturalis quondam Johannis Koc de Oppinen (dg: 

promisit) et Henricus de Geffen Jans soen promiserunt indivisi super 

omnia Amelio filio quondam Lamberti Melijs soen LVIII novos Gelre gulden 

(dg: vel valorem et XII gemeijn) scilicet X Vlemsche placken vel IX 

boddrager pro quolibet novo Gelre gulden computato et XII gemeijn placken 

ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339r 09 do 26-06-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1404 06. 69 

BP 1183 f 339r 10 do 26-06-1404. 

Mr Godefridus van Rode droeg over aan Johannes van Padbroec? 5 Franse 

kronen, aan Jacobus Karijns soen en voornoemde mr Godefridus beloofd door 

Albertus Buc van Lijt. 

 

Magister Godefridus de Rode quinque (dg: cro) Vrancrijx cr#o#nen 

promissos Jacobo Karijns soen et magistro Godefrido predicto seu eorum 

alteri ab Alberto Buc de Lijt prout in litteris legitime supportavit 

Johanni de Padbroec? cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

1183 f.339v. 

 sexta post Johannis: vrijdag 27-06-1404. 

 in vigilia Petri et Pauli: zaterdag 28-06-1404. 

 in profesto divisionis apostolorum: maandag 14-07-1404 

 

BP 1183 f 339v 01 vr 27-06-1404. 

Petrus van Langvelt zvw Godefridus van Langvelt verkocht aan Johannes 

Sceffenere zvw Petrus van Druenen geheel de tiende in Uden, ter plaatse gnd 

op Boekel, zoals deze binnen zijn palen ligt, uitgezonderd de 

tiendlammeren, tiendbijen, tiendvarkens en tiendganzen, welke tiende 

Leonius van Erpe zvw Petrus gekocht had van hr Walramus van Valkenborch 

heer van Borne, Zittert, Herpen en Asperen, zijn vrouw vrouwe Aleijdis en 

hr Reijnaldus van Valkenborch bv voornoemde hr Walramus, en welke tiende 

aan eerstgenoemde Petrus gekomen is volgens testament van zijn oom Leonius. 

 

Petrus de Langvelt filius quondam Godefridi de Langvelt integram decimam 

(dg: cum suis attinentiis) sitam et consistentem in parrochia de Uden ad 

locum dictum op Boekel cum universis attinentiis dicte decime prout (dg: 

huiusmodi) ibidem sita est infra suos limites et palos exceptis agnis 

decimalibus apibus decimalibus porcis decimalibus et ancis decimalibus 

quam decimam predictam Leonius de Erpe filius quondam Petri erga nobiles 

(dg: ...) dominum Walramum de Valkenborch dominum de Borne de Zittert de 

Herpen et de Asperen et dominam Aleijdem eiusdem domini dominam atque 

dominum Reijnaldum de Valkenborch fratrem antedicti domini Walrami emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: que que diceb) continetur quam decimam 

(dg: dictus) primodictus Petrus sibi per predictum Leonium eius avunculum 

in eius testamento legatam esse dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Sceffenere filio quondam Petri de Druenen #supportavit# cum omnibus 

litteris promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Leonii eius avunculi 

deponere. Testes Heijme et Spijerinc datum sexta post Johannis. 

 

BP 1183 f 339v 02 vr 27-06-1404. 

Johannes van Ghemert beloofde voornoemde Petrus van Langvelt zvw Godefridus 

van Langvelt schadeloos te houden van alle brieven, die wijlen jkvr Mabelia 

wv voornoemde Leonius had mbt voornoemde tiende, voor zover die brieven 

betreffen de erfg vw voornoemde jkvr Mabelia. 

 

Johannes de Ghemert (dg: et Hubertus eius frater) promiserunt! (dg: 

indivisi) super omnia quod ipsi (dg: eundem) dictum Petrum ab omnibus 

litteris quas domicella quondam Mabelia #relicta quondam Leonii predicti# 

habuit mentionem facientibus de decima predicta indempnem servabit in 

quantum huiusmodi littere spectant ad heredes dicte quondam domicelle 

Mabelie. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339v 03 vr 27-06-1404. 

Arnoldus van Holthusen, Johannes Sceffenere zvw Petrus, Johannes van 

Ghemert, Goeswinus Steenwecht en Danijel Roesmont beloofden aan voornoemde 

Petrus van Langvelt zvw Godefridus van Langvelt (1) 300 Franse kronen, of 

de waarde, met Sint-Martinus (di 11-11-1404), (2) 300 Franse kronen, of de 

waarde, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405), (3) 300 Franse kronen, of 
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de waarde, met Sint-Martinus over een jaar (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Fient 3. 

Arnoldus de Holthusen Johannes Sceffenere filius quondam Petri Johannes 

de Ghemert Goeswinus Steenwecht et Danijel Roesmont #promiserunt indivisi 

super omnia dicto Petro# CCC Francrijcs cronen #vel valorem# Martini (dg: 

proxime fu) et CCC coronas Francie vel valorem ad Johannis proxime 

futurum et CCC coronas Francie #vel valorem# a Martini proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 339v 04 vr 27-06-1404. 

Arnoldus van Holthusen beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Arnoldus de Holthusen promisit alios indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 339v 05 za 28-06-1404. 

Johannes Coman van Esbeke verkocht aan Petrus zvw Johannes Gorter, tbv hem 

en zijn zuster Margareta wv Jacobus van Campen, een beemd, eertijds van 

Johannes Brenthens, in Spoordonk, in Oirschot, tussen kvw Willelmus Rutten 

enerzijds en de gemene weg anderzijds, welke beemd voornoemde Johannes 

verworven had van Theodericus zvw Johannes Heijlkens soen van Berze. 

 

Johannes Coman de Esbeke quoddam pratum dudum Johannis Brenthens situm in 

pastoria de Spoerdonc in parrochia de (dg: de) Oerscot cum uno latere 

juxta hereditatem liberorum quondam Willelmi Rutten et cum reliquo latere 

juxta plateam quod pratum dictus Johannes erga Theodericum filium quondam 

Johannis Heijlkens soen de Berze acquisierat ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro filio quondam Johannis Gorter ad opus sui et ad opus 

Margarete sue sororis (dg: fi) relicte quondam Jacobi de Campen 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Becker in vigilia Pe Pau. 

 

BP 1183 f 339v 06 ma 14-07-1404. 

Johannes Quappe zvw Arnoldus Quappe en Henricus Potter zvw Johannes van 

Tiel ev Gloria dvw voornoemde Arnoldus deden tbv Arnoldus van Vlijmen als 

ev Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Quappe afstand van (1) 4 oude schilden 

geld van Frankrijk n-erfcijns, uit een b-erfcijns van 12 oude schilden 

voornoemd geld of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een stenen huis en erf van wijlen hr Gheerlacus Rover 

ridder, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Arnoldus Stamellart 

van de Kelder enerzijds en erfgoed van Adam van Ghestel anderzijds, welke 

cijns van 12 oude schilden Elizabeth dvw Gerardus Raet verworven had van hr 

Theodericus Rover ridder zvw voornoemde hr Gheerlacus Rover, (2) de helft 

van het 10e kamp, 7 morgen 2 hont 20 roeden groot, gelegen voor Vlijmen, 

beneden de weg naar Vlijmen, tussen Johannes Kersmaker enerzijds en Egidus 

zvw Johannes Wouters soen anderzijds, welke helft wijlen Arnoldus Nolleken 

Quappe visser gekocht had van de stad Den Bosch, (3) een b-erfcijns van 3 

pond geld, die Lambertus van den Kerchove moest betalen aan wijlen Johannes 

Raet, gaande uit erfgoederen Berghem. Twee brieven. Eén voor Theodericus 

van den Hovel zv ...... 

 

Duplicetur. Unam habebit Theodericus van den Hovel filius ..... 

Johannes Quappe filius quondam Arnoldi Quappe et Henricus Potter filius 

quondam Johannis de Tiel maritus et tutor legitimus Glorie sue uxoris 

filie quondam Arnoldi predicti super quatuor aureis denariis antiquis 

communiter scilde vocatis monete regis Francie hereditarii census de 

hereditario censu XII aureorum denariorum antiquorum communiter (dg: 

aude) scide! vocatorum dicte monete seu alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendo hereditarie purificationis ex domo lapidea et area 

domini quondam Gheerlaci Rover militis sita in Busco ad forum inter 
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hereditatem Arnoldi Stamellart de Penu ex uno et inter hereditatem Ade de 

Ghestel ex alio atque ex attinentiis eiusdem domus et aree singulis et 

universis quem censum XII aude scilde Elizabeth filia quondam Gerardi 

Raet erga dominum Theodericum Rover militem filium dicti quondam domini 

(dg: Emondi) #Gheerlaci# Rover !Rover acquisierat prout in litteris item 

super medietate decimi campi VII jugera II hont et XX virgatas 

continentis siti ante Vlimen inferius plateam versus Vlimen inter 

hereditatem Johannis Kersmaker ex uno et inter hereditatem Egidi filii 

quondam Johannis Wouters soen ex alio quam medietatem Arnoldus quondam 

Nolleken Quappe piscator erga opidum de Busco acquisierat emendo prout in 

litteris de vero sigillo etc (dg: et super jure ad opus Arnoldi de 

Vlijmen mariti et tutoris here legitimi) item super hereditario censu 

trium librarum monete quem Lambertus van den Kerchove Johanni quondam 

Raet solvere tenebatur (dg: ac) ex hereditatibus sitis in parrochia de 

Berchen et super jure ad opus Arnoldi de Vlijmen tamquam mariti (dg: et 

tutoris) legitimi Elizabeth sue uxoris filie predicti quondam Arnoldi 

Quappe hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere et dampna equaliter portare. 

Testes Walterus et Spijerinc datum in profesto divisionis apostolorum. 

 

1183 f.340r. 

 secunda post Petri et Pauli: maandag 30-06-1404. 

 

BP 1183 f 340r 01 ma 14-07-1404. 

Arnoldus van Vlijmen ev Elizabeth, en Henricus Potter zvw Johannes van Tiel 

ev Gloria, dvw Arnoldus Quappe, deden tbv Johannes zvw voornoemde Arnoldus 

afstand van (1) een huis en erf, in Den Bosch, aan de Vismarkt, tussen 

erfgoed van wijlen Anselmus bv voornoemde Arnoldus Quappe enerzijds en 

erfgoed van wijlen Petrus Scut anderzijds, strekkend vanaf de Vismarkt tot 

aan erfgoed van wijlen Martinus Monic, (2) een huis en erf, gnd die Oude 

Kraan, in Den Bosch, op de Vismarkt, (3) 1 morgen land uit de Duizend 

Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse gnd Oeter, naast wijlen 

Reijnerus van Zonne, (4) de helft van een huis en erf in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, beiderzijds tussen erfenissen van Nijcholaus van Uden 

wolwever. 

 

Arnoldus de Vlijmen maritus et tutor etc et Henricus Potter filius 

quondam Johannis [d]e Tiel maritus et tutor Glorie sue uxoris filiarum 

predicti quondam Arnoldi Quappe super domo et area sita in Busco ad forum 

piscium inter hereditatem quondam Anselmi (dg frm) fratris olim dicti 

Arnoldi Quappe ex uno et inter hereditatem quondam Petri Scut ex alio 

tendente a foro piscium ad hereditatem quondam Martini Monic atque super 

domo et area dicta die Aude Craen sita in Busco supra forum piscium (dg: 

et s) atque super uno jugere terre (dg: quondam) de mille jugeribus terre 

communitatis opidi de Busco sito ad locum dictum (dg: Other) Oeter juxta 

hereditatem quondam Reijneri de Zonne #ǂ {hier BP 1183 f 340r 02 

invoegen}# et super jure ad opus dicti Johannis filii quondam Arnoldi 

predicti hereditarie renunciaverunt promittentes ut supra et dampna 

equaliter portare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 340r 02 ma 14-07-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 340r 01}. ǂ. 

et super medietate domus et aree site in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditates Nijcholai de Uden textoris laneorum ex utroque latere 

coadiacentes (dg: et super me censibus ex dictis). 

 

BP 1183 f 340r 03 ma 14-07-1404. 

Voornoemde Johannes zvw Arnoldus Quuappe en Arnoldus van Vlijmen ev 

Elizabeth dvw voornoemde Arnoldus Quappe deden tbv Henricus Potter zvw 

Johannes van Tiel ev Gloria dvw voornoemde Arnoldus Quappe afstand van (1) 

15 pond geld n-erfcijns uit een b-erfcijns van 28 pond 15 schelling, met 
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Kerstmis te betalen, gaande uit alle cijnzen, die hr Theodericus van 

Meerhem heer van Boxtel en zijn wettige vrouw Maria vrouwe van Boxtel 

jaarlijks in de villa van Boxtel beuren, welke cijns van 28 pond 15 

schelling wijlen voornoemde Gerardus Raet gekocht had van Gerardus 

Steenwech, en welke cijns van 28 pond 15 schelling na erfdeling gekomen was 

aan wijlen Johannes Raet zvw voornoemde Gerardus Raet, (2) een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan 

wijlen Johannes van Aerle verkocht door Willelmus smid van Ghestel, (3) een 

b-erfpacht van 4 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren, aan wijlen voornoemde Johannes van Aerle handschoenmaker 

verkocht door Henricus Klijnkaert, (4) een b-erfcijns van 40 schelling 

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

welke cijns wijlen Arnoldus Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker gekocht 

had van Ywanus Stierken zvw Johannes Stijerken, (5) een b-erfcijns van 21 

schelling 4 penning geld, die Marselius van den Nuwenhuse met Kerstmis 

moest betalen aan Johannes zv Nollekinus Quap, gaande uit een huis en erf, 

in Den Bosch, aan de Vughterdijk, buiten de poort die daar staat, tussen 

voornoemde poort en het huis waarin voornoemde Johannes zv Nollekinus 

woonde, (6) de andere helft van voornoemd huis en erf, ter plaatse gnd 

Huls, beiderzijds tussen erfenissen van Nijcholaus van Uden wolwever. 

 

Dicti Johannes et Arnoldus ut supra super (dg: he) quindecim libris 

hereditarii census monete de hereditario censu XXVIII librarum et 

quindecim solidorum solvendo hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et 

singulis censibus quos dominus Theodericus de Meerhem dominus de Bucstel 

atque domina Maria eius conthoralis legitima domina de Bucstel annuatim 

in villa de Bucstel habuerunt solvendos quem censum XXVIII librarum et XV 

solidorum dictus quondam Gerardus Raet erga Gerardum Steenwech 

acquisierat emendo et qui census XXVIII librarum et XV solidorum Johanni 

quondam Raet filio dicti quondam Gerardi Raet mediante divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et eius in hoc coheredes cessit in 

partem prout in litteris item super hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda vendita (dg: dicto) quondam Johanni de Aerle a Willelmo 

fabro de Ghestel prout in litteris item super hereditaria paccione 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie Andree 

appostoli et in Busco tradenda vendita dicto quondam Johanni de Aerle 

cijrothecario ab Henrico Klijnkaert prout in litteris item super 

hereditario censu (dg: XLI) XL solidorum monete solvendo hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis quem censum Arnoldus quondam 

Nolleken filius quondam Gerongii cijrothecarii erga Ywanum Stierken 

filium quondam Johannis Stijerken emendo acquisierat prout in litteris 

item super hereditario censu XXI solidorum et quatuor denariorum monete 

quem Marselius van den Nuwenhuse Johanni filio Nollekini Quap solvere 

tenebatur hereditarie (dg: mediatim) nativitatis Domini ex domo et area 

sita in Busco in aggere vici Vuchtensis extra portam ibidem stantem inter 

dictam portam et inter domum in qua (dg: Johannes) dictus Johannes filius 

Nollekini morabatur #X {hier BP 1183 f 340r 04 invoegen}# prout in 

litteris ad opus dicti Henrici Potter hereditarie renunciaverunt 

promittentes ut supra et dampna e-(dg: x)-qualiter portare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 340r 04 ma 14-07-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 340r 03}. X. 

et super reliqua medietate dicte domus et aree (dg: sit) ad dictum locum 

Huls vocatum site. 

 

BP 1183 f 340r 05 ma 30-06-1404. 

Johannes zvw Hubertus van Moenle ev Hadewigis dvw Willelmus Aben soen 

verkocht aan Deijnoldus Zanders Raijmakers soen de helft van een stuk land, 

in Someren, ter plaatse gnd Houbroecke, tussen voornoemde Deijnoldus 
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enerzijds en wijlen Johannes gnd Han Kuenenman anderzijds, geheel het stuk 

land belast met een b-erfpacht van 1½ lopen rogge, maat van Someren, en een 

b-erfcijns van 2 Vlaamse plakken. 

 

Johannes filius quondam Huberti de Moenle maritus et tutor legitimus 

Hadewigis sue uxoris filie quondam Willelmi Aben soen #medietatem# 

peciam! terre sitam! in parrochia de Zoemeren ad locum dictum Houbroecke 

inter hereditatem Deijnoldi Zanders Raijmakers soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: dicti quondam Willelmi Aben soen) quondam Johannis dicti 

Han Kuenenman ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Deijnoldo predicto 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditaria paccione unius et (dg: ?due) #dimidii# lopinorum siliginis 

mensure de Zomeren et hereditario censu duorum Wlemsche placken ex dicta 

integra pecia terre solvendis. Testes Dicbier et Spijrinc datum 2a post 

Petri et Pauli. 

 

BP 1183 f 340r 06 ma 30-06-1404. 

(dg: Robbertus zvw Hubertus van Moenle verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Robbertus filius quondam Huberti de Moenle prebuit et reportavit). 

 

BP 1183 f 340r 07 ma 30-06-1404. 
Vergelijk BP 1180 p 437r 09 do 27-04-1396: er is een straat die loopt van de Vughterstraat 

naar het woonhuis van Jacobus gnd Geroij, tegenover huis en muur van de broeders van Postel. 

Arnoldus Cleijnael droeg over aan Johannes van Amerzoijen (1) een huis en 

erf, in Den Bosch, achter het erfgoed van Jacobus gnd Gheroij, over de 

stroom aldaar, tussen erfgoed van Gerardus van Neve enerzijds en erfgoed 

van Johannes gnd van Gelre anderzijds, (2) een stukje erfgoed, aldaar, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes gruiter enerzijds en erfgoed van wijlen 

Hubertus gnd Steelken anderzijds, welk huis, erf en stukje erfgoed 

voornoemde Arnoldus Cleijnael gekocht3 had van Elijzabeth dvw Godefridus 

van Bladel gnd Hoenrecoper wv Henricus van Vlimen en haar kinderen 

Ghiselbertus en Godefridus. 

 

Arnoldus Cleijnael domum et aream sitam in Busco retro hereditatem Jacobi 

dicti Gheroij ultra aquam ibidem currentem inter hereditatem Gerardi de 

Neve et inter hereditatem Johannis dicti de Gelre atque particulam 

hereditatis sitam ibidem inter hereditatem quondam Johannis !gumellatoris 

ex uno et inter hereditatem quondam Huberti dicti Steelken ex alio latere 

quos! domum aream et particulam hereditatis dictus Arnoldus Cleijnael 

erga Elijzabeth filiam quondam Godefridi de Bladel dicti Hoenrecoper 

relictam quondam Henrici de Vlimen Ghiselbertum et Godefridum eius 

liberos emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Johanni de Amerzoijen cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 340r 08 ma 30-06-1404. 

Matheus van den Loeken gaf uit aan Lambertus van Ouvervenne (1) een akker, 

in Nuenen, ter plaatse gnd die Sande Eijcke, beiderzijds tussen erfgoed van 

het klooster van Hodonc, met een eind strekkend aan kv een zekere Zegewigis 

en met het andere eind aan een gemene weg aldaar, (2) een tuin in Nuenen, 

ter plaatse gnd Boderstraet, tussen voornoemde Lambertus enerzijds en 

Petrus van den Loeken anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Petrus van de Loeken en met het andere eind aan een gemene weg aldaar, (3) 

een beemdje, in {f.340v} Nuenen, ter plaatse gnd Straeldonc, met een eind 

strekkend aan het water gnd die Dommel en met het andere eind aan een 

gemene weg aldaar, gnd Udekens Voert; de uitgifte geschiedde voor (a) 1 mud 

rogge, maat van Nuenen, aan Archa van Halen, gaande uit voornoemde akker, 

                         
3 Zie ← BP 1182 p 069r 06 do 22-04-1400, verkoop van het huis, erf en stukje erfgoed. 
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(b) 15 kleine zwarte tournosen en 4½ penning cijns aan Arnoldus van Gheel 

zvw Jacobus, uit voornoemde tuin, (c) een cijns van de heren van Postel en 

Willelmus van Ouden, die zij beuren uit voornoemd beemdje, en thans voor 

(d) een n-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Nuenen, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren. Slechts op te geven als alle achterstallige 

termijnen van voornoemde lasten zijn voldaan. 

 

Matheus van den Loeken (dg: peciam) #agrum# terre sitam! in parrochia de 

Nuenen ad locum dictum die Sande Eijcke inter hereditatem conventus de 

Hodonc ex utroque latere coadiacentem tendentem cum uno fine hereditatem 

(dg: Zegew) liberorum #cuiusdam# Zegewigis et cum reliquo fine ad 

communem viam ibidem atque (dg: ortum) quendam ortum situm in dicta 

parrochia in loco dicto Boderstraet inter hereditatem Lamberti van 

Ouvervenne ex uno et inter hereditatem Petri van den Loeken ex alio 

tendentem cum !fine ad hereditatem dicti Petri van de Loeken et cum 

reliquo fine ad communem plateam ibidem necnon quoddam pratulum situm in 

dicta 

 

1183 f.340v. 

 in crastino Petri et Pauli: maandag 30-06-1404. 

 

BP 1183 f 340v 01 ma 30-06-1404. 

parrochia in loco dicto Straeldonc (dg: quod pratulu) tendens cum uno 

fine ad aquam dictam die Dommel et cum reliquo fine ad communem viam 

ibidem dictam Udekens Voert in ea quantitate qua ibidem siti sunt ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Lamberto ab eodem hereditarie 

possidendos pro uno modio siliginis mensure de Nuenen Arche de Halen ex 

dicto agro terre annuatim (dg: exinde) prius de jure solvendo necnon pro 

quindecim parvis nigris Turonensibus (dg: Arnoldo de Gheel filio quondam 

Jacobi ex dicto orto) et quatuor cum dimidio denariis census Arnoldo de 

Gheel filio quondam Jacobi ex dicto orto atque pro censu dominorum de 

Postula et Willelmi de Ouden (dg: annu) quem ipsi solvendum habent ex 

dicto pratulo exinde prius de jure solvendis #dandis etc# atque pro annua 

et hereditaria paccione octo lopinorum siliginis mensure de Nuenen danda 

sibi ab alio hereditarie purificationis et supra hereditates supradictas 

tradenda et deliberanda ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam !deponere et alter repromisit (dg: testes) tali 

conditione quod dictus Lambertus premissa non poterit dimittere vel 

resignare nisi omnibus arrestadiis de oneribus predictis restantibus 

prius persolutis. Testes Aa et Coptiten in crastino beatorum Petri et 

Pauli. 

 

BP 1183 f 340v 02 ma 30-06-1404. 

Johannes die Bever ev Margareta dvw Henricus Cuijlman, door wijlen 

voornoemde Henricus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus 

van Vlierden, verkocht aan de broers Henricus en Rodolphus Rover, kvw 

voornoemde Henricus Cuijlman, en Henricus zv Johannes Peters soen van 

Bathenborch alle erfelijke goederen en erfgoederen, die aan voornoemde 

Margareta gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus Cuijlman en 

Elizabeth, gelegen onder Nistelrode en Hees. 

 

Johannes die Bever maritus et tutor Margarete sue uxoris filie quondam 

Henrici Cuijlman ab eodem quondam Henrico et quondam Elizabeth sua olim 

uxore filia quondam Henrici de Vlierden pariter genita omnia et singula 
!et bona hereditaria (dg: seu) ac omnes hereditates dicte Margarete de 

morte dictorum quondam Henrici Cuijlman et Elizabeth successione 

advolutas quocumque locorum infra parrochias de Nijsterle et de Hees 

situatas ut dicebat hereditarie vendidit Henrico et Rodolpho Rover 

fratribus liberis dicti quondam Henrici Cuijlman atque Henrico filio 

Johannis Peters soen de Bathenborch promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicte sue uxoris deponere. Testes Aa et 
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Wolterus datum supra. 

 

BP 1183 f 340v 03 ma 30-06-1404. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 57 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (do 25-12-1404) en 

de andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405). 

 

Dicti emptores promiserunt dicto venditori LVII novos Gelre seu valorem 

mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 340v 04 ma 30-06-1404. 

Robbertus van Zwoll nzv hr Robbertus van Grevenbroec ridder, Bartholomeus 

Spijrinc en Johannes van der Borch beloofden aan Andreas van Drodis, tbv 

etc, 100 oude schilden met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1405; 

31+31+30+31+30+31+31+28+3= 246 dgn) te betalen op straffe van 2. 

 

Robbertus de Zwoll filius naturalis domini (dg: quondam) Robberti de 

Grevenbroec militis et Bartholomeus Spijrinc !Johannes van der Borch 

promiserunt super omnia indivisi Andree de Drodis ad opus etc centum aude 

scil! ad carnisprivium proxime futurum persolvendos sub pena duorum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 340v 05 ma 30-06-1404. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 340v 06 ma 30-06-1404. 

Rijcoldus zvw Henricus Veren Hadewighen soen, Ricoldus Willems soen, 

Lambertus zv Luta Hannen, zijn broer Henricus en Gerardus van den Acker 

beloofden aan Johannes Scroijlman, tbv hem en hr Johannes Marscalc 

investiet van Schijndel, 92 Hollandse gulden van graaf Willelmus of de 

waarde, een helft te betalen met Lichtmis (ma 02-02-1405) en de andere 

helft met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405). 

 

Rijcoldus filius quondam Henrici Veren Hadewighen soen Ricoldus Willems 

soen Lambertus filius Lute Hannen et Henricus eius #frater# (dg: filius 

promiserunt) et Gerardus van den Acker promiserunt indivisi super omnia 

Johanni Scroijlman ad opus sui et ad opus domini Johannis Marscalc 

investiti de Scijnle seu ad opus alterius eorum XCII Hollant gulden 

comitis Willelmi seu valorem (dg: ad) mediatim purificationis et mediatim 

pasche proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 340v 07 ma 30-06-1404. 

Johannes Vilric zvw Johannes molenaar szvw Johannes van Zochel, broeder 

Petrus, Johannes, Aleijdis en Hilla, kvw Henricus Mol, door wijlen 

voornoemde Henricus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde 

Johannes molenaar, verkochten aan Marselius Wouters soen van Berchen (1) 

een b-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen in 

Hees, ter plaatse gnd Heelwijc, te betalen, gaande uit verschillende 

erfgoederen in Hees en Oss, welke cijns wijlen voornoemde Johannes molenaar 

gekocht had van Elizabeth wv Johannes gnd Nollekens van Os, Arnoldus en 

Cristina, kv voornoemde Elizabeth, Elijas van den Aelsvoirt ev Agnes, en 

Johannes zv Eefsa ev Aleijdis, dvw voornoemde Johannes Nolleken, welke 

cijns nu aan hen behoort, (2) alle erfgoederen van voornoemde Johannes van 

Vilric, broeder Petrus, Johannes, Aleijdis en Hilla, gelegen onder Hees en 

Oss. 

 

Johannes Vilric filius quondam Johannis multoris generi quondam Johannis 

de Zochel frater Petrus Johannes Aleijdis et Hilla liberi quondam Henrici 
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Mol ab eodem quondam Henrico et quondam Elizabeth sua uxore filia dicti 

quondam Johannis multoris pariter geniti cum tutore hereditarium censum X 

librarum monete solvendum hereditarie Philippi et Jacobi apostolorum et 

in Hees ad locum dictum Heelwijc tradendum ex diversis hereditatibus 

sitis in parrochiis de Hees et de Os quem censum dictus quondam Johannes 

multor erga Elizabeth relictam quondam Johannis dicti Nollekens de Os 

Arnoldum et Cristinam liberos eiusdem Elizabeth Elijam van den Aelsvoirt 

maritum et tutorem legitimum Agnetis sue uxoris atque Johannem filium 

Eefse maritum et tutorem legitimum Aleijdis sue uxoris filiarum eiusdem 

quondam Johannis Nolleken emendo acquisierat prout in litteris et quem 

censum nunc ad se spectare dicebant atque omnes et singulas hereditates 

dictorum Johannis de Vilric fratris Petri Johannis Aleijdis et Hille 

quocumque locorum infra predictas parrochias de Hees et de Os situatas ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Marselio Wouters soen de Berchen 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

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

Rover et Spijrinc datum supra. 

 

1183 f.341r. 

 in crastino Petri et Pauli: maandag 30-06-1404. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 01-07-1404. 

 

BP 1183 f 341r 01 ma 30-06-1404. 

Johannes nzvw Henricus van Mijerle droeg over aan Henricus van Merlaer de 

oudere zvw Rodolphus van Merlaer 2 bunder beemd, in Veghel, in een kamp gnd 

Didderic Writers Campe, tussen erfgoed van voornoemde Theodericus Writer 

enerzijds en Agnes Yden dochter anderzijds, met een eind strekkend aan de 

plaats gnd die Lantweer, aan eerstgenoemde Johannes in cijns uitgegeven 

door voornoemde Henricus van Merlaer, belast met de cijns in de brief 

vermeld. Henricus van Kriekenbeec deed afstand. 

 

Johannes filius naturalis quondam Henrici de Mijerle duo bonaria prati 

sita in parrochia de Vechel in campo dicto Didderic Writers Campe inter 

hereditatem dicti Theoderici Writer ex uno et inter hereditatem Agnetis 

Yden dochter ex alio tendentia cum uno fine ad locum dictum die Lantweer 

data ad censum primodicto Johanni ab Henrico de Merlaer seniori filio 

quondam Rodolphi de Merlaer prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Henrico de Merlaer cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu in 

dictis litteris contento. Quo facto Henricus de Kriekenbeec super 

premissis et jure ad opus dicti Henrici de Merlaer hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Rover et Spijerinc datum in crastino Pe Pau. 

 

BP 1183 f 341r 02 ma 30-06-1404. 

Johannes zvw Marselius nzvw hr Godefridus van Os ridder droeg over aan zijn 

broer Godefridus het deel, dat aan hem behoort resp. zal behoren na 

overlijden van zijn broer Gherardus zvw voornoemde Marselius, in een 

hofstad, in Oss, tussen Goeswinus Model van der Donc enerzijds en Henricus 

Maes soen anderzijds, en in alle huisraad en gebruiksvoorwerpen waarin 

voornoemde Marselius en zijn vrouw Mechtildis waren overleden. 

 

Johannes filius quondam Marselii filii naturalis quondam domini Godefridi 

de Os militis totam partem et omne jus sibi competentes et post mortem 

Gherardi sui fratris filii dicti quondam Marselii competituras in quodam 

domistadio sito in Os inter hereditatem Goeswini Model van der Donc ex 

uno et inter hereditatem Henrici (dg: Rovers) #Maes soen# ex alio atque 

in omnibus et singulis domiciliis et utensiliis in quibus dictus quondam 

Marselius et Mechtildis eius uxor decesserunt ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: suo) Godefrido suo fratri promittens super omnia ratam 
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servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 341r 03 ma 30-06-1404. 

Engbertus Peters soen, Willelmus van den Eijnde, Engbertus Denkens soen, 

Albertus Ruwert en Franco zvw Johannes van Essche beloofden aan Johannes 

Stroijlman, tbv hem en hr Johannes Marscalc investiet van Schijndel, 71 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, eem helft te 

betalen met Lichtmis (ma 02-02-1405) en de andere helft met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405). 

 

Engbertus Peters soen Willelmus van den Eijnde Engbertus Denkens soen 

(dg: et) Albertus Ruwert et Franco filius quondam Johannis de Essche 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Stroijlman ad opus sui et ad 

opus domini Johannis Marscalc #investiti de Scijnle# seu ad opus alterius 

eorundem LXXI Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem mediatim 

purificationis et mediatim pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 341r 04 di 01-07-1404. 

Cristina dvw Herbertus Canghieter verkocht aan Anthonius van Berlikem een 

kast (of toch: vorm?) en overige vormen en gereedschappen van wijlen 

voornoemde Herbertus, behorend bij het ambacht van kangieter. De koopsom is 

voldaan. 

 

(dg: Florencius) et Cristina #filia# (dg: liberi) quondam Herberti 

Canghieter cum tutore quandam capsam dictam cast atque ceteras formas et 

instrumenta (d: si que) dicti quondam Herberti et ad officium dictum 

canghieter ambacht pertinentes hereditarie vendiderunt! Anthonio de 

Berlikem promittentes! cum tutore !indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Herberti et 

quorumcumque suorum heredum deponere et recognoverunt sibi de pretio fore 

satisfactum. Tetes Walterus et Spijerinc datum tercia post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 341r 05 di 01-07-1404. 

Destijds had Henricus nzvw hr Jacobus van Boemel priester verkocht aan 

Willelmus Therijs soen een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ¼ deel van een huis, erf 

en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Ladonc, tussen erfgoed gnd Proefst 

Loect enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land in Boxtel, 

ter plaatse gnd Ladonc, tussen Willelmus Roempot enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (3) een tuin, gnd Hophof, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Ladonc, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Ghereelmaker 

anderzijds, (4) alle goederen, die aan eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Theodericus Visscher gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Theodericus Visscher resp. die aan hen zullen komen na 

overlijden van Elizabeth van Ladonc mv voornoemde Heijlwigis. Voornoemde 

Henricus en Elizabeth beloofden thans aan Johannes Therijs soen, tbv Metta 

dvw voornoemde Willelmus Therijs soen, de onderpanden voor de levering van 

de pacht van waarde te houden. 

 

Notum st universis quod cum Henricus filius naturalis domini quondam 

Jacobi de Boemel presbitri hereditarie vendidisset Willelmo Therijs soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quarta parte domus 

aree et orti sitorum in parrochia de Bucstel in loco dicto Ladonc inter 

hereditatem dictam Proefst Loect ex uno et inter communem plateam ex alio 

atque ex pecia terre sita in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Willelmi Roempot ex uno et inter communem plateam ex alio 

insuper ex orto dicto Hophof sito in parrochia et loco predictis inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis Ghereelmaker ex 

alio item ex omnibus et singulis bonis primodicto Henrico et Heijlwigi 
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sue uxori filie quondam Theoderici Visscher de morte dicti quondam 

Theoderici Visscher successione advolutis et post mortem Elizabeth de 

Ladonc (dg: s) matris dicte Heijlwigis successione advolvendis prout in 

litteris constituti (?verbeterd uit: constituta) (dg: d) coram scabinis 

dicti Henricus et Elizabeth cum tutore promiserunt indivisi super omnia 

habita et habenda Johanni Therijs soen ad opus Mette filie dicti quondam 

Willelmi Therijs soen quod ipsi premissa pro solutione dicte paccionis 

sufficientia beneque valentia semper efficient et satis secura. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 341r 06 di 01-07-1404. 

Mechtildis wv Bruijstinus zvw Bruijstinus van Oesterwijc droeg over aan 

Jacobus Claes soen van den Leempoel een b-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, uit een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, welke pacht van 1 mud wijlen eerstgenoemde Bruijstinus 

gekocht had van mr Wolphardus van Ghiessen, en welke pacht van 2 zester 

voornoemde Jacobus moet leveren, gaande uit 1 zesterzaad roggeland, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen Elizabeth Ermgarden enerzijds en 

een ander erfgoed van voornoemde Jacobus anderzijds. 

 

Solvit. 

Mechtildis relicta quondam Bruijstini filii quondam Bruijstini de 

Oesterwijc cum tutore hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco de hereditaria paccione unius modii siliginis dicte 

mensure solvenda hereditarie purificationis quam paccionem unius modii 

siliginis (dg: dictu) primodictus quondam Bruijstinus erga magistrum 

Wolphardum de Ghiessen emendo acquisierat prout in litteris et quam 

paccionem duorum sextariorum siliginis Jacobus Claes soen van den 

Leempoel solvere tenetur ex (dg: pe) sextariata terre siliginee sita in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem 

Elizabeth Ermgarden ex uno et inter (dg: hereditatem dicti) reliquam 

hereditatem dicti Jacobi ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Jacobo promittens (dg: super) cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.341v. 

 tercia post Petri et Pauli: dinsdag 01-07-1404. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: maandag 27-10-1404. 

 

BP 1183 f 341v 01 di 01-07-1404. 

Amelius zvw Elizabeth dvw Amelius gnd Meijssen soen, Johannes van Straten 

ev Rijswindis, en Marselius Marselijs soen ev Godefrida, dvw voornoemde 

Elizabeth, verkochten aan Leonius van Erpe zvw Petrus, tbv Willelmus Bac 

zvw Mathijas van den Molengrave, 9 morgen 10 roeden land, in Maren, ter 

plaatse gnd die Maersche Meer, tussen Paulus zvw Jacobus Melijs soen 

enerzijds en Arnoldus van Ghewanden en Vastradus van Berkel anderzijds, 

welke 9 morgen 10 roeden wijlen voornoemde Elizabeth, tbv haar en haar 

kinderen, verworven had van voornoemde Paulus. Voornoemde Amelius beloofde 

dat zijn broer Arnoldus, zodra hij in de stad is, afstand zal doen tbv 

voornoemde Willelmus Bac. 

 

Amelius filius quondam Elizabeth filie quondam Amelii dicti Meijssen soen 

Johannes de Straten maritus et tutor legitimus Rijswindis sue uxoris et 

Marselius Marselijs soen maritus et tutor legitimus Godefride sue uxoris 

filiarum dicte quondam Elizabeth novem jugera et X virgatas terre sitas 

in parrochia de Maren in loco dicto communiter die Maersche Meer inter 

hereditatem Pauli filii quondam Jacobi Melijs soen ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi de Ghewanden et Vastradi de Berkel #ex alio# prout 

ibidem site sunt que! novem jugera et X virgatas terre dicta quondam 

Elizabeth ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem Elizabeth erga 

predictum Paulum (dg: emendo) acquisierat prout in litteris hereditarie 
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vendiderunt Leonio de Erpe filio quondam Petri ad opus Willelmi Bac filii 

quondam Mathije van den Molengrave (dg: promittentes) cum litetris et 

jure promittentes (dg: cum tutore) super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper dictus Amelius quod 

ipse Arnoldum suum fratrem quamcito (dg: ad) infra opidum (dg: et) seu 

villicationem de Busco venerit super (dg: pre) premissis et jure ad opus 

dicti Willelmi Bac hereditarie faciet renunciare. Testes Walterus et 

Spijerinc datum in (dg: v) tercia post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 341v 02 ma 27-10-1404. 

Voornoemde Arnoldus deed afstand tbv voornoemde Willelmus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Arnoldus super premissis et jure ad opus dicti Willelmi 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Spina datum in 

vigilia Sijmonis et Jude. 

 

BP 1183 f 341v 03 di 01-07-1404. 

Arnoldus van Vucht verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Vucht prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

{Met +haal+ verbonden met BP 1183 f 341v 05}. 

 

BP 1183 f 341v 04 di 01-07-1404. 

Destijds had Tielmannus zvw Ludovicus Foijnsen soen van Engelen 

overgedragen aan Reijnerus Scade (1) alle goederen, die aan voornoemde 

Tielmannus en zijn vrouw Weijndelmodis dvw Berwinus zvw Godefridus 

Lambrechts soen gekomen waren na overlijden van Elizabeth dvw Amelius gnd 

Meijssen soen mv voornoemde Weijndelmodis, (2) alle goederen, die wijlen 

voornoemde Berwinus en Elizabeth beloofd hadden als huwelijksgoed aan 

voornoemde Tielmannus en Weijndelmodis. Voornoemde Reijnerus droeg thans 

zijn deel in voornoemde in 9 morgen 10 roeden land over aan voornoemde 

Leonius, tbv voornoemde Willelmus Bac. 

 

Notum sit universis quod cum Tielmannus filius quondam Ludovici Foijnsen 

soen de Engelen (dg: maritus et) omnia et singula bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata dicto Tielmanno et Weijndelmodi sue uxori 

(dg: de morte) filie quodam Berwini filii quondam Godefridi Lambrechts 

soen de morte !morte Elizabeth #(dg: sue matris)# filie quondam Amelii 

dicti Meijssen soen #matris dicte Weijndelmodis# successione advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita atque omnia et singula bona que 

dicti quondam Berwinus et Elizabeth seu eorum alter promiserant aut 

promiserat dicto Tielmanno cum dicta Weijndelmode sua uxore nomine dotis 

et in subsidium matrimonii herediatrie supportasset Reijnero Scade 

(dg: -n) prout in litteris constitutus dictus Reijnerus totam partem et 

omne jus sibi competentes in novem jugeribus et X virgatis terre 

predictis hereditarie supportavit dicto Leonio ad opus dicti Willelmi Bac 

cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 341v 05 di 01-07-1404. 

Arnoldus van Vucht ev Margareta dvw voornoemde Paulus zvw Jacobus Melijs 

soen deed tbv voornoemde Willelmus Bac afstand van voornoemde 9 morgen 10 

roeden land, en hun recht daarin. 

 

{Met +haal+ verbonden met BP 1183 f 341v 03}. 

Arnoldus de Vucht maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

dicti quondam Pauli super premissis novem jugeribus et X virgatis terre 

et jure sibi et dicte sue uxori in eisdem competente ad opus dicti 

Willelmi Bac hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 341v 06 di 01-07-1404. 

Johannes Rover van den Laer, zijn vrouw Katherina dvw Henricus van der 

Schant en Johannes van Aude Hoesden verkochten aan Katherina ndv hr 

Willelmus van Aa ridder het deel dat aan hen behoort of zal behoren in een 

tuin van wijlen Henricus van der Schant, in Den Bosch, tegenover de 

huizinge van Johannes van de Dijk, tussen erfgoed van Johannes van Engelen 

linnenwever enerzijds en erfgoed van Aleijdis wv Henricus van Huessen 

anderzijds, met beide einden strekkend aan erfgoed van wijlen voornoemde 

Henricus van der Schant, welke tuin overal 20 roeden breed is, en richting 

het erfgoed van voornoemde Johannes van Enghelen 43 voet en aan de kant 

richting het erfgoed van voornoemde Aleijdis 42 voet lang. De koopster zal 

in de gebouwen die op de tuin zullen worden gebouwd geen deur, vensters of 

latrine maken op het uiteinde van de tuin richting erfgoed van wijlen 

voornoemde Henricus van den Schant {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Rover van den Laer maritus legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Henrici van der Schant et dicta Katherina cum eodem tamquam cum 

tutore atque Johannes de Aude Hoesden #partem et jus eis competentes ac 

competituras in# quodam orto (verbeterd uit: quendam ortum) quondam 

Henrici van der Schant situm! in Busco in oppositum habitationis Johannis 

de Aggere inter hereditatem Johannis de Engelen textoris (dg: laneorum) 

#lineorum# ex uno et hereditatem Aleijdis relicte quondam Henrici de 

Huessen ex alio tendente cum utroque fine ad hereditatem heredum dicti 

quondam Henrici van der Schant (dg: et cum) et qui ortus continet ubique 

in latitudine viginti pedatas et in (dg: uno) latere scilicet versus 

hereditatem dicti Johannis de Enghelen XLIII pedatas (dg: in longitudine) 

et in latere versus hereditatem dicte Aleijdis XLII pedatas in 

longitudine ut dicebant #hereditarie vendiderunt Katherine filie naturali 

domini Willelmi de Aa militis# promittentes indivisi cum tutore super 

omnia warandiam et obligationem deponere salvo tamen dictis venditoriibus 

quod dicta emptrix in edificiis supra predictum ortum edificandis in 

futurum non poterit facere (dg: vel) nec habere hostium seu januam ac 

fenestras (dg: in supradicto latere) ac cloacam scilicet in extremtate! 

dicti orti que extremitas sita est versus hereditatem dicti quondam 

Henrici van den Schant. 

 

BP 1183 f 341v 07 di 01-07-1404. 

Johannes Rover van den Laer, zijn vrouw Katherina dvw Henricus van der 

Schant en Johannes van Aude Hoesden verkochten aan Katherina ndv hr 

Willelmus van Aa ridder het deel dat zij hebben of zullen krijgen in een 

tuin van wijlen Henricus van der Schant, in Den Bosch, tegenover de 

huizinge van Johannes van de Dijk, tussen erfgoed van Johannes van Engelen 

linnenwever, Aleijdis wv Johannes die Wilde en andere buren aldaar 

enerzijds en erfgoed van vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht 

ridder anderzijds, strekkend vanaf erfgoed van voornoemde Katherina ndv hr 

Willelmus van Aa ridder tot aan erfgoed van voornoemde vrouwe Katherina wv 

hr Henricus van Mordrecht, welke tuin richting het erfgoed van voornoemde 

Johannes Engelen, Aleijdis en ander {f.342r} buren aldaar 43 voet, en 

richting het erfgoed van voornoemde vrouwe Katherina 42 voet lang is, en 

welke tuin overal 20 voet breed is. De koopster noch haar opvolgers zullen 

ooit in de gebouwen die op voornoemde tuin gebouwd worden een opening of 

deur, vensters of latrine hebben te weten op het uiteinde van de kant en 

het einde richting het erfgoed van voornoemde vrouwe Katherina wv hr 

Henricus van Mordrecht. 

 

Johannes Rover van den Laer maritus legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Henrici van der Schant (dg: et Johannes) et ipsa Katherina cum 

eodem tamquam cum tutore et Johannes de Aude Hoesden totam partem et jus 

eis competentes et competituras in quodam orto quondam Henrici van der 
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Schant sito in Busco in oppositum habitationis Johannis de Aggere inter 

hereditatem Johannis de Engelen textoris lineorum Aleijdis relicte 

quondam Johannis die Wilde et quorundam aliorum vicinorum ibidem ex uno 

et (dg: inter) inter hereditatem domine Katherine (dg: de) relicte 

quondam domini Henrici de Mordrecht militis ex alio tendente (dg: cum uno 

fine ad he) ab hereditate Katherine filie naturali! domini Willelmi de Aa 

militis usque ad hereditatem dicte domine Katherine relicte dicti quondam 

domini Henrici de Mordrecht et qui ortus continet in latere versus 

hereditatem dictorum Johannis Engelen et Aleijdis et aliorum 

 

1183 f.342r. 

 tercia post Petri et Pauli apostolorum: dinsdag 01-07-1404. 

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

 quinta post Barnabe: donderdag 12-06-1404. 

 

BP 1183 f 342r 01 di 01-07-1404. 

vicinorum ibidem XLIII pedatas (dg: in) et in latere versus hereditatem 

dicte domine Katherine XLII pedatas in longitudine et qui ortus ubique 

continet in latitudine XX pedatas ut dicebant hereditarie vendiderunt 

dicte Katherine filie naturali domini Willelmi de Aa militis promittentes 

indivisi cum tutore super omnia warandiam et obligationem deponere salvo 

semper dictis venditoriibus quod dicta emptrix nec eius successores non 

poterint umquam in edificiis in dicto orto edificandis facere vel habere 

hostium aut januam ac fenestras ac cloacam scilicet in extremitate 

lateris (dg: an) et (dg: fine) finis tendente versus hereditatem dicte 

domine Katherine relicte dicti quondam domini Henrici de Mordrecht. 

Testes Coptiten et Spijrinc datum !datum tercia post Pe Pau apostolorum. 

 

BP 1183 f 342r 02 do 03-07-1404. 

Hermannus Coenen en zijn kinderen Conrardus en Philippus enerzijds en 

Godefridus kramer zvw Godefridus Scoenmaker van Lijt anderzijds verklaarden 

onderling afspraken te hebben gemaakt over een ledig erfgoed dat ligt 

achter het stenen huis van wijlen Nollekinus Gerongs, welk huis nu behoort 

aan voornoemde Hermannus, Conrardus en Philippus, in Den Bosch, in de 

Peperstraat, naast erfgoed van wijlen Johannes van Gael, welk ledig erfgoed 

ligt tussen de achterkamer van voornoemd stenen huis enerzijds en een huis 

dat gelegen is aan de Kerkstraat en behoort aan voornoemde Hermannus, 

Conrardus en Philippus anderzijds, welk ledig erfgoed strekt vanaf een huis 

van wijlen voornoemde Nollekinus dat nu behoort aan voornoemde Godefridus 

tot aan erfgoed van Paulus bakker. Afgesproken werd dat het ledig erfgoed 

altijd zal behoren aan Hermannus, Conrardus en Philippus, behoudens echter 

voor Godefridus de osendruppen van zijn voornoemd huis zoals hij die thans 

heeft. Het ledig erfgoed zal daar altijd ledig en vrij blijven; niemand van 

voornoemde Hermannus, Conrardus en Philippus danwel van de eigenaren ter 

eniger tijd van bovengenoemde huizen, mag enig bouwwerk op voornoemd ledig 

erfgoed plaatsen, maar wel mag elk van voornoemde Hermannus, Conrardus, 

Philippus en Godefridus zijn gebouwen verhogen naar eigen goeddunken. 

Hermannus en zijn kinderen mogen beerputten of een kelder onder het ledig 

erfgoed plaatsen, voor zover zij niet het licht hinderen of de vensters van 

voornoemd huis van Godefridus of de kelder van diens huis. 

 

Hermannus Coenen Conrardus et Philippus eius liberi ex una parte et 

Godefridus institor filius quondam Godefridi Scoenmaker de Lijt ex altera 

parte palam recognoverunt se conventiones et ordinationes mutuo fecisse 

de (dg: quibus) #vacua hereditate sita retro# domum lapideam (dg: dicti) 

quondam Nollekini Gerongs nunc ad dictos Hermannum Conrardum et Philippum 

spectantem sita in Busco in vico (dg: Per) Peperstraet juxta hereditatem 

quondam Johannis de Gael (dg: ex uno et inter posteriorem cameram) que 

vacua hereditas sita est inter posteriorem cameram dicte domus lapidee ex 

uno et inter quandam domum sitam ad vicum ecclesie dictorum Hermanni 

Conrardi et Philippi ex alio et que vacua hereditas tendit a quadam domo 
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dicti quondam Nollekini nunc ad dictum Godefridum spectante usque ad 

hereditatem Pauli pistoris (dg: d) ut dicebant ita #videlicet# quod dicta 

vacua hereditas spectabit #perpetue# ad Hermannum Conrardum et Philippum 

salvis dicto Godefrido suis stillicidiis #quo ad domum suam predictam# 

prout ibidem habet pro presenti item quod dicta hereditas permanebit 

ibidem #perpetue# vacua #et otiosa# ita quod nullus dictorum (dg: Con) 

Hermanni Conrardi et Philippi (dg: poterit aliqua edificia) aut 

possessorum pro tempore domorum suprascriptarum poterit #in dicta vacua 

hereditate# aliqua edificia edificare vel edificari aut situari procurare 

salva tamen !tamen hoc quod quis dictorum Hermanni Conrardi Philippi et 

Godefridi poterit sua edificia altare aut altius edificari facere et 

procurare ad suum beneplacitum prout sibi placuerit et expedire videbitur 

hoc tamen addito quod dicti (dg: Johannes) #Hermannus# et eius liberi 

poterint cloacas aut penu facere sub vacua hereditate predicta in quantum 

ipsi Hermannus et eius liberi non impediunt lumen vel fenestras dicte 

domus dicti Godefridi #vel de penu eiusdem domus {in linker marge: vel de 

penu eiusdem domus# ut dicti Hermannus Henricus et Philippus indivisi et 

Godefridus mutuo promiserunt. Testes Rover et Becker datum quinta post Pe 

Pau. 

 

BP 1183 f 342r 03 do 03-07-1404. 

Broeder Nijcholaus van de orde van de Minderbroeders zvw Nijcholaus van den 

Bosch droeg over aan Rutgherus van Gheldorp, tbv Gertrudis sv voornoemde 

broeder Nijcholaus, zijn deel in een huis en erf, in Den Bosch, over de 

Korenbrug, naast erfgoed van Henricus Craft enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Amerzoijen anderzijds, welk huis en erf behoorde aan wijlen 

Johannes Nouden. 

 

Frater (dg: Conrardus) #Nijcholaus# ordinis fratrum minorum filius 

quondam Nijcholai van den Bosch (dg: ji) totam partem et omne jus sibi 

competentes in domo et area (dg: dicti) sita in Busco ultra pontem bladi 

(dg: que) juxta hereditatem Henrici Craft ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Amerzoijen ex alio que domus et area ad Johannem quondam 

Nouden spectare consueverat ut dicebat hereditarie supportavit Rutghero 

de Gheldorp ad opus Gertrudis sororis dicti fratris Nijcholai promittens 

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

Walterus et Heijme datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 342r 04 do 03-07-1404. 

(dg: de broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren, Willelmus). 

 

(dg: Henricus et Willelmus fratres liberi quondam Johannis de Haren 

Willelmus). 

 

BP 1183 f 342r 05 do 03-07-1404. 

(dg: Willelmus van den Perre van Geffen en Ghisbertus die Hoessche ev). 

 

(dg: Willelmus van den Perre de Geffen et Ghisbertus die Hoessche maritus 

et tutor). 

 

BP 1183 f 342r 06 do 12-06-1404. 

Ghisbertus die Hoessche zvw Henricus die Smijt van Berchen en Willelmus van 

den Perre ev Luijtgardis dvw voornoemde Henricus verkochten aan Johannes 

Hellinc 2 hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Voer op die Langweijden, 

tussen erfgoed gnd des Hoefs Weijde enerzijds en voornoemde Johannes 

Hellinc anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, belast met 1/3 

deel van 18 roeden maasdijk, in Lithoijen, tussen de dijk van wijlen 

Willelmus Muijdeken en de dijk van Bernardus Arnts soen, verder belast met 

een b-erfcijns van 6 schelling oude pecunia, die wijlen voornoemde Henricus 

Smijt moest betalen aan het Geefhuis in Den Bosch, en met zegedijken en 
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weteringen. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Ghisbertus die Hoessche filius quondam Henrici die Smijt de Berchen et 

Willelmus van den Perre maritus et tutor Luijtgardis sue uxoris filie 

dicti quondam Henrici duo hont terre sita in parrochia de Lijttoijen ad 

locum dictum Voer op die Langweijden inter hereditatem dictam des Hoefs 

Weijde ex uno et inter hereditatem Johannis Hellinc ex alio tendentia cum 

uno fine ad communitatem ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Johanni Hellinc promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta tercia parte XVIII pedatarum aggeris Mose 

sitarum in dicta parrochia (dg: inter aggerem) inter aggerem quondam 

Willelmi Muijdeken et inter aggerem Bernardi Arnts soen #in ea 

longitudine qua ibidem site sunt# excepto hereditario censu sex solidorum 

antique pecunie (dg: quem dictus emptor exnunc deinceps solvet in 

abbreviationem octo librarum antique pecunie) quem dictus quondam 

Henricus Smijt mense sancti spiritus in Busco solvere tenebatur #et 

zegediken et weteringen ad premissa etc# quos terciam partem (dg: dictus) 

dictarum XVIII (dg: virgatarum) #pedatarum# aggeris Mose et censum dictus 

emptor exnunc deinceps taliter conservabit et solvet quod nec dictis 

venditoribus nec ad et supra quascumque hereditates dicti quondam Henrici 

dampna exinde non eveniant in futurum ut ipsi supra omnia #habita et 

habenda# repromiserunt. (dg: testes datum supra) testes Walterus et 

Spijerinc datum quinta post Barnabe. 

 

BP 1183 f 342r 07 do 12-06-1404. 

Petrus zv Engbertus Aenboij verkocht aan Johannes Odeveer zv Johannes 

Odeveer een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den 

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

Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen Johannes Wijeroc enerzijds 

en Willelmus Coninc anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 

schelling oude pecunia. 

 

Petrus filius (dg: quondam) Engbertus! Aenboij hereditarie vendidit 

Johanni Odeveer filio Johannis Odeveer hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Johannis et in Busco tradendam ex domo et orto dicti venditoris sitis in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

Johannis Wijeroc ex uno et inter hereditatem Willelmi Coninc ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu quinque solidorum antique pecunie 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

1183 f.342v. 

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

 anno CCCCmo quarto mensis julii die tercia: donderdag 03-07-1404. 

 

BP 1183 f 342v 01 do 03-07-1404. 

Henricus Campart van Scijnle verkocht aan Johannes Odeveer zv Johannes 

Odeveer een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jan in Den 

Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen ½ mudzaad land, 

in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen kinderen gnd Houbrakens 

Kijder enerzijds en de gemeint anderzijds. 

 

Henricus Campart de Scijnle hereditarie vendidit Johanni Odeveer filio 

Johannis Odeveer hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) Johannis et in Busco 

tradendam ex domo et orto et dimidia modiata terre sibi adiacente sitis 

in parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

liberorum dictorum Houbrakens Kijder ex uno et inter communitatem ex alio 

ut dicebat promittens super omnia (dg: v) habita et habenda warandiam et 
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aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Rover et 

Becker datum quinta post P Pau. 

 

BP 1183 f 342v 02 do 03-07-1404. 

En Henricus Campart van Scijnle kan de pacht terugkopen binnen een jaar na 

heden met 20 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus en met de pacht van 

het jaar van wederkoop. Maar koopt voornoemde Henricus de pacht niet terug, 

dan dan zal voornoemde Johannes Odeveer zv Johannes Odeveer boven voornoemd 

geld nog aan voornoemde Henricus 20 Hollandse gulden voornoemd geld of de 

waarde betalen, zoals in het formularium. Ogesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Hees, Petrus van 

Geffen en Willelmus van den Perre. 

 

Et poterit redimere infra annum datam presentium sine medio sequentem 

semper dicto anno pendente cum (dg: XXI Hollant gulden) XX Hollant gulden 

monete comitis Willelmi (dg: vel valorem) et cum paccione anni 

redempcionis et si non redemerit quod tunc dictus Johannes ultra pecuniam 

predictam solvet dicto Henrico XX Hollant gulden dicte monete vel valorem 

ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis julii die tercia 

hora vesperarum presentibus dictis scabinis magistro Johanne de Hees 

Petro de Geffen et Willelmo van den Perre. 

 

BP 1183 f 342v 03 do 03-07-1404. 

Marselius van Huesden ev Hadewigis dv Jacobus Boen die Snijder deed tbv 

Petrus zv voornoemde Jacobus afstand van alle goederen, die voornoemde 

Petrus verworven heeft of zal verwerven en van het recht dat Marselius zal 

hebben na overlijden van voornoemde Jacobus. 

 

Solvit. 

Marselius de Huesden maritus et tutor legitimus Hadewigis sue uxoris 

filie Jacobi Boen die Snijder super omnibus et singulis bonis que (dg: j) 

Petrus filius dicti Jacobi acquisivit et in posterum acquiret et super 

jure sibi competente et post decessum dicti Jacobi competituro (dg: -s) 

ad opus dicti Petri hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et #quod# numquam presumet se jus in premissis habere. Testes 

Rover et Becker datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 342v 04 do 03-07-1404. 

Paulus zvw Jacobus van Vessem droeg over aan Salomon gnd Sael zvw 

Godefridus van Zonderwijc ½ mud rogge b-erfpacht, maat van Oerle, die 

Henricus van den Langenacker beloofd had met Lichtmis in Winterle te 

leveren aan wijlen voornoemde Jacobus, gaande uit (1) een stuk land, in 

Winterle, ter plaatse gnd die Steghe Eijnde, dat was van Petrus van den 

Bijstervelt, (2) een stuk land, in Winterle, in de tuin van voornoemde 

Henricus in het land gnd het Flaslant. 

 

Solvit III grossos. 

Paulus filius quondam Jacobi de Vessem dimidium modium siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Oerle quem Henricus van den Langenacker 

promiserat se daturum et soluturum dicto quondam Jacobo hereditarie 

purificationis et in Wijnterle tradendum ex pecia terre sita in parrochia 

de Wijnterle ad locum dictum die Steghe Eijnde que fuerat Petri van den 

Bijstervelt item ex pecia terre sita in dicta parrochia in orto dicti 

Henrici in terra dicta (dg: de ?Usj) tFlaslant ut dicebat hereditarie 

supportavit Salomoni dicto Sael filio quondam Godefridi de Zonderwijc 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui (dg: deponere) et dicti quondam Jacobi (dg: deponere) et suorum 

heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 342v 05 do 03-07-1404. 

Voornoemde Paulus zvw Jacobus van Vessem droeg over aan voornoemde Salomon 
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gnd Sael zvw Godefridus van Zonderwijc een b-erfpacht van 4 lopen rogge, 

maat van Oerle, die Arnoldus zv Arnoldus van den Langenacker beloofd had 

met Lichtmis in Winterle te leveren aan voornoemde Jacobus, gaande uit een 

stuk land, in Winterle, tussen Johannes van den Meere enerzijds en Johannes 

die Knoechouwer anderzijds, strekkend vanaf de gemene heide tot aan een 

oude sloot. 

 

Dictus Paulus hereditariam paccionem quatuor lopinorum siliginis mensure 

de (dg: Bu) Oerle quam Arnoldus filius Arnoldi van den Langenacker 

promiserat se daturum et soluturum dicto Jacobo hereditarie 

purificationis et in Wijnterle tradendam (dg: ex) de et ex pecia terre 

sita in parrochia de Wijnterle inter hereditatem Johannis van den Meere 

ex uno et inter hereditatem Johannis die Knoechouwer ex alio tendente a 

communi merica usque ad quoddam antiquum fossatum prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Salomoni cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 342v 06 do 03-07-1404. 

Willelmus van den Hoernic verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus van den Hoernic prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 342v 07 do 03-07-1404. 

Johannes van Brede van Hees de jongere, Wautgherus van den Wijst, Willelmus 

Rolofs soen van Kessel, Gerardus van Vucht van Hees, Nijcholaus van Heze 

van Hees, Zijbkinus van Cruijsbergen, zijn zoon Hubertus, Stephanus zvw 

Henricus Stevens soen en Petrus Wellens soen beloofden aan hr Johannes Bac 

etc, tbv hem en hr Theodericus Waldorp investiet van Hees, 76½ mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te 

leveren. 

 

Johannes de Brede de Hees junior Wautgherus van den Wijst (dg: filius W) 

Willelmus Rolofs soen de Kessel Gerardus de Vucht de Hees et Nijcholaus 

de Heze de !Hees (dg: et) Zijbkinus de Cruijsbergen et Hubertus eius 

filius !Sphenus filius quondam Henrici Stevens soen et Petrus Wellens 

soen promiserunt indivisi super omnia domino Johanni Bac #etc# ad opus 

sui et ad opus domini Theoderici Waldorp #investiti de Hees# seu ad opus 

alterius eorundem LXXVI #et dimidium# modios (dg: silii) siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 342v 08 do 03-07-1404. 

Johannes Willems soen, Arnoldus Joncker, Benedictus gnd Bijts zvw Petrus 

Doncker, Johannes van den Eijnde van Hees en Nijcholaus zv Nijcholaus van 

Heze beloofden aan de secretaris, tbv Agnes wv Gerardus van Uden 9 mud 1 

zester rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een helft met Sint-

Andreas (zo 30-11-1404) en den andere helft met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1405). 

 

Johannes Willems soen Arnoldus Joncker Benedictus dictus #Bijts# filius 

quondam Petri Doncker (dg: et) Johannes van den Eijnde de Hees et 

Nijcholaus filius Nijcholai de Heze promiserunt indivisi super omnia 

#michi ad opus# Agnetis relicte quondam Gerardi de Uden novem modios et 

unum sextarium silignis mensure de Busco (dg: ad purificationis et in 

Busco) mediatim Andree et mediatim purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.343r. 

 quinta post Petri et Pauli: donderdag 03-07-1404. 
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BP 1183 f 343r 01 do 03-07-1404. 

Voornoemde Johannes Willems soen, Arnoldus Joncker, Benedictus gnd Bijts 

zvw Petrus Doncker, Johannes van den Eijnde van Hees en Nijcholaus zv 

Nijcholaus van Heze beloofden aan de secretaris, tbv Mabelia wv Henricus 

van Uden 18 mud 2 zester rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een 

helft met Sint-Andreas (zo 30-11-1404) en den andere helft met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1405). 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia #mihi ad opus# Mabelie 

relicte quondam Henrici de Uden XVIII modios et duo sextaria siliginis 

mensure de Busco ad dictos terminos persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes Rover et Becker datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 343r 02 do 03-07-1404. 

Voornoemde Johannes Willems soen, Arnoldus Joncker, Benedictus gnd Bijts 

zvw Petrus Doncker, Johannes van den Eijnde van Hees en Nijcholaus zv 

Nijcholaus van Heze beloofden aan de secretaris, tbv Henricus zvw Gerardus 

van Uden 9 mud 1 zester rogge, Bossche maat, in Den Bosch te leveren, een 

helft met Sint-Andreas (zo 30-11-1404) en den andere helft met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1405). 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia #michi ad opus# Henrici 

filio! quondam Gerardi de Uden novem modios et unum sextarium siliginis 

dicte mensure ad dictos terminos persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 343r 03 do 03-07-1404. 

Gerardus zvw Johannes van Lucel en Theodericus zvw Johannes van Lucel 

droegen over aan Paulus zvw Johannes Monijns 100 nieuwe Gelderse gulden, 

aan hen beloofd door de broers Gerardus en Theodericus, wettige kvw 

Theodericus tsWekers, Johannes zv Johannes Stinen soen en Johannes zvw 

Henricus Nennen soen. 

 

-. 

Gerardus filius quondam Johannis de Lucel et Theodericus filius quondam 

Johannis de Lucel centum novos aureos florenos Gelrenses promissos eis a 

Gerardo et Theoderico fratribus liberis legitimis quondam Theoderici 

tsWekers Johanni! filio Johannis Stinen soen et Johanne filio quondam 

Henrici Nennen soen ut dicebant legitime supportaverunt Paulo filio 

quondam Johannis Monijns. Testes Walterus et Heijm datum supra. 

 

BP 1183 f 343r 04 do 03-07-1404. 

Jacobus zvw Johannes van den Noddenvelt verkocht aan Egidius Zecker 5 

paarden, 11 stuks varend goed en 3 kalveren van voornoemde Jacobus, die 

staan in het huis van voornoemde Jacobus, in Heeswijk. Jacobus houdt deze 

dieren te schattingsrecht van Egidius, totdat Egidius hiervan en van de 

nakomelingen 40 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, heeft ontvangen. Daarna zullen de dieren en 

hun nageslacht voor de helft van Jacobus zijn en voor de andere helft van 

Egidius. 

 

Jacobus filius quondam Johannis van den Noddenvelt (dg: quin) quinque 

equos et undecim bona pecoralia et tres vitulos dicti Jacobi consistentes 

in domo dicti Jacobi (dg: li) in Hezewijc legitime vendidit Egidio Zecker 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere tali annexa 

conditione quod dictus Jacobus premissa tenebit a dicto Egidio ad jus 

stabilitionis donec et quousque dictus Egidius de premissis et aliis inde 

proveniendis perceperit et levaverit XL novos Gelrenses scilicet novem 

boddrager vel XIII aude Vlemssche placken pro quolibet gulden computato 

et postquam dictus Egidius de premissis perceperit et levaverit pecunie 

summam predictam extunc premissa et inde provenienda erunt mediatim dicti 
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Jacobi et mediatim dicti Egidii. Testes (dg: datum supra) testes Rover et 

Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 343r 05 do 03-07-1404. 

Sijmon Vos van Hezewijc en Johannes Bijts van Hezewijc beloofden aan 

Henricus Groij, tbv hem en Egidius Coptiten, 15 mud 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Sijmon Vos de Hezewijc et Johannes Bijts de Hezewijc promiserunt indivisi 

super omnia Henrico Groij ad opus sui et ad opus Egidii Coptiten seu ad 

opus alterius eorundem XV modios et sex sextaria siliginis mensure de 

Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes (dg: datum supra testes Walterus) testes datum supra. 

 

BP 1183 f 343r 06 do 03-07-1404. 

Jacobus van Noddenvelt Aleijten soen en Johannes Bijts zvw Willelmus Cuper 

van Dijnther beloofden aan de secretaris, tbv Arnoldus Rover Boest, 19 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde en 2 mud 3 zester rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis aanstaande in Den Bosch te leveren. 

 

Jacobus de Noddenvelt (dg: Ale) Aleijten soen et Johannes Bijts filius 

quondam Willelmi Cuper de Dijnther promiserunt indivisi super omnia mihi 

ad opus Arnoldi Rover Boest XIX novos Gelre gulden vel valorem et duos 

modios et tria sextaria siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 343r 07 do 03-07-1404. 

Gertrudis dvw Johannes Truden zoen droeg over aan Willelmus van den Polle 6 

lopen rogge b-erfpacht, maat van Moergestel, die voornoemde Willelmus 

beloofd had aan Snellardus zvw voornoemde Johannes Truden soen, met 

Lichtmis in Moergestel te leveren, welke pacht aan voornoemde Gertrudis 

gekomen was na overlijden van voornoemde Snellardus. 

 

Solvit. 

Gertrudis filia quondam Johannis Truden zoen #cum tutore# sex lopinos 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Ghestel prope Oesterwijc quam 

Willelmus van den Polle promiserat se daturum et soluturum Snellardo 

filio dicti quondam Johannis Truden soen hereditarie purificationis et in 

Gestel predicta tradendos quam paccionem dicta Gertrudis sibi de morte 

dicti quondam Snellardi successione advolutam esse dicebat hereditarie 

supportavit dicto Willelmo promittens #cum tutore# super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Snellardi et suorum heredum deponere. Testes Walterus et Heijm datum 

supra. 

 

BP 1183 f 343r 08 do 03-07-1404. 

Henricus Haghen van Dijnther verkocht aan Yda Carpers en Arnoldus zvw 

Henricus Bollen soen een n-erfcijns van 11 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, gaande uit een stuk land en aangelegen stuk beemd, gnd Veren Yden 

Loect, in Dinther, tussen de gemene waterlaat gnd die Beke enerzijds en 

wijlen Aleijdis Wouters anderzijds, welk stuk land en stuk beemd eeertijds 

waren van voornoemde Yda en Arnoldus, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van 20 lopen rogge aan voornoemde Yda te leveren. De brief 

overhandigen aan Yda. 

 

Solvit. 

Henricus Haghen de Dijnther hereditarie #vendidit# Yde Carpers et (dg: f) 

Arnoldo filio quondam Henrici Bollen soen hereditarium censum XI 

solidorum monete solvendum hereditarie purificationis ex pecia terre et 

pecia prati sibi adiacente dicta Veren Yden Loect sitis in parrochia de 

Dijnther inter (dg: commuitatem ex uno) communem aqueductum dictum die 
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Beke ex uno et inter hereditatem quondam Aleijdis Wouters (dg: s) ex alio 

(dg: ut i) que pecia terre et pecia prati dudum fuerant dictorum Yde et 

Arnoldi promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

XX lopinorum siliginis dicte Yde exinde prius solvenda et sufficientem 

facere. Testes datum supra. Tradetur littera Yde (dg: tradetur alteri 

prius venienti). 

 

BP 1183 f 343r 09 do 03-07-1404. 

Elizabeth wv Meijnardus Peters soen en Johannes en Petrus, kv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Meijnardus, verkochten aan Godefridus van Rode een stuk 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd Ghestelacker, tussen erfgoed van de 

monniken van Berne enerzijds en voornoemde Godefridus anderzijds, belast 

met de grondcijns en een b-erfpacht van 3 zester rogge aan de koper. 

 

Elizabeth relicta quondam Meijnardi Peters soen #cum tutore# Johannes et 

Petrus liberi dictorum Elizabeth et quondam Meijnardi peciam terre #cum 

suis attinentiis# sitam in parrochia de Berlikem ad locum dictum 

Ghestelacker inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter 

hereditatem Godefridi de Rode ex alio (dg: simili cum) hereditarie 

vendiderunt dicto Godefrido promittentes cum tutore indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini fundi et hereditaria paccione trium sextariorum siliginis dicto 

emptori exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 343r 10 do 03-07-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Elizabeth 30 nieuwe Gelderse 

gulden, 13 oude Vlaamse voor 1 gulden gerekend, met Sint-Severinus 

aanstaande (do 23-10-1404) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicte Elizabeth XXX novos Gelre gulden 

scilicet XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad (dg: Martini 

proxime futurum) Severini proxime futurum persolvedos. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.343v. 

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

 quinta post octavas Petri et Pauli: donderdag 10-07-1404. 

 sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 05-07-1404. 

 

BP 1183 f 343v 01 do 03-07-1404. 

Henricus Lensscart zvw Johannes Lijerinc van Straten gaf uit aan Agnes wv 

Henricus Rutghers soen van Audenhoven een stuk land, in Oirschot, in de 

herdgang van Straten, tussen Willelmus Huperman enerzijds en Petrus Lib 

Hannen soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan het erfgoed gnd die Breempt; de uitgifte geschiedde 

voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat 

van Oirschot, met Lichtmis in Straten te leveren, voor het eerst over een 

jaar (ma 02-02-1405). Het stuk land gaat na overlijden van voornoemde Agnes 

naar haar kinderen, bij haar verwekt door wijlen voornoemde Henricus 

Rutghers soen. 

 

Henricus Lensscart filius quondam Johannis Lijerinc de Straten peciam 

terre sitam in parrochia de Oerscot (dg: ad lo) in pastoria de Straten 

inter hereditatem Willelmi Huperman ex uno et inter hereditatem Petri Lib 

Hannen soen ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem dictam die Breempt ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Agneti relicte quondam Henrici Rutghers soen de 

Audenhoven ab eadem hereditarie possidendam pro censu dominorum fundi 

exinde solvendo dando etc et pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Oerscot danda sibi ab alio purificationis et pro 
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primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Straten 

tradendam #ex premissis# promittens super omnia warandiam pro premissis 

et aliam obligationem deponere et altera cum tutore repromisit tali 

annexa conditione quod dicta pecia terre post decessum dicte Agnetis 

devolvetur ad eius liberos ab ipsa et dicto quondam Henrico Rutghers soen 

pariter genitos. Testes Walterus et Heijm datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 343v 02 do 10-07-1404. 

Voornoemde Henricus droeg voornoemde pacht over aan Theodericus zv Petrus 

Tielkens van Zeelst. 

 

(Ertussen geschreven}. 

Dictus Henricus dictam paccionem hereditarie supportavit Theoderico filio 

Petri Tielkens de Zeelst promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Aa et Spirinc datum quinta 

post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 343v 03 do 03-07-1404. 

Cristina dvw Willelmus van Beke zvw Johannes van Beke droeg over aan 

Ludekinus metten Ymen 40 schelling paijment dat ten tijde van de betaling 

in Gestel bij Herlaer in de beurs gaat b-erfrente, die Godefridus Keijot 

beloofd had met Lichtmis te betalen aan wijlen voornoemde Willelmus en 

Beatrix van Beke svw voornoemde Willelmus van Beke, gaande uit een huis en 

tuin, in Gestel bij Herlaer, tussen Petrus Snijders enerzijds en Margareta 

des Ghensers anderzijds, welke 40 schelling voornoemde Cristina nu bezit. 

 

Cristina filia quondam Willelmi de Beke filii quondam Johannis de Beke 

#cum tutore# (dg: v) quadraginta solidos annui redditus pagamenti pro 

tempore solutionis in Ghestel prope Herlaer in bursa! cursuri quos 

Godefridus Keijot promiserat super se et bona sua se daturum et soluturum 

dicto quondam Willelmo et Beatrici quondam de Beke sorori dicti quondam 

Willelmi de Beke hereditarie purificationis de domo et orto sitis (dg: 

inter) in parrochia de Ghestel predicta inter hereditatem Petri Snijders 

ex uno et inter hereditatem Margarete des Ghensers ex alio quos XL 

solidos dicta Cristina nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Ludekino metten Ymen promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Walterus et Heijme 

datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 343v 04 do 03-07-1404. 

Voornoemde Ludekinus beloofde aan voornoemde Cristina een n-erfpacht van ½ 

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

een stuk land, gd den Creijen Acker, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Herlaer, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en Jacobus van Wijel 

anderzijds. Direct na overlijden van voornoemde Cristina gaat de pacht naar 

voornoemde Ludekinus als hij dan leeft en anders naar zijn naaste 

erfgenamen. 

 

Dictus Ludekinus promisit se daturum et soluturum dicte Cristine 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

#hereditarie purificationis et in Busco tradendam# ex pecia terre dicta 

den Creijen (dg: -l) Acker sita in parochia de Ghestel prope Herlaer ad 

locum dictum Herlaer inter hereditatem Johannis de Aggere ex uno et inter 

hereditatem Jacobi de Wijel ex alio promittens super omnia sufficientem 

facere tali annexa conditione quod dicta paccio post decessum dicte 

Cristine devolvetur ad dictum Ludekinum si vixerit alioquin ad proximores 

heredes eiusdem Ludekini. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 343v 05 do 03-07-1404. 

Een brief van maken de wederbelofte, die Cristina deed. 
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Et fiet littera de repromissione et Cristina super omnia repromisit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 343v 06 do 03-07-1404. 

Henricus die Hoel droeg over aan Mijchael Clueckart (1) 1½ hont land, in 

Maren, ter plaatse gnd den Groten Wert, tussen erfg vw Johannes Rutghers 

soen enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, (2) 1½ hont land aldaar, 

tussen voornoemd erfgoed van wijlen Johannes Rutghers soen enerzijds en 

Lerija dvw Henricus Scilder anderzijds, (3) 1½ hont land, gnd Aenworp, 

aldaar, tussen Hermannus Scut Jong Heijnen soen enerzijds en Johannes van 

Enode anderzijds, met een eind strekkend aan de Maas, belast met een dijk 

ter plaatse gnd die Groten Wert. 

 

Henricus die Hoel (dg: duo) unum et dimidium hont terre sita in parrochia 

de Maren ad locum dictum den Groten Wert inter hereditatem heredum 

quondam Johannis Rutghers soen ex uno et inter hereditatem dicti Henrici 

ex alio !inter unum et dimidium hont terre sitam! ibidem inter dictam 

hereditatem dicti quondam Johannis Rutghers soen ex uno et inter 

hereditatem Lerije filie quondam Henrici Scilder ex alio atque unum et 

dimidium hont terre cum suis attinentiis dictis Aenworp sitam! ibidem 

inter hereditatem Hermanni Scut Jong Heijnen soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de (dg: Cnode) Enode ex alio tendentia cum uno fine 

ad Mosam #in ea quantitate qua ibidem sita sunt# ut dicebat hereditarie 

supportavit Mijchaeli Clueckart promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto aggere #ad ipsa spectante et# ad dictum 

locum die Groten Wert vocatum (dg: spectante) situato. Testes Walterus et 

Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 343v 07 do 03-07-1404. 

Johannnes die Hoel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannnes die Hoel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 343v 08 za 05-07-1404. 

Gerlacus van Zonne Arnts soen beloofde aan Willelmus Moelner, tbv hem, 

Gerardus van Berze en Amelius Lambrechts soen, 84 nieuwe Gelderse gulden of 

de waarde, na maning te betalen. 

 

Gerlacus de Zonne Arnts soen promisit super omnia (dg: Gerardo de Berze) 

Willelmo Moelner ad opus sui et ad opus #Gerardi de Berze# Amelii 

Lambrechts soen seu ad opus (dg: L) alterius eorundem LXXXIIII novos 

Gelre gulden vel (dg: scilicet novem bod) valorem ad eorum monitipnem 

persolvendos. Testes Aa et Rover datum sabbartom post Pe Pau. 

 

1183 f.344r. 

 sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1404. 

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

 in festo XI milium virginum: dinsdag 21-10-1404. 

 

BP 1183 f 344r 01 vr 04-07-1404. 

Heijlwigis wv Peregrimus smid, haar zoon Conrardus en Willelmus Gerijts 

soen ev Heijlwigis dvw voornoemde Peregrimus verkochten aan Willelmus van 

Buedel 2 kamers met ondergronden, in Den Bosch, aan de straat gnd die 

Zijle, en een voet land achter voornoemde kamers, welke 2 kamers met 

ondergronden en voet land wijlen voornoemde Peregrimus vernaderd had van 

Gerardus zvw Willelmus van Ruelingen. 

 

-. 

Heijlwigis relicta quondam (dg: Pele) Peregrimi fabri (dg: Conra) cum 

tutore Conrardus eius filius et Willelmus Gerijts soen maritus et tutor 
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legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam Peregrimi duas 

cameras cum earum fundis sitas in Busco ad vicum dictum die Zijle atque 

quandam pedatam terre sitam retro predictas duas cameras quas duas 

cameras cum suis fundis et pedatam terre predictus quondam Peregrimus 

erga Gerardum filium quondam Willelmi de Ruelingen per modum redempcionis 

e jure proximitatis acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Willelmo de Buedel supportaverunt cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Peregrimi et 

suorum heredum deponere. Testes Walterus et Becker datum sexta post Pe 

Pau. 

 

BP 1183 f 344r 02 vr 04-07-1404. 

Gerardus zvw Willelmus Ghiben soen en zijn vrouw Mechtildis dvw Johannes 

Noijden beloofden aan Henricus Roempot zvw Thedoericus Waelwijns soen 16 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (do 

25-12-1404) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405). 

 

-. 

Gerardus filius quondam Willelmi Ghiben soen et Mechtildis eius uxor 

filia quondam Johannis Noijden promiserunt indivisi super omnia Henrico 

Roempot filio quondam Thedoerici Waelwijns soen XVI novos Gelre gulden 

vel valorem mediatim nativitatis Domini et mediatim Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 344r 03 do 03-07-1404. 

Yda wv Henricus Blomart svw Rutgherus van Milheze, Johannes, zv voornoemde 

Oda en wijlen Henricus, en Arnoldus zvw Henricus Jacobs soen ev Katherina, 

dv voornoemde Oda en wijlen Henricus, verkochten aan Petrus zvw Henricus 

Everaets soen een huis, tuin en stuk land van wijlen voornoemde Rutgherus, 

in Berlicum, ter plaatse gnd in den Delrode, tussen Henricus Costkens soen 

enerzijds en Johannes Weijgherganc anderzijds. Godefridus die Decker en 

zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Henricus zullen nimmer hierop rechten 

doen gelden. De brief overhandigen aan Henricus Costkens. 

 

Solvit. Tradetur Henrico Costkens. 

Yda relicta quondam Henrici Blomart soror quondam Rutgheri de Milheze cum 

tutore Johannes filius dictorum Ode et quondam Henrici et Arnoldus filius 

quondam Henrici Jacobs soen maritus et tutor Katherine sue uxoris filie 

dictorum Ode et quondam Henrici domum (dg: et) ortum et peciam terre 

dicti quondam Rutgheri sitos in parrochia de Berlikem ad locum dictum in 

den Delrode inter hereditatem Henrici Costkens soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Weijgherganc (dg: filii quondam) ex alio ut !prout 

ibidem siti sunt et ad dictum quondam Rutgherum pertinere consueverunt ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Petro filio quondam Henrici Everaets 

soen promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Godefridum die Decker 

et Elizabeth eius uxorem filiam dicti quondam Henrici perpetue tales 

habebunt quod numquam presument se jus in premissis habere. Testes (dg: 

datum supra) Walterus et Rover datum quinta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 344r 04 di 21-10-1404. 

Voornoemde Petrus droeg het voornoemde over aan Henricus Costkens soen des 

Moelners. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dictus Petrus premissa supportavit Henrico Costkens soen des Moelners 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Gerardus in festo XI milium virginum. 
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BP 1183 f 344r 05 do 03-07-1404. 

Petrus zvw Henricus Everaets soen ev Mechtildis ndv Oda wv Henricus 

Bloemart verkocht aan Johannes zvw Henricus Blomart en Arnoldus zvw 

Henricus Jacobs soen het deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort resp. aan 

hen zal behoren na overlijden van voornoemde Oda, in alle goederen, waarin 

wijlen voornoemde Henricus overleed, voor voornoemde Petrus gereserveerd 

het huis, de tuin en een stuk land van wijlen Rutgherus van Milheze, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Middelrode. De brief overhandigen aan wie het 

eerst komt. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Henrici Everaets soen maritus et tutor legitimus 

Mechtildis sue uxoris filie naturalis (dg: q) Ode relicte quondam Henrici 

Bloemart totam partem et omne jus sibi et dicte eius uxori competentes et 

post mortem dicte Ode competituras in omnibus et singulis bonis in quibus 

dictus quondam Henricus decessit salvis dicto (dg: Henrico) Petro domo 

orto et pecia terre quondam Rutgheri de Milheze sitis in parrochia de 

Berlikem ad locum dictum Mijddelrode ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Henrici Blomart et Arnoldo filio quondam Henrici 

Jacobs soen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur alteri prius venienti. 

 

BP 1183 f 344r 06 vr 04-07-1404. 

Johannes van Ouden verklaarde dat Johannes van Loet zvw Theodericus van 

Loet alle geldsommen heeft betaald die voornoemde Johannes van Loet aan 

voornoemde Johannes van Ouden verschuldigd was. 

 

Johannes de (dg: Loet filius quondam Theoderici de Loet) #Ouden# palam 

(dg: q) recognovit sibi per Johannem de Loet filium quondam Theoderici de 

Loet fore satisfactum ab omnibus debitis et pecuniarum summis que et quas 

dictus Johannes de Loet prefato Johanni de Ouden debebat a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes Heijm 

et Becker datum eexta post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 344r 07 vr 04-07-1404. 

Johannes van Berze zvw Gerardus van Berze droeg over aan Gerardus nzv hr 

Gerardus Groij 1 morgen land, ter plaatse gnd die Peper, in het kamp van de 

korenkopers dat ligt tussen het kamp gnd Leijdeckers Camp enerzijds en het 

kamp van Rodolphus Koijt anderzijds, welke morgen Metta van Berze, evw 

Gerardus van Berze en mv voornoemde Johannes, gekocht had van Bodo zvw Bodo 

van Tiela, welke morgen nu aan voornoemde Johannes behoort. 

 

Johannes de Berze filius quondam Gerardi de Berze unum juger terre situm 

in loco dicto die Peper in quodam campo emptorum bladi sito (dg: in cam) 

inter campum dictum Leijdeckers Camp ex uno et inter campum Rodolphi 

Koijt ex alio quod juger terre Metta de Berze uxor quondam Gerardi de 

Berze mater dicti Johannis erga Bodonem filium quondam Bodonis de Tiela 

emendo acquisierat prout in litteris quod juger terre dictus Johannes 

nunc ad se spectare dicebat (dg: atque hereditarium censum sex solidorum 

quem opidum de Busco ex dicto) hereditarie supportavit Gerardo filio 

naturali domini Gerardi Groij cum litteris et aliis et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: et impetitionem ex parte 

sui et dictorum quondam Gerardi et Mette et suorum heredum deponere et 

quod ipse omnem predictam {enige ruimte vrijgelaten} ac juger terre 

predictum ab hereditario censu sex solidorum quem opidum de Busco ex 

dicto jugere terre habuit solvendum relevabit et indempne observabit). 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 344r 08 vr 04-07-1404. 
Johannes van den Camp. 

1. Johannes 

2. Belia de oudere (*) Johannes zvw Johannes Femijen soen 
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3. Belia de jongere (*) Johannes Elen 

4. Henricus 

5. Katherina (*) Godescalcus† Ghisels 

a. Kinderen. 

6. Sophija (*) Johannes Ghiben soen van den Rennendonc 

Johannes van den Camp droeg over aan zijn zoon Johannes en Johannes Elen 

met zijn vrouw Belia de jongere dv eerstgenoemde Johannes (1) zijn 

vruchtgebruik in een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, onder de vrijdom 

van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen wijlen Godescalcus Ghiselmaer 

enerzijds en Nijcholaus gnd Coel Roelen soen, Nenna van Rode, Lodovicus 

Willems soen en Goeswinus Ghiben soen anderzijds, (dg: strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan Egidius Willems soen en erfgoed), met het recht een 

steeg te mogen gebruiken zoals ook andere erfg van voornoemde Johannes van 

den Camp dat doen, zoals voornoemde Johannes deze goederen thans bezit, 

waaruit betaald moeten worden (1a) de hertogencijns, (1b) een b-erfcijns 

van 10 pond 8 schelling oude pecunia aan verschillende lieden, (1c) een 

b-erfcijns van 32 schelling geld aan de kapel van Sint-Johannes in Rumel, 

(1d) een b-erfcijns van 11 schelling van hetzelfde geld aan dekaan en 

kapittel in Den Bosch, {f.344v} (2) zijn vruchtgebruik in (2a) een 

b-erfcijns van 11 schelling en 2 oude groten en een b-erfpacht van 1 zester 

rogge, welke cijns en pacht wijlen Petrus Boijdens soen aan hem moest 

leveren en betalen, (2b) een b-erfcijns van 1 oude groot, die Ludovicus 

Willems soen en de zijnen moeten betalen aan voornoemde Johannes, (2c) een 

b-erfcijns van 10 schellingm die Henricus Caudehoven moet betalen aan 

voornoemde Johannes, (2d) een b-erfcijns van 20 schelling, die Theodericus 

van Rode snijder aan hem moet betalen, (2e) een b-erfcijns van 4 pond geld, 

die Henricus die Langge van den Dungen moet betalen aan voornoemde 

Johannes, (2f) een erfgoed van wijlen Theodericus Heijstmans, in het gebied 

van Herlaer, tussen Johannes Groet enerzijds en feodaal goed van wijlen 

voornoemde Theodericus Heijstman anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg, voorzover voornoemd erfgoed van wijlen voornoemde Theodericus 

Heijstman cijnsgoed is, met recht van weg over een heidekamp dat behoort 

aan Henricus zv voornoemde Johannes van den Camp, met gejukte beesten, (3) 

zijn vruchtgebruik in (3a) alle erfgoederen van Johannes van den Camp, in 

Weelde, (3b) 2/7 deel van een hoeve van wijlen Ghisbertus Bac, in Tilburg, 

ter plaatse gnd Oerle. 

Voornoemde Johannes zv Johannes van den Camp en Johannes Elen soen zullen 

uit voornoemd huis, tuin en aangelegen erfgoederen betalen: de 

hertogencijns (=1a), de cijns van 10 pond 8 schelling oude pecunia (=1b), 

de cijns van 32 schelling (=1c), de cijns van 11 schelling aan dekaan en 

kapittel (=1d); alle lasten uit voornoemde (=3) erfgoederen in Weelde en 

voornoemd 2/7 deel van de hoeve; uit voornoemd cijnsgoed (=2f) van wijlen 

voornoemde Theodericus Heijstman (2f1) aan de grondheer 2½ oude groot, 

(2f2) aan de broederschap van de H.Maria in Den Bosch 5 schelling gemeen 

paijment4, (2f3) aan erfg vw voornoemde Theodericus Heijstman een 

                         
4 BHIC ILVrBr 1232-117-016v scan 032, 1401-1402, Item van den erve Katelinen van den Hoernic V 
s. 

1402-1403 is niet overgeleverd. 

BHIC ILVrBr 1232-117-019r scan 037, 1403-1404, Item opte Dungen Jan van den Campe V s. 

1404-1405 is niet overgeleverd. 

BHIC ILVrBr 1232-117-029r scan 057, 1405-1406, Item op die Dunghen Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-034v scan 068, 1406-1407, Item op die Dunghen Jan van den Camp V s G. 

BHIC ILVrBr 1232-117-041v scan 082, 1407-1408, Item op die Dunghen Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-048r scan 095, 1408-1409, Item op die Dungen Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-055r scan 109, 1409-1410, Item op die Dungen Jan van den Camp V s. 

1410-1411 is niet overgeleverd. 

BHIC ILVrBr 1232-117-067r scan 133, 1411-1412, Item op die Dungen Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-075r scan 149, 1412-1413, Item op die Dungen Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-080v scan 160, 1413-1414, Item op die Dungen Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-086r scan 171, 1414-1415, Item op die Dungen Jan van den Kampe V s. 

1415-1416 is niet overgeleverd. 

BHIC ILVrBr 1232-117-095r scan 189, 1416-1417, Item opte Dungen Jan van den Camp V s. 

1417-1418 is niet overgeleverd. 

1418-1419 is niet overgeleverd. 

BHIC ILVrBr 1232-117-110v scan 220, 1419-1420, Item Jan van dem! Camp V s. 
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b-erfcijns van 8 pond paijment en (2f4) een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

Vervolgens deden Henricus en Katherina, kv voornoemde Johannes van den 

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

Ghiben soen van den Rennendonc ev Sophija, dv voornoemde Johannes van den 

Campe afstand. Voornoemde Johannes zv Johannes van den Camp en Johannes 

Elen soen zullen voor hun rekening een hek onderhouden dat staat op het 

achterste einde van voornoemd heidekamp dat aan voornoemde Henricus van den 

Camp behoort. 

 

-. 

Johannes van den Camp usufructum sibi competentem (dg: in quodam) #in 

domo orto (dg: ?are) et hereditatibus sibi adiacentibus# sitis infra 

libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dungen inter hereditatem (dg: 

h) quondam Godescalci Ghiselmaer ex uno et inter hereditates Nijcholai 

dicti Coel Roelen soen Nenne de Rode Lodovici Willems soen et Goeswini 

Ghiben soen ex alio (dg: tendentibus a communi platea ad hereditatem 

Egidii Willems soen et hereditatem) #simul cum (dg: stega ad premissa 

spectante) jure utendi quadam stega ibidem sita similiter aliis heredibus 

dicti Johannis van den Camp# simul cum attinentiis dictorum domus orti et 

hereditatum universis ibidem sitis (dg: item in hereditario censu XI 

solidorum monete #et duorum grossorum antiquorum# et in hereditaria 

paccione) prout dicti domus ortus et hereditates ibidem siti sunt et 

dictus Johannes ipsos ad presens tenet et possidet et ex quibus domo orto 

et hereditatibus sibi adiacentibus census domini (dg: fundi est 

solvendus) #ducis# item hereditarius census X librarum et VIII solidorum 

antique pecunie #diversis hominibus# item hereditarius census XXXII 

solidorum monete capelle sancti Johannis in Rumel item hereditarius 

census XI solidorum eiusdem monete decano et capitulo in Busco sunt 

solvendi 

 

1183 f.344v. 

 sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1404. 

 

BP 1183 f 344v 01 vr 04-07-1404. 

Duplicetur. Tradatur littera quatuor alteri prius venienti. 

#item usufructum sibi competentem in hereditario censu XI solidorum et 

duorum grossorum antiquorum# !unius sextarii siliginis (dg: et 

hereditario) quos censum et paccionem Petrus quondam Boijdens soen sibi 

solvere tenebatur et in hereditario censu unius grosso antiqui quem 

Ludovicus Willems soen et eius consocii dicto Johanni solvere tenentur et 

in hereditario censu X solidorum quem Henricus Caudehoven dicto Johanni 

solvere tenetur atque in hereditario censu XX solidorum quem Theodericus 

de Rode sartor sibi solvere tenetur annuatim item in hereditario censu 

quatuor librarum monete quem Henricus die Langge van den Dungen dicto 

Johanni solvere tenetur annuatim item in quadam hereditate quondam 

Theoderici Heijstmans sita in territorio de Herlaer inter hereditatem 

Johannis Groet ex uno et inter bonum feodale dicti quondam Theoderici 

Heijstman ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam in quantum 

huiusmodi hereditas dicti quondam Theoderici Heijstman est bonum censuale 

#simul cum (dg: q) jure viandi per quendam campum merice ad Henricum 

filium dicti Johannis van den Camp spectantem cum bestiis jugatis dictis 

gheioecgt ita quod di# atque usufructum sibi competentem in omnibus et 

singulis hereditatibus dicti Johannis van den Camp sitis in (dg: villa) 

#parrochia# de Weelde (dg: apud) atque in duabus septimis partibus 

cuiusdam mansi cum suis attinentiis universis quondam Ghisberti Bac siti 

in parrochia de Tilborch ad locum dictum Oerle ut dicebat legitime 

supportavit Johanni suo filio et Johanni Elen soen cum Belia #juniore# 

                         
BHIC ILVrBr 1232-117-118v scan 236, 1420-1421, Item Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-132v scan 264, 1421-1422, Item Jan van den Camp V s. 

BHIC ILVrBr 1232-117-143v scan 286, 1422-1423, Item Jan van den Camp V s. 

NB. Eerdere en latere rekeningen niet nagekeken. 
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sua uxore filia Johannis primodicti promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione quod dicti 

Johannes filius Johannis van den Camp et Johannes Elen soen solvent ex 

premissis #domo orto et hereditatibus eis adiacentibus# et solvere 

tenebuntur (dg: predictos census) annuatim et perpetue (dg: ex) predictos 

hereditarios census domini ducis et (dg: h) dictum censum X librarum et 

octo solidorum antique pecunie et dictum censum XXXII solidorum et dictum 

censum XI solidorum (dg: ex pre) dominis decano et capitulo solvendum 

(dg: quod nec) atque #omnia# (dg: omnibus) onera ex (dg: predicta 

hereditate dicti quondam Theoderici Heijstman et ex) predictis 

hereditatibus in parrochia de Weelde sitis et ex dictis duabus septimis 

partibus dicti mansi solvenda sic et taliter quod nec primodicto Johanni 

nec quibuscumque aliis eius heredibus et successoribus nec ad et supra 

eorum hereditates et bona dampna exinde eveniant in futurum (dg: ut ipsi 

prefato Johanni Johannes filius Johannis van Camp et Johannes Elen soen 

super se et bona sua omnia promiserunt predicto Johanni van den Camp 

seniori ad opus sui et ad opus omnium aliorum heredum suorum) item quod 

dicti Johannes filius Johannis van den Camp (dg: sol) et Johannes Elen 

soen solvent #annuatim# ex dicta hereditate censuali dicti quondam 

Theoderici Heijstman domino fundi duos et dimidium grossos antiquos item 

confraternitati beate Marie in Busco quinque solidos communis pagamenti 

item (dg: .) heredibus quondam Theoderici Heijstman predicti hereditarium 

censum octo librarum pagamenti et hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis exinde solvendos sic et taliter quod nec dicto Johanni van den 

Camp nec (dg: ad et supra q) quibuscumque aliis eius heredibus nec ad et 

supra (dg: quecumque) eorum bona dampna exinde eveniant in futurum ut 

ipsi Johannes filius Johannis van den Camp et Johannes Elen soen #super 

se et bona sua omnia# predicto Johanni van den Camp ad opus sui et ad 

opus omnium heredum eius promiserunt. Quo facto Henricus #et Katherina 

liberi# (dg: filius) dicti Johannis van den Camp (dg: Johannes) cum 

tutore Johannes filius quondam Johannis Femijen soen maritus et tutor 

legitimus Belije (dg: sue u) senioris sue uxoris (dg: filie) et Johannes 

Ghiben soen van den Rennendonc maritus et tutor legitimus Sophije sue 

uxoris filiarum dicti Johannis van den Campe super predictis bonis et 

jure eis competente et post decessum dicti Johannis van den Camp 

competituro ad opus dicti Johannis filii Johannis van den Camp et 

Johannis Elen soen hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere salva eis promissione (dg: per predictos) suprascripta per 

predictos Johannem filium Johannis van den Camp et Johannem Elen soen 

facta in suo vigore permansura hoc adiuncto quod dicti Johannes filius 

Johannis van den Camp et Johannes Elen soen #sub eorum expensis# tenebunt 

et perpetue in bona dispositione observare tenebuntur in posteriori fine 

dicti campi merice ad dictum Henricum van den Camp spectantis unum 

repagulum ita quod dicto Henrico et supra jamdictum (dg: j) campum dampna 

exinde non eveniant. Testes Walterus et Spijerinc datum sexta post Pe 

Pau. 

 

BP 1183 f 344v 02 vr 04-07-1404. 

Voornoemde Johannes van den Camp droeg over aan zijn zoon Henricus zijn 

vruchtgebruik in (1) een tuin, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse 

gnd Dungen, tussen een gemene weg enerzijds en Nijcholaus Coel Roelen soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Arnoldus van den Steen en met het 

andere eind aan een steeg van voornoemde Johannes, met het recht die steeg 

te mogen gebruiken, (2) een akker en aangelegen heidekamp, {f.345r} in het 

gebied van Herlaer, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus die Lange 

anderzijds, met een eind strekkend aan Ludovicus Willems soen. Voornoemde 

Henricus moet aan Johannes zv Johannes van den Camp en Johannes Elen soen 

recht van weg verlenen over voornoemd heidekamp, met gejukte beesten. 

Voornoemde Henricus zal uit voornoemde goederen aan zijn zwager Johannes 

Ghiben soen met Lichtmis een b-erfpacht van 20 lopen rogge leveren, die 
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Johannes van den Camp aan voornoemde Johannes Ghiben soen op voornoemde 

goederen moet leveren, en de grondcijnzen betalen. Voornoemde Johannes en 

zijn zuster Katherina, kv etc, Johannes zvw Johannes Femijen soen, Johannes 

Ghiben soen van den Rennendonc ev, en Johannes Elen soen ev etc deden 

afstand. Voornoemde Johannes zv Johannes van den Camp en Johannes Elen soen 

zullen voor hun rekening het hek onderhouden dat aan het eind van voornoemd 

heidekamp staat. Twee brieven; een voor Johannes Ghiben soen. 

 

Dictus Johannes van den Camp usufructum sibi competentem in quodam orto 

sito infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Dungen inter (dg: 

he) communem plateam ex uno et inter hereditatem Nijcholai Coel Roelen 

soen ex alio tendente cum uno fine ad hereditatem Arnoldi van den Steen 

et cum reliquo fine ad quandam stegam dicti Johannis simul cum jure 

utendi dicta stega atque in quodam agro et campo terre mericalis ei 

adiacente 

 

1183 f.345r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 345r 01 vr 04-07-1404. 

Duplicetur. Unam habet Johannes Ghiben soen. 

sitis in territorio de Herlaer inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Henrici die Lange ex alio (dg: prout) tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem Ludovici Willems soen prout ibidem siti (verbeterd 

uit: sita) sunt et ad dictum Johannem pertinent legitime supportavit 

Henrico suo filio promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere (dg: quo) tali annexa conditione quod dictus Henricus 

perpetue tenebitur viare (dg: dictum) Johannem filium Johannis van den 

Camp et Johannem Elen soen per campum merice predictum cum bestiis 

jugatis dictis gheioert item quod dictus Henricus solvet ex premissis 

Johanni Ghiben soen #suo sororio# hereditariam paccionem XX lopinorum 

siliginis #hereditarie purificationis# quam Johannes van den Camp solvere 

tenetur dicto Johanni Ghiben soen et supra hereditates predictas 

tradendam atque census dominorum fundi ex premissis solvendos sic quod 

dicto Johanni van den Camp et suis heredibus dampna exinde non eveniant 

in futurum ut ipse super omnia promisit in forma preterite!. Quo facto 

dicti Johannes et Katherina #eius soror liberi etc# cum tutore Johannes 

filius quondam Johannis Femijen soen Johannes Ghiben soen van den 

Rennendonc #maritus# et Johannes Elen soen #maritus etc# super premissis 

et jure ad opus dicti Henrici hereditarie renunciaverunt promittentes cum 

tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere salva dicto Johanni Ghiben soen predicta sua paccione hoc addito 

quod dicti Johannes filius Johannis van den Camp et Johannes Elen soen 

sub eorum expensis perpetue in bona dispositione tenebunt et observabunt 

in posteriori fine dicti campi merice (dg: q) unum repagulum sic quod 

dicto Henrico et supra (dg: pre) eundem campum dampna exinde non 

eveniant. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 345r 02 vr 04-07-1404. 

Johannes zv Johannes van den Camp en Johannes Elen soen szv voornoemde 

Johannes van den Camp beloofden aan vooroemde Johannes van den Camp een 

lijfrente van 19 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit al hun 

goederen. 

 

Solvit. 

Johannes filius Johannis van den Camp et Johannes Elen soen gener eiusdem 

Johannis van den Camp promiserunt indivisi super omnia habita et habenda 

se daturos et soluturos dicto Johanni van den Camp vitalem pensionem XIX 

librarum monete anno quolibet ad vitam dicti Johannis van den Camp et non 

ultra Martini ex omnibus eorum bonis habitis et habendis et cum mortuus 
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fuerit erit! quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 345r 03 vr 04-07-1404. 

Johannes, Henricus en Katherina, kv Johannes van den Camp, Johannes Ghiben 

soen ev etc en Johannes Elen soen ev etc deden tbv Johannes zvw Johannes 

Femijen soen afstand van alle goederen, die voornoemde Johannes van den 

Camp had geschonken aan voornoemde Johannes Femijen soen en zijn vrouw 

Belia de oudere dv etc. 

 

(dg: dicti Johannes et Johannes) Johannes Henricus et Katherina liberi 

Johannis van den Camp cum tutore Johannes Ghiben soen maritus etc 

Johannes Elen soen maritus etc super omnibus et singulis bonis que dictus 

Johannes van den Camp dederat Johanni #filio quondam Johannis# Femijen 

soen cum !cum Belia seniore sua uxore filia etc nomine dotis et super 

jure eis competentes et post decessum dicti Johannis van den Camp 

competituro ad opus dicti Johannis Femijen soen hereditarie 

renuntiaverunt promittentes cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 345r 04 vr 04-07-1404. 

Voornoemde Johannes, Henricus en Katherina, Johannes zvw Johannes Femijen 

soen ev etc en Johannes Elen soen ev etc deden op overeenkomstige wijze 

afstand tbv Johannes Ghiben soen. 

 

#D# Dicti Johannes Henricus Katherina (dg: Johannes fi) cum tutore 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen maritus etc Johannes Elen 

soen maritus etc simili modo renunciaverunt ad opus Johannis Ghiben soen 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 345r 05 vr 04-07-1404. 

Voornoemde Johannes en Henricus, Johannes Elen soen ev etc, Johannes zvw 

Johannes Femijen soen ev etc en Johannes Ghiben soen ev etc deden tbv 

voornoemde Katherina en haar kinderen, bij haar verwekt door wijlen 

Godescalcus Ghisels, afstand van alle goederen, die voornoemde Johannes van 

den Camp geschonken had aan voornoemde Katherina en wijlen Godescalcus. 

 

Dicti Johannes Henricus (dg: Katherina cum tutore) Johannes Elen soen 

maritus etc Johannes filius (dg: Johannis) quondam Johannis Femijen soen 

maritus etc et Johannes Ghiben soen maritus etc super omnibus bonis que 

dictus Johannes van den Camp dederat dicte Katherine sue filie cum 

Godescalco Ghisel-(dg: maer)s nomine dotis et super jure etc ad opus 

dicte Katherine et suorum liberorum ab ipsa et dicto quondam Godescalco 

pariter genitorum hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia 

ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 345r 06 vr 04-07-1404. 

Voornoemde Johannes van den Camp droeg over aan Johannes zvw Johannes 

Femijen soen een lijfrente van 1 oude schild, die Johannes zvw Johannes 

Femijen soen aan voornoemde Johannes van den Camp mmoet betalen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes van den Camp vitalem pensionem unius aude scilt quam 

Johannes filius quondam Johannis Femijen soen dicto Johanni van den Camp 

ad eius vitam solvere tenebatur ut dicebat legitime supportavit Johanni 

(dg: f de) !Johanni filio quondam Johannis Femijen soen promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 345r 07 vr 04-07-1404. 

Alle voornoemden behalve Henricus en Johannes van den Camp deden tbv 

voornoemde Henricus afstand van een b-erfpacht van 1½ mud gerst, Bossche 
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maat. 

 

Dicti omnes #cum tutore (dg: et Johannes)# preter Henricum #et preter 

Johannem van den Camp# super hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum ordei mensure de Busco et super jure eis competente et post 

decessum dicti Johannis van den Camp competituro ad opus dicti Henrici 

hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore super omnia ratam 

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

 

1183 f.345v. 

 sabbato post Petri et Pauli: zaterdag 05-07-1404. 

 

BP 1183 f 345v 01 za 05-07-1404. 

Theodericus van den Vloet van Oerscot droeg over aan Henricus zv Johannes 

van den Kerchove van Ghestel de helft, aan hem behorend, in een stuk beemd, 

gnd die Rosop, in Moergestel, ter plaatse gnd opten Hilt, tussen kinderen 

gnd Scilders Kijnderen enerzijds en kinderen gnd Gobels Kijnderen 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, welk stuk beemd 

voornoemde Theodericus en Henricus in pacht verkregen hadden van Walterus 

van Audenhoven, belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Solvit. 

Theodericus van den Vloet de Oerscot medietatem ad se spectantem in pecia 

prati dicta die Rosop sita in parrochia de Gestel prope Oesterwijc in 

loco dicto opten Hilt inter hereditatem liberorum dictorum Scilders 

Kijnderen ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Gobels Kijnderen 

ex alio tendente cum uno fine ad communem plateam quam peciam prati 

dictus Theodericus et Henricus filius Johannis van den Kerchove de 

Ghestel erga Walterum de Audenhoven ad pactum acquisierant prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Henrico (dg: j) cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes Aa et Rover 

datum sabbato post Pe Pau. 

 

BP 1183 f 345v 02 za 05-07-1404. 

Willelmus die Bever droeg over aan Johannes die Bever zvw Rodolphus Bever 

een stuk land, in Heeswijk, naast de plaats gnd Boentuijn, tussen erfgoed 

van de abdij van Berne enerzijds en Rodolphus Bever anderzijds, welk stuk 

land, voornoemde Willelmus Bever verworven had van Elizabeth wv Walterus 

die Wever van Hezewijc. 

 

Solvit. 

Willelmus die Bever peciam terre sitam in parrochia de Hezewijc juxta 

locum dictum Boentuijn inter hereditatem conventus de Berna ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi Bever ex alio quam peciam terre dictus 

Willelmus Bever erga Elizabeth relictam quondam Walteri die Wever de 

Hezewijc acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

die Bever filio quondam Rodolphi Bever cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 345v 03 za 05-07-1404. 

Petrus en zijn zuster Weijndelmodis, kvw Arnoldus van den Laer, en 

Bartholomeus Pauweter ev Guedeldis dvw voornoemde Arnoldus, verkochten aan 

Johannes van der Veerdonc zvw Henricus van der Veerdonc ¾ deel, aan hen 

behorend, in (1) een erfgoed, in Nistelrode, ter plaatse gnd Loeffort, 

tussen Lambertus zvw Henricus Godevarts soen enerzijds en kvw Petrus 

Robbrechts soen anderzijds, (2) de helft van een stuk land, in Nistelrode, 

ter plaatse gnd in den Scotacker, zoals deze helft behoorde aan Elizabeth 

Willems, welk erfgoed en helft wijlen voornoemde Arnoldus van den Laer 
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verworven had van Willelmus en Arnoldus, zvw Rodolphus gnd Roef Volre. 

 

Petrus (dg: et Ale) Weijndelmodis eius soror liberi quondam Arnoldi van 

den Laer cum tutore et Bartholomeus Pauweter maritus et tutor legitimus 

Guedeldis sue uxoris #filie dicti quondam Arnoldi# tres quartas partes ad 

se spectantes in quadam hereditate sita in parrochia de Nijsterle ad 

locum dictum Loeffort (dg: cum omnibus suis attinentiis) inter 

hereditatem Lamberti filii quondam Henrici Godevarts soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Petri Robbrechts soen ex alio simul cum 

omnibus jure et attinentiis (dg: dicti) hereditatis primodicte (dg: item) 

atque in medietate pecie terre site in dicta parrochia in loco dicto in 

den (dg: Scoetacker) Scotacker pro! huiusmodi (dg: ?e) medietas ad 

Elizabeth Willems pertinere consueverat quas hereditatem primodictam et 

medietatem pecie terre dictus quondam Arnoldus van den Laer erga 

Willelmum et Arnoldum filios quondam Rodolphi dicti Roef Volre 

acquisierat ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni van der Veerdonc 

filio quondam Henrici van der Veerdonc promittentes cum tutore indivisi 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 345v 04 za 05-07-1404. 

Godefridus zv Walterus Heijnen soen smid deed tbv Henricus, Walterus en 

Engbertus, kv voornoemde Walterus Heijnen soen, afstand van alle goederen, 

die aan zijn zuster Postulima dv voornoemde Walterus gekomen waren na 

overlijden van haar grootvader Godefridus Heerken. De brief overhandigen 

aan Walterus. 

 

Solvit. 

Godefridus filius Walteri Heijnen soen fabri (dg: v) super omnibus et 

singulis bonis que Postulime sue sorori !de (dg: morte q) filie dicti 

Walteri de morte quondam Godefridi Heerken avi olim dicte Postulime 

successione fuerant advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat et super jure ad (dg: l) opus Henrici Walteri et Engberti (dg: 

hereditarie renunciavit promittens super omnia) liberorum dicti Walteri 

Heijnen soen #hereditarie renunciavit# promittens super omnia ratam 

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

Tradetur littera Waltero. 

 

BP 1183 f 345v 05 za 05-07-1404. 

Willelmus van Gheldorp zvw Johannes van Gheldorp droeg al zijn goederen 

over aan jkvr Jutta dvw Johannes van Hoschot ridder en Rutgherus van 

Geldorp bv voornoemde Willelmus. De brief overhandigen aan Rutgherus. 

 

Willelmus de Gheldorp filius quondam Johannis de Gheldorp omnia et 

singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit (dg: 

Rutghero de Gheldorp suo fratri) !et domicelle Jutte filie quondam 

Johannis de Hoschot militis (dg: #et cu# promittens super omnia ratam 

servare) et Rutghero de Geldorp fratri dicti Willelmi promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera Rutghero. 

 

BP 1183 f 345v 06 za 05-07-1404. 

Henricus zvw Walterus Henrics soen machtigde Lambertus zv Henricus van den 

Arennest en Rutgherus zvw Rutgherus Moelner zijn renten, cijnzen, pachten 

et tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Walteri Henrics soen dedit et contulit Lamberto 

filio Henrici van den Arennest et Rutghero filio quondam Rutgheri Moelner 

seu eorum alteri potestatem monendi suos redditus census et pacciones et 

credita quecumque que sibi debentur et debebuntur et bona sua regendi 
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usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 345v 07 za 05-07-1404. 

Gerlacus van Zonne Arnts soen beloofde aan Jacobus zvw mr Henricus van 

Dommellen timmerman 51 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 

gulden gerekend, en 12 gemene plakken met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Gerlacus de Zonne Arnts soen promisit super omnia Jacobo filio quondam 

magistri Henrici de Dommellen carpentarii LI novos Gelre gulden (dg: vel 

valorem et X) XXXVI placken pro quolibet gulden computato et XII gemeijn 

placken ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Rover 

et Spijrinc datum supra. 

 

1183 f.346r. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: maandag 07-07-1404. 

 sexta post Petri et Pauli: vrijdag 04-07-1404. 

 

BP 1183 f 346r 01 ma 07-07-1404. 

Jacobus van den Berghe zvw Arnoldus van den Berghe, Arnoldus van den Berghe 

zvw Johannes van den Berghe, Hermannus Witmeri zvw Gerardus en Henricus zv 

Willelmus Camp deden tbv Goeswinus Emonts soen afstand van een stuk land 

van wijlen Henricus Ruijsen, in Berlicum, ter plaatse gnd Lofort, 

beiderzijds tussen voornoemde Goeswinus. 

 

Solvit. 

Jacobus van den Berghe filius quondam Arnoldi van den Berghe Arnoldus van 

den Berghe filius quondam Johannis van den Berghe Hermannus Witmeri 

filius quondam Gerardi et Henricus filius Willelmi Camp super pecia terre 

quondam Henrici Ruijsen sita in parrochia de Berlikem ad locum dictum 

Lofort inter hereditates Goeswini Emonts soen ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebant et super jure ad opus dicti Goeswini hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Heijm et Becker datum (dg: 

secunda) in crastino octavarum Pe Pau. 

 

BP 1183 f 346r 02 vr 04-07-1404. 

Arnoldus Cleijnael verklaarde dat Godefridus van Orthen en zijn vrouw 

Beatrix wv Willelmus van den Eijnde zv voornoemde Arnoldus Cleijnael alle 

achterstallige termijnen heeft betaald van een lijfrente die voornoemde 

Willelmus moest betalen aan zijn voornoemde vader Arnoldus, op diens leven. 

 

Arnoldus Cleijnael palam recognovit sibi per Godefridum de Orthen et 

Beatricem eius uxorem relictam quondam Willelmi van den Eijnde (dg: 

filiam dicti filii dicti A) filii olim dicti Arnoldi Cleijnael fore 

satisfactum ab omnibus arrestadiis dicto Arnoldo deficientibus et non 

solutis #usque in diem presentem# occacione vitalis !quam dictus 

Willelmus predicto Arnoldo (dg: sol) suo patri solvere tenebatur ad vitam 

eiusdem Arnoldi ut dicebat. Testes Walterus et Becker datum sexta post Pe 

Pau. 

 

BP 1183 f 346r 03 vr 04-07-1404. 

Elizabeth dvw Willelmus Mijnnemere wv Johannes van Hees beloofde aan haar 

zoon Theodericus en diens vrouw Katherina wv Henricus van Aken een 

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

leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde Elizabeth. 

 

Elizabeth filia quondam Willelmi Mijnnemere relicta quondam Johannis de 

Hees cum tutore (dg: hereditariam) promisiit se daturam et soluturam (dg: 

nomine) Theoderico suo filio (dg: nomine) cum Katherina sua uxore (dg: 

filia) relicta quondam Henrici de Aken nomine dotis hereditariam 
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paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis #dicte 

Elizabeth# (dg: nomine dotis et in). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346r 04 vr 04-07-1404. 

Theodericus van Hoemen nzv Arnoldus van Hoemen en zijn vrouw Margareta wv 

Johannes van den Placke verkochten aan Willelmus van den Brekelen wolwever 

een hofstad, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van het erfgoed van 

wijlen Gerardus met den Koijen naar het erfgoed van Adam van Mierde, tussen 

het woonhuis van Wellinus van Os wolwever enerzijds en Johannes van den 

Placke anderzijds, welke hofstad voor naast het straatje 31 voet breed is 

en achter 19 voet, strekkend vanaf voornoemd straatje achterwaarts tot aan 

erfgoed van Johannes van Hercke, met het recht te bouwen aan en op de wand 

van voornoemd huis van Wellinus, welke hofstad met het recht wijlen 

voornoemde Johannes van den Placke gekocht5 had van voornoemde Wellinus van 

Os, met de gebouwen op de hofstad. Voornoemde koper en de eigenaar van 

voornoemd huis van Wellinus zullen de wand voor gezamenljke rekening 

onderhouden. 

 

Theodericus de Hoemen filius naturalis Arnoldi de Hoemen maritus 

legitimus Margarete sue uxoris relicte quondam Johannis van den Placke et 

dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore quoddam domistadium situm in 

Busco in viculo tendente ab hereditate quondam Gerardi met den Koijen 

versus hereditatem Ade de Mierde inter (dg: hereditatem) domum 

habitationis Wellini de Os textoris laneorum ex uno et inter hereditatem 

Johannnis van den Placke ex alio et quod domistadium continet ante juxta 

dictum viculum XXXI pedatas in latitudine et retro (dg: X n) XIX pedatas 

in latitudine tendens a dicto viculo retrorsum ad hereditatem Johannis de 

Hercke simul cum jure edificandi et edificia iniugendi imponendi et 

firmandi in pariete dicte domus dicti Wellini et supra eundem parietem 

edificandi scilicet in illo pariete qui situs est contigue juxta dictum 

domistadium quod domistadium cum jure predicto dictus quondam Johannes 

van den Placke (dg: ad) erga predictum Wellinum de Os emendo acquisierat 

prout in litteris simul cum edificiis in dicto domistadio consistentibus 

hereditarie vendiderunt Willelmo van den Brekelen textori laneorum 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere tali annexa conditione quod dictus emptor et 

(dg: heredes) possessor pro tempore dicte domus dicti Wellini dictum 

parietem sub eorum expensis communibus tenebunt. Testes Walterus et Heijm 

datum supra. 

 

BP 1183 f 346r 05 vr 04-07-1404. 

Henricus van Tefelen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Tefelen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346r 06 vr 04-07-1404. 

Egidius Spaerwater alias gnd van Vaelbeke beloofde aan Rodolphus Arnts soen 

62 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Egidius Spaerwater alias dictus de Vaelbeke promisit #super omnia# 

Rodolpho Arnts soen LXII novos Gelre gulden (dg: vel valorem scilicet ?v) 

vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 346r 07 vr 04-07-1404. 

Voornoemde Egidius Spaerwater alias gnd van Vaelbeke beloofde aan Henricus 

Gruijter nzvw Leonius van Langvelt 50 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

                         
5 Zie ← BP 1179 p 345r 07 do 01-02-1392, verkoop van de hofstad. 
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met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Dictus Egidius promisit super omnia Henrico Gruijter filio naturali 

quondam Leonii de Langvelt L novos Gelre gulden vel valorem ad Martini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346r 08 vr 04-07-1404. 

Nijcholaus zv Henricus van Goderheijle gaf uit aan Gerardus zvw Henricus 

Scout een hofstad, in Den Bosch, in de Orthenstraat, achter erfgoed van 

wijlen Ghisbertus Maechelems, over de stroom aldaar, tussen erfgoed van 

voornoemde Gerardus enerzijds en erfgoed van Walterus Meije anderzijds, 

strekkend vanaf een weg achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Johannes 

Stierkens, met het recht een weg te mogen gebruiken die loopt vanaf de 

Orthenstraat over het erfgoed van wijlen voornoemde Ghisbertus tot aan de 

oude stadsmuur, en een brug en trap die daar liggen, zoals ook andere 

lieden die daarin recht hebben die gebruiken; de uitgifte geschiedde voor 

de hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 10 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen. 

 

Nijcholaus filius Henrici de Goderheijle #cum tutore# quoddam domistadium 

situm in Busco in vico Orthensi retro hereditatem quondam Ghisberti 

Maechelems ultra aquam ibidem currentem inter hereditatem Gerardi filii 

quondam Henrici Scout ex uno et inter hereditatem Walteri Meije ex alio 

tendens a quadam via retrorsum ad hereditatem (dg: Joh) quondam Johannis 

Stierkens simul cum jure utendi perpetue quadam via ibidem tendente a 

dicto vico Orthensi in hereditate dicti quondam Ghisberti usque ad 

antiquum murum opidi de Busco ac ponte et gradu ibidem consistentibus 

simili aliis hominibus jus in eisdem habentibus ut dicebat dedit ad 

hereditarium censum dicto Gerardo ab eodem hereditarie possidendum pro 

censu domini ducis exinde solvendo dando etc et pro hereditario censu X 

solidorum monete dando sibi ab alio nativitatis Johannis #ex# (dg: pro) 

premissis promittens super omnia habita et habenda warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes (dg: 

v) datum supra. 

 

1183 f.346v. 

 in crastino octavarum Petri et Pauli: maandag 07-07-1404. 

 in profesto Martini: maandag 10-11-1404. 

 tercia post octavas Petri et Pauli apostolorum: dinsdag 08-07-1404. 

 

BP 1183 f 346v 01 ma 07-07-1404. 

Egidius Spaerwater alias gnd van Vaelbeke beloofde aan Jacobus Zelen 67½ 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1404) te betalen. 

 

Egidius Spaerwater alias dictus de Vaelbeke promisit super omnia Jacobo 

Zelen LXVII et dimidium novos Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes Spijerinc (dg: Bak) Becker datum in crastino 

octavarum Pe Pau. 

 

BP 1183 f 346v 02 ma 07-07-1404. 

Benedictus gnd Bijts zvw Petrus Bijts ev Aleijdis dvw Arnoldus Corf gaf uit 

aan Theodericus zvw Johannes Scelen een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd 

die Hoevel, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en Willelmus van Loen 

en zijn vrouw Mette Corfs anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

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

leveren. 

 

Solvit 3 grossos. 

Benedictus (dg: B) dictus Bijts filius quondam Petri Bijts maritus #et 

tutor# legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Arnoldi Corf peciam 
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terre sitam in parrochia de Hees ad locum dictum die Hoevel inter 

hereditatem Theoderici filius! quondam Johannis Scelen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi de Loen et Mette Corfs !ex uxoris ex alio ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum Theoderico predicto ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione dimidii 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 et promisit super omnia sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346v 03 ma 07-07-1404. 

Mr Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346v 04 ma 07-07-1404. 

+. {invoegen in BP 1183 f 346v 05}. 

atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis. 

 

BP 1183 f 346v 05 ma 10-11-1404. 

Robbertus zvw Johannes Oem eertijds heer van Buchoven droeg over aan zijn 

broer Johannes zv voornoemde Johannes Oem (1) zijn deel in een b-erfcijns 

van 26 pond oud geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit de goederen gnd 

Reijgersloe, in Tongerlo, welk cijns voornoemde Johannes Oem verworven had 

van Rodolphus gnd Dolf zvw Jacobus Anen soen, (2) het deel, dat aan 

voornoemde Robbertus behoort, in een huis en erf met gebouwen van wijlen 

voornoemde Johannes Oem, in Den Bosch, voorbij de Peter Schuts Poort, 

tussen een gemene weg enerzijds en erfgoed van wijlen Walterus van 

Evershoet anderzijds, strekkend vanaf de gemene stroom aldaar tot aan 

erfgoed van Heijnmannus Floijart snijder, zoals voornoemd huis en erf 

behoorde aan Johannes Oem. Wordt geschreven, hoewel gecancelleerd. De brief 

niet geven, tenzij met instemming van de schepenen. 

 

Scribatur quamvis sit cancellatus et non detur sibi littera sine scitu 

scabinorum. 

Robbertus filius quondam Johannis Oem domini olim de Buchoven totam 

partem et omne jus sibi quovis modo competentes in annuo et hereditario 

censu XXVI librarum antique pecunie (dg: quem censum) solvendo 

hereditarie nativitatis Johannis (dg: ex diversis bonis) #de et ex 

integris bonis dictis Reijgersloe# sitis in parrochia de Tongerle #+ 

{hier BP 1183 f 346v 04 invoegen}# quem censum dictus Johannes Oem erga 

(dg: dominum Jordanum Brant canonicum quondam ecclesie beati Martini 

Leodiensis acquisierat) #Rodolphum dictum Dolf filium quondam Jacobi Anen 

soen# ut dicebat atque totam partem et omne jus dicto Robberto quovis 

modo competentes in quodam! domo et area cum suis edificiis et 

attinentiis dicti quondam Johannis Oem sitis in Busco (dg: retro p retro) 

#ultra# portam dictam Peter Schuts Poert inter communem plateam ex uno et 

hereditatem quondam Walteri de Evershoet #ex alio# tendente (dg: uno 

#fine# ad communem aquam ibidem a o ab aquam) a communi aqua ibidem 

currente usque ad hereditatem Heijnmanni Floijart sartoris prout dicta 

domus et area cum suis attinentiis ad dictum Johannem Oem spectare 

consueverat hereditarie supportavit Johanni suo fratri filio primodicto 

Johannis Oem promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes (dg: Heijme et Spijrinc datum 3a post octas 

Petri et Pauli) Steenwech et Wolfart datum in profesto Martini. 

 

BP 1183 f 346v 06 ma 10-11-1404. 

Johannes zvw Johannes Oem eertijds heer van Buchoven deed tbv zijn 

voornoemde broer Robbertus afstand van een b-erfcijns van 25 Hollandse 

gulden, die wijlen voornoemde Johannes met Sint-Remigius beurde, gaande uit 
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de heerlijkheid Geldrop, te betalen op een hoeve van wijlen voornoemde 

Johannes Oem gnd het Goet ten Hasenbossche, in Zeelst. Wordt geschreven 

hoewel gecancelleerd. 

 

Scribatur quamvis sit cancellatus. 

Johannes filius quondam Johannis Oem domini olim de Buchoven super 

hereditario censu XXV Hollant gulden quem dictus quondam Johannes 

solvendum habuit hereditarie Remigii ex dominio de Gheldorp #atque super 

quodam manso dicti quondam Johannis Oem dicto tGoet ten Hasenbossche sito 

in Zeelst# ut dicebat ad opus dicti Robberti sui fratris hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346v 07 di 08-07-1404. 

Robbertus zvw Johannes Oem eertijds heer van Buchoven droeg over aan zijn 

broer Johannes zvw voornoemde Johannes Oem de helft van 75 Franse kronen, 

aan voornoemde broers Johannes en Robbertus beloofd door Zegerus zvw 

Johannes Gheldorp, Philippus nzvw hr Johannes heer van Geldrop ridder, 

Happo van den Heesterbeke, Raso van Aken, Godefridus Gobels soen, Wedericus 

gnd Wijrijc Ghijsbrechts soen, Johannes Snoec, Arnoldus smid van Geldorp, 

Johannes van Rut, Walterus van Berze van Geldorp, Henricus van Noerweghen 

en Johannes zvw Johannes Sprenger. 

 

Robbertus filius quondam Johannis Oem domini olim de Buchoven medietatem 

LXXV (dg: V aud sci) Francie cronen communiter vocatorum promissorum 

Johannni et Robberto fratribus liberis quondam Johannis Oem predicti a 

Zegero filio quondam Johannis Ghel-(dg: drop)-#dorp# Philippo filio 

naturali domini quondam Johannis domini de Gheldorp militis Happone van 

den Heesterbeke Rasone de Aken Godefrido Gobels soen Wederico dicto 

Wijrijc Ghijsbrechts soen Johanne Snoec Arnoldo fabro de Geldorp Johanne 

de Rut Waltero de Berze de Geldorp Henrico de Noerweghen et Johanne filio 

quondam Johannis Sprenger prout in litteris legitime supportavit dicto 

Johanni suo fratri cum litteris et jure. Testes Heijme et Spijrinc datum 

(dg: n) tercia post octavas Petri et Pauli apostolorum. 

 

BP 1183 f 346v 08 di 08-07-1404. 

Voornoemde Robbertus droeg over aan zijn broer Johannes de helft van 75 

Franse kronen, aan voornoemde broers Johannes en Robbertus beloofd door 

voornoemde schuldenaren. 

 

Dictus Robbertus medietatem LXXV (dg: aud scil) cronen vocatorum 

promissorum Johanni et Robberto fratribus predictis a debitoribus 

supranominatis prout in litteris legitime supportavit Johanni suo fratri 

cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346v 09 di 08-07-1404. 

Voornoemde Robbertus droeg over aan zijn broer Johannes de helft van 75 

Franse kronen, aan voornoemde broers Johannes en Robbertus beloofd door 

voornoemde schuldenaren. 

 

Dictus Robbertus medietatem LXXV (dg: aud) aureorum denariorum cronen 

Francie vocatorum promissorum sibi et Johanni suo fratri !ad debitoribus 

predictis legitime supportavit dicto Johanni suo fratri cum litteris et 

jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 346v 10 di 08-07-1404. 

Destijds had Petrus van Hoelaer riemmaker verworven6 van Johannes van 

Hoelaer riemmaker, en de broers Adam, Arnoldus en Henricus, kvw Henricus 

van Orthen het deel, dat aan Gerardus, Henricus en Elizabeth, kvw Jacobus 

                         
6 Zie ← BP 1178 f 365r 09 vr 11-03-1390, overdracht van deze goederen. 
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van Hoelaer, gekomen was na overlijden van Elizabeth ev Egidius van den 

Dijstelberch, in (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van Johannes Ackarijns soen enerzijds en Godefridus van 

Eijcke timmerman anderzijds, (2) ¼ deel van 2½ morgen land, die waren van 

wijlen voornoemde Egidius, gelegen voor Vlijmen. Voornoemde Johannes, Adam, 

Arnoldus en Henricus hadden vervolgens beloofd dat eerstgenoemde Gerardus, 

Henricus en Elizabeth, minderjarige kvw voornoemde Jacobus, zodra ze 

meerderjarig zouden zijn, tbv eerstgenoemde Petrus afstand zouden doen. 

Voornoemde Gerardus en Henricus, kvw Jacobus van Hoelaer, deden thans 

afstand. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum Petrus de Hoelaer corrigiator totam partem 

et omne jus Gerardo Henrico et Elizabeth liberis quondam Jacobi de 

Hoelaer de morte quondam Elizabeth uxoris dudum Egidii van den 

Dijstelberch successione advolutas in domo et area sita in Busco in vico 

Vuchtensi inter hereditatem Johannis Ackarijns soen ex uno et Godefridi 

de Eijcke carpentarii ex alio atque in quarta parte duorum et dimidii 

jugerum terre que (dg: fuant) #fuerant# dicti quondam Egidii sitorum ante 

Vlijmen erga Johannem de Hoelaer corrigiatorem Adam et Arnoldum et 

Henricum fratres liberos quondam Henrici de Orthen acquisuisset (dg: pro) 

et deinde jamdicti Johannes Adam Arnoldus et Henricus promisissent 

indivisi super omnia quod ipsi primodictos Gerardum Henricum et Elizabeth 

liberos dicti quondam Jacobi adhuc impuberes existentes quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint super dictis parte et jure ad opus primodicti 

Petri facient renunciare prout in litteris constituti (dg: -us) igitur 

coram scabinis infrascriptis dicti Gerardus et Henricus liberi quondam 

Jacobi de Hoelaer super dictis parte et jure ad opus primodicti Petri 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare (dg: et obligationem ex parte eorum deponere). Testes Wouter et 

Rover datum 3a post octavas Pe Pau. 

 

1183 f.347r. 

 tercia post octavas Petri et Pauli apostolorum: dinsdag 08-07-1404. 

 quarta post octavas Petri et Pauli apostolorum: woensdag 09-07-1404. 

 quinta post octavas Petri et Pauli apostolorum: donderdag 10-07-1404. 

 sexta post Johannis: vrijdag 27-06-1404. 

 

BP 1183 f 347r 01 di 08-07-1404. 

Henricus van Krekelhoven zvw Petrus verkocht aan Wellinus van Beke een 

n-erfcijns van 10 oude Franse schilden, een helft te betalen met Sint-

Martinus en de andere helft met Pinksteren, gaande uit 2 hoeven, in Haaren, 

ter plaatse gnd Beilver. Verkoper en met hem Zebertus van der Ramen smid zv 

Engbertus van der Ramen alias gnd van Krekelhoven beloofden lasten af te 

handelen, uitgezonderd (1) 4 mud rogge, Bossche maat, aan Gerardus Bathen 

soen, (2) 4 mud rogge, Bossche maat, b-erfpacht aan Gerardus zvw Ghibo 

Wael, (3) de grondcijns, (4) een b-cijns aan het kapittel van Sint-Jan in 

Den Bosch. 

 

Henricus de Krekelhoven filius quondam Petri hereditarie vendidit Wellino 

de Beke hereditarium censum decem aude scilt Francie solvendum 

hereditarie #mediatim# Martini hyemalis et mediatim penthecostes ex (dg: 

quo) duobus mansis terre cum suis attinentiis #(dg: dicti venditoris)# 

sitis in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver atque ex attinentiis 

(dg: eiusdem) eorundem duorum mansorum singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus promittentes et cum eo Zebertus van der Ramen (dg: 

filius) faber filius (dg: quondam) Engberti van der Ramen alias dicti van 

Krekelhoven indivisi super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis quatuor modiis siliginis mensure de Busco 

Gerardo Bathen soen et quatuor modiis siliginis dicte mensure hereditarie 

paccionis Gerardo filio quondam Ghibonis Wael exinde solvendis atque 
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censu domini fundi (dg: exinde solve) et censu capituli sancti Johannis 

in Busco exinde solvendis et sufficientem facere. Testes Wouter et #Aa# 

(dg: Coptiten) datum 3a post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 347r 02 di 08-07-1404. 

(dg: voornoemde Henricus van Krekelhoven beloofde voornoemde Zebertus 

hiervan schadeloos te houden). 

 

(dg: dictus Henricus de Krekelhoven promisit #super habita et habenda# 

dictum Zebertum de premissis indempnem servare). 

 

BP 1183 f 347r 03 wo 09-07-1404. 

Egidius Coptiten verkocht aan Johannes zvw Petrus Bijts een stuk land, 3 

morgen groot of iets meer, strekkend vanaf de Pickenpoort tot aan de 

hofstad van de windmolen van Gerardus van Berkel, tussen het gemene water 

gnd die Gemene Stroom enerzijds en een sloot die naast de gemene dijk loopt 

anderzijds, welk stuk land voornoemde Egidius gekocht had van de stad Den 

Bosch. Zou bij opmeting blijken dat het stuk land groter is dan 3 morgen, 

dan zullen voornoemde Johannes Bijts, Petrus Muijs, Arnoldus Mesmaker, 

Henricus Meijnnen soen, Willelmus Snabben, Theodericus Bijts en Willelmus 

Berten dat aan de stad Den Bosch betalen. 

 

Duplicetur. 

Egidius Coptiten #peciam terre# tria jugera terre vel modicum plus 

continentem tendentem de porta dicta Pickenport ad domistadium molendi 

venti Gerardi de Berkel inter communem aquam dictam die Gemeijn Stroem ex 

uno et inter fossatum tendens juxta communem aggerem ex alio quam peciam 

terre dictus Egidius erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in 

litteris de vero sigillo etc hereditarie vendidit Johanni filio quondam 

Petri Bijts #supportavit cum litteris# promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione si 

per mensuram depost inventum fuerit dictam peciam terre plus continere 

quam tria jugera terre quod de hoc dictus Johannes Bijts Petrus Muijs 

Arnoldus Mesmaker Henricus Meijnnen (dg: dictus) soen Willelmus Snabben 

Theodericus (dg: ?fio) Bijts #et# Willelmus Berten dicto opido de Busco 

taliter persolvent et satisfacient quod predicto Egidio dampna exinde non 

eveniant in futurum ut ipsi tamquam principales debitores super omnia 

promiserunt Egidio predicto. Testes Aa et Walterus datum quarta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 347r 04 do 10-07-1404. 

Theodericus zv Petrus Tielkini van Zeelst beloofde aan Henricus Lensscart 

zvw Johannes Lijerinc van Straten 47 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 

13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-

Jacobus (vr 25-07-1404) en de andere helft met Allerheiligen (za 01-11-

1404). Opstellen in 2 brieven. 

 

Fient 2 littere. 

#(dg: The)# Theodericus filius Petri Tielkini de Zeelst promisit super 

omnia Henrico Lensscart filio quondam Johannis Lijerinc de Straten (dg: 

L) XLVII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII grossos 

Flandrenses pro quolibet gulden computato mediatim (dg: Re) Jacobi et 

mediatim omnium sanctorum persolvendos. Testes Aa et Spijrinc datum 

quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 347r 05 do 10-07-1404. 

Godefridus van den Werve, zijn zoon Woulterus, Johannes van Helvoert, 

Egidius uter Waghen en Heijnmannus die ?Floijer beloofden aan Florencius zv 

hr Willelmus van Aa ridder 48 oude schilden, geld van Holland, zoals die 

ten tijde van de betaling in Heusden in de beurs zullen gaan of de waarde, 

een helft te betalen met Pinksteren (zo 07-06-1405) en de andere helft met 
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Sint-Margareta over een jaar (ma 13-07-1405). 

 

Godefridus van den Werve et Woulterus eius filius Johannes de Helvoert et 

Egidius uter Waghen Heijnmannus die ?Floijer promiserunt indivisi super 

omnia Florencio filio domini Willelmi de Aa militis XLVIII auder scilt 

monete Hollandie (dg: mo) quales in Hoesden pro tempore solutionis dicte 

pecunie ad bursam currentes erunt seu valorem (dg: ad pe) mediatim (dg: 

Margaret) penthecostes proxime futurum et mediatim a festo Margarete 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Aa et Spijrinc datum 

quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 347r 06 do 10-07-1404. 

De twee eersten beloofden de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Duo primi promiserunt alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 347r 07 vr 27-06-1404. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder ontlastte Bruijstanus Jans 

soen van 200 Gelderse gulden en 50 mud rogge, Bossche maat, aan hem beloofd 

door voornoemde Bruijstanus. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Johannis Rover militis palam 

quitavit Bruijstanum Jans soen de IIc Gelre gulden et L modios siliginis 

mensure de Busco promissis sibi a Bruijstano predicto ut dicebat. Testes 

Aa et Coptiten datum sexta post Johannis. 

 

BP 1183 f 347r 08 vr 27-06-1404. 

(dg: Mechtildis). 

 

BP 1183 f 347r 09 vr 27-06-1404. 

Elijas Willems soen droeg over aan Everardus van Oerscot, tbv zijn moeder 

Metta van Duren, 7/8 deel van een kamp, gnd de Laer, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd ten Hoevel, tussen Arnoldus Stercke zvw Arnoldus Stercke 

enerzijds en een gemene weg gnd die Honssche Straet anderzijds, met een 

eind strekkend aan kv voornoemde Metta van Duren, van welk kamp 1/8 deel 

behoort aan Mechtildis dv Albertus gnd Abe Mutsart, welk 7/8 deel aan hem 

was verkocht door Arnoldus Stercke zvw Engelbertus Stercke. 

 

Elijas Willems soen septem octavas partes cuiusdam campi dicti dLaer siti 

in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum ten Hoevel inter 

(dg: communem plateam dictam die) hereditatem Arnoldi Stercke (dg: ex 

uno) filii quondam Arnoldi Stercke ex uno et inter communem plateam (dg: 

ex alio) dictam die Honssche Straet ex alio tendentis cum uno fine ad 

hereditatem liberorum Mette de Duren et de quo campo una octava pars 

spectat ad Mechtildem filiam Alberti dicti Abe Mutsart (dg: supportatas) 

venditas sibi ab Arnoldo Stercke filio quondam Engelberti Stercke prout 

in litteris hereditarie supportavit Everardo de Oerscot ad opus dicte 

Mette de Duren sue matris cum litteris et jure promittens super omnnia 

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

Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 347r 10 vr 27-06-1404. 

Theodericus van Herlaer zvw Theodericus van Herlaer molenaar beloofde aan 

Nijcholaus gnd Coel Cnoden soen van Vucht 34 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus 

aanstaande (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Theodericus de Herlaer filius quondam Theoderici de Herlaer multoris 

promisit super omnia Nijcholao dicto Coel Cnoden soen de Vucht XXXIIII 

novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vleems placken pro 
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quolibet gulden computato ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 347r 11 wo 09-07-1404. 

Elizabeth wv Goeswinus Moedels van de Steenweg maakte bezwaar tegen de 

bezwaringen en vervreemdingen gedaan met goederen van Petrus en Petra, kvw 

voornoemde Goeswinus, Arnoldus Stamelart van Spanct, Rodolphus van den 

Grave en Engbertus Ludinc zvw Jacobus van Uden. 

 

Elizabeth relicta quondam Goeswini Moedels de Lapidea Via obligationes et 

alienationes factas cum bonis quibuscumque Petri et Petre liberorum dicti 

quondam Goeswini Arnoldi Stamelart de Spanct Rodolpho! van den Grave et 

Engberto! Ludinc filio! quondam Jacobi de Uden calumpniavit. Testes 

Heijme et Spijrinc datum quarta post octavas Pe Pau. 

 

1183 f.347v. 

 quinta post octavas Petri et Pauli apostolorum: donderdag 10-07-1404. 

 in crastino divisionis apostolorum: woensdag 16-07-1404. 

 in crastino Margarete: maandag 14-07-1404. 

 profesto divisionis apostolorum: maandag 14-07-1404. 

 

BP 1183 f 347v 01 do 10-07-1404. 

Arnoldus zvw Arnoldus van den Camp beloofde aan Hubertus Koster, tbv hem en 

hr Ghisbertus van de Berg investiet van Den Bosch, 6 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde voor 1 dobbel gerekend, 

met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Arnoldus filius quondam Arnoldi van den Camp promisit super omnia Huberto 

custodi ad opus sui et ad opus domini Ghisberti de !de Monte investiti de 

Busco seu ad opus alterius eorum VI Brabans dobbel scilicet duos Hollant 

gulden monete Willelmi seu valorem (dg: ad purificationis proxime futurum 

persolvendos) pro quolibet dobbel computato ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Coptiten et Spijrinc datum quinta post 

octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 347v 02 do 10-07-1404. 

Arnoldus van den Steen beloofde aan Hubertus Koster, tbv hem en hr 

Ghisbertus van de Berg investiet van Den Bosch, 6 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden geld van Willelmus of de waarde voor 1 dobbel gerekend, 

met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Arnoldus van den Steen promisit super omnia Huberto ut supra VI dobbel ut 

supra ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 347v 03 do 10-07-1404. 

Arnoldus van den Broec, Johannes Hellinc en Hubertus zvw Hubertus van 

Lijeshout beloofden aan Hubertus Koster, tbv hem en hr Ghisbertus van de 

Berg investiet van Den Bosch, 14 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden geld 

van Willelmus of de waarde voor 1 dobbel gerekend, met Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Arnoldus van den Broec Johannes Hellinc et Hubertus filius quondam 

Huberti de Lijeshout promiserunt indivisi super omnia dicto Huberto ad 

opus ut supra XIIII dobbel ut supra ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Rover datum supra. 

 

BP 1183 f 347v 04 do 10-07-1404. 

Johannes Rutghers soen, Lambertus Robben soen en Johannes Hermans soen 

beloofden aan Hubertus Koster, tbv hem en hr Ghisbertus van de Berg 

investiet van Den Bosch, 10 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden geld van 

Willelmus of de waarde voor 1 dobbel gerekend, met Lichtmis aanstaande (ma 
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02-02-1405) te betalen. 

 

Johannes Rutghers soen et Lambertus Robben soen et Johannes Hermans soen 

promiserunt indivisi super omnia dicto Huberto ad opus ut supra decem 

dobbel ut supra ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 347v 05 do 10-07-1404. 

Ygramus zvw Robbertus van Doerne en Gerardus zvw Johannes Vrancken soen 

beloofden aan Hubertus Koster, tbv hem en hr Ghisbertus van de Berg 

investiet van Den Bosch, 7 Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1405) te betalen. 

 

Ygramus filius quondam Robberti de Doerne #et# Gerardus filius quondan 

Johannis Vrancken soen promiserunt indivisi super omnia dicto Huberto ad 

opus ut supra VII dobbel ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 347v 06 do 10-07-1404. 

Robbertus van Houthem en Paulus van Dormalen beloofden aan Hubertus Koster, 

tbv hem en hr Ghisbertus van de Berg investiet van Den Bosch, 8 Brabantse 

dobbel met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Robbertus de Houthem et Paulus de Dormalen promiserunt indivisi super 

omnia dicto Huberto ad opus (dg: ut supra) etc VIII dobbel ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 347v 07 wo 16-07-1404. 

Gerardus van Orthen zvw Willelmus beloofde aan Hubertus Koster, tbv hem en 

hr Ghisbertus van de Berg investiet van Den Bosch, 7 Brabantse dobbel met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Gerardus de Orthen filius quondam Willelmi promisit super omnia dicto 

Huberto ad opus ut supra VII dobbel ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes Heijm et Becker datum in crastino divisionis 

apostolorum. 

 

BP 1183 f 347v 08 ma 14-07-1404. 

Petrus Priker beloofde aan Hubertus Koster, tbv hem en hr Ghisbertus van de 

Berg investiet van Den Bosch, 1½ Brabantse dobbel met Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1405) te betalen. 

 

Petrus Priker promisit super omnia dicto Huberto ut supra unum et 

dimidium Brabant dobbel ad dictum terminum persolvendos. Testes Coptiten 

et Heijm datum in crastino Margarete. 

 

BP 1183 f 347v 09 ma 14-07-1404. 

Henricus Barniers en Johannes Weijgerganc zvw Henricus beloofden aan 

Hubertus Koster, tbv hem en hr Ghisbertus van de Berg investiet van Den 

Bosch, 4 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden geld van Willelmus of de 

waarde voor 1 dobbel gerekend, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te 

betalen. 

 

Henricus Barniers et Johannes Weijgerganc filius quondam Henrici 

promiserunt indivisi super omnia dicto Huberto IIII Brabant dobbel 

similis valoris ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

Walterus et Spijerinc datum in profesto divisionis apostolorum. 

 

BP 1183 f 347v 10 wo 16-07-1404. 

Henricus zvw Johannes Rijcouts soen en zijn zoon Johannes beloofden aan 

Hubertus Koster, tbv hem en hr Ghisbertus van de Berg investiet van Den 
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Bosch, 19½ Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden geld van Willelmus of de 

waarde voor 1 dobbel gerekend, en 6 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen en te leveren. 

 

Henricus filius quondam Johannis Rijcouts soen et Johannes eius filius 

promiserunt indivisi super omnia dicto Huberto ut supra decem et novem 
!ut dimidium Brabant dobbel (dg: ut supra) seu valorem ut (dg: prius) 

supra atque sex modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier et Becker datum in crastino 

divisionis apostolorum. 

 

1183 f.348r. 

 quinta post octavas Petri et Pauli apostolorum: donderdag 10-07-1404. 

 in crastino Magdalene: woensdag 23-07-1404. 

 

BP 1183 f 348r 01 do 10-07-1404. 

Rutgherus van den Bruggen beloofde aan Egidius van den Bruggen 80 Engelse 

nobel of de waarde na maning te betalen. 

 

Rutgherus van den Bruggen promisit super omnia Egidio van den Bruggen 

LXXX Engels nobel seu valorem ad monitionem dicti Egidii [persolvendos]. 

Testes Coptiten et Spijrinc datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 348r 02 do 10-07-1404. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijerinc van Straten droeg over aan 

Jacobus zvw Henricus Bollen soens soen een huis, tuin en aangelegen 

erfgoed, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd die Lijtsche 

Straet, tussen Johannes zvw Reijnerus van Lijt enerzijds en Johannes zvw 

Arnoldus van den Camp anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan Petrus Boudens soen, aan hem verkocht door Laurencius 

zvw Reijnerus van Lijt. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lij#e#rinc de Straten 

domum et ortum et hereditatem sibi adiacentem sitos infra libertatem 

opidi de Busco ad locum dictum die Lijtsche Straet inter hereditatem 

Johannis filii quondam Reijneri de Lijt ex uno et hereditatem Johannis 

filii quondam Arnoldi van den Camp ex alio tendentes a communi platea 

retrorsum ad hereditatem Petri Boudens soen venditos (dg: dco) sibi a 

Laurencio filio quondam Reijneri de Lijt prout in litteris hereditarie 

supportavit Jacobo filio quondam Henrici Bollen soens soen cum litteris 

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

deponere. Testes (dg: Coptiten et Sp) datum supra. 

 

BP 1183 f 348r 03 do 10-07-1404. 

Voornoemde Jacobus zv Henricus Bollen soen beloofde aan voornoemde Henricus 

van Audenhoven 53 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen 

met Allerheiligen (za 01-11-1404) en de andere helft met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1405). 

 

Dictus Jacobus filius Henrici Bollen soen promisit super omnia dicto 

Henrico de Audenhoven LIII novos Gelre #gulden# seu valorem mediatim 

omnium sanctorum et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 348r 04 do 10-07-1404. 

Bodo van Zanthen en Rutgherus van Zonne smid getuigden dat Henricus zvw 

Elijas van Rode buiten de leefgemeenschap en kosten van zijn moeder 

Margareta is geweest gedurende 6 weken 3 dagen en langer, zoals bij 

emancipaties in Den Bosch. 
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Nos Coptiten et Spijrinc notum facimus quod coram !constituti Bodo de 

Zanthen et Rutgherus de Zonne faber et testatifiunt concorditer quod 

Henricus filius quondam Elije de Rode fuit extra convictum et expensos 

Margarete sue matris per spacium sex septimanarum et trium dierum et 

amplius juxta modum emancipationis debitum in Busco consuetum. Datum 

supra. 

 

BP 1183 f 348r 05 do 10-07-1404. 

Gerardus zvw Gerardus die Clerc verkocht aan Boudewinus Beijs een 

n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde verkoper, in Heze, ter plaatse 

gnd tot Eijmeric, naast de dijk aldaar richting de heide, reeds belast met 

de grondcijns en een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Heze. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi die Clerc hereditarie vendidit Boudewino 

Beijs hereditariam paccionem trium #et dimidii# modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quodam manso dicti venditoris sito in parrochia de Heze ad 

locum dictum tot Eijmeric juxta aggerem ibidem versus mericam atque ex 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censu fundi et hereditaria paccione 

novem lopinorum siliginis mensure de Heze exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Dicbier et Spijrinc datum 

supra. 

 

BP 1183 f 348r 06 do 10-07-1404. 

Henricus Stakenborch van Boeschot verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Goeswinus Moedel filius Bertholdi) #Henricus Stakenborch de 

Boeschot# prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

BP 1183 f 348r 07 do 10-07-1404. 

(dg: Petrus zvw Johannes Zesken). 

 

(dg: Petrus filius quondam Johannis Zesken). 

 

BP 1183 f 348r 08 do 10-07-1404. 

Petrus en Lambertus, kvw Johannes Zesken, en Danijel zvw Johannes Denkens 

soen ev Mechtildis dvw voornoemde Johannes Zeskens droegen over aan 

Jordanus Loef van Boemel 1/3 deel van 20 lopen rogge b-erfpacht, Bossche 

maat, die zij met Lichtmis beuren, gaande uit goederen gnd te Vosculen, in 

Heeswijk, welk 1/3 deel voornoemde Petrus gerechtelijk verkregen had voor 

schepenen van Heeswijk. 

 

Solvit. 

Petrus et Lambertus liberi quondam Johannis Zesken et Danijel filius 

quondam Johannis Denkens soen maritus et tutor legitimus Mechtildis sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis Zeskens terciam partem viginti 

lopinorum siliginis #hereditarie paccionis# mensure de Busco quam sibi 

solvendam habent hereditarie purificationis ex bonis dictis te Vosculen 

sitis in (dg: Heze) parrochia de Hezewijc et quam terciam partem 

primodictus Petrus assecutus fuerat in judicio coram scabinis in Hezewijc 

sibi ex dictis bonis solvendam ut dicebant hereditarie supportaverunt 

(dg: Jordo) #Jordano# Loef de Boemel promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum 

heredum deponere. Testes Aa et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 348r 09 wo 23-07-1404. 

Voornoemde Jordanus Loef van Boemel droeg voornoemd 1/3 deel over aan 
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Amelius zvw Wautgherus van Badaf. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Solvit. 

Dictus Jordanus Loef de Boemel dictam terciam partem hereditarie 

supportavit Amelio filio (dg: W) quondam Wautgheri de Badaf promittens 

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

Aa et Rover datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1183 f 348r 10 do 10-07-1404. 

(dg: de broers Willelmus en Goeswinus, kvw Willelmus Heijnkens soen van 

Erpe, en Mijchael zvw Johannes Cuper ev). 

 

(dg: Willelmus et Goeswinus fratres liberi quondam Willelmi Heijnkens 

soen de Erpe et Mijchael filius quondam Johannis Cuper maritus et tutor 

legitimus). 

 

BP 1183 f 348r 11 do 10-07-1404. 
Johannes† Cuper van Erpe Willelmus† Heijnkens soen 

1. Mijchael 

2. Elizabeth† (*)  1. Willelmus 

3. Katherina  (*)  2. Goeswinus 

Mijchael zvw Johannes Cuper de Erpe, Willelmus zvw Willelmus Heijnkens soen 

evw Elizabeth, en Goeswinus zvw voornoemde Willelmus ev Katherina, dvw 

voornoemde Johannes Cuper, gaven uit aan Godefridus van den Aahorst en 

Theodericus zv Alardus van den Veehuze (1) een akker, in Beek bij Aarle, 

ter plaatse gnd aen die Donc, tussen voornoemde Godefridus van den Aahorst 

enerzijds en Goeswinus Moedel Berthouts soen anderzijds, (2) een akker 

lands, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aen die Donc, tussen voornoemde 

Godefridus enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een huis en tuin, in 

Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aen die Donc, tussen voornoemde Godefridus 

enerzijds en wijlen Rutgherus van der Donc nu Hepkina dvw voornoemde 

Rutgher anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (4) 1/3 deel 

van een stuk land, gnd een eusel, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd aen 

die Donc, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en het 

water gnd die Hoeldoncsche Meer anderzijds, met een eind strekkend aan 

Ghisbertus van de Doorn en Johannes van Baex; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de grondcijns, (b) andere lasten, en thans voor (c) een n-erfpacht van 

5 mud 7 lopen rogge, maat van Helmond, (d) een n-erfcijns van 6 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis in Beek bij Aarle op voornoemd 

huis te leveren en te betalen. Voornoemde Willelmus zvw Willelmus beloofde 

dat alle kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijn voornoemde vrouw 

Elizabeth, de uitgifte van waarde zullen houden. De brief van de uitgevers 

overhandigen aan voornoemde Goeswinus. 

 

Littera donatorum tradetur dicto Goeswino. ?Solvit. 

Mijchael filius quondam Johannis Cuper de Erpe et Willelmus filius 
!Willelmi Heijnkens soen maritus (dg: et tutor) #olim# legitimus 

#quondam# Elizabeth sue uxoris et Goeswinus filius dicti quondam Willelmi 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filiarum dicti quondam 

Johannis Cuper quendam agrum terre situm in parrochia de Beke prope Arle 

ad locum dictum aen die Donc inter hereditaten Godefridi van den Aahorst 

ex uno et inter hereditatem Goeswini Moedel Berthouts soen ex alio atque 

agrum terre situm in parrochia (dg: de) et loco predictis inter 

hereditatem dicti Godefridi ex uno et communem plateam ex alio insuper 

domum et ortum sitos in parrochia et loco predictis inter hereditatem 

dicti Godefridi ex uno et hereditatem quondam Rutgheri van der Donc nunc 

ad Hepkinam filiam eiusdem quondam Rutgheri (dg: ex alio) spectantem ex 

alio tendentes cum uno fine ad communem plateam insuper terciam partem 

pecie terre dicte een eeusel site in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem conventus de Bijnderen ex uno et aquam dictam die 

Hoeldoncsche Meer ex alio tendentis cum uno fine ad hereditatem Ghisberti 
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de Spina et Johannis de Baex prout ibidem site sunt ut dicebant dederunt 

ad (dg: hereditatem Godefrido) hereditarium pactum dicto Godefrido van 

den Aahorst et Theoderico filio Alardi van den Veehuze ab eisdem 

hereditarie possidendos pro censu (dg: d) fundi et aliis oneribus exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria (dg: paccione quinque lop) 

paccione quinque modiorum siliginis et septem lopinorum siliginis mensure 

de Helmont et pro hereditario censu sex novorum Gelre gulden seu valorem 

dandis sibi ab aliis purificationis et in Beke prope Arle supra domum 

(dg: j) predictam deliberandis promittentes (dg: indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit) !promittentes divisi scilicet quilibet pro una tercia parte 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere promisit insuper 

#super omnia habita et habenda# dictus Willelmus filius quondam Willelmi 

quod ipse omnes liberos ab eodem Willelmo et dicta quondam Elizabeth sua 

uxore pariter genitos perpetue tales habere! quod (dg: numquam) dictam 

donationem ad pactum ratam servabunt et in nullo contravenient seu 

facient quovis modo et alii repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 348r 12 do 10-07-1404. 

Theodericus van den Ynden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Rechts onder op de bladzijde). 

Theodericus van den Ynden prebuit et reportavit. Datum supra. 

 

1183 f.348v. 

 quinta post octavas Petri et Pauli apostolorum: donderdag 10-07-1404. 

 sexta post octavas Petri et Pauli: vrijdag 11-07-1404. 

 in profesto Margarete: zaterdag 12-07-1404. 

 

BP 1183 f 348v 01 do 10-07-1404. 

Arnoldus Stamelart van Uden verkocht aan Johannes Molle zvw Gerardus en 

Jacobus zvw Henricus Bollen soen 303 eikenbomen, door de kopers uit te 

kiezen, gnd koerboem, staande in 2 kampen van wijlen Marselius van Os, in 

Schijndel, welke 2 kampen behoren tot de goederen gnd Wijbosch in 

Schijndel, beiderzijds tussen de gemeint, te kappen zodra het de tijd van 

kappen is. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Molle. 

 

Tradetur dicto Johanni Molle. 

Arnoldus Stamelart de Uden IIIc et tres arbores quercinas ab emptoribus 

infrascriptis (dg: nominandas) #eligendas# dictas koerboem sitas in 

duobus campis quondam Marselii de Os sitis in parrochia de Scijnle ad 

bona dicta Wijbosch in eadem parrochia sita spectantibus inter 

communitatem ibidem (dg: circumquaque) #ab utroque latere# adiacentem 

(dg: ut d) scilicet tales (dg: arbores) IIIc et 3s arbores quales dicti 

emptores ex omnibus lignis in dictis campis consisentibus eligent et ad 

proximum tempus debitum secandi secabunt ut dicebat legitime vendidit 

Johanni Molle filio quondam Gerardi et Jacobo filio quondam Henrici 

Bollen soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Aa et Heijme datum quinta post octavas Pe Pau. 

 

BP 1183 f 348v 02 do 10-07-1404. 

Jacobus van Eese verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus de Eese ?f prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 348v 03 do 10-07-1404. 

Gerardus zvw Johannes Bathen soen beloofde aan Johannes Vijninc, tbv abdis 

en klooster van Sint-Clara in Den Bosch een n-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd 

Bollens Acker, van wijlen Rijchmodis van Os, in Oss, (2) een stukje land 

aldaar, tussen voornoemde Gerardus enerzijds en een gemene weg anderzijds, 
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(3) een stukje land aldaar, achter Petrus Pels. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Bathen soen promisit se daturum et 

soluturum Johanni Vijninc ad opus abbatisse et conventus sancte Clare in 

Busco hereditariam paccionem unum! sextarium! siliginis mensure de Busco 

#hereditarie purificationis# ex pecia terre dicta Bollens Acker quondam 

Rijchmodis de Os sita in Os (dg: inter juxta hereditatem dicti Gerardi) 

atque ex quadam particula terre sita ibidem inter hereditatem dicti 

Gerardi ex uno et quandam viam communem ex alio et ex quadam particula 

terre sita ibidem retro hereditatem Petri Pels ut dicebat promittens 

super omnia warandiam et (dg: aliam obligationem de) et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 348v 04 do 10-07-1404. 

Willelmus zv hr Goeswinus van Aa ridder verzocht zijn vader buiten de 

leefgemeenschap en kosten van zijn vader te mogen gaan en zijn vader stemde 

daarin toe door hem te emanciperen volgens Bosch recht. 

 

Willelmus filius domini Goeswini de Aa militis instanter petiit licentiam 

a dicto domino Goeswino suo patre essendi et eundi extra convictum et 

expensos eiusdem (dg: juxta) dictus vero eius pater favens dicto suo 

filio ad hoc suum consensum adhibuit eundem juxta legen opidi de Busco 

emancipando. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 348v 05 vr 11-07-1404. 

Engbertus zvw Johannes van Hees zvw Gerardus van Hees machtigde zijn moeder 

Gheerborgis Corvers al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Engbertus filius quondam Johannis de Hees filii quondam Gerardi de Hees 

dedit !potestatem Gheerborgi Corvers (dg: potestatem) sue matri 

potestatem monendi petendi levandi ac via juris assequendi omnes suos 

census redditus et pacciones et credita sua quecumque que sibi debentur 

ac debebuntur etc post revocationem dicti Engberti minime valituram. 

Testes Dicbier et Coptiten datum sexta post octavas Pe et Pauli. 

 

BP 1183 f 348v 06 za 12-07-1404. 

Johannes van Buchoven zv Arnoldus van Buchoven droeg over aan Ghisbertus 

Dircs soen een huis, erf, tuin en aangelegen zester roggeland, in 

Oisterwijk, tussen Arnoldus Emmen enerzijds en Hessello van Eel anderzijds, 

aan hem gerechtelijk verkocht door zijn voornoemde vader Arnoldus. 

 

-. 

Johannes de Buchoven filius Arnoldi de Buchoven domum aream et ortum ac 

quandam sextariatam terre siliginee sibi adiacentem sitos in Oesterwijc 

inter hereditatem Arnoldi Emmen ex uno et inter hereditatem Hessellonis 

de Eel !venditos sibi a dicto Arnoldo suo patre per judicem mediante 

sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit Ghisberto Dircs 

soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Walterus datum in profesto 

Margarete. 

 

BP 1183 f 348v 07 ma 25-08-1404. 

Katherina wv Gerardus van de Doorn zvw Ghisbertus van de Doorn schonk aan 

Johannes van Berze en zijn vrouw Mechtildis dv voornoemde Katherina en 

wijlen Gerardus (1) 2 morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van 

Den Bosch, achter Orthen, in het tweede kamp richting Orthen, tussen 

Bartholomeus gnd Meeus Spring int Goet enerzijds en Walterus Roempot en 

Elizabeth wv Ghevardus Scummeken anderzijds, welke 2 morgen wijlen 

voornoemde Ghisbertus van de Doorn verworven had van Willelmus Molle, (2) 3 

morgen land, uit Duizend Morgen van de gemeint van Den Bosch, ter plaatse 

gnd After den Vliedert, in een kamp dat gelegen is in Brenthens Peepper, 
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tegenover een steeg die komt van het Leprozenhuis bij Den Bosch, welke 3 

morgen wijlen Gerardus Vos grootvader van wijlen voornoemde Gerardus van de 

Doorn gekocht had van Arnoldus van Postel hoefsmid en Henricus Crabbart de 

jongere, (3) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Walterus 

Haec beloofd had aan Ghisbertus van de Doorn, met Lichtmis in de Bosch aan 

zijn huis te leveren, (4) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch aan het huis van Gerardus Vos poorter in Den Bosch te 

leveren, welke pacht wijlen voornoemde Gerardus Vos gekocht had van 

Sighebertus zvw Conrardus van Macheren, (5) een b-erfpacht van {f.349r} 5 

zester rogge, Bossche maat, die Franco zv Ricoldus van Waelwijc schoenmaker 

beloofd had aan wijlen voornoemde Gerardus zv Ghisbertus van de Doorn, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, (6) een b-erfpacht van 2 zester rogge, 

Bossche maat, die Arnoldus Vos zv Berisiuus gnd Berijs Lemkens soen van 

Waelwijc beloofd had aan wijlen voornoemde Gerardus, met Sint-Andreas-

Apostel in Den Bosch te leveren, (7) een b-erfpacht van 1 zester rogge, 

Bossche maat, die Martinus verwer van Waelwijc beloofd had aan wijlen 

voornoemde Gerardus van de Doorn, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, (8) 

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

leveren, welke pacht voornoemde Katherina wv Gerardus van de Doorn gekocht 

had van Willelmus van Broechoven zvw Henricus van Broechoven, (9) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, die Arnoldus Pauwels moest leveren aan wijlen 

voornoemde Gerardus van de Doorn, gaande uit een erfgoed van wijlen 

voornoemde Arnoldus Pauwels soen, in Waalwijk. 

 

Katherina relicta quondam Gerardi de Spina (dg: cum tutore) filii quondam 

Ghisberti de Spina cum tutore duo jugera terre de mille jugeribus terre 

communitatis opidi de Busco sita retro Orthen in secundo campo versus 

Orthen inter hereditatem Bartholomei dicti Meeus Spring int Goet ex parte 

una et inter hereditatem Walteri Roempot et Elizabeth relicte quondam 

Ghevardi Scummeken (dg: ex alio) parte ex altera que duo jugera terre 

dictus quondam Ghisbertus de Spina erga Willelmum Molle acquisierat prout 

in litteris item tria jugera terre de mille jugeribus terre communitatis 

opidi de Busco sita ad locum dictum After den Vliedert in campo quodam 

situato in Brenthens Peepper in opposito cuiusdam steghe venientis de 

domo leprosorum prope Buschum predictum que tria jugera terre (dg: 

dictus) Gerardus quondam Vos avus olim dicti quondam Gerardi de Spina 

erga Arnoldum de Postel calciferatorem et Henricum Crabbart juniorem 

emendo acquisierat prout in litteris item hereditariam paccionem duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco (dg: et in Busco ad domum Ghisberti 

de Spina) quam Walterus Haec promiserat se daturum et soluturum Ghisberto 

de Spina hereditarie purificationis et in oppido de Busco ad domum dicti 

Ghisberti tradendam prout in litteris item hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini 

et in Busco ad domum Gerardi Vos burgensis in Busco tradendam quam 

paccionem dictus quondam Gerardus Vos (dg: ergh) erga Sighebertum filium 

quondam Conradi! de Macheren emendo acquisierat prout in litteris item 

hereditariam paccionem 

 

1183 f.349r. 

 in crastino Bartholomei: maandag 25-08-1404. 

 --- in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

 --- in festo divisionis apostolorum: dinsdag 15-07-1404. 

 --- quinta post Martini: donderdag 13-11-1404. 

 --- quinta post Barnabe: donderdag 18-06-1405. 

 --- in crastino Margarete: maandag 14-07-1404. 

 

BP 1183 f 349r 01 ma 25-08-1404. 

quinque sextariorum siliginis mensure de Busco quam Franco filius Ricoldi 

de Waelwijc sutor promiserat se daturum et soluturum dicto quondam 

Gerardo filio Ghisberti de Spina hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam prout in litteris item hereditariam paccionem duorum 
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sextariorum siliginis dicte mensure quam Arnoldus Vos filius Berisii 

dicti Berijs Lemkens soen de Waelwijc promiserat se daturum et soluturum 

dicto quondam Gerardo hereditarie Andree apostoli et in Busco tradendam 

prout in litteris item hereditariam paccionem unius sextarii siliginis 

dicte mensure quam Martinus tinctor de Waelwijc promiserat se daturum et 

soluturum dicto quondam Gerardo de Spina hereditarie Andree apostoli 

prout in litteris item hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam quam paccionem dicta Katherina relicta quondam Gerardi de Spina 

erga Willelmum de Broechoven filium quondam Henrici de Broechoven emendo 

acquisierat prout in litteris atque hereditariam paccionem unius modii 

siliginis (dg: men) quam Arnoldus Pauwels dicto quondam Gerardo de Spina 

solvere tenebatur ex hereditate quondam Arnoldi Pauwels soen predicti 

sita in Waelwijc ut dicebat (dg: he) legitime supportavit Johanni de 

Berze (dg: nomine dotis a) cum Mechtilde sua uxore (dg: nomine) filia 

dictorum Katherine et quondam Gerardi nomine dotis ad jus opidi de Busco 

cum litteris et aliis et jure promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui #et dicti quondam Gerardi# deponere 

(dg: tali annexa conditione si dicto Johanni de predictis bonis in 

posterum aliquid via juris evincetur aut dimittetur quod tunc dicta 

Katherina illud prefato Johanni restaurabit). Testes Rover et Heijm datum 

in crastinoo Bartholomei. 

 

BP 1183 f 349r 02 ma 25-08-1404. 

{verticale haal in linker marge tot aan BP 1183 f 349r 03}. 

Dicta K. 

 

BP 1183 f 349r 03 ma 25-08-1404. 

Voornoemde Katherina wv Gerardus van de Doorn zvw Ghisbertus van de Doorn 

droeg over aan voornoemde Johannes van Berze een lijfpacht7 van 2 oude 

schilden, aan Mechtildis dv voornoemde Katherina verkocht door de stad Den 

Bosch. 

 

Dicta Katherina cum tutore vitalem pensionem duorum aude scilde venditam 

(dg: sibi) Mechtildi filie dicte Katherine ab opido de Busco prout in 

litteris vero sigillo legitime supportavit dicto Johanni de Berze 

promittens super omnia ratam servare. Testes Rover et Heijm datum in 

crastino Bartholomei. 

 

1183 f.349v. 

 in crastino Margarete: maandag 14-07-1404. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

 in festo divisionis apostolorum: dinsdag 15-07-1404. 

 quinta post Martini: donderdag 13-11-1404. 

 quinta post Barnabe: donderdag 12-06-1404. Toch donderdag 17-07-1404? 

 

BP 1183 f 349v 01 ma 14-07-1404. 

Henricus zvw Rodolphus Rover van Vladeracken gaf uit aan Petrus Otten soen 

1 bunder land, in Rosmalen, ter plaatse gnd op die Hare, tussen wijlen 

Bernardus Otten soen enerzijds en voornoemde Petrus anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 50 schelling geld, met Lichtmis te 

                         
7 OSA 1 Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399. 
Op meijdach. p.16 … Item Jan soen Claes van Beerse II sc 

OSA 1 Rekening 2 01 10 1399 tot 18 04 1400. 

Op alre heiligen dach (za 01-11-1399). p.45 … Item Jan Claes soen van Beerse II sc 

OSA 1 Rekening 3 18 04 1400 tot 01 10 1400. 

(Betaaldag niet overgeleverd). p.70. … Item Jan soen Claes van Beerse II sc 

OSA 1 Rekening 4 01 10 1400 tot 03 04 1401. 

Op alreheiligen dach (ma 01-11-1400). p.98 … Item Jan Claes soen van Beerse II sc. 

OSA 1 Rekening 5 26 03 1402 tot 01 10 1402. 

p.128. Noch op meijdach (ma 01-05-1402). … Item Jan Claes soen van Beerse II sc. 

OSA 1 Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406. 

p.160. Noch opten selven dach (za 01-05-1406). … Item Jan soen wilner Claes van Beerse II sc. 
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betalen aan Johannes nzv voornoemde Henricus, belast met 1½ roeden dijk, 

waterlaten en sloten. De brief van Johannes overhandigen aan Henricus 

Keelbreker smid. 

 

Littera Johannis tradetur Henrico Keelbreker fabro. 

Henricus filius quondam Rodolphi Rover de Vladeracken unum bonarium terre 

situm in parrochia de Roesmalen ad locum dictum op die Hare inter 

hereditatem Bernardi quondam Otten soen ex uno et inter hereditatem Petri 

Otten soen ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat dedit 

ad hereditarium censum dicto Petro ab eodem hereditarie possidendum pro 

hereditario censu L solidorum monete dando Johanni filio naturali dicti 

Henrici ab alio purificationis ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere exceptis #una et 

dimidia virgatis# (dg: zegediken) aqueductibus et fossatis ad premissa de 

jure spectantibus et alter repromisit et promisit super omnia #habita et 

habenda# sufficientem facere. Testes Walterus et (dg: Henricus) Spijerinc 

datum in crastino Margarete. 

 

BP 1183 f 349v 02 do 24-07-1404. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde cijns van 50 schelling over aan 

Henricus Keelbreker smid zvw Henricus Keelbreker. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes dictum censum L solidorum hereditarie supportavit Henrico 

Keelbreker fabro filio quondam Henrici Keelbreker promittens super omnia 

ratam servare et obligationem deponere. Testes Walterus et Spijerinc 

datum (dg: quinta post Magdalene) in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 349v 03 ma 14-07-1404. 

Theodericus van Volkel droeg over aan Johannes van Zochel als ev Delijana 

gnd Delij, dv voornoemde Theodericus en wijlen zijn eerste vrouw Bela gnd 

van den Culen, zijn vruchtgebruik in (1) alle goederen, die voornoemde 

Theodericus en Bela tezamen bezaten, en waarin voornoemde Bela was 

overleden, (2) alle goederen, die aan voornoemde Delijana gekomen waren na 

overlijden van voornoemde Bela, (3) alle goederen, die aan voornoemde 

Delijana zullen komen na overlijden van voornoemde Theodericus. 

 

Theodericus (dg: van den Culen) #de Volkel# usufructum sibi competentem 

in omnibus et singulis bonis que (dg: de) dictus Theodericus et quondam 

Bela dicta van den Culen eius prima uxor simul possidebant et in quibus 

dicta quondam Bela decessit atque in omnibus bonis que Delijane dicte 

Delij filie dictorum Theoderici et quondam Bele de morte eiusdem quondam 

Bele successione sunt advoluta et (dg: po) in omnibus bonis que dicte 

(dg: Bele) #Delijane# post mortem dicti Theoderici successione sunt 

advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat legitime 

supportavit Johanni de Zochel tamquam marito legitimo dicte Delijane 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 349v 04 di 15-07-1404. 

Voornoemde Johannes van Zochel ev voornoemde Delijana dv Theodericus van 

Volkel droeg over aan Arnoldus Snoec zvw Matheus Snoec (1) alle voornoemde 

goederen, (2) alle goederen die aan voornoemde Johannes, zijn voornoemde 

vrouw Delijana en kv voornoemde Delijana zullen komen na overlijden van 

voornoemde Theodericus van Volkel. 

 

{In linker marge een verticale haal tot en met BP 1183 f 349v 06}. 

Dictus Johannes de Zochel maritus et tutor legitimus dicte Delijane sue 

uxoris #filie Theoderici de Volkel# omnia bona suprascripta atque omnia 

et singula bona sibi et dicte (dg: s) Delijane sue uxori (dg: f) ac 

quibuscumque liberis dicte Delijane per mortem dicti Theoderici de Volkel 

successione advolvenda (dg: auta) aut quovismodo competentia vel 
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advenienda hereditarie supportavit Arnoldo Snoec filio quondam Mathei 

Snoec promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

et impetitionem (dg: deponere) ex parte sui et dicte Delijane et 

quorumcumque heredum dicte Delijane deponere. Testes Walterus et 

Spijerinc datum in (dg: profesto) #festo# divisionis apostolorum. 

 

BP 1183 f 349v 05 do 13-11-1404. 

Gerardus zvw Walterus Wal? verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Gerardus filius quondam Walteri Wa[l?] prebuit et reportavit. Testes 

Theodericus et Wolphardus datum quinta post Martini. 

 

BP 1183 f 349v 06 di do 12-06-1404 of 18-06-1405. 

Voornoemde Arnoldus verhuurde voornoemde goederen aan voornoemde 

Theodericus van Volkel voor de duur van zijn leven, voor de lasten die 

eruit gaan. 

 

Dictus Arnoldus predicta bona locavit Theoderico de Volkel predicto (dg: 

promittens super onnia ratam servare et obligationem ex) ab eodem ad eius 

vitam et non ultra possidenda #pro oneribus inde solvendis# promittens 

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

Walterus et Spijerinc datum quinta post Barnabe8. 

 

BP 1183 f 349v 07 ma 14-07-1404. 

De broers Henricus en Hubertus, kvw Johannes Karnauwe de jongere, en 

Theodericus van den Water ev Truda dvw voornoemde Johannes, deden tbv Metta 

dvw voornoemde Johannes Karnauwe afstand van een b-erfcijns van 3 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, aan wijlen voornoemde Johannes Karnauwe 

verkocht door Johannes Vrient van Oesterwijc. 

 

Henricus Hubertus fratres liberi quondam Johannis (dg: ?C) Karnauwe 

#junioris# et Theodericus van den Water maritus et tutor legitimus Trude 

sue uxoris filie dicti quondam Johannis super hereditario censu trium 

librarum monete solvendo hereditarie nativitatis Domini vendito dicto 

quondam Johanni Karnauwe a Johanne Vrient de Oesterwijc prout in litteris 

et super jure ad opus Mette filie dicti quondam Johannis Karnauwe 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Waterus et 

Spiijerinc datum in crastino Margarete. 

 

BP 1183 f 349v 08 ma 14-07-1404. 

Voornoemde broers Henricus en Hubertus, kvw Johannes Karnauwe de jongere, 

en Theodericus van den Water ev Truda dvw voornoemde Johannes, deden tbv 

voornoemde Metta dvw voornoemde Johannes Karnauwe afstand van een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, welke cijns aan wijlen Margareta wv Johannes 

Carnau de jongere was verkocht door Henricus Bloemart bontwerker. 

 

Dicti omnes super hereditario censu XX solidorum monete solvendo 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini (dg: super hereditario 

censu XX solidorum mo) vendito (dg: dicte) quondam Margarete relicte (dg: 

di) quondam Johannis Carnau junioris ab Henrico Bloemart pelliciatore 

prout in litteris et super jure ad opus dicte Mette hereditarie 

renunciaverunt promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

                         
8 Walterus en Spijerinc waren schepen in het dienstjaar 01-10-1403 tot 01-10-1404. De datum 
zou dan moeten zijn do 12-06-1404. Maar deze datum ligt vóór de dag van di 15-07-1404, waarop 

Arnoldus de goederen verkreeg. Dan moet de datum do 18-06-1405 zijn, tenzij hier een foutieve 

datum is genoteerd. Mogelijk toch: donderdag 17-07-1404? 
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BP 1183 f 349v 09 ma 14-07-1404. 

Voornoemde Henricus en Metta, kvw Johannes Karnauwe de jongere, en 

Theodericus van den Water ev Truda dvw voornoemde Johannes, deden tbv 

voornoemde Hubertus zvw voornoemde Johannes Karnauwe afstand van een 

b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, aan wijlen voornoemde Johannes Karnau de jonngere 

verkocht door Nijcholaus Bollen ev Yda dvw Henricus van Rode smid. 

 

Dicti Henricus Metta cum tutore et Theodericus ut supra super hereditario 

censu quatuor librarum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini vendito (dg: quonda) dicto quondam Johanni Karnau juniori 

a Nijcholao Bollen marito et tutore legitimo Yde sue uxoris filie quondam 

Henrici de Rode fabri prout in litteris et super jure ad opus dicti 

Huberti hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super 

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

supra. 

 

1183 f.350r. 

 in crastino divisionis apostolorum: woensdag 16-07-1404. 

 quinta post Barnabe: donderdag 12-06-1404. Toch donderdag 17-07-1404? 

 

BP 1183 f 350r 01 ma 14-07-1404. 

Voornoemde Hubertus en Metta, kvw Johannes Karnauwe de jongere, en 

Theodericus van den Water ev Truda dvw voornoemde Johannes, deden tbv 

voornoemde Henricus zvw voornoemde Johannes Karnauwe afstand van een 

b-erfcijns van 12 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, die Truda ndvw Ancelmus vleeshouwer beloofd had 

aan wijlen voornoemde Johannes Carnauwe de jongere. 

 

Dicti Hubertus Metta cum tutore et Theodericus super hereditario (dg: s) 

censu XII solidorum monete (dg: solvendo hereditarie mediatim) quem Truda 

filia naturalis quondam Ancelmi carnificis promiserat se daturam et 

soluturam dicto quondam Johanni Carnauwe juniori hereditarie mediatim 

Johannis et mediatim Domini prout in litteris et super jure ad opus dicti 

Henrici hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 350r 02 wo 16-07-1404. 

Arnoldus zvw Franco gnd Nollekens verkocht aan Nijcholaus Bollen verwer de 

helft, aan voornoemde Arnoldus behorend, in een b-erfcijns van 4 pond geld, 

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

uit een huis en erf, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen 

Theodericus van Mierfelt enerzijds en erfgoed van wijlen Goeswinus 

Steenwech en Henricus die Hoessche anderzijds, welke cijns wijlen Arnoldus 

Nolleken zvw Gerongius handschoenmaker gekocht had van Arnoldus Nolleken 

Quappe visser, en welke cijns wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken zvw 

voornoemde Gerongius in zijn testament had vermaakt aan voornoemde Arnoldus 

en zijn broer Johannes, kvw voornoemde Franco. Voornoemde broers Arnoldus 

en Johannes beloofden lasten af te handelen van hun kant, wijlen voornoemde 

Arnoldus Nolleken zvw Gerongius, zijn erfgenamen en wijlen zijn vrouw Bela. 

 

Arnoldus et (dg: Johannnes fratres liberi) #filius# quondam Franconis 

dicti Nollekens medietatem ad se spectantem in hereditario censu quatuor 

librarum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex domo et area sita in Busco ad forum inter hereditatem Theoderici 

quondam de Mierfelt ex uno et inter hereditatem quondam Goeswini 

Steenwech et Henrici die Hoessche ex alio quem censum quatuor librarum 

Arnoldus quondam Nolleken filius quondam Gerongii cijrothecarii erga 

Arnoldum Nolleken (dg: fili) Quappe piscatorem emendo acquisierat et (dg: 

quond) quem censum quatuor librarum dictus quondam Arnoldus Nolleken 
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filius quondam Gerongii predicto Arnoldo et Johanni suo fratri liberis 

dicti quondam Franconis in suo testamento legaverat ut dicebat 

hereditarie vendidit Nijcholao Bollen tinctori supportavit cum litteris 

et aliis et jure promittentes et cum eo dictus Johannes eius frater 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Arnoldi Nolleken filii 

quondam Gerongii et quorumcumque heredum (dg: eiusd) et successorum 

eiusdam! quondam Arnoldi Nolleken et quondam Bele sue uxoris deponere et 

sufficientem facere. Testes (dg: De Hub) Heijm et Becker datum in 

crastino divisionis apostolorum. 

 

BP 1183 f 350r 03 wo 16-07-1404. 

Voornoemde Arnoldus beloofde zijn voornoemde broer Johannes schadeloos te 

houden. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit super habita et habenda dictum Johannem suum 

fratrem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350r 04 wo 16-07-1404. 

Voornoemde Arnoldus zvw Franco gnd Nollekens verkocht aan voornoemde 

Nijcholaus Bollen verwer de helft, aan voornoemde Arnoldus behorend, in een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, uit een b-erfcijns van 4 pond voornoemd geld, 

die Johannes zvw Walterus van Bucstel beurde, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit voornoemd huis en erf, 

in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Theodericus van 

Mierfelt enerzijds en erfgoed van wijlen Goeswinus Steenwech en Henricus 

die Hoessche anderzijds, welke cijns van 40 schelling wijlen Arnoldus 

Nolleken zvw voornoemde Gerongius handschoenmaker gekocht had van 

voornoemde Johannes zvw Walterus van Bucstel en welke cijns van 40 

schelling wijlen Arnoldus Nolleken in zijn testament had vermaakt aan 

voornoemde Arnoldus en zijn broer Johannes, kvw voornoemde Franco. 

Voornoemde broers Arnoldus en Johannes beloofden lasten af te handelen van 

hun kant, wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken zvw Gerongius, zijn 

erfgenamen en wijlen zijn vrouw Bela. 

 

Dictus Arnoldus medietatem ad se spectantem in hereditario censu XL 

solidorum monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex hereditario censu quatuor librarum dicte monete quem Johannes 

filius quondam Walteri de Bucstel solvendum habuit hereditarie terminis 

predictis ex domo et area predicta quem censum (dg: q) XL solidorum (dg: 

dictus) quondam Arnoldus Nolleken filius quondam Gerongii cijrothecarii 

erga predictum Johannem filium quondam Walteri de Bucstel emendo 

acquisierat quem censum XL solidorum dictus quondam Arnoldus Nolleken 

predicto Arnoldo et Johanni suo fratri liberis dicti quondam Franconis in 

suo testamento legaverat hereditarie vendidit dicto Nijcholao Bollen 

supportavit cum litteris et aliis et jure promittentes et cum eo dictus 

Johannes eius frater indivisi ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350r 05 wo 16-07-1404. 

Voornoemde Arnoldus beloofde zijn voornoemde broer Johannes schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Arnoldus promisit super habita et habenda dictum Johannem suum 

fratrem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350r 06 do 12-06-1404. 

Servacius zvw Johannes van Essende, door voornoemde Johannes verwekt bij 
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zijn vrouw Katherina, droeg over aan mr Jacobus Groij 2 strepen land, 

eertijds van Rijcoldus zvw Thomas gnd Lijsen soen, in Oss, (1) tussen 

Willelmus gnd van der Aelsvoert en Willelmus szv Johannes van Meghen, (2) 

tussen Johannes zv Danijel gnd die Gruijter en Johannes gnd van Ghemonden, 

aan Matheus van Doerne snijder gerechtelijk verkocht door Katherina, en 

welke 2 stukken land voornoemde Matheus had overgedragen aan voornoemde 

Servacius. 

 

(dg: Mae) Servacius filius quondam Johannis de Essende ab eodem Johanne 

et Katherina sua uxore pariter genitus duas strepas terre dudum Rijcoldi 

filii quondam Thome dicti Lijsen soen sitas in parrochia de Os de quibus 

una inter hereditatem Willelmi dicti van der Aelsvoert et inter 

hereditatem Willelmi generi Johannis de Meghen et altera inter 

hereditatem Johannis filii Danijelis dicti die Gruijter et inter 

hereditatem Johannis dicti de Ghemonden sunt situate (dg: supportatas 

dicti Servacio quas duas pecias terre Matheus) #venditas Matheo de (dg: 

Doer)# de Doerne sartori per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco (dg: acquisivit) #a Katherina# et quas duas pecias terre dictus 

Matheus #hereditarie# supportavit dicto Servacio prout in litteris 

hereditarie supportavit magistro Jacobo Groij cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere etc. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post Barnabe. 

 

BP 1183 f 350r 07 do 12-06-1404. 

Voornoemde Servacius zvw Johannes van Essende droeg over aan voornoemde mr 

Jacobus Groij een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met Sint-

Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit voornoemde stukken land, welke 

pacht Rijcoldus zvw Thomas Veren Lijsen soen verkocht had aan Johannes van 

Essende vv voornoemde Servacius, en welke pacht nu aan hem behoort. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Dictus Servacius hereditariam paccionem quinque sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie in festo beati Martini hyemalis et 

in Busco tradendam et deliberandam ex peciis terre predictis quam 

paccionem Rijcoldus filius qondam Thome Veren Lijsen soen hereditarie 

vendidit Johanni de Essende patri dicti Servacii (dg: et quam) prout in 

litteris et quam nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

dicto magistro Jacobo Groij cum litteris et jure #et arrestadiis# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350r 08 do 12-06-1404. 

Servacius zvw Johannes van Essende, door voornoemde Johannes verwekt bij 

zijn vrouw Katherina {niet afgewerkt contract}. 

 

Servacius filius quondam Johannis de Essende ab eodem et Katherina sua 

uxore. 

 

1183 f.350v. 

 in crastino divisionis apostolorum: woensdag 16-07-1404. 

 quinta post Barnabe: donderdag 12-06-1404. Toch donderdag 17-07-1404? 

 

BP 1183 f 350v 01 wo 16-07-1404. 

Goeswinus zvw Albertus Gielis soen en Arnoldus Bruijsten zv Matheus 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 22 oude Franse schilden, met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen, op straffe van 2. 

 

Goeswinus filius quondam Alberti Gielis soen et Arnoldus Bruijsten filius 

Mathei promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXII 

aude scilde #Francie# ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

sub pena II. Testes Dicbier et Becker datum in crastino divisionis 
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apostolorum. 

 

BP 1183 f 350v 02 wo 16-07-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350v 03 wo 16-07-1404. 

Zibertus van Hoculem beloofde aan voornoemde Andreas van Drodis, tbv etc, 

86 oude schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen op 

straffe van 6. 

 

Zibertus de Hoculem promisit super omnia dicto Andree ad opus ut supra 

LXXXVI aude scilde ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub 

pena sex. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350v 04 wo 16-07-1404. 
Zibertus† van Hoculem {had een broer Jordanus BP 1183 f 350v 05} 

(*) Katherina† dvw Marcelius Arnts Vos soen van Driel 

1. Zibertus†. Mogelijk 2x Zibertus (BP 1183 f 350v 07), van wie er één overleden is. 

2. Marcelius. 

3. Theodericus. 

4. Margareta. 

5. Aleijdis. 

6. Elizabeth. 

(**) Engelberna. 

Margareta dvw Zibertus van Hoculem droeg over aan haar broer Marcelius zvw 

voornoemde Zibertus (1) het deel, dat aan haar gekomen was na overlijden 

van haar voornoemde vader Zibertus resp. aan haar zal komen na overlijden 

van diens vrouw Engelberna, in 1/6 deel van een b-erfpacht van 14 lopen 

rogge, maat van Sint-Oedenrode, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, 

gaande uit een huis, hofstad en tuin, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd 

Eerschot, tussen wijlen Heijmericus Geijvarts soen van den Kerchove 

enerzijds en kvw Godefridus Kuijper anderzijds, welke pacht Zibertus van 

Hoculem verworven had van Johannes nzvw Henricus van Mierle Jutten soen, om 

door voornoemde Zibertus en zijn vrouw Engelberna voor de duur van hun 

leven van van een van hen beiden te bezitten, en na overlijden van hen 

beiden door Zibertus, Marcelius, Theodericus, Margareta, Aleijdis en 

Elizabeth, kv eerstgenoemde Zibertus door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Katherina dvw Marcelius Arnts Vos soen van Driel, (2) 1/5 deel van 1/6 deel 

van voornoemde pacht, welk 1/5 deel aan haar gekomen was na overlijden van 

haar voornoemde broer Zibertus. 

 

Margareta filia quondam Ziberti de Hoculem cum tutore (dg: se) totam 

partem et omne jus sibi (dg: competentes) #de morte dicti quondam Ziberti 

advolutas et de morte Engelberne uxoris eiusdem advolvendas# in una sexta 

parte hereditarie paccionis XIIII lopinorum siliginis mensure de Rode 

sancte Ode solvende hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex domo domistadio et orto cum suis attinentiis 

sitis in Rode sancte Ode in loco dicto Eerscot inter hereditatem quondam 

Heijmerici Geijvarts soen van den Kerchove ex uno et hereditatem (dg: q) 

liberorum quondam Godefridi Kuijper ex alio (dg: ve) quam paccionem 

Zibertus de Hoculem ab eodem Ziberto et Engelberna sua uxore ad eorum 

vitam aut alterius eorundem diutius viventis et non ultra et post eorum 

amborum decessum a Ziberto Marcelio Theoderico Margareta Aleijde et 

Elizabeth liberis primodicti Ziberti ab eo et quondam Katherina eius 

uxore filia quondam Marcelii Arnts (dg: soen) Vos soen de Driel pariter 

genitis (dg: possidendam et habendam) erga Johannem filium naturalem 

quondam Henrici de Mierle Jutten soen acquisierat prout in litteris atque 

(dg: unam quintam partem dicti Eli) in una quinta parte unius sexte 

partis dicte paccionis quam! (dg: quintam) partem et jus (dg: sibi) 

jamdict[as] sibi de morte dicti Ziberti quondam sui fratris successione 

advolutam! esse dicebat hereditarie supportavit Marcelio suo fratri filio 
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(dg: qu) dicti quondam Ziberti promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: d) ex parte sui deponere. Testes Woulterus 

et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 350v 05 wo 16-07-1404. 

Margareta dvw Zibertus van Hoculem droeg over aan haar broer Marcelius zvw 

voornoemde Zibertus (1) 1/7 deel, dat aan haar gekomen was na overlijden 

van haar vader Zibertus, in een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch aan het woonhuis van voornoemde Zibertus te 

leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen Elizabeth gnd Jordens 

begijn, in Waderle, ter plaatse gnd in Loen, welke pacht Zibertus van 

Hoculem gekocht had van zijn broer Jordanus van Hoculem, (2) 1/5 deel, dat 

aan haar gekomen was na overlijden van haar broer Zibertus zvw voornoemde 

Zibertus, in 1/7 deel van voornoemde erfpacht. 

 

Dicta Margareta cum tutore unam septimam partem sibi de morte quondam 

Ziberti sui patris successione advolutam in hereditaria paccione octo 

modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis 

et in Busco ad domum habitationis dicti Ziberti tradendam ex bonis que 

fuerant quondam Elizabeth dicte Jordens begine sitis in parrochia de 

Waderle in loco dicto in Loen et ex attinentiis (dg: et) dictorum bonorum 

siingulis et universis quocumque locorum situatis quam paccionem Zibertus 

de Hoculem erga Jordanum de Hoculem suum fratrem emendo acquisierat prout 

in litteris atque unam quintam partem sibi (dg: successione a) de morte 

quondam Ziberti sui fratris filii dicti quondam Ziberti successione 

advolutam in una septima parte dicte paccionis octo modiorum siliginis ut 

dicebat hereditarie supportavit Marcelio suo fratri filio dicti quondam 

Ziberti cum litteris et jure occacione promittens cum tutore ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350v 06 wo 16-07-1404. 

Voornoemde Marcelius beloofde zijn voornoemde zuster Margareta schadeloos 

te houden van de lijfrenten van (1) 3 mud rogge, Bossche maat, aan 

Engelberna wv Zibertus van Hoculem, (2) ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

Jutta dvw Johannes Brake, gaande uit voornoemde pacht vanb 8 mud. 

 

Solvit. 

Dictus Marcelius promisit super omnia quod ipse dictam Margaretam suam 

sororem a vitalibus pensionibus trium modiorum siliginis mensure de Busco 

(dg: et solve) Engelberne relicte quondam Ziberti de Hoculem et dimidii 

modii siliginis dicte mensure Jutte filie quondam (dg: j eius b) Johannis 

Brake ex dicta paccione (dg: da) octo modiorum siliginis (dg: sol) ad 

vitam earundem solvendis ut dicebat et a dampnis inde evenientibus et 

eventuris indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350v 07 wo 16-07-1404. 

Voornoemde Marcelius deed tbv zijn broer Zibertus afstand van het deel, dat 

aan hem gekomen was na overlijden van zijn ouders, in goederen gnd te 

Spiker, in Sint-Oedenrode, zoals de hoevenaar die goederen thans bezit. 

 

Dictus Marcelius super tota parte et jure sibi competente et sibi de 

morte quondam suorum parentum successione advolutis in quibusdam bonis 

dictis te Spiker sitis in parrochia de Rode sancte Ode cum suis 

attinentiis (dg: ut dicebat ad opus z) prout colonus dictorum bonorum 

eadem bona pro presenti possidet sub sua cultura ut dicebat ad opus 
!Ziberti (dg: s) de Hoculem sui fratris hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 350v 08 do 12-06-1404. 

Gerongius van den Bosch zv Johannes van den Bosch verkocht aan Godefridus 
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Mostart een n-erfcijns van 3 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een huis, erf en stenen 

kamer met ondergrond, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Johannis Leijdecker enerzijds en een straatje dat loopt van de 

Kerkstraat naar de Hinthamerstraat anderzijds, (2) 2 kamers met 

ondergronden, tegenover de tuin van het Groot Gasthuis, achter voornoemde 

stenen kamer enerzijds en naast erfgoed van Elizabeth wv Jacobus van Uden 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 5 pond 5 schelling 

voornoemd geld. 

 

Gerongius van den Bosch filius Johannis van den Bosch hereditarie 

vendidit Godefrido Mostart hereditarium censum trium librarum #monete# 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo area 

et camera lapidea cum suo fundo (dg: et duabus cameris) dicti venditoris 

sitis in Busco in vico ecclesie inter (dg: quendam) hereditatem (dg: 

Johannis) quondam Johannis Leijdecker ex uno et inter quendam viculum quo 

itur de vico ecclesie ad vicum Hijnthamensem ex alio atque ex duabus 

cameris #cum suis fundis sitis in opposito orti hospitalis (dg: in 

opposito orti hospitalis) maioris# (dg: sitis) retro dictam cameram 

lapideam ex uno et inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Jacobi de 

Uden ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto hereditario censu 

quinque librarum et quinque solidorum dicte monete exinde prius solvendo 

et sufficientem facere. Testes Walterus et Spijerinc datum qunta post 

Barnabe. 
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Theodericus Ghenen Wemelkens swager droeg over aan de secretaris, tbv 

Willelmus Loijer nzv mr Jacobus Groij, een stuk land, 3 lopen rogge groot, 

in Oss, ter plaatse gnd die Roede, tussen voornoemde Theodericus enerzijds 

en Jacobus Collarts anderzijds, welk stuk land voornoemde Theodericus 

verworven had van Rijcoldus zvw Belija Maes. 

 

Theodericus Ghenen Wemelkens swager peciam terre tres lopinos siliginis 

in semine capientem sitam in parrochia de Os ad locum dictum die Roede 

inter hereditatem dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Jacobi 

Collarts ex alio quam peciam terre dictus Theodericus erga Rijcoldum 

filium quondam Belije Maes acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit 

mihi ad opus Willelmi Loijer filii #naturalis# magistri Jacobi Groij 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

 


