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Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 2 

 

 

1183 f.351r. 

 quinta post divisionis apostolorum: donderdag 17-07-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis julii die XVII: donderdag 17-07-1404. 

 

BP 1183 f 351r 01 do 17-07-1404. 

Voornoemde mr Jacobus Groij beloofde voornoemde Theodericus Ghenen 

Wemelkens swager schadeloos te houden van alle verplichtingen, die wijlen 

voornoemde Rijcoldus zvw Belija Maes beloofd had op voornoemd stuk land, en 

van alle aanspraken wegens lasten op voornoemd stuk land gevestigd door wie 

dan ook behalve voornoemde Theodericus. De brief overhandigen aan hem of 

aan Godefridus zv Godefridus van de Os. 

 

Solvit. 

Dictus magister Jacobus Groij promisit super omnia dicto Theoderico quod 

ipse eundem Theodericum ab omnibus obligationibus (dg: et impetitionibus) 

quas dictus quondam Rijcoldus fecerat aut promiserat supra peciam terre 

predictam (dg: indempnem observabit) atque ab omnibus impetitionibus sibi 

evenientibus (dg: a) de pecia terre predicta occacione quarumqumque 

obligationum et onerum factarum supra peciam terre predictam a quacumque 

persona preterquam a Theoderico predicto indempnem servare. Testes 

Walterus et Spijerinc datum quinta post (dg: Barnabe) #divisionis 

apostolorum#. Tradetur littera sibi vel Godefrido filio Godefridi de Os. 

 

BP 1183 f 351r 02 do 17-07-1404. 

Willelmus die Bever zv Johannes Bever droeg over aan Gerardus Yoede 

Herbrechts soen een stuk land, in Heeswijk, naast de tuin van Hilla van 

Heze enerzijds en naast Danijel van der Eijcken anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Emondus Roesmont, 

welk stuk land voornoemde Willelmus in pacht verkregen had van voornoemde 

Danijel, belast met een cijns aan voornoemde Danijel. 

 

Willelmus die Bever filius (dg: qu) Johannis Bever peciam terre sitam in 

Hezewijc cum uno latere juxta ortum Hille de Heze et cum reliquo latere 

juxta hereditatem Danijelis van der Eijcken tendentem cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad (dg: communem plateam) 

#hereditatem Emondi Roesmont# quam peciam terre dictus Willelmus erga 

predictum Danijelem ad pactum acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Gerardo Yoede Herbrechts soen promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepto censu dicto 

Danijeli exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 351r 03 do 17-07-1404. 

Judocus Bruijstens beloofde aan Johannes van den Steghen 24 Gentse nobel of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Judocus Bruijstens promisit super omnia Johanni van den Steghen XXIIII 

Gentsche nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Spijrinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 351r 04 do 17-07-1404. 

Johannes Steenwech zvw Hubertus Steenwech, door voornoemde Hubertus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Jutta dvw Nijcholaus van Rijel {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Steenwech filius quondam Huberti Steenwech ab eodem Huberto et 

quondam Jutta sua uxore filia quondam Nijcholai de Rijel pariter genitus. 

 

BP 1183 f 351r 05 do 17-07-1404. 

Destijds had Willelmus van Gestel verkocht aan Rodolphus bakker zv 
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Reijnerus bakker een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, welke pacht van 5 

mud Segerus zv Gerardus gnd Rode Gerijt moet leveren aan voornoemde 

Willelmus, gaande uit een hoeve, in Westilburg, naast de plaats gnd 

Vroensberch, tussen Theodericus Appelman enerzijds en een gemeint die daar 

ligt anderzijds, op welke hoeve voornoemde Segerus thans woont. Vervolgens 

had voornoemde Rodolphus bakker verklaard dat een helft van voornoemde 

pacht van 4 mud behoort aan Nijcholaus gnd van Rijel. Johannes zvw Hubertus 

Steenwech, door wijlen voornoemde Hubertus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Jutta dvw Nijcholaus van Rijel, droeg thans de helft van voornoemde pacht 

over aan Weijndelmoedis wv Rodolphus uter Haghen. 

 

Notum sit universis quod cum Willelmus de Gestel hereditarie vendidisset 

Rodolpho pistori filio Reijneri pistoris hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

ex annua et hereditaria paccione quinque modiorum siliginis quam 

paccionem quinque modiorum siliginis Segerus filius Gerardi dicti Rode 

Gerijt prefato Willelmo solvere tenetur de quodam manso sito in parrochia 

de Westilborch juxta locum dictum communiter Vroensberch inter 

hereditatem Theoderici Appelman ex uno et inter quandam communitatem 

ibidem jacentem ex alio ac de attinentiis eiusdem mansi (dg: singulis et 

uiversis) omnibus et singulis ubicumque locorum situatis in quo manso 

dictus Segerus ad presens (dg: com) commoratur cumque prenominatus 

Rodolphus pistor palam recognovisset unam dimidietatem prescripte annue 

et hereditarie paccionis quatuor modiorum siliginis dicte mensure ad 

Nijcholaum dictum de Rijel de jure pertinere in omni modo et forma quibus 

idem Rodolphus eandem paccionem quatuor modiorum siliginis erga dictum 

Willelmum de Gestel comparaverat prout in litteris #{hier BP 1183 f 351r 

06 invoegen}# hereditarie supportavit Weijndelmoedi relicte quondam 

Rodolphi uter Haghen (dg: filii dicti quondam Rodolphi pistoris) cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et suorum coheredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 351r 06 do 17-07-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 351r 05}. 

constitutus igitur coram scabinis (dg: d) Johannes filius quondam Huberti 

Steenwech ab eodem et quondam Jutta sua uxore filia quondam Nijcholai de 

Rijel pariter genitus medietatem dicte paccionis. 

 

BP 1183 f 351r 07 do 17-07-1404. 

Heijmericus Buc, Johannes Sruijne en Albertus Buc van Lijt beloofden aan 

Tielmannus zvw Gerardus van de Doorn, tbv hem en hr Johannes van de Doorn 

kloosterling van Sint-Truiden, 23 oude schilden, of de waarde, met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen. 

 

Hijmericus! Buc (dg: et) Johannes Sruijne et Albertus Buc de Lijt 

promiserunt indivisi super omnia Tielmanno filio quondam Gerardi de Spina 

ad opus sui et ad opus domini Johannis de Spina (dg: s monaci) monachi 

monasterii sancti Trudonis seu ad opus alterius eorundem XXIII aude 

scilde vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 351r 08 do 17-07-1404. 

De twee eersten beloofden de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi duo promiserunt alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 351r 09 do 17-07-1404. 

Henricus Stakenborch van Bascot deed tbv Gerardus zvw Gerardus Clerc 

afstand van alle goederen, die voornoemde Henricus verworven had van 
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voornoemde Gerardus, en van alle beloften en bezwaringen, aan voornoemde 

Henricus gedaan door voornoemde Gerardus, en voornoemde Henricus beloofde 

aan Godefridus Cuper, tbv voornoemde Gerardus, nimmer voornoemde Gerardus 

en zijn goederen aan te spreken. De brief overhandigen aan Baudewinus 

Beijs. 

 

Henricus Stakenborch de Bascot super omnibus et singulis bonis que dictus 

Henricus erga Gerardum filium quondam Gerardi Clerc acquisierat atque 

super omnibus et singulis promissionibus et obligationibus (dg: fci) 

factis dicto Henrico a Gerardo predicto (dg: a) tam coram scabinis in 

Busco (dg: et) quam coram notario aut coram quibuscumque personis a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem et super jure ad opus 

dicti Gerardii filii quondam Gerardi Clerc hereditarie renunciavit 

promittens super omnia #Godefrido Cuper ad opus dicti Gerardi# ratam 

servare et (dg: aliam) nec predictum Gerardum nec quecumque eius bona 

occacione premissorum impetere. Testes Dicbier et Spijerinc datum supra. 

Tradetur littera Baudewino Beijs. 

 

BP 1183 f 351r 10 do 17-07-1404. 

Hiervan een instrument maken onder toevoeging dat hij beloofde “fide 

prestita”. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

mr Godefridus van Rode en mr Johannes van Hees. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promisit fide prestita. 

Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis julii die XVII hora vesperarum 

presentibus dictis scabinis magistro Godefrido de Rode et magistro 

Johanne de Hees. 

 

1183 f.351v. 

 sexta post divisionis apostolorum: vrijdag 18-07-1404. 

 

BP 1183 f 351v 01 vr 18-07-1404. 

Goeswinus Steenwech verklaarde, tbv zichzelf en erfg vw van Gerardus 

Coptiten, ontvangen te hebben van Henricus Dicbier zv Godefridus, een 

aantal brieven behorend aan voornoemde erfgenamen, mbt de navolgende 

cijnzen en pachten, welke brieven voornoemde Henricus, tbv voornoemde 

erfgenamen, onder zich had, (1) een b-erfcijns van 15 pond geld, aan 

Gerardus zvw Jacobus Coptiten verkocht door hr Rutgherus van Ouden ridder, 

(2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, aan Jacobus Coptijt de oudere 

verkocht door Henricus zvw Elizabeth Reijnekini, Henricus van Lijt zwager 

van voornoemde Henricus en Arnoldus zvw Arnoldus Hont bvw voornoemde 

Henricus, (3) een b-erfcijns van 30 schelling, 1 oude groot Tournoois geld 

van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan Jacobus gnd Coptijt verkocht 

door Katherina wv Johannes Houwer van Vucht, haar dochters Heijlwigis, 

Margareta en Bata, en haar schoonzoon Arnoldus Cnode, (4) een b-erfcijns 

van 10 schelling laatstgenoemd geld, aan Jacobus Coptijt verkocht door 

Johannes Writer wonend in Schijndel. (5) een b-erfcijns van 10 pond geld, 

aan Jutta wv Jutta Coptiten verkocht door Walterus zvw Walterus van Oerle, 

(6) b-erfcijnzen van 3 pond 10 schelling oud geld, 20 schelling oud geld en 

10 schelling geld, en 3 bunder beemd, aan Gerardus zvw voornoemde Jacobus 

Coptiten overgedragen door Nijcholaus van Oerle ev Elizabeth dvw Jacobus 

Coptiten, (7) een b-erfpacht van 8 mud rogge, Bossche maat, aan Jutta wv 

Jacobus Coptiten verkocht door Walterus zvw Walterus van Oerle, (8) een 

brief van de deling tussen voornoemde erfgenamen gedaan, behorend aan 

wijlen voornoemde Gerardus, (9) een brief van de schenking door Wellinus 

van Neijsel gedaan aan zijn schoonzoon Jacobus Coptijt en diens vrouw Jutta 

van verschiillende goederen, te weten de brief waarin kv voornoemde 

Wellinus afstand deden. 

 

Goeswinus Steenwech palam recognovit se ab Henrico Dicbier filio 

Godefridi quasdam litteras census et pacciones infrascriptos continentes 
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ad heredes quondam Gerardi Coptiten spectantes #recepisse ad opus sui et 

dictorum heredum# quas litteras dictus Henricus (dg: ad opus dictorum 

heredum sub sua fiducia) ad opus dictorum heredum sub sua custodia 

tenebat ut dicebat in primis hereditarium censum XV (dg: ll) librarum 

monete venditum Gerardo (dg: Coptiten) filio quondam Jacobi Coptiten a 

domino Rutghero de Ouden milite item hereditarium censum XX solidorum 

monete venditum Jacobo Coptijt seniori ab Henrico filio quondam Elizabeth 

Reijnekini Henrico de Lijt sororio Henrici predicti et Arnoldo filio 

quondam Arnoldi Hont fratris quondam Henrici predicti item hereditarium 

censum triginta solidorum grosso Turonensi denario pro XVI denariis 

monete Francie antiquo !pro XVI denariis in hiis computato venditum 

Jacobo dicto Coptijt a Katherina relicta Johannis quondam Houwer de Vucht 

Heijlwige Margareta Bata eius filiabus et Arnoldo Cnode genero dicte 

Katherine item hereditarium censum X solidorum jamdicte monete venditum 

Jacobo Coptijt a Johanne Writer commorante in Scijnle item hereditarium 

censum decem librarum monete venditum Jutte relicte quondam Jutte 

Coptiten a Waltero filio quondam Walteri de Oerle item (dg: hereditarium 

censum) hereditarios census scilicet trium librarum et decem solidorum 

antique pecunie et hereditarium censum XX solidorum antique pecunie et 

decem solidorum monete atque tria bonaria prati supportatos Gerardo filio 

(dg: J) dicti quondam Jacobi Coptiten a Nijcholao de Oerle marito 

Elizabeth filie quondam Jacobi Coptiten item hereditariam paccionem octo 

modiorum (dg: s) siliginis mensure de Busco venditam Jutte relicte 

quondam Jacobi Coptiten a Waltero filio quondam Walteri de Oerle atque 

unam litteram divisionis (dg: dictos hered) facte inter dictos heredes ad 

dictum quondam Gerardum spectantem atque quandam litteram assignationis 

et traditionis facte per Wellinum de Neijsel Jacobo Coptijt suo genero 

quorundam bonorum nomine dotis cum Jutta uxore eiusdem Jacobi videlicet 

littera in qua liberi dicti Wellini (dg: huiusmodi re) resignaverunt 

palam huiusmodi assignationem fore factam (dg: ut premittitur testes) ut  

dicebat. Testes Coptiten Spijrinc et Becker datum sexta post divisionem 

apostolorum. 

 

BP 1183 f 351v 02 vr 18-07-1404. 

Nella wv Arnoldus van Vladeracken zvw Gerardus van Vladeracken en Gerardus 

zv voornoemde Nella en wijlen Arnoldus droegen over aan Rutgherus zvw 

Johannes van Gheldrop (1) het deel, dat aan Zibertus zvw Zibertus van 

Hoculem ev Agnes, Arnoldus Hake ev Heijlwigis, Bernardus Sceijvel ev 

Cristina, dvw Ghisbertus Herinc, Johannes Broet ev Mechtildis dvw Henricus 

Aben soen en Mechtildis wv voornoemde Henricus Aben behoort, in alle 

goederen van Johannes van Geldrop zvw voornoemde Johannes van Gheldrop, 

welke goederen van voornoemde Johannes van Geldrop zvw Johannes van 

Gheldrop wijlen Johannes Coptiten gerechtelijk gekocht had van zijn broer 

Arnoldus van Vladeracken, en welk deel voornoemde Nella, tbv haar en haar 

kinderen bij haar verwekt door voornoemde wijlen Arnoldus van Vladeracken, 

verworven had van voornoemde Zibertus zvw Zibertus, Arnoldus Hake, 

Bernardus, Johannes Broet en Mechtildis, (2) het deel, dat aan voornoemde 

Nella, haar zoon Gerardus en Johannes zv voornoemde Nella en wijlen 

Arnoldus behoort, in alle voornoemde goederen van voornoemde Johannes van 

Geldrop zv Johannes van Geldrop, aan hen gekomen na overlijden van 

voornoemde Johannes Coptiten, (3) het deel, dat aan Johannes zvw Johannes 

Loijer ev Gheerburgis dvw voornoemde Gerardus van Vladeracken behoort, in 

goederen van wijlen Johannes van Geldrop, aan Johannes Coptiten 

gerechtelijk verkocht door Arnoldus van Vladeracken, welk deel Gerardus zvw 

voornoemde Arnoldus van Vladeracken verworven had van voornoemde Johannes 

Loijer zv Johannes Loijer. Voornoemde Gerardus zvw Arnoldus van Vladeracken 

beloofde dat zijn broer Johannes nimmer rechten op het voornoemde zal doen 

gelden. 

 

Nella relicta quondam Arnoldi de Vladeracken filii quondam Gerardi de 

Vladeracken Gerardus (dg: eius filius) dictorum Nelle et quondam Arnoldi 
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#cum tutore# (dg: atque Engbertus filius quondam Jacobi Aven soen maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Gerardi) 

totam !et partem et jus Ziberto filio quondam Ziberti de Hoculem marito 

et tutor legitimo Agnetis sue uxoris Arnoldo Hake marito et tutori 

legitimo Heijlwigis sue uxoris Bernardo Sceijvel marito et tutori 

legitimo Cristine sue uxoris filiarum quondam Ghisberti (dg: Harincs) 

Herinc atque Johanni Broet marito et tutori legitimo Mechtildis sue 

uxoris filie quondam Henrici Aben soen atque Mechtildi relicte dicti 

quondam Henrici Aben competentes in omnibus bonis Johannis de Geldrop 

filii quondam Johannis de !Gherdrop que bona primodicti Johannis de 

Geldrop Johannes quondam Coptiten erga Arnoldum de Vladeracken suum 

fratrem per judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo 

acquisierat et quas partem et jus dicta Nella ad opus sui et ad opus 

suorum liberorum ab eisdem Nella et quondam Arnoldo de Vladeracken 

pariter genitorum erga predictos Zibertum filium quondam Ziberti Arnoldum 

Hake Bernardum Johannem Broet et Mechtildem acquisierat prout in litteris 

insuper totam partem et jus dictis Nelle et Gerardo suo filio atque 

Johanni filio eorundem Nelle et quondam Arnoldi competentes in omnibus 

bonis predictis dicti Johannis de Geldrop filii Johannis de Geldrop eis 

de morte dicti quondam Johannis Coptiten successione advolutas ut dicebat 

atque partem et jus Johanni filio quondam Johannis Loijer marito et 

tutori legitimo Gheerburgis sue uxoris filie dicti quondam Gerardi de 

Vladeracken competentes in bonis quondam Johannis de Geldrop venditis 

Johanni Coptiten per judicem mediante sententia scabinorum in Busco ab 

Arnoldo de Vladeracken quas partem et jus Gerardus filius dicti quondam 

Arnoldi de Vladeracken erga dictum Johannem Loijer filium Johannis Loijer 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportaverunt Rutghero filio 

quondam Johannis de Gheldrop secundodicti cum litteris et jure 

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

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit insuper 

dictus Gerardus filius quondam Arnoldi de Vladeracken quod ipse Johannem 

suum fratrem perpetue talem habebit quod numquam presumet se jus in 

premissis habere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 351v 03 vr 18-07-1404. 

Engbertus zvw Jacobus Anen soen ev Elizabeth dvw Gerardus van Vladeracken 

droeg over aan Rutgherus zvw Johannes van Geldrop het deel, dat aan hem en 

zijn vrouw gekomen was na overlijden van Johannes Coptiten zvw Gerardus van 

Vladeracken, in alle goederen van Johannes van Geldrop zvw voornoemde 

Johannes van Gheldrop, welke goederen van eerstgenoemde Johannes van 

Geldrop wijlen Johannes Coptiten gerechtelijk gekocht had van zijn broer 

Arnoldus van Vladeracken. 

 

Engbertus filius quondam Jacobi Anen soen maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Gerardi de Vladeracken totam partem et jus sibi et 

dicte sue uxori (dg: successione advolutas) de morte quondam Johannis 

Coptiten filii quondam Gerardi de Vladeracken successione advolutas in 

omnibus bonis Johannis de Geldrop filii quondam Johannis de Gheldrop que 

bona primodicti Johannis de Geldrop Johannes quondam Coptiten erga 

Arnoldum de Vladeracken suum fratrem per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: dicto) Rutghero filio dicti quondam Johannis de Geldrop 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 351v 04 vr 18-07-1404. 

Voornoemde Rutgherus beloofde aan voornoemde Nella, tbv haar en haar 

kinderen bij haar verwekt door wijlen Arnoldus van Vladeracken, haar 

schadeloos te houden van alle achterstallige termijnen van cijnzen en 

pachten die gaan uit de goederen gnd ten Heijtraet. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 7 

Dictus Rutgherus promisit super omnia dicte Nelle ad opus sui et ad opus 

suorum liberorum ab ea et (dg: dc) quondam Arnoldo de Vladeracken pariter 

genitorum quid ipse eosdem ab omnibus arrestadiis restantibus de 

quibuscumque censibus ac paccionibus solvendis ex bonis dictis ten 

Heijtraet a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem indempnes 

servabit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 351v 05 vr 18-07-1404. 

Willelmus zvw Johannes Leijten soen droeg al zijn goederen, gelegen onder 

Heze en Leende, over aan Matheus van den Loeken. 

 

-. 

Willelmus filius quondam Johannis Leijten soen omnia et singula bona sua 

mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum infra 

parrochiam et jurisdictionem de Heze et de Leende consistentia ut dicebat 

hereditarie supportavit Matheo van den Loeken promittens super habita et 

habenda warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes. 

 

1183 f.352r. 

 dominica post divisionis apostolorum: zondag 20-07-1404. 

 in crastino Magdalene: woensdag 23-07-1404. 

 in profesto Magdalene: maandag 21-07-1404. 

 

BP 1183 f 352r 01 zo 20-07-1404. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijrinc van Straten en Engbertus 

Ludinc zv Nijcholaus gnd Coel Roelen soen beloofden aan Andreas van Drodis, 

tbv etc, 40 oude Franse schilden, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1404) te betalen op straffe van 1. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijrinc de Straten et 

Engbertus Ludinc filius Nijcholai dicti Coel Roelen soen promiserunt 

indivisi Andree de Drodis ad opus etc XL aude !Francie ad Remigii proxime 

futurum persolvendos (dg: testes Aa) sub pena duorum. Testes Aa et Rover 

datum dominica post (dg: Margaret) divisionis apostolorum. 

 

BP 1183 f 352r 02 wo 23-07-1404. 

Johannes zvw Nijcholaus Haghen droeg over aan Henricus Lanternemaker een 

b-erfcijns1 van 40 schelling geld, die Henricus Potter zvw Johannes die 

Potter moet betalen aan voornoemde Johannes, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 2 kamers met ondergronden, in Den 

Bosch, aan het Ortheneind, tussen huis en erf van voornoemde Johannes, met 

een stukje erfgoed ertussen, enerzijds en erfgoed van Arkenradis gnd Arke 

Cleijnaels, met een weg ertussen, anderzijds, (2) een deel van de tuin, 

gelegen achter de 2 voornoemde kamers, (3) het recht de weg te mogen 

gebruiken. 

 

Johannes filius quondam Nijcholai Haghen hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Henricus Potter filius quondam Johannis die Potter dicto 

Johanni solvere tenetur hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini 

ex duabus cameris cum earum fundis sitis in Busco ad finem Orthensis 

inter domum et aream dicti Johannis (dg: h) quadam particula hereditatis 

interiacente ex uno et inter hereditatem Arkenradis dicte Arke Cleijnaels 

quadam via interiacente ex alio atque ex parte orti siti retro duas 

cameras predictas atque ex jure utendi via predicta prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Lanternemaker cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Aa et Rover datum in crastino Magdalene. 

 

                         
1 Zie ← BP 1183 f 231v 04 ma 24-12-1403, overdracht van de erfcijns. 



Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 8 

BP 1183 f 352r 03 ma 21-07-1404. 

Johannes zv Theodericus van Vessem droeg over aan Marcelius Pedelman zv 

Johannes Pedelman van Eersel 10 lopen roggeland, behorend aan Theodericus 

Vrient van Eersel, in Eersel, tussen Leijta Barts en de gemeint van de 

villa van Eersel, en de helft van het huis en de tuin, behorend aan 

voornoemde Theodericus Vrient, gelegen in voornoemde 10 lopen, welke 10 

lopen en helft voornoemde Johannes tezamen met een stuk beemd van 

voornoemde Theodericus Vrient, 3 vrachten hooi groot, in Eersel, naast 

voornoemde 10 lopen, gerechtelijk gekocht had van Reijnerus Schaden. 

 

Solvit. 

Johannes filius Theoderici de Vessem decem lopinatas terre siliginee ad 

Theodericum Vrient de Eersel spectantes sitas in parrochia de Eersel 

inter hereditatem Leijte Barts et inter communitatem ville de Eersel (dg: 

et ad) #atque# medietatem domus et orti ad dictum Theodericum Vrient 

spectantem sitorum ibidem in dictis #decem# lopnatis terre quas (dg: 

dicte) decem lopinatas et medietatem domus et orti (dg: dictus Johannes) 

#dictus Johannes# simul cum quadam pecia prati sepedicti Theoderici 

Vrient tres plaustratas feni continente sita in dicta parrochia juxta 

predictas decem lopinatas terre erga Reijnerum Schaden per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Marcelio Pedelman filio (dg: quondam J) 

Johannis Pedelman de Eersel cum litteris et jure occacione promittens 

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

Aa et Rover datum in profesto Magdalene. 

 

BP 1183 f 352r 04 ma 21-07-1404. 

Voornoemde Johannes zv Theodericus van Vessem droeg over aan Mercelius zvw 

Mercelius van Vessem een stuk beemd, behorend aan Theodericus Vrient van 

Eersel, 3 vrachten hooi groot, in Eersel, naast 10 lopen roggeland van 

voornoemde Theodericus Vrient, welke 10 lopen liggen in Eersel, tussen 

Leijta gnd Barts en de gemeint van de villa van Eersel, en welk stuk beemd 

eerstgenoemde Johannes tezamen met voornoemde 10 lopen en de helft van een 

huis en tuin van voornoemde Theodericus Vrient gerechtelijk gekocht had van 

Reijnerus Schaden. 

 

Dictus Johannes filius Theoderici de Vessem peciam prati ad Theodericum 

Vrient de Eersel spectantem (dg: sitam) tres plaustratas feni continentem 

sitam in parrochia de Eersel juxta decem lopinatas terre siliginee dicti 

Theoderici Vrient que decem lopinate terre site sunt in dicta parrochia 

inter hereditatem Leijte dicte Barts et inter communitatem ville de 

Eersel et quam peciam prati primodictus Johannes simul cum dictis decem 

lopinatis terre et cum medietate domus et orti dicti Theoderici Vrient 

erga Reijnerum Schaden per judicem mediante sententia scabinorum emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Mercelio filio 

quondam Mercelii de Vessem cum litteris et jure occacione promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 352r 05 ma 21-07-1404. 

Mercelius zvw Mercelius van Vessem droeg over aan Marcelius Pedelman zv 

Johannes Pedelman een b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, met 

Allerheiligen te leveren, gaande uit (1) 10 lopen roggeland, in Eersel, 

tussen Leijta Baerts en de gemeint van de villa van Eersel, (2) de helft 

van een huis en tuin aldaar, in voornoemde 10 lopen, (3) een stuk beemd, 3 

vrachten hooi groot, in Eersel, naast voornoemde 10 lopen, welke pacht aan 

Ghevardus Scummeken gewantsnijder was verkocht door Theodericus Vrient van 

Eersel, welke pacht Johannes zvw Marcelius van Vessem, tbv zijn moeder 

Elizabeth, verworven had van Ghevardus Scummeken, en welke pacht nu aan hem 

behoort. Voornoemde Marcelius Pedelman zal de pacht niet manen op voornoemd 
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stuk beemd, zoals hij beloofde. 

 

Solvit. 

Mercelius filius quondam Mercelii de Vessem hereditariam paccionem 

quinque sextariorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

omnium sanctorum de decem lopinatis terre siliginee sitis in parrochia de 

Eersel inter hereditatem Leijte Baerts et (dg: hereditatem) communitatem 

ville de Eersel necnon de quadam medietate cuiusdam domus et orti sitorum 

ibidem in decem lopinatis terre jamdictis atque de quadam pecia prati 

(dg: tre) tria plaustrata feni continente sita in parrochia de Eersel 

predicta juxta (dg: deces) decem lopinatas terre predictas (dg: quam 

paccionem) #venditam# Ghevardo Scummeken pannicide (dg: erga) #a# 

Theoderico (dg: -um) Vrient de Eersel (dg: emendo acquisierat) et quam 

paccionem Johannes filius quondam Marcelii de Vessem ad opus Elizabeth 

eius matris (dg: eme) erga Ghevardum Scummeken acquisierat prout in 

litteris et quam nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Marcelio Pedelman filio Johannis Pedelman cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et suorum 

coheredum deponere salvo quod dictus Marcelius Pedelman supradictam 

paccionem non (dg: ne) monebit nec monere poterit umquam in futurum (dg: 

suo) ad et supra dictam peciam prati prout idem Marcelius Pedelman 

recognovit et super omnia habita et habenda pro se et suis heredibus 

promisit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352r 06 ma 21-07-1404. 

Een brief maken van de wederbelofte. 

 

Solvit. 

Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352r 07 ma 21-07-1404. 

Johannes van Keent beloofde aan Gerardus van den Kerchof 57 nieuwe Gelderse 

gulden met Sint-Bartholomeus aanstaande (zo 24-08-1404) te betalen. 

 

Johannes de Keent promisit super omnia Gerardo van den Kerchof LVII nuwe 

Gelre !ad Bartholomei proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.352v. 

 in profesto Magdalene: maandag 21-07-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis juli die XXI: maandag 21-07-1404. 

Dit is de laatste bladzijde van een katern. 

 

BP 1183 f 352v 01 ma 21-07-1404. 

Hubertus Bac die Plaetmaker en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes Muijl van 

Os verkochten aan Johannes Wert zvw Johannes Wert van Os een kamp, 18 lopen 

groot, in Oss, ter plaatse gnd Dorsselaer, tussen een gemene weg enerzijds 

en Johannes zvw Nijcholaus Rodeken anderzijds, met een eind strekkend aan 

een gemene weg en met het andere eind aan Elizabeth Ridders, belast met (1) 

1/3 deel van een oude groot, (2) 2 kapoenen aan mr Jacobus Groij, (3) 5 

schelling gemeen paijment aan Johannes van Dijnther en zijn kinderen, (4) 2 

schelling nieuwe cijns aan de vrijheid van Oss. 

 

Hubertus Bac die Plaetmaker maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Johannis Muijl de Os #cum eodem tamquam cum tutore# quendam 

campum XVIII lopinatas terre continentem situm in parrochia de Os ad 

locum dictum Dorsselaer inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Nijcholai Rodeken ex alio tendentem 

cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem 

Elizabeth Ridders ut dicebant (dg: dederunt ad hereditarium censum) 

hereditarie vendiderunt Johanni (dg: fr) Wert filio quondam Johannis Wert 

de Os promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 
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deponere excepta tercia parte unius grossi antiqui exinde solvenda et 

duobus caponibus magistro Jacobo Groij et quinque solidis communis 

pagamenti Johanni de Dijnther et eius liberis et duobus solidis de novo 

censu libertati de Os exinde solvendis. Testes Aa et Rover datum in 

profesto Magdalene. 

 

BP 1183 f 352v 02 ma 21-07-1404. 

Nijcholaus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352v 03 ma 21-07-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Hubertus een n-erfcijns van 3 pond 

geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-

1405), gaande uit voornoemd kamp. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto (dg: -is) Huberto et 

(dg: Aleijdi) hereditarium censum trium librarum monete hereditarie 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futurum ultra annum ex campo predicto. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352v 04 ma 21-07-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (do 

25-12-1404) met 36 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde 

en met eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in het huis van wijlen 

Arnoldus van Ghele2 in Den Bosch, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

Johannes van Ghemert en Henricus van Werthusen. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXXVI Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem et cum 

arrestadiis si que fuerint. Actum in (dg: camera) #domo quondam Arnoldi 

de Ghele in Busco# anno CCCCmo quarto mensis juli die XXI hora 

completorum presentibus dictis scabinis Johanne de Ghemert et Henrico de 

Werthusen. 

 

BP 1183 f 352v 05 ma 21-07-1404. 

Voornoemde Johannes Wert verkocht aan Petrus zv Johannes Ghisellen soen de 

helft van een kamp, in Oss, ter plaatse gnd die Leemculen, tussen 

voornoemde Petrus enerzijds en Gerardus Joede en Hilla Zeijnse anderzijds, 

met een eind strekkend aan de weg gnd Oijerwech. 

 

Dictus Johannes Wert medietatem cuiusdam campi siti in parrochia de Os ad 

locum dictum die Leem-(dg: cu)-#cu#-len inter hereditatem Petri filii 

(dg: Jun) Johannis Ghisellen soen ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Joede (dg: ex alio me de quo campo) et Hille Zeijnse ex alio tendentis 

cum uno fine ad (dg: he) viam dictam Oijerwech ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro predicto promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352v 06 ma 21-07-1404. 

Voornoemde Hubertus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hubertus predictus prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352v 07 ma 21-07-1404. 

Voornoemde Johannes Wert beloofde aan Hubertus Bac den Plaetmaker 23 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met H.Maria-Hemelvaart aanstaande (vr 15-08-

                         
2 Arnoldus van Gheel had een huis aan de Markt, gelegen tussen erfgoed van wijlen Wijnricus 
van Oijen enerzijds en erfgoed van Arnoldus Stamelart van den Kelder anderzijds (BP 1176 f 

370r 06 za 16-07-1384; belender: BP 1179 p 520v 03 wo 11-12-1392). 
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1404) te betalen. 

 

Dictus Johannes Wert promisit super omnia Huberto Bac den Plaetmaker 

XXIII novos Gelre gulden vel #valorem# ad (dg: nativitatis Domini) 

#assumptionis Marie# proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352v 08 ma 21-07-1404. 

Voornoemde Johannes Wert beloofde aan voornoemde Hubertus Bac den 

Plaetmaker 58½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(do 25-12-1404) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Huberto LVIII et dimidium 

novos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 352v 09 ma 21-07-1404. 

Henric Buc Dircs soen, Johannes Mol en Jan van Ghemert beloofden (dg: 

Jacobus Loze nzvw Johannes) Copken Loze en Jan Meeus Wedigen soen 

Steenwerderen van de Poort, dat, zou Dirc Buc voirs meijnedich worde ende 

voirder van der porten ghinge dan hi sekeren ende sweren sal, ende Copken 

ende Jan voirs daer af scade cregen, dat dan Henric, Jan Mol ende Jan van 

Ghemert gehauden sullen sijn voir alsulken scade (dg: ghelt ende schout als 

dair Dirc voirs ende Jan Wert van den stat wegen van den Bosch voir 

gehauden sijn) ende wannere enigen van den voirs Copken, Jan Meeus, Henric, 

Jan Mol ende Jan van Ghemert niet lang en genuechden aen dese voirs 

geloeften dan sullen die voirs sculderen den voirs Dirc weder leveren in 
?ghiholen ende dair mede sullen si quijt sijn van dese geloeften. 

 

Henric Buc Dircs soen Johannes Mol et Jan van Ghemert promiserunt 

indivisi super omnia (dg: Jacobo Loze filio naturali quondam Johannis) 

#Copken Loze# ende Jan Meeus Wedigen soen Steenwerderen der Porten (dg: 

q) dat (dg: si) Dirc Buc voirs meijnedich worde ende voirder van der 

porten ghinge dan #hi sekeren ende sweren sal# (dg: van Rovers Beckers 

huijs bijnnen der soe blivende oft were dat Dirc Buc ne) #ende Copken 

ende Jan voirs daer af scade cregen# dat dan Henric Jan Mol ende Jan van 

Ghemert gehaude[n] sullen sijn voir alsulken #scade# (dg: ghelt ende 

schout als dair Dirc voirs #ende Jan Wert# van den stat wegen van den 

Bosch voir gehauden sijn met vorwerden toeghedaen dat wannere die voir 

Dirc) ende wannere enigen van den voirs Copken Jan Meeus Henric Jan Mol 

ende Jan van Ghemert niet lang en genuechden aen dese voirs #geloeften# 

dan sullen die voirs sculderen den voirs Dirc weder leveren in ?ghiholen 

ende dair mede sullen si quijt sijn van dese geloeften. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.353r. 

 in crastino Magdalene: woensdag 23-07-1404. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

Dit is de eerste bladzijde van een katern. 

 

BP 1183 f 353r 01 wo 23-07-1404. 

Arnoldus Mijnnemere verkocht aan Johannes zvw Johannes Wouters soen van 

Brakel timmerman een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd in het Hildebroec, tussen Beatrix wv Henricus Hoessche kramer 

enerzijds en Petrus Coenen anderzijds, reeds belast met ½ vracht tiendhooi 

aan de heer van Boxtel. 

 

Arnoldus (dg: Avema) Mijnnemere hereditarie vendidit Johanni #filio 

quondam Johannis Wouters soen# de Brakel carpentario hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam prato dicti 
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venditoris sito in parrochia de Bucstel ad locum dictum int Hildebroec 

inter hereditatem Beatricis relicte quondam Henrici Hoessche institoris 

ex uno et inter hereditatem Petri Coenen ex alio (dg: pro) ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

dimidio plaustrato feni decimali domino de Bucstel ut dicebat et 

sufficientem facere. Testes Aa et Rover datum in crastino Magdalene. 

 

BP 1183 f 353r 02 do 24-07-1404. 

Walterus van Oekel droeg over aan Petrus zv Hermannus van Bijstervelt een 

huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, tussen 

erfgoed van wijlen Henricus van Merlaer enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes van den Hagen anderzijds, aan voornoemde Walterus3 overgedragen 

door Danijel Roesmont. 

 

Walterus de Oekel domum aream et ortum sitos in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem quondam Henrici de Merlaer ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis van den Hagen ex alio supportatos 

dicto Waltero a Danijele Roesmont prout in litteris hereditarie 

supportavit Petro filio Hermanni de Bijstervelt cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spijerinc et Becker datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 353r 03 do 24-07-1404. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os verkocht aan Johannes Broet 1 morgen 

land, in een kamp van 5 morgen, in Empel, ter plaatse gnd Polsbroec, in 

welk kamp voornoemde Johannes Broet 2 morgen heeft liggen, welk kamp 

gelegen is tussen de plaats gnd Hengemengge enerzijds en Johannes van 

Straten anderzijds. 

 

Gerardus Scade filius quondam Henrici de Os unum juger terre situm #in 

quodam campo quinque jugera continente sito# in parrochia de Empel ad 

locum dictum Polsbroec et in quo campo Johannes Broet habet duo jugera 

situata #prout ibidem situm est# (dg: ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Johanni Broet promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere) et qui campus situs est inter locum dictum Hengemengge ex uno 

et inter hereditatem Johannis de Straten ex alio ut dicebat herediatrie 

vendidit dicto Johanni Broet promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes (dg: datum supra) Walterus et Spijerinc 

datum (dg: quinta post Magdalene) in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 353r 04 do 24-07-1404. 

Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Marheze beloofde aan Johannes Vos 

van Uden 80 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 

1 Gelderse gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

Theodericus filius Nijcholai dicti Coel de Marheze promisit super omnia 

Johanni Vos de Uden LXXX novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X 

Vlemssche placken pro quolibet Gelre gulden computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 353r 05 do 24-07-1404. 

Voornoemde Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Marheze beloofde aan 

Hilla wv Walterus Penninc 16 7/8 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia Hille relicte quondam Walteri 

Penninc XVII Gentsche nobel vel valorem minus octava parte unius Gentsche 

nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

                         
3 Zie ← BP 1179 p 488v 05 vr 11-10-1392, verkoop van het huis aan Danijel Roesmont; overdracht 
aan Walterus van Oekel niet gevonden. 
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Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 353r 06 do 24-07-1404. 

Nijcholaus van Eijndoven droeg over aan Johannes Groet szvw hr Adam van 

Mierde priester een stukje land, buiten de stadsmuur van Den Bosch, achter 

erfgoed van wijlen voornoemde hr Adam, naast erfgoed van wijlen voornoemde 

hr Adam enerzijds en de gemene stroom aldaar anderzijds, strekkend naast 

voornoemde muur, welk stukje land voornoemde Nijcholaus gekocht had van de 

stad Den Bosch. 

 

Nijcholaus de Eijndoven particulam terre sitam extra murum opidi de Busco 

retro hereditatem quondam domini Ade de Mierde presbitri contigue juxta 

hereditatem dicti quondam domini Ade ex uno et inter communem aquam 

ibidem currentem ex alio tendentem ibidem contigue juxta murum predictum 

prout ibidem sita est (dg: ut dic) quam particulam terre dictus (dg: 

quondam) Nijcholaus erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in 

litteris (dg: hereditarie supportavit) de vero sigillo hereditarie 

supportavit Johanni Groet genero dicti quondam domini Ade cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Spijerinc et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 353r 07 do 24-07-1404. 

Yda wv Goeswinus Campen zvw Margareta svw Zanderus van Driel droeg over aan 

Lambertus Campen haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, welke cijns wijlen voornoemde 

Zanderus bvw voornoemde Margareta gekocht had van Johannes zvw Johannes 

Mersman van Os de jongere. 

 
?solvit ?totum. 

Yda relicta quondam Goeswini Campen filii quondam Margarete sororis 

quondam Zanderi de Driel (dg: u) cum tutore usufructum sibi competentem 

in hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie 

purificationis et in Busco tradendo quem censum dictus quondam Zanderus 

frater dicte quondam Margarete erga Johannem filium quondam Johannis 

Mersman de Os junioris emendo acquisierat prout in litteriis legitime 

supportavit Lamberto Campen promittens cum tutore super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 353r 08 do 24-07-1404. 

Voornoemde Yda wv Goeswinus Campen zvw Margareta svw Zanderus van Driel 

droeg over aan voornoemde Lambertus Campen haar vruchtgebruik in een 

b-erfcijns van 7 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, welke cijns wijlen voornoemde Zanderus verworven had 

van mr Gerardus Stripen. 

 

Dicta Yda cum tutore usufructum sibi competentem in hereditario censu 

(dg: no) septem librarum  monete solvendo hereditarie mediatim Johannis 

et mediatim Domini quem censum dictus quondam Zanderus erga magistrum 

Gerardum Stripen acquisierat prout in litteris legitime supportavit dicto 

Lamberto promittens cum tutore ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 353r 09 do 24-07-1404. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont zvw Rodolphus Roesmont droeg over aan 

Nijcholaus zvw Henricus Loenman, tbv hem en Johannes, Hubertus en 

Mechtildis, kvw voornoemde Henricus Loenman, een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan voornoemde 

Henricus verkocht door Gheerlacus van Zonne Arnts soen. Lasten van de kant 

van voornoemde Henricus Bac en wijlen zijn vrouw Leria (dg: dv Willelmus 

Scilder) worden afgehandeld. Katherina minderjarige dv voornoemde Henricus 

en wijlen Leria, zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen {niet 
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afgewerkt contract}. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont filii quondam (dg: ..) 

Rodolphi Roesmont hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam 

dicto Henrico a Gheerlaco de Zonne Arnts soen prout in litteris 

hereditarie supportavit Nijcholao filio quondam Henrici Loenman ad opus 

sui et ad opus Johannis Huberti et Mechtildis liberorum dicti quondam 

Henrici Loenman cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui #et Lerie quondam sue 

uxoris# et quorumcumque heredum #suorum (dg: de# quondam Lerie sue uxoris 

filie olim Willelmi Scilder) deponere et quod ipse Katherinam filiam 

dictorum Henrici et quondam Lerie quamcito ad annos pervenerit super 

dicta (dg: censu) #paccione# et jure ad opus dictorum liberorum faciet 

renunciare (dg: testes Walterus et Spijrinc datum supra). 

 

BP 1183 f 353r 10 do 24-07-1404. 

Johannes Pijnappel verwerkte zijn recht tot vernaderen {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Johannes Pijnappel prebuit et reportavit. (dg: testes datum supra). 

 

1183 f.353v. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

 in crastino Jacobi: zaterdag 26-07-1404. 

 

BP 1183 f 353v 01 do 24-07-1404. 

Arnoldus van Vucht ev Margareta dvw Paulus zvw Jacobus Melijs soen droeg 

over aan Leonius van Erpe zvw Petrus de helft en iets meer van een stuk 

land, gnd die Maersche Meer, in Maren, naast Vastradus van Berkel, welk 

stuk land wijlen voornoemde Paulus tezamen met andere erfgoederen gekocht 

had van Johannes, Guedeldis en Liedeldis gnd Liedelt, kvw voornoemde 

Jacobus Melijs soen, welk stuk land ongeveer 19 morgen groot is, en waarvan 

de andere helft behoort aan Willelmus Bac, eerstgenoemde helft belast met 

30 oude groten. 

 

(dg: Ard) Arnoldus de Vucht maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris filie quondam Pauli filii quondam Jacobi Melijs soen medietatem et 

modicum plus cuiusdam pecie terre dicte die Maersche Meer (dg: XIX jugera 

terre vel circiter continentis) site in parrochia de Maren contigue juxta 

hereditatem Vastradi (dg: in) de Berkel quam peciam terre dictus quondam 

Paulus simul cum quibusdam aliis hereditatibus erga Johannem Guedelden et 

(dg: Aleij) Liedeldem dictam Liedelt liberos dicti quondam Jacobi Melijs 

soen emendo acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie supportavit 

Leonio de Erpe filio quondam Petri cum litteris et jure occacione) et que 

pecia terre XIX jugera terre #vel circiter# (dg: et modicum plus) 

continet in ea quantitate qua ibidem sita est et de qua pecia terre 

reliqua medietas ad Willelmum Bac (dg: di) pertinet ut dicebat 

hereditarie supportavit Leonio de Erpe filio quondam Petri (dg: 

promittens) cum litteris et jure #occacione# promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis XXX grossis antiquis ex dicta 

medietate (dg: pri) solvendis. Testes Walterus et Spijerinc datum in 

vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 353v 02 do 24-07-1404. 

Arnoldus van Vlimen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Vlimen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 353v 03 do 24-07-1404. 

Willelmus van Nuwelant deed tbv voornoemde Leonius afstand van de helft van 
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voornoemd stuk land. 

 

Willelmus de Nuwelant super medietate dicte pecie terre et jure ad opus 

dicti Leonii hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 353v 04 do 24-07-1404. 

Arnoldus van Vlijmen ev Elizabeth dvw Arnoldus zvw Arnoldus Nolleken Quap 

visser droeg over aan Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus de helft 

van het tiende kamp, 7 morgen 2 hont 20 roeden groot, gelegen voor Vlijmen, 

beneden de weg richting Vlijmen, tussen Johannes Kersmaker enerzijds en 

Egidius zvw Johannes Wouters soen anderzijds, welke helft wijlen voornoemde 

Arnoldus Nolleken Quap gekocht had van de stad Den Bosch, en welke helft 

aan eerstgenoemde Arnoldus na erfdeling gekomen was. 

 

-. 

Arnoldus de Vlijmen maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Arnoldi filii quondam Arnoldi Nolleken Quap piscatoris medietatem 

decimi campi septem jugera duo hont et XX virgatas terre continentis (dg: 

situm) siti ante Vlijmen inferius plateam versus Vlijmen inter 

hereditatem Johannis Kersmaker ex uno et inter hereditatem Egidii filii 

quondam Johannis Wouters soen ex alio quam medietatem dictus quondam 

Arnoldus Nolleken Quap erga opidum de Busco emendo acquisierat prout in 

litteris et que medietas dicto Arnoldo mediante divisione hereditaria 

prius habita inter ipsum et eius in hoc coheredes cessit in partem (dg: 

ut dicebat) #prout in litteris quas vidimus (dg: dicit) continetur# 

hereditarie supportavit Theoderico van den Hoevel filio quondam Cristiani 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi Nolleken et suorum 

heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 353v 05 do 24-07-1404. 

Wijnricus Willems soen en Petrus Otten soen van den Graft beloofden aan 

Theodericus Scalpart, tbv hem, hr Gerardus van den Hoeve priester en hr 

Johannes Bac kanunnik van de kerk van Den Bosch, 20 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde voor 1 

Brabant dobbel gerekend, en 2 mud gerst, Bossche maat, een helft te betalen 

en te leveren met Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-1405) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405). 

 

Wijnricus Willems soen #et# Petrus Otten soen van den Graft promiserunt 

indivisi super omnia Theoderico Scalpart ad opus sui et ad opus domini 

Gerardi van den Hoeve presbitri et domini Johannis Bac canonici ecclesie 

de Busco seu ad opus alterius eorundem XX Brabant dobbel (dg: du) 

scilicet II Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem 

pro quolibet Brabant dobbel computato et duos modios (dg: siliginis) 

ordei mensure de Busco #mediatim# ad Petri ad catherdam et mediatim 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Spijerinc 

datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 353v 06 do 24-07-1404. 

Arnoldus van den Slusen en zijn broer Henricus beloofden aan voornoemde 

Theodericus Scalpart, tbv hem, hr Gerardus van den Hoeve priester en hr 

Johannes Bac kanunnik van de kerk van Den Bosch, 10 Brabantse dobbel, 2 

Hollandse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde voor 1 

Brabant dobbel gerekend, en 1 mud gerst, Bossche maat, een helft te betalen 

en te leveren met Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-1405) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405). 

 

Arnoldus van den Slusen et Henricus eius frater promiserunt indivisi 

super omnia dicto Theoderico ut supra X Brabant dobbel similis valoris et 
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unum modium ordei dicte mensure ad dictos terminos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 353v 07 za 26-07-1404. 

Johannes van Aelst snijder droeg over aan Johannes van Helmont zvw Johannes 

van Helmont, Johannes Rijt zvw Walterus en Gerardus Blaer zvw Johannes 

Blaer zijn vruchtgebruik in (1) 8 kamers4,5,6 met ondergrond, in Den Bosch, 

in de straat gnd des Gasthuijs Straet, tussen erfgoed van Elizabeth van 

Uden enerzijds en erfgoed van wijlen Zebertus van Meghen anderzijds, (2) 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, gaande uit een huis en tuin van 

wijlen Henricus Coelen, in Den Bosch, over de brug gnd Her Gerlecs Brugge. 

 

-. 

Johannes de Aelst sartor usufructum sibi competentem in octo cameris cum 

suo fundo sitis in Busco in vico dicto des Gasthuijs Straet inter 

hereditatem Elizabeth de Uden ex uno et inter hereditatem quondam Zeberti 

de Meghen ex alio atque in hereditario censu XL solidorum monete solvendo 

annuatim et hereditarie ex domo et orto quondam Henrici Coelen sitis in 

Busco ultra pontem dictum Her Gerlecs Brugge ut dicebat legitime 

supportavit Johanni (dg: j) de Helmont filio quondam Johannis de Helmont 

Johanni Rijt filio quondam Walteri et Gerardo Blaer filio quondam 

Johannis Blaer promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Coptiten et Spijrinc datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1183 f 353v 08 do 24-07-1404. 

Reijnerus zvw Henricus Muijdeken, Marselius Melijs soen en Johannes Buc 

Goeswijns soen beloofden aan hr Johannes van Os investiet van de kerk van 

Lith, tbv hem en Johannes van Orthen, 53 oude Franse schilden of de waarde 

in goud, en 2 zester erwten, 2 zester raapzaad en 4 steen vlas een helft te 

betalen en te leveren met Kerstmis (do 25-12-1404) en de andere helft met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405). 

 

Reijnerus filius quondam Henrici Muijdeken Marselius Melijs soen et 

Johannes Buc Goeswijns soen promiserunt indivisi super omnia domino 

Johanni de Os investito ecclesie de Lijt ad opus sui et ad opus Johannis 

de Orthen seu ad opus alterius eorundem LIII aude scilde Francie vel 

valorem in auro mediatim nativitatis Domini et mediatim penthecostes 

proxime futurum persolvendos atque duo sextaria pisarum et duo sextaria 

seminis raparum necnon quatuor pondera dicta steen lini ad dictos 

terminos persolvendos. Testes Aa et Coptiten datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 353v 09 do 24-07-1404. 

Johannes zvw Anselmus Tolinc verkocht aan Willelmus Hels een stuk land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Overkolc, tussen voornoemde Willelmus enerzijds 

en erfgoed van de vicaria van de kerk van Rosmalen anderzijds. 

 

-. 

Johannes filius quondam Anselmi Tolinc peciam terre sitam in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Overkolc inter hereditatem Willelmi Hels #ex 

uno# et inter hereditatem vicarie ecclesie de Roesmalen ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto Willelmo promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes Walterus et 

Spijerinc datum supra. 

 

1183 f.354r. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

                         
4 Zie → BP 1183 f 355r 08 do 31-07-1404, deling: 2 van de 8 kamers komen aan Gerardus Blaer. 
5 Zie → BP 1183 f 355r 09 do 31-07-1404, deling: 2 van de 8 kamers komen aan Johannes die 
Rijt. 
6 Zie → BP 1183 f 355r 10 do 31-07-1404, deling: 4 van de 8 kamers komen aan Johannes van 
Helmont zvw Johannes van Helmont. 
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 in crastino Jacobi: zaterdag 26-07-1404. 

 

BP 1183 f 354r 01 do 24-07-1404. 

De broers Walterus en Nijcholaus, kvw Walterus van Maren, en Hubertus 

Goeswijns soen van Alem verkochten aan Engbertus zvw Petrus Engbrechts soen 

1 morgen land, in Alem, ter plaatse gnd dat Alemssche Broec, tussen 

Marselius Claes soen enerzijds en Henricus Godevarts soen van Alem 

anderzijds, belast met de hertogencijns, maasdijk, zegedijken en 

waterlaten. Goeswinus minderjarige zv eerstgenoemde Walterus zal, zodra hij 

meerderjarig is, afstand doen. 

 

Walterus et Nijcholaus fratres liberi quondam Walteri de Maren et 

Hubertus Goeswijns soen de (dg: Maren) #Alem# unum juger terre situm in 

parrochia de Alem ad locum dictum dat Alemssche Broec inter hereditatem 

Marselii Claes soen ex uno et inter hereditatem !hereditatem Henrici 

Godevarts soen de Alem ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Engberto filio quondam Petri Engbrechts 

soen promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis exinde solvendo et aggere Mose ac zegediken 

et aqueductibus ad ipsum spectantibus et quod ipsi Goeswinum filium 

primodicti Walteri quamcito ad annos pervenerit super premissis et jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie facient renunciare. Testes Heijm et 

Spijerinc datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 354r 02 za 26-07-1404. 

Johannes van Helmont zvw Johannes van Helmont, Johannes Rijt ev Jutta, en 

Gerardus die Blaer ev Margareta, dvw voornoemde Johannes van Helmont 

verkochten aan Johannes van Aelst snijder het deel, dat aan hen behoort en 

na overlijden van voornoemde Johannes van Aelst zal behoren, in alle 

goederen, die voornoemde Johannes van Aelst en wijlen zijn vrouw Margareta, 

wv voornoemde Johannes van Helmont en mv voornoemde kinderen, staande het 

huwelijk tussen voornoemde Johannes van Aelst en wijlen Margareta, hadden 

verworven. 

 

Johannes de Helmont filius quondam Johannis de Helmont Johannes Rijt 

maritus et tutor Jutte sue uxoris et Gerardus die Blaer maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis de Helmont 

totam partem et omne jus eis competentes et post mortem Johannis de Aelst 

sartoris competituras in omnibus et singulis bonis que dictus Johannes de 

Aelst et quondam Margareta eius uxor relicta dicti quondam Johannis de 

Helmont mater dictorum liberorum stante integro thoro inter dictos 

Johannem de Aelst et quondam Margaretam acquisierant seu alter eorum 

acquisierat ut dicebant hereditarie (dg: j) vendiderunt dicto Johanni de 

Aelst promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et suorum heredum deponere. Testes Coptiten 

et Spijrinc datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1183 f 354r 03 za 26-07-1404. 

Voornoemde Johannes van Helmont beloofde aan voornoemde Johannes van Aelst 

12 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 12 

gemene plakken met Sint-Agnes aanstaande (wo 21-01-1405) te betalen. 

 

{Verticale haal in linker marge tot en met BP 1183 f 354r 05}. 

Dictus Johannes de Helmont promisit super omnia dicto Johanni de Aelst 

XII novos Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato (dg: ad festum Agnetis proxime futurum persolvendos) et XII 

gemeijn placken ad !Agnetis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 354r 04 za 26-07-1404. 

Voornoemde Johannes Rijt beloofde aan voornoemde Johannes van Aelst 12 
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nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 12 

gemene plakken met Sint-Agnes aanstaande (wo 21-01-1405) te betalen. 

 

Johannes Rijt predictus promisit super omnia dicto Johanni de Aelst XII 

novos Gelre gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet computato (dg: ad 

dictum terminum persolvendos) et XII gemeijn placken ad Agnetis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354r 05 za 26-07-1404. 

Gerardus die Blaer beloofde aan voornoemde Johannes van Aelst 12 nieuwe 

Gelderse gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, en 12 gemene 

plakken met Sint-Agnes aanstaande (wo 21-01-1405) te betalen. 

 

Gerardus die Blaer promisit super omnia Johanni de Aelst XII gulden 

Gelrie XXXVI gemeijn placken (dg: ad dictum terminum persolvendos testes) 
!et XII gemeijn placken ad Agnetis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. {Hierna enige ruimte die onbeschreven bleef}. 

 

BP 1183 f 354r 06 do 24-07-1404. 

Ghisbertus van den Zande en Arnoldus Lanen soen beloofden aan Johannes van 

Holaer riemmaker 6 mud rogge, Bossche maat, na maning te betalen. 

 

Ghisbertus van den Zande et Arnoldus Lanen soen promiserunt indivisi 

super omnia Johanni de Holaer corrigiatori sex modios siliginis mensure 

de Busco ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes Heijm et 

Spijerinc datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 354r 07 do 24-07-1404. 

Henricus zvw Gerardus van Uden droeg over aan Henricus Bac zvw Godescalcus 

Roesmont 9 mud 1 zester rogge, Bossche maat, aan mr Johannes van Best, tbv 

voornoemde Henricus, beloofd door Johannes Willems soen, Arnoldus Doncker, 

Benedictus gnd Bijts zvw Petrus Doncker, Johannes van den Eijnde van Hees 

en Nijcholaus zv Nijcholaus van Heze. 

 

Henricus filius quondam Gerardi de Uden novem modios et unum sextarium 

siliginis mensure de Busco promissos magistro Johanni de Best ad opus 

dicti Henrici a Johanne Willems soen Arnoldo Doncker Benedicto dicto 

Bijts filio quondam Petri Doncker Johanne van den Eijnde de Hees et 

Nijcholao filio Nijcholai de Heze prout in litteris legitime supportavit 

Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354r 08 do 24-07-1404. 

Elizabeth dvw Godescalcus van Meghen machtigde broeder Albertus zvw 

voornoemde Godescalcus kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth (dg: reli) filia quondam Godescalci de Meghen dedit et contulit 

fratri Alberto filio dicti quondam Godescalci conventuali conventus de 

Porta Celi prope Buscum potestatem monendi (dg: suos redditus census et 

pacciones et credita sua quecumque que sibi debentur et debebuntur a 

personis quibuscumque et bona sua regendi usque). 

 

BP 1183 f 354r 09 do 24-07-1404. 

Godefridus Kremer zvw Godefridus Scoenmaker van Lijt verkocht aan Johannes 

van Hees van Geffen (1) 3 lopen land, in Geffen, achter de plaats gnd den 

Elshof, tussen wijlen Batha Loden enerzijds en voornoemde Johannes van Hees 

anderzijds, (2) een stukje land, in Geffen, ter plaatse gnd den Ham, 

beiderzijds tussen Johannes Kepken Lizen soen, (3) een stukje land, in 

Geffen, achter de tuin van Theodericus Hartsteen, naast een weg. 
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Godefridus Kremer filius quondam Godefridi Scoenmaker de Lijt tres 

lopinatas terre sitas in parrochia de (dg: Roesmalen) #Geffen# retro 

locum dictum den Elshof inter hereditatem quondam Bathe (dg: -lo) Loden 

ex uno et inter hereditatem Johannis de Hees de Geffen ex alio atque 

particulam terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum den Ham inter 

hereditates Johannis Kepken Lizen soen ex utroque latere coadiacentes 

atque particulam terre sitam in dicta parrochia retro ortum Theoderici 

Hartsteen juxta quandam viam ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni de Hees promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 354r 10 do 24-07-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 21 gulden, 36 plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXI gulden scilicet 

XXXVI placken pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354r 11 do 24-07-1404. 

Johannes zvw Anselmus Tolinc verkocht aan Willelmus van Beke Flips soen 4 

hont land, in Rosmalen, ter plaatse gnd het Gerstlant, tussen voornoemde 

Willelmus enerzijds en Johannes van Dordrecht anderzijds, belast met een 

waterlaat. 

 

Johannes filius quondam Anselmi Tolinc quatuor hont terre sita in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum tGerstlant inter hereditatem 

Willelmi de Beke Flips soen ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Dordrecht ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Johanni filio quondam Anselmi Tolinc 

promittens) dicto Willelmo promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere excepto aqueductu ad premissa 

spectante. Testes datum supra. 

 

1183 f.354v. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

 

BP 1183 f 354v 01 do 24-07-1404. 

Johannes zvw Anselmus Tolinc verkocht aan Willelmus van Beke Flips soen 3 

lopen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd den Auden Stoc, tussen Gertrudis 

dvw Arnoldus Heijm enerzijds en Jutta wv Johannes van Erpe anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Anselmi Tolinc tres lopinatas terre sitas in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum den Auden Stoc inter hereditatem 

Gertrudis filie quondam Arnoldi Heijm ex uno et inter hereditatem Jutte 

relicte quondam Johannis de Erpe ex alio in ea quantitate qua ibidem site 

sunt ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo de Beke Flips soen 

promittens super omnia #habita et habenda# warandiam et obligationem 

deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 354v 02 do 24-07-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Johannes 24½ nieuwe Gelderse 

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

(do 25-12-1404) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Johanni XXIIII et dimidium novos 

Gelre gulden XXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354v 03 do 24-07-1404. 

Nijcholaus Wouters soen en Marselius Claes soen van Alem {of Maren} 



Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 20 

beloofden aan Johannes Vijnninc, tbv jkvr Heijlwigis van Kessel 

kloosterlinge van Sint-Clara in Den Bosch, gedurende 6 jaar, ingaande 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405), elk jaar met Lichtmmis, voor het eerst 

over een jaar (di 02-02-1406), 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te 

betalen. 

 

Nijcholaus Wouters soen et Marselius Claes soen de #Alem# !Maren 

promiserunt indivisi super omnia (dg: se daturos et soluturos) Johanni 

Vijnninc ad opus domicelle Heijlwigis de Kessel monialis conventus sancte 

Clare in Busco quod ipsi dabunt dicte domicelle Heijlwigi ad spacium sex 

annorum festum (dg: Martini) #purificationis# proxime futurum sine medio 

sequentium quolibet dictorum sex annorum XVI novos Gelre gulden vel 

valorem purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354v 04 do 24-07-1404. 

Nijcholaus Scuerman ev Eefsa dvw Cristianus Blancman verkocht aan Gerardus 

Top zvw Rodolphus bakker een huis en erf, in Den Bosch, aan de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Henricus zvw Lambertus Rijxken enerzijds 

en erfgoed van Gerardus Pels anderzijds, belast met 3 pond 17 schelling 6 

penning geld b-erfcijns. 

 

Nijcholaus Scuerman maritus et tutor legitimus Eefse sue uxoris filie 

quondam Cristiani Blancman domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

Colperstraet inter hereditatem Henrici filii quondam Lamberti Rijxken ex 

uno et inter hereditatem Gerardi Pels ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Top filio quondam Rodolphi pistoris supportavit cum (dg: 

litteris) omnibus litteris et jure promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere exceptis tribus libris XVII 

solidis et sex denariis monete hereditarii census exinde solvendis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354v 05 do 24-07-1404. 

Johannes van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354v 06 do 24-07-1404. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan Nijcholaus zv 

Willelmus Hels, tbv Nijcholaus, Johannes, Hubertus en Mechtildis, kvw 

Henricus Loenman, een b-erfcijns van 10 pond geld, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen 

erfgoed van Matheus Kijtsart enerzijds en erfgoed van Johannes Delijen soen 

anderzijds, strekkend vanaf de Kolperstraat achterwaarts tot aan het gemene 

water aldaar, welke cijns voornoemde Henricus Bac gekocht had van Henricus 

zvw Lambertus Rijxken. Lasten van de kant van voornoemde Henricus en wijlen 

zijn vrouw Leria worden afgehandeld. Katherina, minderjaarige dv voornoemde 

Henricus en wijlen Leria, zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont hereditarium censum X 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis de et ex domo 

et area cum suis attinentiis sita in Busco in vico dicto Colperstraet 

inter hereditatem Mathei Kijtsart ex uno et inter hereditatem Johannis 

Delijen soen ex alio tendente a dicto vico retrorsum ad communem aquam 

ibidem quem censum dictus Henricus Bac erga Henricum filium quondam 

Lamberti Rijxken emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Nijcholao filio Willelmi Hels ad opus Nijcholai Johannis 

Huberti et Mechtildis liberorum quondam Henrici Loenman cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem 

ex parte sui et (dg: dicti quondam) quondam Lerie sue uxoris et 

quorumcumque heredum eorundem #et successorum# (dg: ?quondam) Henrici et 



Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 21 

quondam Lerie deponere et quod ipse Katherinam filiam dictorum Henrici et 

quondam Lerie quamcito ad annos pervenerit super dicto censu et jure ad 

opus dictorum liberorum hereditarie faciet renunciare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 354v 07 do 24-07-1404. 

Johannes Pijnappel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Pijnappel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 354v 08 do 24-07-1404. 

Henricus Screijnmaker zvw Johannes gaf uit aan Henricus die Hoel zvw 

Willelmus die Hoel (1) 5 morgen 2 hont land, en het huis en de hofstad 

daarin, onder Alem en Maren, ter plaatse gnd Gewanden, tussen een gemene 

weg enerzijds en erfgoed van de abt van Sint-Truiden anderzijds, (2) 

ongeveer 4 hont land, aldaar, in het eiland gnd die Grote Wert, (3) 9 vadem 

maasdijk, tegenover voornoemde hofstad, (4) 9 vadem maasdijk, in Alem, 

welke erfgoederen eerstgenoemde Henricus gerechtelijk gekocht had van 

Reijnerus Scaden; de uitgifte geschiedde voor (a) de hertogencijns, en 

thans voor (b) een n-erfcijns7 van 14 pond geld, aan de broederschap van de 

priesters en clerici in de kerk van Den Bosch, met Sint-Petrus-Stoel te 

betalen. De goederen waren verder belast met dijken, waterlaten, sloten en 

sluizen. Ter meerdere zekerheid stelde Henricus die Hoel tot onderpand (5) 

1 morgen land, in Maren, aan het Grote Eiland, tussen erfg vw Johannes 

Rutghers soen enerzijds en erfg vw Henricus gnd Aude Heijn anderzijds. De 

broederschap zal de cijns jaarlijks aanwenden voor de armen in Alem en 

Maren, in plaats van een b-erfcijns van 20 pond voornoemd geld, die Petrus 

van den Steenwech beurde, gaande uit voornoemde erfgoederen die aan 

voornoemde Henricus in cijns {f.355r} zijn uitgegeven, welke cijns van 20 

pond wijlen voornoemde Petrus in zijn testament aan voornoemde armen had 

vermaakt. Johannes Vijnninc en Arnoldus van den Dijc, proosten van de 

broederschap, stemden met deze uitgifte in. 

 

(dg: Joh) Henricus Screijnmaker filius quondam Johannis quinque jugera 

duo hont terre domum et domistadium in eisdem consistentes sitas infra 

parrochias de (dg: Maren) Alem et de Maren ad locum dictum Ghewanden 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem abbatis sancti 

Trudonis ex alio item quatuor hont terre vel circiter sita ibidem in 

quadam insula dicta die Grote Wert #in ea quantitate qua# prout huiusmodi 

#hereditates# (dg: quatuor terre) ibidem site (verbeterd uit: sita) sunt 

(dg: in) simul cum novem mensuris dictis vademen aggeris Mose (dg: in) 

sitas! in opposito dicti domistadii et cum novem mensuris (dg: aggeris) 

dictis vademen aggeris Mose sitis in parrochia de Alem (dg: ad) prout 

huiusmodi aggeres ibidem siti sunt ac ad premissa dinoscuntur pertinere 

quas hereditates predictas dictus Henricus erga Reijnerum Scaden per 

judicem etc acquisierat emendo prout in litteris simul cum litteris et 

jure dedit ad hereditarium censum Henrico die Hoel filio quondam Willelmi 

die Hoel ab eodem hereditarie possidendas pro censu domini ducis exinde 

solvendo dando etc atque pro hereditario censu XIIII librarum monete 

dando et solvendo (dg: pau) propositis #pro tempore# confraternitatis 

presbitorum et clericorum in ecclesia de Busco ab alio Petri ad cathedram 

ex premissis promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem 

ex parte sui deponere exceptis aggeribus aqueductibus fossatis et slusis 

                         
7 BHIC ILVrBr 1232-119-304v scan 608, 1467-1468, Dit gelt hier onder ghescreven hebben die 
proefsten voirscr ontfangen van chijnsen die uut bevele der bruederscappen afgeleet zijn om 

weder te beleggen aen eenen groten chijns, In den ijersten van Everit Bouwens tot Alem voir 

dat afleggen der XIIII lib #den# paijment erfchijns7 die welke Peter van den Steenwech den 

armen aen die Maesse tot Gewanden Alem ende Maren beset ende gelaten heeft om van den 

proefsten den selven jairlics in die vasten aldaer uut te reijcken ende want Everits panden 

overmits den inganck des maesdijcs te niet gegaen zijn ende hem uut dien int jair van LXVen 

toegegeven waert dat hij elc lib afleggen soude met VI peteren maken LXX Rijnsgulden XII 

stuvers. {Zie ook rekening in de jaren hiervoor}. 
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ad premissa spectantibus et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

unum juger terre situm in parrochia de Maren ad magnam insulam inter 

hereditatem heredum quondam Johannis Rutghers soen ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Henrici dicti Aude Heijn ex alio ut dicebat 

ad pignus imposuit (dg: tali annexa conditi quo facto) tali annexa 

conditione quod (dg: di) propositi pro tempore dicte confraternitatis 

dictum censum singulis annis percipient et levabunt et prosequentur ad et 

supra premissa et distribuent et convertent pauperibus in Alem et in 

Maren vice et loco hereditarii census XX librarum dicte monete quem 

Petrus van den Steenwech (dg: d) ex premissis hereditatibus dicto Henrico 

ad censum 

 

1183 f.355r. 

 in vigilia Jacobi: donderdag 24-07-1404. 

 in crastino Jacobi: zaterdag 26-07-1404. 

 secunda post Jacobi: maandag 28-07-1404. 

 tercia post Jacobi: dinsdag 29-07-1404. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 

BP 1183 f 355r 01 do 24-07-1404. 

datis habuit solvendum quem censum XX librarum dictus quondam Petrus 

dictis pauperibus (dg: dicti) in suo testamento legaverat ut dicebatur. 

Quo facto Johannes Vijnninc et Arnoldus van den Dijc propositi dicte 

confraternitatis ex parte ac vice et nomine dicte confraternitatis (dg: 

premisse) suprascripte donationi ad censum suum adhibuerunt (dg: consse) 

consensum et assensum promittentes ex parte etc ratam servare. Testes 

Walterus et Spijerinc datum in vigilia Jacobi. 

 

BP 1183 f 355r 02 za 26-07-1404. 

Henricus van Merlaer de oudere beloofde aan Arnoldus Heijm 37 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404) 

te betalen. 

 

Henricus de Merlaer senior promisit super omnia Arnoldo Heijm XXXVII 

novos Gelre gulden seu valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes Coptiten et Backer datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1183 f 355r 03 za 26-07-1404. 

Henricus van Werthusen en Rodolphus van den Zande beloofden aan Andreas van 

Drodis, tbv etc, 83 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1405) te betalen op straffe van 2. 

 

Henricus de Werthusen et Rodolphus van den Zande promiserunt indivisi 

super omnia Andree de Drodis ad opus etc (dg: LXXIII) #LXXXIII# aude 

scilde Francie ad pasche proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 

Dicbier et Rover datum in crastino Jacobi. 

 

BP 1183 f 355r 04 za 26-07-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 355r 05 ma 28-07-1404. 

Ghisbertus van Yperen en zijn vrouw Agnes wv Walterus Gerongs beloofden aan 

Heijmericus Groij, (1) 3 Engelse nobel of de waarde met Sint-Remigius 

aanstaande (wo 01-10-1404), (2) 2 Engelse nobel of de waarde, met Sint-

Remigius over een jaar (do 01-10-1405), (3) 2 Engelse nobel of de waarde 

met Sint-Remigius over 2 jaar (vr 01-10-1406), (4) 2 Engelse nobel of de 

waarde met Sint-Remigius over 3 jaar (za 01-10-1407), (5) 1 2/3 Engelse 

nobel of de waarde met Sint-Remigius over 4 jaar (ma 01-10-1408) te 
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betalen. Opstellen in !4 brieven. 

 

Ponetur in 4or litteris. 

Ghisbertus de Yperen et Agnes eius uxor relicta quondam Walteri Gerongs 

promiserunt indivisi super omnia Heijmerico Groij tres Engels nobel vel 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos item duos Engels nobel 

vel valorem a Remigii proxime futuro ultra annum et duos Engels nobel vel 

valorem a Remigii proxime futuro ultra duos annos et duos Engel nobel vel 

valorem a Remigii proxime futuro ultra 3s annos persolvendos item duos 

Engels nobel minus tercia parte unius Engel nobel vel valorem a Remigii 

proxime futuro ultra (dg: 3) #!4or# annos persolvendos. Testes Aa et 

Becker datum secunda post Jacobi. 

 

BP 1183 f 355r 06 ma 28-07-1404. 

Nijcholaus van Eijndoven droeg over aan Philippus zv Hermannus Coenen soen, 

tbv hem en zijn broer Cristianus, een stuk land, buiten de stadsmuur van 

Den Bosch, tussen Johannes Becker tsHeirden enerzijds en het gemene water 

anderzijds, strekkend vanaf de stadsmuur tot aan de sloot gnd des Meesters 

Doncs Grave, zoals dit stuk land aan de stad behoorde, voor de stad 

gereserveerd de stroom met zijn loop, welk stuk land voornoemde Nijcholaus 

gekocht had van de stad. 

 

Nijcholaus de Eijndoven quandam peciam terre sitam extra murum opidi de 

Buscoducis inter hereditatem Johannis Becker tsHeirden ex uno et inter 

communem aquam ex alio tendentem a dicto muro usque ad fossatum dictum 

#des# Meesters Doncs Grave prout huiusmodi pecia terre ad dictum opidum 

spectat! salvo! tamen dicto opido aqua ibidem currente suo cursu et fluxu 

quam peciam terre dictus Nijcholaus erga opidum de Buscoducis emendo 

acquisierat prout in litteris de vero sigillo sigillatis hereditarie 

supportavit Philippo filio Hermanni Coenen soen ad opus sui et ad opus 

Cristiani sui fratris cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 355r 07 di 29-07-1404. 

Hilla wv Johannes van Trijcht verkocht aan Henricus zvw Johannes van den 

Werde de helft van een kamp, in Groot Lith, ter plaatse gnd Matheus Hoeve, 

beneden, tussen erfgoed van de investiet van Lith enerzijds en Johannes van 

Weert anderzijds. 

 

Hilla relicta quondam Johannis de Trijcht #cum tutore# medietatem 

cuiusdam campi siti #in parrochia de Groet Lijt# in loco dicto Matheus 

Hoeve inferius inter hereditatem investiti de Lijt ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Weert ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Henrico filio quondam Johannis van den Werde promittens cum tutore super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Aa et Coptiten datum 3a 

post Jacobi. 

 

BP 1183 f 355r 08 do 31-07-1404. 

Johannes van Helmont zvw Johannes van Helmont, Johannes die Rijt zvw 

Walterus ev Jutta, en Gerardus Blaer zvw Johannes Blaer ev Margareta, dvw 

voornoemde Johannes, maakten een erfdeling van 8 kamers8 van wijlen 

Johannes Meghen, in Den Bosch, in de Gasthuis Straat, tussen erfgoed van 

Elizabeth van Uden enerzijds en wijlen Zebertus van Meghen anderzijds. 

Voornoemde Gerardus Blaer kreeg 2 kamers met ondergronden, in voornoemde 

straat gelegen, naast erfgoed van voornoemde Elizabeth van Uden enerzijds 

en de overige 6 kamers anderzijds, met 1/3 deel van een b-erfcijns van 10 

schelling en ½ oude groot. 

 

                         
8 Zie ← BP 1183 f 353v 07 za 26-07-1404, overdracht vruchtgebruik in de 8 kamers door Johannes 
van Aelst snijder. 
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Solvit. 

Johannes de Helmont filius quondam Johannis de Helmont Johannes die Rijt 

filius quondam Walteri maritus et tutor Jutte sue uxoris et Gerardus (dg: 

Bla B) Blaer filius quondam Johannis Blaer maritus et tutor Margarete sue 

uxoris filiarum dicti quondam Johannis palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam fecisse de octo cameris quondam Johannis Meghen sitis in 

Busco in vico dicto de Gasthuijs Straet inter hereditatem Elizabeth de 

Uden ex uno et hereditatem quondam Zeberti de Meghen ex alio ut dicebant 

mediante qua divisione due camere #cum suis fundis# de dictis octo 

cameris site in dicto vico contigue juxta hereditatem dicte Elizabeth de 

Uden ex uno et inter reliquas sex cameras dictarum octo camerarum ex alio 

(dg: ut dicebat dicto Gerardo Blaer cesserunt in partem prout alii 

recognoverunt super quibus et jure #cum oneribus exinde solvendis atque 

cum tercia parte#) simul cum tercia parte hereditarii census decem 

solidorum et dimidii antiqui grossi ut dicebant dicto Gerardo Blaer 

cesserunt in partem prout alii recognoverunt super quibus et jure alii 

renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et dampna equaliter 

portare. Testes Heijm et Spijerinc datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 355r 09 do 31-07-1404. 

Voornoemde Johannes die Rijt kreeg twee andere kamers met ondergronden, 

gelegen tussen de 2 voorste kamers richting erfgoed van Elizabeth van Uden 

enerzijds en de overige 4 kamers richting het erfgoed van voornoemde 

Zebertus van Meghen anderzijds, met 1/3 deel van 10 schelling en ½ oude 

groot. 

 

Et mediante qua divisione relique due camere dictarum octo camerarum cum 

suis fundis site inter duas (dg: j) anteriores cameras dictarum octo 

camerarum sitarum versus hereditatem (dg: d) Elizabeth de Uden ex uno et 

inter reliquas quatuor cameras earundem octo camerarum sitarum versus 

hereditatem dicti Zeberti de Meghen simul cum tercia parte decem 

solidorum et dimidii grossi antiqui ut dicebant dicto Johanni die Rijt 

cesserunt in partem prout alii recognoverunt super quibus et jure 

renunciantes promittentes ratam servare et dampna equaliter portare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 355r 10 do 31-07-1404. 

Voornoemde Johannes van Helmont zvw Johannes kreeg de overige 4 kamers met 

ondergronden en met 1/3 deel van voornoemde cijns. 

 

Et mediante qua divisione (dg: v quatu) relique quatuor camere cum suis 

fundis prout ibidem site sunt cum tercia parte dicti census dicto Johanni 

de Helmont filio quondam Johannis cesserunt in partem (dg: ratam) 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

1183 f.355v. 

 quarta post Jacobi: woensdag 30-07-1404. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 in festo Agathe: donderdag 05-02-1405. 

 

BP 1183 f 355v 01 wo 30-07-1404. 

Gerardus zvw Johannes Bathen soen droeg over aan Danijel van den Acker zvw 

Jacobus van Lijemde 2 bunder beemd uit 4½ bunder beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Wijchmans Broec, tussen Johannes Houbraken enerzijds en 

voornoemde Johannes Houbraken en Johannes Teijen anderzijds, welke 2 bunder 

voornoemde Gerardus gerechtelijk gekocht had van mr Johannes van Best. 

 

Gerardus filius quondam Johannis Bathen soen duo bonaria prati de quatuor 

et dimidio bonariis prati sitis in parrochia de Bucstel ad locum dictum 

Wijchmans Broec inter hereditatem Johannis Houbraken ex uno et inter 

hereditatem eiusdem Johannis Houbraken et Johannis Teijen ex alio que duo 



Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 25 

bonaria prati dictus Gerardus erga magistrum Johannem de Best per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Danijeli van den Acker filio quondam 

Jacobi de Lijemde cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

dartum quarta post Jacobi. 

 

BP 1183 f 355v 02 wo 30-07-1404. 

Voornoemde Danijel van den Acker zvw Jacobus van Lijemde beloofde aan 

Johannes Groet van Herlaer 18 nieuwe Gelderse gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, en 6 pond paijment met Sint-Remigius aanstaande (wo 

01-10-1404) te betalen. 

 

Dictus Danijel promisit super omnia Johanni Groet de Herlaer (dg: XVIII 

IX) #XVIII# novos Gelre gulden scilicet XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato atque sex libras pagamenti ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 355v 03 do 31-07-1404. 

Johannes zvw Johannes van Helmont snijder, Johannes Rijt ev Jutta, en 

Gerardus Blaer ev Margareta, dvw voornoemde Johannes van Helmont, 

verkochten aan Johannes Spijker zv Arnoldus Hoernken, tbv zijn voornoemde 

vader Arnoldus Hoernken, een b-erfcijns van 4 pond, een helft te betalen 

met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, aan wijlen voornoemde 

Johannes van Helmont snijder verkocht door Johannes Juijgaert riemmaker 

szvw Johannes van Meghen perkamentmaker. Met 6 pond achterstallige 

termijnen. 

 

Johannes filius quondam Johannis de Helmont sartoris Johannes Rijt 

maritus et tutor Jutte sue uxoris et Gerardus Blaer maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis de Helmont 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini venditum dicto quondam Johanni de 

Helmont sartori a Johanne Juijgaert corrigiario genero quondam Johannis 

de Meghen parganificis prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni 

Spijker filio Arnoldi Hoernken ad opus eiusdem Arnoldi Hoernken sui 

patris supportaverunt cum litteris et #aliis# jure #et cum sex libris 

restantibus de dicto censu# promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eoorum et dicti quondam Johannis de 

Helmont deponere. Testes Heijm et Spijerinc datum in profesto (dg: Ja) 

Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 355v 04 do 31-07-1404. 

Voornoemde Johannes Rijt ev Jutta, en Gerardus Blaer ev Margareta, dvw 

Johannes van Helmont, droegen over aan Johannes van Helmont zvw Johannes 

van Helmont 2/3 deel, aan hen behorend in de helft, welke helft aan erfg vw 

Maria ev voornoemde Walterus van Bucstel szvw Johannes van Meghen 

perkamentmaker gekomen was na overlijden van voornoemde Maria, in een 

b-erfcijns van 4 pond geld, die Henricus Colen moest betalen aan wijlen 

voornoemde Walterus, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis. De brief overhandigen aan Arnoldus Hoernken. 

 

Tradetur Arnoldo Hoernken. 

Dicti Johannes Rijt et Gerardus ut supra duas tercias partes ad se 

spectantes in medietate que heredibus quondam Marie uxoris olim Walteri 

de Bucstel generi quondam Johannis de Meghen (dg: de n) pargamenificis de 

morte eiusdem quondam Marie successione fuerat adolvuta #ut dicebant# in 

hereditario censu quatuor librarum monete quem Henricus Colen predicto 

quondam Waltero solvere tenebatur hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini prout in litteris hereditarie supportaverunt Johanni de 

Helmont filio quondam Johannis de Helmont cum litteris et jure 
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promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 355v 05 do 05-02-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Johannes van Helmont droeg voornoemd 2/3 deel en 

het 1/3 deel dat bij erfrecht aan hem behoort van de helft van vooroemde 

cijns over aan Johannes Spijker zv Arnoldus Hoernken, tbv zijn voornoemde 

vader Arnoldus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes filius quondam Johannis de Helmont (dg: atque) dictas 

duas tercias partes medietatis dicti census atque terciam partem ad ipsum 

jure hereditario spectantem in eadem medietate dicti census hereditarie 

supportavit Johanni Spijker filio Arnoldi Hoernken ad opus eiusdem 

Arnoldi sui patris cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus 

datum in festo Agathe. 

 

BP 1183 f 355v 06 do 31-07-1404. 

Johannes nzvw Johannes Steijmpel, door wijlen voornoemde Johannes verwekt 

bij wijlen Enghelberna, droeg over aan Heijmericus Groij een lijfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, met Sint-Jacobus-Apostel in Den Bosch te 

leveren, welke pacht wijlen voornoemde Johannes, tbv hem en zijn voornoemde 

natuurlijke zoon Johannes, gekocht had van Henricus Weijhaze. Met 

achterstallige termijn van ½ mud rogge. 

 

Johannes (dg: fi) filius naturalis quondam Johannis Steijmpel ab eodem 

quondam Johanne et quondam Enghelberna pariter genitus vitalem pensionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam 

dicti Johannis Jacobi apostoli et in Busco tradendam quam pensionem 

dictus quondam Johannes ad opus sui et ad opus dicti Johannis sui filii 

naturalis erga Henricum Weijhaze emendo acquisierat prout in litteris 

legitime supportavit (dg: cum) Heijmerico Groij cum litteris et jure et 

cum dimidio modio siliginis de dicta pensione restante ut dicebat 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 355v 07 do 31-07-1404. 

Johannes Hals zvw Johannes Hals, Johannes van Zoemeren ev Elizabeth dvw 

voornoemde Johannes Hals en Johannes Pels zv Gerardus Pels, door voornoemde 

Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Johannes 

Hals maakten een erfdelling van goederen van wijlen voornoemde Johannes 

Hals die nu aan hen behoren. 

Voornoemde Johannes Hals zvw Johannes Hals kreeg (1) een stuk land, gnd die 

Mortel, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, (2) 1 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnensche Beemde, tussen Henricus Rovers soen 

enerzijds en wijlen Ywanus van Gravia anderzijds, (3) 2 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Ros, tussen Johannes zv Arnoldus Hoernken 

enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, (4) een stuk land in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Bloc, tussen Arnoldus zvw Hermannus Drinchellinc enerzijds 

en wijlen Nijcholaus van Berze anderzijds, (5) 1 morgen land, in de 

dingbank van Empel, ter plaatse gnd Foijts Werf, tussen Willelmus Hels 

enerzijds en {f.356r} Johannes Broijs soen van den Kaijenberch anderzijds, 

(6) 1 morgen land, in Empel, ter plaatse gnd Hoeven, tussen erfgoed gnd 

Gheer enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, (7) 2 morgen land, Rosmalen, 

ter plaatser gnd Vliedert, ter plaatse gnd Havercampen, tussen Henricus 

Becker enerzijds en erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch anderzijds, (8) 

de helft van 2 morgen land, ter plaatse gnd die Hoghe Vliedert, tussen 

wijlen voornoemde Johannes Hals enerzijds en een gemene steeg anderzijds, 

(9) een stuk roggeland, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Aude Hoeve, tussen 

Theodericus Tolinc enerzijds en Walterus Hals anderzijds, (10) een stuk 
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roggeland, aldaar, tussen voornoemde Theodericus enerzijds en Walterus zvw 

Walterus van Vucht anderzijds, (11) een stuk roggeland, aldaar, tussen Bela 

Kijevits enerzijds en Johannes zvw Johannes Hals anderzijds, (12) een stuk 

land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Tweeberg, tussen wijlen Hermannus 

Scuwinc enerzijds en Johannes van den Waude anderzijds, (13) een stuk land, 

aldaar, tussen Elizabeth wv Arnoldus Berwout enerzijds en Egidius Slaets 

soen anderzijds, (14) de helft van een deel, dat aan wijlen eerstgenoemde 

Johannes behoorde, in een kamp, gnd Zonmans Camp, in Rosmalen, met dijken, 

waterlaten en sloten, en met de cijnzen die wijlen voornoemde Johannes Hals 

hieruit betaalde. Johannes van Zoemeren en Johannem Pels hebben recht van 

weg over voornoemde erfgoederen tot aan andere erfgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes Hals die direct ernaast gelegen zijn. 

 

Solvit unum florenum. 

Johannes Hals filius quondam Johannis Hals Johannes de Zoemeren maritus 

et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Johannis Hals 

predicti et Johannes Pels filius Gerardi Pels ab eodem Gerardo et quondam 

Margareta sua uxore filia dicti quondam Johannis Hals pariter genitus 

palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam 

bonis dicti quondam Johannis Hals nunc ad ipsos ut dicebant spectantibus 

mediante qua divisione pecia terre dicta die Mortel sita in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Hijnen item unum juger terre situm in dicta 

parrochia ad locum dictum Hijnensche Beemde inter hereditatem Henrici 

Rovers soen ex uno et inter hereditatem quondam Ywani de Gravia ex alio 

item duo jugera terre sita in dicta parrochia in loco dicto Ros inter 

hereditatem Johannis filii Arnoldi Hoernken ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Hels ex alio item peciam! terre sitam! in dicta parrochia ad 

locum dictum die Bloc inter hereditatem Arnoldi filii quondam Hermanni 

Drinchellinc ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai de Berze ex 

alio item unum juger terre situm in jurisdictione de Empel ad locum 

dictum Foijts Werf inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter 

 

1183 f.356r. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 

BP 1183 f 356r 01 do 31-07-1404. 

hereditatem Johannis Broijs soen van den Kaijenberch ex alio item unum 

juger terre situm in dicta jurisdictione ad locum dictum Hoeven inter 

hereditatem dictam Gheer ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels ex 

alio item duo jugera terre sita in dicta parrochia ad locum dictum 

Vliedert in loco dicto Havercampen inter hereditatem Henrici Becker ex 

uno et inter hereditatem (dg: conventi) mense sancti spiritus in Busco ex 

alio item (dg: unum juger) #medietas duorum jugerum# terre sitorum in 

loco dicto die Hoghe Vliedert inter hereditatem dicti quondam Johannis 

Hals ex uno et inter communem stegam ex alio (dg: scilicet) item peciam! 

terre siliginee sitam! in parrochia predicta in loco dicto die Aude Hoeve 

inter hereditatem Theoderici Tolinc ex uno et inter hereditatem Walteri 

Hals ex alio item peciam! terre siliginee sitam! ibidem inter hereditatem 

dicti Theoderici ex uno et inter hereditatem Walteri filii quondam 

Walteri de Vucht ex alio item peciam! terre siliginee sitam! ibidem inter 

hereditatem Bele Kijevits ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

quondam Johannis Hals ex alio item peciam! terre sitam! in dicta 

parrochia ad locum dictum Tweberghe inter hereditatem quondam Hermanni 

Scuwinc ex uno et inter hereditatem Johannis van den Waude ex alio item 

peciam! terre sitam! ibidem inter hereditatem Elizabeth relicte quondam 

Arnoldi (dg: v) Berwout ex uno et inter hereditatem Egidii Slaets soen ex 

alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebant atque (dg: peciam 

terre sitam in parrochia de Roesmalen ad locum) #medietas cuiusdam partis 

que ad primodictum quondam Johannem spectabat in campo# dicto Zonmans 

Camp (dg: in loco dicto die Rijscamp ut di) #sito in dicta parrochia# 

simul cum aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus 
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atque cum censibus quos dictus quondam Johannes Hals ex premissis solvere 

consuevit et tenebatur dicto Johanni Hals filio quondam Johannis Hals 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure etc 

promittentes (dg: in) super omnia ratam servare et dampna equaliter 

portare tali annexa conditione (dg: quod dictus Johannes Hals perpetue 

viare tenebitur et dictum Johannem de Zoemeren et Johannem Pels) !de 

Zoemeren et Johannem Pels perpetue poterunt viare per predictas 

hereditates primodicto Johanni in partem cessas usque ad alias 

hereditates dicti quondam Johannis Hals ibidem contigue sitas ut 

predictis Johanni de Zoemeren et Johanni Pels in partem cessas ut ipse 

Johannes Hals recognovit. Testes Heijm et Spijerinc datum in profesto 

Petri ad cathedram. 

 

BP 1183 f 356r 02 do 31-07-1404. 

Voornoemde Johannes van Zoemeren kreeg (1) 2 morgen land, in Rosmalen, 

naast de plaats gnd Vliedert, ter plaatse gnd Havercampen, beiderzijds 

tussen Henricus Lemmens, (2) de helft van 2 morgen land, ter plaatse gnd 

die Hoge Vliedert, tussen wijlen voornoemde Johannes Hals enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, (3) 1 morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, 

ter plaatse gnd die Hijnthamsche Camp, tussen Engbertus Vilt enerzijds en 

Elizabeth Cnoden anderzijds, (4) ½ morgen, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Hijnensche Beemden, tussen Willelmus Hels enerzijds en Henricus Rovers soen 

anderzijds, (5) 1 morgen land, aldaar, tussen Johannes van Dordrecht 

enerzijds en Gerardus Wouters soen anderzijds, (6) 1/5 deel van 3 morgen in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Her Melijs Beemt, tussen Henricus Becker 

enerzijds en wijlen Johannes Monic anderzijds, met de cijns die uit dit 1/5 

deel gaat, (7) 1 morgen land, in Rosmalen, achter de plaats gnd Neteldonc, 

tussen Aleijdis Voets enerzijds en Nijcholaus Everaets soen anderzijds, (8) 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Kepkens Donc, tussen Johannes 

zvw Johannes Danen soen enerzijds en Ambrosius gnd Broes Balen soen 

anderzijds, welk sttuk land behoorde tot de goederen gnd dat Gemertsche 

Goet, met de cijns die eruit gaat, (9) 2 hont land, in Rosmalen, naast de 

gemene dijk, (10) een stukje beemd, gnd dat Guldbeemdeken, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Roemput, naast Herbertus Hals, (11) de helft van een deel dat 

aan eerstgenoemde wijlen Johannes behoorde, in een kamp, gnd Zonmans Camp, 

in Rosmalen, (12) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Aude Hoeve, 

tussen Walterus Hals enerzijds en voornoemde Johannes Hels anderzijds, (13) 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Sporct, naast wijlen Thomas van 

Hijntham, waaruit ½ kleine zwarte Tournose betaald wordt en een b-erfpacht 

van 1¼ lopen rogge geleverd wordt, (14) een stuk land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Ghezen Berch, naast Metta Snellen. {f.356v} Toegevoegd de 

voorwaarde van recht voor voornoemde Johannes Hals en Johannes Pels. 

 

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

juxta locum dictum Vliedert in loco dicto Havercampen inter hereditatem 

Henrici Lemmens ex utroque latere coadiacentem item medietas duorum 

jugerum terre sitorum in loco dicto die Hoge Vliedert inter hereditatem 

dicti quondam Johannis Hals ex uno et inter communem stegam ex alio item 

unum juger terre situm infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

die Hijnthamsche Camp inter hereditatem Engberti Vilt ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Cnoden ex alio item dimidium juger situm in 

parrochia de Roesmalen ad locum dictum die Hijnensche Beemden inter 

hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem Henrici Rovers soen 

ex alio item unum juger terre situm ibidem inter hereditatem Johannis de 

Dordrecht ex uno et inter hereditatem Gerardi Wouters soen ex alio item 

quinta pars trium jugerum sitorum in dicta parrochia ad locum dictum Her 

Melijs Beemt inter hereditatem Henrici Becker ex uno et inter hereditatem 

quondam Johannis Monic ex alio #simul cum censu ex ipsa quinta parte 

solvendo# item unum juger terre situm in dicta parrochia retro locum 

dictum Neteldonc inter hereditatem Aleijdis Voets ex uno et inter 

hereditatem (dg: ?d) Nijcholai Everaets soen ex alio item pecia terre 
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sita in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Kepkens Donc inter 

hereditatem Johannis filii quondam Johannis Danen soen ex uno et inter 
!inter hereditatem Ambrosii dicti (dg: Broeb) Broes Balen soen !que pecia 

terre ad bona dicta dat Gemertsche Goet spectare consueverat #cum censu 

exinde solvendo item# (dg: item) duo hont terre sita in parrochia 

predicta juxta communem aggerem (dg: inter ex ut) item particula prati 

dicta dat Guldbeemdeken sita in dicta parrochia ad locum dictum Roemput 

contigue juxta hereditatem Herberti Hals item medietas cuiusdam partis 

que ad primodictum quondam Johannem spectabat in quodam campo dicto 

Zonmans Camp sito in dicta parrochia item pecia terre sita in dicta 

parrochia ad locum dictum Aude Hoeve inter hereditatem Walteri Hals ex 

uno et inter hereditatem Johannis Hels predicti ex alio item pecia terre 

sita in dicta parrochia ad locum dictum Sporct (dg: -s) contigue juxta 

hereditatem quondam Thome de Hijntham ex qua pecia terre dimidius parvus 

niger Turonensis et hereditaria paccio unius lopini et quarte partis 

unius lopini siliginis sunt solvendi atque pecia terre sita in dicta 

parrochia ad locum dictum Ghezen Berch juxta hereditatem Mette Snellen 

(dg: ex qua pecia terre) in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebant 

 

1183 f.356v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 356v 01 do 31-07-1404. 

dicto Johanni de Zoemeren cesserunt in partem ut alii recognoverunt super 

quibus ut supra promittentes super omnia ratam servare et dampna 

equaliter portare addita consimili conditione ut in contractu immediate 

(dg: parte ?den) videlicet quod dicti Johannes Hals et Johannes Pels 

perpetue poterunt viare ut in primo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 356v 02 do 31-07-1404. 

Voornoemde Johannes Pels kreeg (1) 1 morgen land, ter plaatse gnd die Bosch 

Vliedert, (2) de helft van 4 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Hoge Vliedert, tussen wijlen Hermannus Scuwinc enerzijds en voornoemde 

Johannes Hals en Johannes van Zoemeren anderzijds, (3) ½ morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Busch Buenre, tussen Petrus Otten soen enerzijds 

en Metta Snellen anderzijds, (4) 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Roemput, tussen Henricus Becker enerzijds en kinderen gnd Diddekens 

Kijnder anderzijds, (5) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Vrede, tussen Theodericus Tolinc enerzijds en erfgoed van de kerk van 

Rosmalen anderzijds, (6) 2 hont land, in Empel, ter plaatse gnd Foijts 

Werf, ter plaatse gnd die Hoeven, naast Henricus Becker, (7) 4 hont van 

wijlen voornoemde Johannes Hals, in Rosmalen, ter plaatse gnd dat Dordel, 

(8) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die Heessche Vliedert, (9) 

een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Willelmus Hels 

enerzijds en wijlen voornoemde Johannes Hals, nu Johannes van Zoemeren, 

anderzijds, (10) een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd die 

Keerseboem, tussen Johannes Tolincs soen enerzijds en erfgoed van het 

leprozenhuis van der Eijendonc anderzijds, (11) een stuk land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd die Groet Sporct, naast wijlen Thomas van Hijntham, waaruit 

een b-erfpacht van 1¼ lopen rogge geleverd moet worden, (12) een cijns, die 

Gerardus zvw Johannes Gerijts soen moest betalen aan voornoemde wijlen 

Johannes Hals, gaande uit een stuk land, dat was van wijlen voornoemde 

Johannes Hals, in Rosmalen, ter plaatse gnd Kijevits Venne. Met de 

voorwaarde dat Johannes Hals en Johannes van Zoemeren recht van weg hebben. 

 

Et mediante qua divisione unum juger terre situm in loco dicto die Bosch 

Vliedert item (dg: duo jugera) #medietas quatuor jugerum# terre sitorum 

in parrochia de Roesmalen in loco dicto die Hoge Vliedert inter 

hereditatem quondam Hermanni Scuwinc ex uno et inter hereditatem dictorum 

Johannis Hals et Johannis de Zoemeren ex alio item dimidium juger terre 
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situm in parrochia predicta ad locum dictum Busch Buenre inter 

hereditatem Petri Otten soen ex uno et inter hereditatem Mette Snellen ex 

alio item unum juger terre situm in dicta parrochia ad locum dictum 

Roemput inter hereditatem Henrici Becker ex uno et inter hereditatem 

liberorum dictorum Diddekens Kijnder ex alio item dimidium juger terre 

situm in dicta parrochia ad locum dictum die Vrede inter hereditatem 

Theoderici Tolinc ex uno et inter hereditatem ecclesie de Roesmalen ex 

alio item duo hont terre sita in (dg: parrochia de) jurisdictione de 

Empel ad locum dictum Foijts Werf in loco dicto die Hoeven juxta 

hereditatem Henrici Becker item quatuor hont terre #dicti quondam 

Johannis Hals# sita in parrochia de Roesmalen (dg: ad) in loco dicto dat 

Dordel item dimidium juger terre situm in parrochia de Roesmalen ad locum 

dictum die Heessche Vliedert item pecia terre sita in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter hereditatem Willelmi Hels ex uno 

et inter hereditatem dicti quondam Johannis Hals nunc ad Johannem de 

Zoemeren spectantem ex alio item pecia terre sita (dg: -m) in dicta 

parrochia ad locum dictum die Keerseboem inter hereditatem Johannis 

Tolincs soen ex uno et inter hereditatem domus leprosorum van der 

Eijendonc ex alio item pecia terre sita in dicta parrochia ad locum 

dictum die Groet Sporct (dg: ex) juxta hereditatem quondam Thome de 

Hijntham ex qua pecia terre hereditaria paccio unius lopini et quarte 

partis unius lopini siliginis !sunt solvenda item (dg: hi) quidam census 

quem Gerardus filius quondam Johannis Gerijts soen predicto quondam 

Johanni Hals solvere tenebatur annuatim ex pecia terre que fuerat dicti 

quondam Johannis Hals sita in parrochia de Roesmalen ad locum dictum 

Kijevits Venne ut dicebant dicto Johanni Pels cesserunt in partem ut alii 

recognoverunt super quibus etc promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et (dg: ob) dampna equaliter portare addita consimili conditione 

videlicet quod Johannes Hals et Johannes de Zoemeren perpetue poterunt 

viare ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 356v 03 do 31-07-1404. 

Johannes van Zoemeren ev Elizabeth dvw Johannes Hals en Johannes Pels zv 

Gerardus Pels, door voornoemde Gerardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Margareta dvw voornoemde Johannes, verkochten aan Johannes zvw Johannes 

Hals 2/3 deel, dat aan hen behoort, in een huis en tuin van wijlen 

voornoemde Johannes Hals, in Hintham, ter plaatse gnd die Brekelt, tussen 

Johannes Broc enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Johannes Broc. 

 

(dg: Zoe) Johannes de Zoemeren maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Johannis Hals et Johannes Pels filius Gerardi Pels 

ab ipso Gerardo et quondam Margareta sua uxore filia dicti quondam 

Johannis pariter genitus duas tercias partes ad se spectantes in domo et 

orto dicti quondam Johannis Hals sitis in Hijntham in loco dicto die 

Brekelt inter hereditatem Johannis Broc ex uno et inter hereditatem 

Willelmi Hels ex alio tendentibus cum uno fine ad communem plateam et cum 

reliquo fine ad hereditatem Johannis Broc ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni filio dicti quondam (dg: H) Johannis Hals 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.357r. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 

BP 1183 f 357r 01 do 31-07-1404. 

Theodericus Bijts van Geffen verkocht aan Elizabeth wv Johannes Andries 

soen van Bucstel een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Jacobus te 

betalen, gaande uit een beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die 

Merghen, tussen Willelmus Snabben enerzijds en Johannes Bijts anderzijds, 
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met beide einden strekkend aan het gemene water. 

 

Theodericus Bijts de Geffen hereditarie vendidit Elizabeth relicte 

(dg: -a) quondam Johannis Andries soen de Bucstel hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie Jacobi ex quodam prato sito in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti (dg: inter hereditatem) ad locum 

dictum die Merghen inter hereditatem Willelmi Snabben ex uno et inter 

hereditatem (dg: Willelmi) Johannis Bijts ex alio tendente cum utroque 

fine ad communem aquam ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Heijm et 

Spijerinc datum in (dg: vigilia) profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 357r 02 do 31-07-1404. 

Willelmus zvw Gerardus Heijnen soen verkocht aan voornoemde Elizabeth wv 

Johannes Andries soen van Bucstel een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Jacobus te betalen, gaande uit een stuk beemd, in Vught Sint-

Lambertus, naast de Vughterdijk, tussen Petrus Muijs enerzijds en Arnoldus 

Mesmaker anderzijds, strekkend vanaf de Vughterdijk tot aan het water 

aldaar. 

 

Willelmus filius quondam Gerardi Heijnen soen hereditarie vendidit dicte 

Elizabeth hereditarium censum XX solidorum (dg: d) monete solvendum 

hereditarie Jacobi ex pecia prati sita in parrochia de Vucht sancti 

Lamberti juxta aggerem Vuchtensem inter hereditatem Petri Muijs ex uno et 

inter hereditatem Arnoldi Mesmaker ex alio tendente ab aggere Vuchtensi 

ad aquam ibidem promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 357r 03 do 31-07-1404. 

Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Marheze beloofde aan Theodericus 

Goetscalcs 37½ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Theodericus filius Nijcholai dicti Coel de Marheze promisit super omnia 

Theoderico Goetscalcs XXXVII (dg: et dimidium) #et dimidium# Gentsche 

nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 357r 04 do 31-07-1404. 

Johannes van de Kelder verkocht aan Nijcholaus gnd Coel van den Straten en 

Johannes Peters soen, tbv de h.geest in Vught, een huis, tuin en stukje 

land, in Vught Sint-Lambertus, beiderzijds tussen de gemene weg, met een 

eind strekkend aan het kerkhof en de kluis aldaar. 

 

Johannes de Penu (dg: peciam) domum ortum et particulam terre sitos in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti inter (dg: cijmiterium ecclesie sancti 

Lamberti ex uno) !et inter communem plateam ex (dg:a) utroque latere 

coadiacentem tendentes cum uno fine ad (dg: communem j) cijmiterium (dg: 

ut) et reclusorium dictum cluijse #ibidem# ut dicebat hereditarie 

vendidit Nijcholao dicto Coel van den Straten et Johanni Peters soen ad 

opus mense sancti spiritus in Vucht promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 357r 05 do 31-07-1404. 

Elizabeth wv Johannes Andries soen en Johannes Bijts ev Katherina dv 

voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes verkochten aan Andreas zvw Andreas 

van Lennenshovel (1) het recht, dat Willelmus, Albertus, Gerardus en 

Katherina, kvw Arnoldus Bont, hadden in alle erfgoederen, gerede goederen 

en roerende en onroerende goederen, waarin Elizabeth Cuenen was overleden, 

en waarin Willelmus van Helmont zijn vruchtgebruik heeft, welk recht wijlen 

voornoemde Johannes Andries soen verworven had van voornoemde kvw Arnoldus 
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Bonten, (2) alle erfgoederen, gerede goederen en goederen, die aan de 

gezusters Katherina, Hilla en Elizabeth, dvw Katherina Otten, gekomen waren 

na overlijden van Elizabeth Cuenen, welke erfgoederen, gerede goederen en 

goederen wijlen voornoemde Johannes Andries soen verworven had van 

voornoemde gezusters Katherina, Hilla en Elizabeth. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis Andries soen cum tutore et Johannes 

Bijts maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie dictorum 

Elizabeth et quondam Johannis totum jus quod (dg: ju) Willelmus Albertus 

(dg: et) Gerardus et Katherina liberi quondam Arnoldi Bont habebant in 

omnibus hereditatibus bonis paratis et omnibus bonis mobilibus et 

immobilibus in quibus Elizabeth (dg: C) Cuenen decessit et in quibus 

Willelmus de Helmont suum possidet usufructum quod jus dictus quondam 

Johannes Andries soen erga predictos liberos dicti quondam Arnoldi Bonten 

acquisierat atque omnes hereditates bona parata et bona que Katherine 

Hille et Elizabeth sororibus filiabus quondam Katherine Otten (dg: j) de 

morte Elizabeth (dg: e) Cuenen successione sunt advolute quas hereditates 

bona parata et bona dictus quondam Johannes Andries soen erga predictas 

Katherinam Hillam et Elizabeth sorores acquisierat ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Andree filio quondam Andree de Lennenshovel 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 357r 06 do 31-07-1404. 

(dg: Nijcholaus en Walterus broers, Walterus zvw Walterus van Maren: 1 

morgen). 

 

(dg: Nijcholaus Walterus fratres Walterus filius quondam Walteri de Maren 

unum juger situm). 

 

BP 1183 f 357r 07 do 31-07-1404. 

Walterus zvw Walterus van Maren verkocht aan Maria dvw Walterus van Maren 

(1) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd die Delen, in een kamp, gnd 

dat Hauwe Kempken, tussen voornoemde Maria enerzijds en Ywanus Enghelen 

soen anderzijds, (2) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Ensschers 

Laer, tussen Leria Scilders enerzijds en Ludovicus gnd Loijken Coelen soen 

anderzijds. Verkoper en met hem zijn broer Nijcholaus en Hubertus Goeswijns 

soen van Alem beloofden lasten af te handelen en dat Goeswinus minderjarige 

zvw eerstgenoemde Walterus, zodra hij meerderjarig is, afstand zal zoen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Maren dimidium juger terre situm in 

parrochia de Maren ad locum dictum die Delen (dg: ad loc) in quodam campo 

dicto dat Hauwe Kempken inter hereditatem Marie filie quondam Walteri de 

Maren ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum quondam) Ywani Enghelen 

soen ex alio et dimidium juger terre situm in dicta parrochia ad locum 

dictum Ensschers Laer (dg: ex uno) inter hereditatem Lerie Scilders ex 

uno et inter hereditatem (dg: Li) Ludovici dicti Loijken Coelen soen ex 

alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit dicte Marie promittentes et cum eo Nijcholaus eius frater et 

Hubertus Goeswijns soen de Alem indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi Goeswinum filium 

primodicti quondam Walteri quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

premissis et jure ad opus dicte Marie facient renunciare. Testes Heijme 

et Spijerin[c] datum in profesto Petri ad vincula. 

 

1183 f.357v. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1404. 
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BP 1183 f 357v 01 do 31-07-1404. 

Nijcholaus zvw Walterus Marien soen droeg over aan Matheus zvw Henricus 

Gheghel van Maren 4 hont land, in Maren, ter plaatse gnd in Jans Hoeve, in 

een kamp behorend aan voornoemde Nijcholaus, tussen Petrus zv Johannes 

Erenbrechts soen enerzijds en hr Godefridus van Overmere priester 

anderzijds, aan voornoemde Nijcholaus verkocht door Arnoldus van Hees zvw 

Johannes van Hees van Groet Lijt. 

 

Nijcholaus filius quondam Walteri Marien soen quatuor hont terre sita in 

parrochia de Maren in loco dicto in Jans Hoeve in quodam campo spectante 

ad Nijcholaum predictum inter hereditatem Petri filii Johannis 

Erenbrechts soen ex uno et inter hereditatem domini Godefridi de Overmere 

presbitri ex alio vendita! dicto Nijcholao ab Arnoldo de Hees filio 

quondam Johannis de Hees de Groet Lijt prout in litteris hereditarie 

supportavit Matheo filio quondam Henrici Gheghel de Maren cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijm et Spijerinc datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 357v 02 do 22-01-1405. 

Johannes Clauwart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes Clauwart prebuit et reportavit. Testes Spina et Wolphardus datum 

in crastino Agnetis. 

 

BP 1183 f 357v 03 do 31-07-1404. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Walterus Marien soen en zijn zuster Maria 

verkochten aan voornoemde Matheus zvw Henricus Gheghel van Maren 2 morgen 

land, in 2 kampen, in Maren, ter plaatse gnd Jans Hoeve, tussen Petrus Jans 

soen van Kessel enerzijds en erfg vw hr Godefridus van Overmere investiet 

van de kerk van Maren en Nijcholaus Hellinc anderzijds, welke 2 kampen met 

een eind reiken aan Hubertus Osman en met het andere eind aan erfgenamen 

gnd Swartkens erfgenamen, zoals die 2 morgen daar liggen met de maat gnd 

hoefslach, en van welke twee kampen het ene jaarlijks tegen het andere 

gedeeld wordt, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Dictus Nijcholaus #et Maria eius soror cum tutore# duo jugera terre ad se 

spectantia in duobus campis sitis in parrochia de Maren ad locum dictum 

Jans Hoeve inter hereditatem Petri Jans soen de Kessel ex uno et inter 

hereditatem heredum domini quondam Godefridi de Overmere (dg: ex) 

investiti olim ecclesie de Maren et Nijcholai Hellinc ex alio (dg: et) 

qui duo campi (dg: s) tendunt cum uno fine ad hereditatem Huberti Osman 

et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: Yde Swartkens et qui duo camp) 

heredum dictorum Swartkens erfgenamen in ea quantitate qua (dg: ibide) 

dicta duo jugera terre ibidem per mensuram dictam hoefslach sita sunt et 

(dg: que duo) quorum duorum (dg: jugerum) #camporum# terre unus erga 

alterum annuatim (dg: dividi) dividitur ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Matheo promittentes cum tutore indivisi super omnia 

#habita et habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus ut dicebant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 357v 04 do 31-07-1404. 

Walterus zvw Walterus van Maren en Johannes die Hoel deden tbv voornoemde 

Matheus afstand van voornoemde 2 morgen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Walterus filius quondam Walteri de Maren et Johannes die Hoel super 

premissis duobus jugeribus et jure ad opus dicti Mathei hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 357v 05 do 22-01-1405. 

Johannes Clauwart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Clauwart prebuit et reportavit. Testes Spina et Wolphardus datum 

in crastino Agnetis. 

 

BP 1183 f 357v 06 do 31-07-1404. 

Petrus en Elizabeth, kvw Henricus Godevarts soen van Uden, en Goeswinus 

Gerits soen ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus, verkochten aan Johannes 

Tijmmerman zvw Andreas Tijmmerman de helft van 32 schelling b-erfcijns, een 

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

een vleesbank in het vleeshuis, welke helft Arnoldus Nolleken Gerongs 

verworven had van hr Petrus Sloetmaker priester, welke helft aan voornoemde 

Henricus Godevarts soen na erfdeling gekomen was, en welke helft nu aan hen 

behoort. Lasten worden afgehandeld van de kant van hen, wijlen voornoemde 

Henricus Godevarts soen, wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken en wijlen zijn 

vrouw Bela. De brief overhandigen aan Godefridus Merskens. 

 

Tradetur Godefrido Merskens. 

Petrus Elizabeth liberi quondam Henrici Godevarts soen #de Uden# cum 

tutore et Goeswinus Gerits soen maritus et tutor Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici medietatem (dg: hereditarii census) XXXII 

solidorum annui et hereditarii census (dg: quos) solvendorum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex quodam stallo dicto vleeschebanc 

sito in domo carnificum quam medietatem Arnoldus Nolleken Gerongs erga 

dominum Petrum Sloetmaker presbitrum acquisierat prout in litteris (dg: 

here) quam medietatem (dg: sibi) #dicto Henrico Godevarts soen# mediante 

divisione hereditaria prous habita inter (dg: ipsos) primodictum Henricum 

et eius in hoc coheredes cessit! in partem et quam medietatem nunc ad se 

spectare dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Tijmmerman filio 

quondam Andree Tijmmerman supportaverunt cum litteris et (dg: jur) aliis 

et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum et dicti quondam Henrici Godevarts soen et 

dicti quondam Arnoldi Nolleken et quondam Bele sue uxoris deponere. 

Testes Walterus et Spijerinc datum (dg: in profesto P) supra. 

 

BP 1183 f 357v 07 za 18-10-1404. 

Voornoemde Johannes Tijmmerman droeg voornoemde helft over aan Godefridus 

Mersken zvw Johannes van Dommellen. Lasten van zijn kant en van de kant van 

wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken Gerongs en wijlen zijn vrouw Bela 

worden afgehandeld. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes Tijmmerman dictam medietatem hereditarie supportavit 

Godefrido Mersken filio quondam Johannis de Dommellen cum omnibus 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi Nolleken Gerongs et 

Bele quondam eius uxoris deponere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in 

festo Luce. 

 

BP 1183 f 357v 08 do 31-07-1404. 

Voornoemde Petrus en Elizabeth, kvw Henricus Godevarts soen van Uden, en 

Goeswinus Gerits soen ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus, verkochten aan 

Lambertus van Goderheijle zvw Nijcholaus van Goderheijl 1 mud rogge 

b-erfpacht in een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, welke pacht van 4 mud wijlen Arnoldus Nolleken zvw 

Gerongius handschoenmaker gekocht had van hr Johannes van Gheldorp ridder 

en zijn zoon Philippus, en welke mud erfpacht tezamen met andere goederen 
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aan voornoemde wijlen Henrico Godevarts soen na erfdeling gekomen was. 

 

Dicti venditores #ut supra# unum modium siliginis hereditarie paccionis 

ad ipsos spectantem in hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda 

quam paccionem quatuor modiorum siliginis Arnoldus quondam Nolleken 

filius quondam Gerongii cijrothecarii erga dominum Johannem de Gheldorp 

militem et Philippum eius filium emendo acquisierat #prout in litteris# 

et qui modius siliginis hereditarie paccionis dicto quondam Henrico 

Godevarts soen mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum et 

eius in hoc coheredes simul cum quibusdam aliis bonis cessit in partem 

#ut dicebant# hereditarie vendiderunt (dg: Jacobo de Goderheijle filio 

quondam Nijch) Lamberto de Goderheijle filio quondam Nijcholai de 

Goderheijl supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 357v 09 do 31-07-1404. 

Theodericus van Goderheijle zvw Rijcoldus droeg over aan voornoemde 

Lambertus van Goderheijle zvw Nijcholaus van Goderheijl 3 zester b-erfpacht 

in voornoemde pacht van 4 mud rogge. Lasten van zijn kant, van de kant van 

wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken en wijlen zijn vrouw Bela worden 

afgehandeld. 

 

Theodericus de Goderheijle filius quondam Rijcoldi tria sextraria 

siliginis hereditarie paccionis ad ipsum spectantia (dg: in) in predicta 

paccione (dg: tr) quatuor modiorum siliginis hereditarie supportavit 

dicto Lamberto cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui et dicti quondam Arnoldi Nolleken et quondam 

Bele sue uxoris deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 357v 10 do 31-07-1404. 

Voornoemde Theodericus van Goderheijle zvw Rijcoldus droeg over aan 

voornoemde Lambertus van Goderheijle zvw Nijcholaus van Goderheijl 1/8 deel 

in een b-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, welke cijns 

wijlen voornoemde Arnoldus Nolleken zvw Gerongius Hantscoenmaker gekocht 

had van {f.358r} Laurencius zvw Reijnerus van Lijt. 

 

Dictus Theodericus octavam partem ad se spectantem in hereditario censu 

trium librarum monete solvendo hereditarie nativitatis Domini quem censum 

dictus quondam Arnoldus Nolleken filius quondam Gerongii Hantscoenmaker 

erga 

 

1183 f.358r. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 

BP 1183 f 358r 01 do 31-07-1404. 

Laurencium filium quondam Reijneri de Lijt emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Lamberto #cum litteris et jure# 

promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358r 02 do 31-07-1404. 

Johannes Zerijs van Erpe, Johannes van Dijnther, Gerlacus Cnode zvw 

Gerlacus Cnode en Leonius van Erpe zvw Godefridus beloofden aan Florencius 

van den Velde en Gerardus van Mulsen 5 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, 

vandaag over 17 weken te betalen, wegens erfelijk zoenakkoord mbt de dood 

van Rutgherus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen veroorzaakt door 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre, Godefridus nzvw Arnoldus zvw 

Godefridus van Erpe en Gerardus van den Spanct. 

 

Johannes Zerijs de Erpe Johannes de Dijnther et Gerlacus Cnode filius 

quondam Gerlaci Cnode #et Leonius de Erpe filius quondam Godefridi# 
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promiserunt indivisi super omnia Florencio van den Velde et Gerardo de 

Mulsen quinque novos Gelre gulden vel valorem #a data presentium ultra 

XVII septimanas persolvendos# ad hereditariam reconciliationem necis (dg: 

quo) facte et perpetrate ut dicitur per Godefridum de Os filium quondam 

Theoderici de Steenre #per# Godefridum filium naturalem quondam Arnoldi 

filii quondam Godefridi de Erpe et per Gerardum (dg: van den) van den 

Spanct in personam quondam #Rutgheri filii quondam# Willelmi Veren 

Hadewigen soen. Testes Aa et Rover datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 358r 03 do 31-07-1404. 

Voornoemde Johannes Zerijs van Erpe, Johannes van Dijnther, Gerlacus Cnode 

zvw Gerlacus Cnode en Leonius van Erpe zvw Godefridus beloofden aan 

voornoemde Florencius van den Velde en Gerardus van Mulsen, tbv kvw 

voornoemde Rutgherus zvw Willelmus Veren Hadewigen soen, 70 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, in 3 

delen te betalen, een deel vandaag over 17 weken, een deel over 34 weken en 

een deel over een jaar, wegens zoenakkoord mbt de dood van voornoemde 

Rutgherus. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dictis Florencio et 

Gerardo ad opus liberorum dicti quondam Rutgheri LXX novos Gelre gulden 

(dg: vel valorem et d) #scilicet IX boddrager vel X Vlemsche placken pro 

quolibet gulden computato# pro una tercia parte a data presentium ultra 

XVII septimanas et pro altera tercia parte a data presentium ultra 

XXXIIII septimanas et pro ultima tercia parte a data presentium ultra 

annum persolvendos occacione necis dicti quondam Rutgheri. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 358r 04 do 31-07-1404. 

Mr Arnoldus Buc chirurgijn verhuurde aan Nijcholaus zvw Johannes Rutghers 

soen 6 morgen land, in Empel, naast de plaats gnd Hosteden, ter plaatse gnd 

Henxsten, tussen de gemeint gnd Bucs Steechsken enerzijds en wijlen 

Denkinus Willems soen anderzijds, voor een periode van 6 jaar, ingaande 

Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404), per jaar voor 22½ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde, met Sint-Martinus te betalen, voor het eerst over een 

jaar (wo 11-11-1405), belast met het onderhoud van de dijk tegenover 

voornoemde 6 morgen gelegen, waterlaten en sloten. 

 

Magister Arnoldus Buc cijrurgicus sex jugera terre sita in jurisdictione 

de Empel juxta locum dictum Hosteden ad locum dictum Henxsten inter 

communitatem dictam Bucs Steechsken ex uno et inter hereditatem quondam 

Denkini Willems soen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat locavit (dg: r) Nijcholao filio quondam Johannis Rutghers soen ab 

eodem ad spacium sex annorum festum Martini proxime futurum sine medio 

sequentium possidenda quolibet dictorum sex annorum pro XXII (dg: novis) 

et dimidio novis Gelre gulden vel valorem dandis sibi ab alio Martini et 

pro primo termino a Martini proxime futuro ultra annum promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

super omnia repromisit et quod ipse aggerem ad premissa spectantem situm 

in opposito dictorum sex jugerum terre atque aqueductus et fossata ad 

premissa spectantes dicto spacio pendente #in bona dispositione tenebit# 

quod dicto magistro Arnoldo dampna exinde non eveniant. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 358r 05 do 31-07-1404. 

Herbertus Alarts soen en Gerardus van den Stegen zvw Petrus Willems soen 

beloofden aan Hilla wv Johannes Nerinc 9½ oude schild of de waarde, een 

helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel (zo 22-02-1405) en de andere helft 

met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405). 
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Herbertus Alarts soen et Gerardus van den Stegen filius quondam Petri 

Willems soen promiserunt indivisi super omnia Hille relicte quondam 

Johannis Nerinc IX et dimidium aude scilde vel valorem mediatim Petri ad 

cathedram et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 358r 06 do 31-07-1404. 

Judocus Bruijstens verkocht aan Willelmus zvw Johannes Danen soen een 

b-erfcijns van 25 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit ½ 

morgen land, onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Mertens Camp, 

tussen Henricus Vilt en Engbertus van den Yvenlaer enerzijds en Elizabeth 

wv Willelmus zv Arnoldus Tielkini anderzijds. 

 

Judocus Bruijstens hereditarium censum XXV solidorum monete quem se 

solvendum habere dicebat hereditarie nativitatis Domini ex dimidio jugere 

terre sito (dg: in parrochia et) infra libertatem opidi de Busco ad locum 

dictum Mertens Camp inter hereditatem Henrici Vilt (dg: ex uno et inter) 

#et# hereditatem Engberti van den Yvenlaer ex uno (dg: ut dicebat) #et 

inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Willelmi filii Arnoldi 

Tielkini ex alio# hereditarie vendidit Willelmo filio quondam Johannis 

Danen soen promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358r 07 do 31-07-1404. 

Ghibo Pels gaf uit aan Rijxkinus Gerits soen van Berchen een hofstad en 

tuin, in Hintham, tussen Johannes zvw Johannes Valkenborch enerzijds en 

Thomas zv Zeelkinus Maes soen anderzijds, strekkend tot aan wijlen Thomas 

van Hijntham; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Ghibo Pels domistadium et ortum sitos in Hijntham inter hereditatem 

Johannis !quondam Johannis Valkenborch ex uno et inter hereditatem Thome 

filii Zeelkini Maes soen #ex alio# tendentes retro ad hereditatem quondam 

Thome de Hijntham ut dicebat dedit ad hereditarium censum Rijxkino Gerits 

soen de Berchen ab eodem hereditarie possidendos pro hereditario censu XL 

solidorum monete dando sibi ab alio nativitatis Domini ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Walterus et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 358r 08 do 31-07-1404. 

Henricus van Tefelen zvw Udo droeg over aan Petrus zvw mr Johannes 

Goutsmijt 64 mud haver, Bossche maat, aan hem beloofd door Theodericus 

Ludinc. 

 

Henricus de Tefelen filius quondam Udonis LXIIII modios avene mensure de 

Busco promissos sibi a Theoderico Ludinc prout in litteris legitime 

supportavit Petro filio quondam magistri Johannis Goutsmijt cum litteris 

et jure. Testes datum supra. 

 

1183 f.358v. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 in festo Petri ad vincula: vrijdag 01-08-1404. 

 

BP 1183 f 358v 01 do 31-07-1404. 

Theodericus Tijmmerman van Vucht verkocht aan Henricus van Uden zvw 

Willelmus een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd die Donckers 

Beemt, tussen voornoemde Henricus enerzijds en Aleijdis Reijnkens 

anderzijds. 

 

(dg: Henricus) Theodericus Tijmmerman de Vucht peciam terre sitam in 

parrochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum die Donckers Beemt inter 
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hereditatem Henrici de Uden filii quondam Willelmi ex uno et inter 

hereditatem (dg: Reijn) Aleijdis Reijnkens ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Heijme et Spijrinc datum in profesto Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 358v 02 do 31-07-1404. 

Voornoemde Henricus van Uden zvw Willelmus verkocht aan Aghata dvw Johannes 

Rutten soen een stuk beemd, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Driebroect, tussen erfgoed van de commendator van Vught enerzijds en 

Arnoldus Eefsen soen anderzijds. 

 

Dictus Henricus de Uden filius quondam Willelmi peciam prati sitam in 

parrochia de Vucht sancti Petri in loco dicto Driebroect inter 

hereditatem commendatoris dicti commeldeur de Vucht ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Eefsen soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Aghate filie quondam Johannis Rutten soen (dg: prout in litteris here) 

promittens super omnia warandiam et obligationem (dg: ex p) deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358v 03 do 31-07-1404. 

Arnoldus Jans soen van Crumvoert beloofde aan Arnoldus Vos van Uden wever 

27½ Gentse nobel of de waarde, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

Arnoldus (dg: f) Jans soen de Crumvoert promisit super omnia Arnoldo Vos 

de Uden textori XXVII et dimidium Gentssche nobel vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358v 04 do 31-07-1404. 

Baudewinus gnd Her Roelofs soen van Maren, zijn zoon Rodolphus en Henricus 

zvw Ghisbertus Heijlen soen beloofden aan hr Johannes van Mierde kanunnik 

van Sint-Jan in Den Bosch, tbv hem, hr Jacobus Groij kanunnik van Luik, mr 

Johannes Balijart en Rixkinus van Lille bode van het kapittel van Luik, 42 

oude Franse schilden of de waarde in goud, een helft te betalen met Sint-

Petrus-Stoel (zo 22-02-1405) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

19-04-1405). 

 

Baudewinus (dg: filius) dictus Her Roelofs soen de Maren Rodolphus eius 

filius et Henricus filius quondam Ghisberti Heijlen soen promiserunt 

indivisi super omnia domino Johanni de Mierde canonico sancti Johannis in 

Busco ad opus sui et ad opus domini Jacobi Groij canonici Leodiensis 

magistri Johannis Balijart et Rixkini de Lille missagii capituli 

Leodiensis seu alterius eorum XLII aude scilde Francie vel valorem in 

auro mediatim in cathedra Petri et mediatim pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358v 05 do 31-07-1404. 

Willelmus van den Arennest droeg over aan Theodericus Scout de helft van 40 

Stramprooise gulden, aan Johannes van Dommellen en voornoemde Willelmus 

beloofd door Emondus zv Albertus Buc. 

 

Willelmus van den Arennest medietatem XLa (dg: solidorum) florenorum 

Stramproedsche gulden vocatorum promissorum (dg: sibi) Johanni de 

Dommellen et Willelmo predicto ab Emondo filio Alberti Buc prout in 

litteris legitime supportavit Theoderico Scout cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358v 06 do 31-07-1404. 

Theodericus Scout droeg voer aan Leonius van Erpe zvw Godefridus 40 

Stramprooise gulden, aan Johannes van Dommellen en Willelmus van den 

Arennest beloofd door Emondus zv Albertus Buc, en waarvan voornoemde 
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Theodericus één helft verworven had van voornoemde Willelmus en de andere 

helft van voornoemde Johannes van Dommellen. 

 

Theodericus Scout (dg: q) XLa florenos Stramproedsche gulden vocatos 

promissos Johanni de Dommellen et Willelmo van den Arennest ab Emondo 

filio Alberti Buc prout in litteris et de quibus XLa florenis dictus 

Theodericus unam medietatem erga dictum Willelmum acquisierat prout in 

litteris et reliquam medietatem erga dictum Johannem de Dommellen 

acquisierat ut dicebat legitime supportavit Leonio de Erpe filio quondam 

Godefridi cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358v 07 vr 01-08-1404. 

Petrus en Elizabeth, kvw Henricus Godevarts soen van Uden, en Goeswinus 

Gerijts soen ev Aleijdis dvw voornoemde Henricus verkochten aan Johannes 

Tijmmerman zvw Andreas Tijmmerman een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, welke pacht wijlen Arnoldus Nolleken 

Gheroncs gekocht had van Johannes Marcelijs soen van Eersel, en welke pacht 

tezamen met andere goederen na erfdeling gekomen was aan voornoemde 

Henricus. Lasten van hun kant, van wijlen voornoemde Henricus, wijlen 

voornoemde Arnoldus Nolleken en wijlen zijn vrouw Bela worden afgehandeld. 

 

Petrus Elizabeth liberi quondam Henrici Godevarts soen de Uden cum tutore 

et Goeswinus Gerijts soen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis quam paccionem (dg: 

di) Arnoldus quondam Nolleken Gheroncs erga Johannem Marcelijs soen de 

Eersel emendo acquisierat prout in litteris et que paccio simul cum 

quibusdam aliis bonis dicto Henrico mediante divisione hereditaria prius 

habita inter ipsum et eius coheredes cessit in partem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Johanni Tijmmerman filio quondam Andree 

Tijmmerman #supportaverunt# cum litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum et 

dicti quondam Henrici et dicti quondam Arnoldi Nolleken et quondam Bele 

sue uxoris deponere. Walterus et Rover datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 358v 08 vr 01-08-1404. 

Nijcholaus van Uden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Uden prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 358v 09 vr 01-08-1404. 

Hr Fredericus van Hedel priester van de parochiale kerk van Asperen 

verkocht aan de broers Albertus en Reijnerus, kvw Reijnerus Loden zvw 

Albertus Loden, tbv hen en Weijndelmodis, Beatrix en Henricus, kvw 

voornoemde Reijnerus Loden, een n-erfcijns van 4 pond geld, uit een 

b-erfcijns van 4 pond 17 schelling 6 penning voornoemd geld, die voornoemde 

Reijnerus Loden beloofd9 had aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis en erf van wijlen 

Adam gnd Top, in Den Bosch, over de Visbrug, tussen erfgoed van wijlen 

Willelmus Slike enerzijds en een straatje dat daar loopt anderzijds, welk 

huis en erf reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de wand van 

gebouwen van wijlen Godefridus van Hedechusen, en (2) het recht in die wand 

te mogen bouwen, welke 4 pond wijlen Agnes wv {f.359r} voornoemde Thomas in 

haar testament had vermaakt aan voornoemde hr Fredericus. Voornoemde hr 

Fredericus en met hem hr broeder Phlippus van Oesterhout van de orde van de 

predikheren, Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel en Johannes van 

Os die Plattijnmaker beloofden lasten af te handelen van hun kant en van 

wijlen voornoemde Thomas en Agnes, en hun erfgenamen.  

 

                         
9 Zie ← BP 1178 f 340r 01 di 18-01-1390, uitgifte voor deze cijns. 
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Dominus Fredericus de Hedel curatus parrochialis ecclesie de Asperen 

hereditarium censum quatuor librarum monete de hereditario censu quatuor 

librarum decem et septem solidorum et (dg: quatuor de) sex denariorum 

dicte monete quem Reijnerus Loden filius quondam Alberti Loden promisit 

se daturum et soluturum Thome filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden 

soen hereditarie (dg: nativitatis Domini) nativitatis (dg: Domini) 

#Johannis# de et ex domo et area quondam Ade dicti Top sita in Busco 

ultra pontem piscium inter hereditatem quondam Willelmi Slike ex uno et 

inter (dg: hereditatem) quendam viculum tendentem ibidem ex alio et que 

domus et area tendit a communi vico ibidem retrorsum usque ad parietem 

edificiorum quondam Godefridi de Hedechusen atque ex jure edificandi in 

huiusmodi parietem prout in litteris quas quatuor libras Agnes quondam 

relicta quondam 

 

1183 f.359r. 

 in profesto Petri ad vincula: donderdag 31-07-1404. 

 in festo Petri ad vincula: vrijdag 01-08-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis augusti die prima: vrijdag 01-08-1404. 

 in crastino Petri ad vincula: zaterdag 02-08-1404. 

 

BP 1183 f 359r 01 vr 01-08-1404. 

Thome predicti dicto domino Frederico in suo testamento legaverat ut 

dicebat hereditarie vendidit Alberto et Reijnero fratribus liberis 

quondam Reijneri Loden predicti ad opus eorum et ad opus Weijndelmodis 

Beatricis et Henrici liberorum eiusdem quondam Reijneri Loden supportavit 

cum litteris et jure promittentes et cum eo dominus (dg: Ph) frater 

Phlippus de Oesterhout ordinis predicatorum Matheus Posteel senior filius 

quondam Henrici Posteel et Johannes de Os die Plattijnmaker indivisi 

super habita et habenda !et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dictorum quondam (dg: Ar) Thome et Agnetis 

et heredum et successorum eorundem quorumcumque deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 359r 02 vr 01-08-1404. 

Voornoemde hr Fredericus van Hedel priester van de parochiale kerk van 

Asperen, hr broeder Phlippus van Oesterhout van de orde van de predikheren, 

Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel en Johannes van Os die 

Plattijnmaker executores testamenti van wijlen Agnes wv Thomas zvw 

Willelmus Veren Ghisenraden soen verkochten aan voornoemde broers Albertus 

en Reijnerus, kvw Reijnerus Loden zvw Albertus Loden, tbv hen en 

Weijndelmodis, Beatrix en Henricus, kvw voornoemde Reijnerus Loden, een 

n-erfcijns van 17 schelling 6 penning, uit voornoemde b-erfcijns van 4 pond 

17 schelling 6 penning voornoemd geld. 

 

Dicti dominus Fredericus dominus Philippus Matheus et Johannes de Os 

executores ut dicebant testamenti quondam Agnetis relicte quondam Thome 

filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen decem et septem solidos et 

sex denarios hereditarii census de #dicto# hereditario censu quatuor 

librarum decem et septem solidorum (dg: e) monete ut supra hereditarie 

vendiderunt dictis Alberto et Reijnero ad opus eorum et ad opus ut supra 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 359r 03 vr 01-08-1404. 

Bernardus en Agnes, kvw Fredericus van Ghiessen, en Hubertus Gerits soen ev 

Feijnsa gnd Feijns dvw voornoemde Fredericus verkochten aan Johannes die 

Yoede zv Petrus 6 oude schilden b-erfcijns, in een b-erfcijns van 16 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te betalen met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een stenen huis en 

erf, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Hubertus Steenwech 

enerzijds en erfgoed van wijlen Matheus van der Tijchelrien anderzijds, 

welke cijns van 16 oude schilden Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 
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soen gekocht10 had van voornoemde Johannes Yoede, en welke 6 oude schilden 

b-erfcijns Agnes wv voornoemde Thomas in haar testament had vermaakt aan 

voornoemde Bernardus, Agnes en Feijnsa. 

 

Bernardus (dg: filius) et Agnes liberi quondam Frederici de Ghiessen #cum 

tutore# et Hubertus Gerits soen maritus et tutor Feijnse dicte Feijns sue 

uxoris filie dicti quondam Frederici sex aureos denarios antiquos (dg: a) 

communiter aude scilde vocatos hereditarii census ad ipsos spectantes in 

hereditario censu sedecim aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum boni auri etc seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendos hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini de et ex domo 

lapidea et area sita in Busco ad forum inter hereditatem Huberti 

Steenwech ex uno et inter hereditatem Mathei quondam van der (dg: Tic) 

Tijchelrien ex alio quem censum sedecim aude scilde Thomas filius quondam 

Willelmi Veren Ghisenraden soen erga Johannem die Yoede filium Petri 

emendo acquisierat prout in litteris et quos sex aude scilde hereditarii 

census Agnes relicta dicti quondam Thome prefatis Bernardo Agneti et 

Feijnse in suo testamento legaverat ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni Yoede predicto supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum quondam (dg: 

Agnetis) Thome et Agnetis et quorumcumque suorum heredum et successorum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 359r 04 vr 01-08-1404. 

Hiervan een instrument maken en toevoegen dat ze beloofden “fide prestita” 

en dat de koopsom is betaald. Opgesteld in het huis van wijlen Arnoldus van 

Gheel, in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mt Godefridus van Rode en 

Johannes Berwout. 

 

Et fiet instrumentum super eodem addendo quod promiserunt fide prestita 

et recognoverunt sibi de pretio fore satisfactum. Actum in Busco in domo 

quondam Arnoldi de Gheel anno CCCCmo quarto mensis augusti die prima 

presentibus dictis scabinis magistro Godefrido de Rode et Johanne 

Berwout. 

 

BP 1183 f 359r 05 vr 01-08-1404. 

Voornoemde Johannes koper beloofde aan voornoemde verkopers 84 oude 

schilden of de waarde, te weten evenveel voor een oude schild als de stad 

Den Bosch ten tijde van de betaling voor een oude schild ontvangt en 

betaalt, met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404) te betalen. 

 

Dictus (dg: Johannes) Johannes emptor promisit super omnia dictis 

venditoribus LXXXIIII aude scilde vel valorem ad (dg: Remigii) scilicet 

computando tantum pro uno aude scilt quantum opidum de Busco tempore 

solutionis dicte pecunie percipiet et solvet pro uno aude scilt ad 

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 359r 06 vr 01-08-1404. 

Rodolphus Deijnkens soen van Rossem en Johannes Berwout zv Johannes Berwout 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 42 Franse kronen met Sint-

Martinus aanstaande (di 11-11-1404; 30+30+31+11= 102 dgn) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Rodolphus Deijnkens soen de Rossem et Johannes Berwout filius Johannis 

Berwout promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc 

XLII Vrancrijc cronen ad Martini proxime futurum persolvendos sub pena 

II. Testes datum supra. 

 

                         
10 Zie ← BP 1179 p 418a1 01 ±di 13-05-1393, verkoop van de cijns. 
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BP 1183 f 359r 07 za 02-08-1404. 

Willelmus van Bucstel en zijn zusters Gertrudis en Elizabeth, kvw {hier 

staan: ..} Paepe Jan van Nuwelant zvw Willelmus van Nuwelant, droegen over 

aan hun broer Gerardus het deel, dat aan hen behoort in 8 1/3 morgen of 

bunder land, in Lith, in twee stukken land ter plaatse gnd Robusken, tussen 

welke 2 stukken land een gemene weg loopt van Lith naar Kessel, welke 8 1/3 

morgen of bunder Petrus van Lijt zvw voornoemde Willelmus van Nuwelant in 

eeuwigdurende erfpacht verkregen had van het kapittel van Luik, voor 8 1/3 

regalen aan het kapittel te betalen, en welke 8 1/3 morgen of bunder land 

nu aan hen en hun voornoemde broer Gerardus behoren. 

 

Willelmus de Bucstel Gertrudis et Elizabeth eius sorores liberi quondam 

{hier staan: ..} Paepe Jan de Nuwelant #filii quondam Willelmi de 

Nuwelant# cum tutore totam partem et jus eis quovismodo competens in octo 

jugeribus seu bonnariis cum tercia parte unius jugeris seu bonarii terre 

jacentibus in territorie! ville de Lijt in duabus peciis terre in loco 

Robusken inter quas duas pecias terre est via publica qua itur de Lijt 

apud Kesselen que octo cum tercia parte unius jugeris seu bonnarii terre 

Petrus de Lijt filius #dicti# quondam Willelmi de Nuwelant erga 

vicedecanum et capitulum Leodiensem in emphiteosim perpetuam acquisierat 

scilicet pro et mediantibus octo florenis regalibus et tercia parte unius 

floreni regalis dictis vicedecano et capitulo Leodiensi seu eorum 

procuratori aut clerico muricio et (dg: quas partem et jus) que octo 

jugera seu bonnaria terre cum (dg: d) tercia parte unius bonnarii seu 

jugeris terre (dg: sibi et Gerardo eorum fratri successione de morte 

dicti Petri de Lijt eorum avunculi successione advoluta esse dicebat) 

#nunc ad se (dg: spectare dicebat) et ad Gerardum eorum fratrem spectare 

dicebat# hereditarie supportaverunt jamdico Gerardo eorum fratri 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes Coptiten et Becker datum in 

crastino Petri ad vincula. 

 

1183 f.359v. 

 in profesto Sixti: dinsdag 05-08-1404. 

 in die Sixti: woensdag 06-08-1404. 

 

BP 1183 f 359v 01 di 05-08-1404. 

Theodericus zvw Nijcholaus van Maerheze beloofde aan Egidius zv Egidius gnd 

Lang Gielis 48 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Theodericus (dg: Cole) filius quondam Nijcholai de Maerheze promisit 

super omnia Egidio filio Egidii dicti Lang Gielis XLVIII novos Gelre IX 

boddrager seu X Vlemssche placken pro quolibet computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Spirinc datum in 

profesto Sixti. 

 

BP 1183 f 359v 02 di 05-08-1404. 

Hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel ridder verkocht aan Willelmus van 

den Velde, tbv zijn broer Johannes van den Velde, een n-erfcijns van 20 

oude schilden geld van de keizer of de koning van Frankrijk, of de waarde, 

met Pasen te betalen, gaande uit de molens behorend aan de heerlijkheid van 

Boxtel, alle erfgoederen, renten, cijnzen, pachten, tiendhooi en 

cijnshoenderen van voornoemde hr Willelmus en andere goederen die tot de 

heerlijkheid behoren, reeds belast met cijnzen en pachten. 

 

Dominus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel miles hereditarie 

vendidit Willelmo van den Velde ad opus Johannis van den Velde sui 

fratris hereditarium censum XX aude scilde monete imperatoris vel regis 

Francie boni auri et iusti ponderis seu valorem solvendum hereditarie 

pasche ex molendinis cum suis jure et pertinentiis singulis et universis 
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ad dominium de Bucstel spectantibus atque ex omnibus et singulis 

hereditatibus redditibus censibus paccionibus feno decimali et pullis 

censualibus quibuscumque prefati domini Willelmi atque ex ceteris bonis 

et rebus omnibus et singulis ad dictum dominum spectantibus ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam (dg: et sufficientem facere) 

et aliam obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus exinde de 

jure solvendis et sufficientem facere. Testes Aa et Spijrinc datum in 

profesto beati Sixti. 

 

BP 1183 f 359v 03 di 05-08-1404. 

Johannes nzvw Johannes Noppen schonk aan Godefridus van Loet 

handschoenmaker en zijn vrouw Elizabeth dv eerstgenoemde Johannes Noppen 2 

mud rogge n-erfpacht uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, die 

Leonius Raet beloofd had aan eerstgenoemde Johannes Noppen, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren. 

 

Johannes Noppen filius naturalis quondam Johannis Noppen duos modios 

siliginis hereditarie paccionis de hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco quam Leonius Raet promiserat se daturum et 

soluturum primodicto Johanni Noppen hereditarie purificationis et in 

Busco traditurum prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido de 

L[oe]t cijrothecario cum Elizabeth sua uxore filia primodicti Johannis 

Noppen nomine dotis ad jus opidi de Busco cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Heijme et Becker datum in profesto Sixti. 

 

BP 1183 f 359v 04 di 05-08-1404. 

Voornoemde Godefridus van Loet verklaarde dat eerstgenoemde Johannes aan 

hem een erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, en 150 nieuwe Gelderse 

gulden heeft geschonken, zoals door eerstgenoemde Johannes aan voornoemde 

Godefridus en zijn vrouw Elizabeth beloofd. Voornoemde Godefridus beloofde 

bij de deling van de goederen die eerstgenoemde Johannes en wie dan zijn 

vrouw zal zijn zullen nalaten, een erfpacht van 2 mud rogge en 150 Gelderse 

gulden in te brengen. 

 

Dictus Godefridus de Loet palam recognovit sibi per primodictum Johannem 

fore satisfactum de hereditaria paccione duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco et de centum et quinquaginta novis Gelre gulden quas 

paccionem et pecunie summam primodictus Johannes antedicto Godefrido 

promiserat cum dicta Elizabeth nomine dotis ut dicebat et dictus 

Godefridus promisit #super omnia# dicto Johanni ad opus aliorum heredum 

dicti Johannis quod si ipse Godefridus aut Elizabeth eius uxor aut 

heredes eiusdem Elizabeth ad communem divisionem faciendam de bonis que 

primodictus Johannes et eius protunc uxor in sua morte post se relinquent 

venire voluerit aut voluerint et ipsa bona condividere quod tunc dictus 

Godefridus (dg: ad huiusmodi divisio) aut Elizabeth eius uxor ad 

huiusmodi divisionem importabit aut importabunt hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis et centum et quinquaginta Gelre gulden antequam 

ipse Godefridus et Elizabeth aut heredes eiusdem Elizabeth ad huiusmodi 

divisionem venire poterit aut poterunt et dicta bona condividere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 359v 05 di 05-08-1404. 

Theodericus zv Nijcholaus gnd Coel van Marheze beloofde aan Theodericus 

Goedscalcs 36 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Theodericus filius Nijcholai dicti Coel de Marheze promisit super omnia 

Theoderico Goedscalcs XXXVI Gentsche nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Spijrinc datum supra. 
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BP 1183 f 359v 06 wo 06-08-1404. 

Ghibo Pels en zijn zoon Johannes beloofden aan Robbertus van Neijnsel 14 

Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

-. 

Ghibo Pels et Johannes eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Robberto de Neijnsel XIIII Gentsche nobel vel valorem ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes Walterus et Heijm datum (dg: 

supra) in die Sixti. 

 

BP 1183 f 359v 07 wo 06-08-1404. 

Voornoemde Ghibo Pels en zijn zoon Johannes beloofden aan de secretaris, 

tbv Gerardus van Berze, 96 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 

Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia #michi ad opus# Gerardi 

de Berze XCVI novos Gelre scilicet IX boddrager vel X Vlemsche placken 

pro quolibet gulden computato ad nativitatiis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 359v 08 di 05-08-1404. 

Godefridus zvw Wellinus van Os verklaarde dat Rijcoldus van Lijt en zijn 

vrouw Margareta wv voornoemde Wellinus aan hem 25 nieuwe Gelderse gulden 

hebben betaald, die voornoemde Wellinus in zijn testament had vermaakt aan 

voornoemde Godefridus. 

 

Solvit. 

(dg: Wellens) Godefridus filius quondam Wellini de Os palam recognovit 

sibi per Rijcoldum de Lijt (dg: fore) et Margaretam eius uxorem relictam 

dicti quondam Wellini fore satisfactum de XXV (dg: -III) novis Gelre (dg: 

et una lorica dicta pansier) quos dictus Wellinus (dg: p) in suo 

testamento legaverat (dg: w) Godefrido predicto ut dicebat. Testes Aa et 

Spijrinc datum in profesto Sixti. 

 

BP 1183 f 359v 09 di 05-08-1404. 

Johannes Mol Gerits soen beloofde aan Theodericus Goetscalcs 38½ Gentse 

nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

(dg: Johannes de Hijning et) Johannes Mol Gerits soen promiserunt! 

indivisi super omnia Theoderico Goetscalcs XXXVIII et dimidium Gentsche 

nobel vel valorem ad (dg: Johannis) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Aa et Rover datum (dg: 3a post Petri ad vincula) in 

profesto Sixti. 

 

BP 1183 f 359v 10 di 05-08-1404. 

Jacobus van Engelant zvw Jacobus en Lambertus van Engelant zvw Arnoldus 

beloofden aan Thomas van Mameren 8¾ Gentse nobel of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Jacobus de Engelant filius quondam Jacobi et Lambertus de Engelant filius 

quondam Arnoldi promiserunt indivisi super omnia (dg: m) Thome de Mameren 

VIII Gentsche nobel et tres quartas partes unius (dg: s) Gentsche nobel 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Aa 

et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 359v 11 di 05-08-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 
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Solvit. 

Primus promisit super omnia alium indempnem servare. Testes datum suupra. 

 

1183 f.360r. 

 in profesto Sixti: dinsdag 05-08-1404. 

 in festo Sixti: woensdag 06-08-1404. 

 sexta post pasche: vrijdag 24-04-1405. 

 

BP 1183 f 360r 01 di 05-08-1404. 

Tijelmannus Houts ev Elijzabeth dvw Johannes Sleijninc verkocht aan Sijmon 

Vos de helft van een stuk land, gnd Sleijnins Camp, in Heeswijk, tussen 

Johannes Funsel en wijlen Petrus Ghijbskens soens enerzijds en voornoemde 

Sijmon Vos anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk gnd Donckeren 

Dijc en met het andere eind aan een gemene weg aldaar, zoals dit stuk land 

behoorde aan wijlen voornoemde Johannes Sleijninc, belast met (1) een cijns 

aan de heer van Helmond, (2) een b-erfpacht aan het klooster Porta Celi. 

 

Tijelmannus Houts maritus et tutor legitimus Elijzabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Sleijninc medietatem cuiusdam pecie terre dicte 

Sleijnins Camp site in parrochia de (dg: Hee) Hezewijc inter hereditatem 

Johannis Funsel et (dg: h) quondam Petri Ghijbskens soens ex uno et inter 

hereditatem Sijmonis Vos ex alio tendentis cum uno fine ad aggerem dictum 

Donckeren Dijc et cum reliquo fine ad communem plateam ibidem #(dg: .. 

cum edificiis in dicta pecia terre consistentibus)# prout huiusmodi pecia 

terre ibidem sita est et ad dictum quondam Johannem Sleijninc spectare 

consueverat ut dicebat hereditarie vendidit Sijmoni Vos predicto 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini de Helmont et (dg: censu) hereditaria paccione (dg: quinque 

lopinorum) quam conventus de Porta Celi exinde de jure solvendam habuit 

ut dicebat. Testes Aa et Spijrinc datum in profesto Sixti. 

 

BP 1183 f 360r 02 di 05-08-1404. 

Voornoemde Tijelmannus Houts ev Elijzabeth dvw Johannes Sleijninc (dg: 

verkocht aan voornoemde Sijmon Vos) het deel, dat een hem en zijn vrouw 

behoort, in een huis, tuin en erfgoed, naast Jacobus Funsels enerzijds en 

een zekere gnd Ridders Erve anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde dijk gnd Donckeren Dijc, en met het andere eind aan een gemene 

steeg aldaar bij het huis van de investiet van Heeswijk {niet afgewerkt 

contract}. 

 

Dictus Tijelmannus ut supra #totam partem et omne jus# (dg: terciam 

partem) ad se et ad suam uxorem spectantes in domo et (dg: area) orto cum 

hereditate ad hoc spectante prout sita est cum uno latere 

longitudinaliter prope hereditatem Jacobi Funsels et cum alio latere 

prope hereditatem cuiusdam dicti Ridders Erve et tendit cum uno fine ad 

dictum aggerem Donckeren !vocatum et cum alio fine ad communem stegham 

sitam ibidem prope domum investiti de Hezewijc (dg: ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Sijmoni Vos promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere testes). 

 

BP 1183 f 360r 03 di 05-08-1404. 

De broers Theodericus en Gerardus, kvw Barnijerus Andries soen, beloofden 

aan Jacobus Kesselman 140 nieuwe Gelderse gulden, 37 gemene plakken voor 1 

Gelderse gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

Theodericus et Gerardus fratres liberi quondam Barnijeri Andries soen 

promiserunt indivisi super omnia Jacobo Kesselman centum et quadraginta 

novos Gelrenses gulden scilicet XXXVII gemeijn placken pro quolibet 

Gelrense gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes Aa et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 360r 04 di 05-08-1404. 

Voornoemde broers Theodericus en Gerardus, kvw Barnijerus Andries soen, 

beloofden aan Theodericus Goetscalcs 59 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Dicti fratres promiserunt indivisi super omnia #Theoderico Goetscalcs# 

LIX novos Gelrenses gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 360r 05 wo 06-08-1404. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo droeg over aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus 52 Engelse nobel, aan hem beloofd door Johannes van den 

Weteringen, zijn zuster Aleijdis, Anthonius zv voornoemde Aleijdis, 

Johannes zv Godefridus van den Bogarde alias gnd van den Kerchove, 

Constantinus Rover zv Arnoldus Smeeds, Arnoldus van den Broec nzv hr Sijmon 

van den Broec priester, Arnoldus Rover Moelnere zvw Henricus Moelnere, 

Henricus van Stiphout, Henricus Eelijart en Egidius zvw Rutgherus Gonkens 

soen van Zonne. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle LII Engels nobel promissos sibi a 

Johanne van den Weteringen Aleijde eius sorore Anthonio filio eiusdem 

Aleijdis Johanne filio Godefridi van den Bogarde alias dicto van den 

Kerchove Constantino Rover filio !filio Arnoldi Smeeds Arnoldo van den 

Broec filio naturali domini Sijmonis van den Broec presbitri Arnoldo 

Rover Moelnere filio quondam Henrici Moelnere Henrico de Stiphout Henrico 

Eelijart et Egidio filio quondam Rutgheri Gonkens soen de Zonne prout in 

litteris legitime supportavit Henrico Dicbier filio Godefridi cum 

litteris et jure. Testes Coptiten et Spijrinc datum in festo Sixti. 

 

BP 1183 f 360r 06 vr 24-04-1405. 

Arnoldus Rover Boest droeg over aan Henricus Screijnmaker Jans soen alle 

goederen van Gerlacus zv Wellinus Rovers, die hij heeft en zal verkrijgen, 

aan hem gerechtelijk verkocht door Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont, 

hiervan uitgezonderd (1) een stuk land, gnd Losscharts Hoeve, (2) 2 stukken 

beemd die bij het stuk land horen en eraan gelegen zijn, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd ter Borch, beiderzijds tussen een gemene weg, welk stuk land en 

2 stukken beemd Johannes Yoede eertijds verworven had van voornoemde 

Arnoldus Rover Boest. Hr Theodericus Boest, Arnoldus Rover zvw Johannes 

Snobben, Johannes zvw Hubertus van Ghemert zvw Johannes Zwenelden soen, 

Godefridus van Rode, erfg vw hr Adam van Mierde priester, Walterus van 

Oekel en Arnoldus Hoernken behouden uit de overgedragen goederen hun 

pachten, cijnzen en lijfrenten, volgens inhoud van de brieven, en eenieder 

behoudt zijn recht dat hij in voornoemde goederen had, voordat voornoemde 

Henricus Bac aan die goederen werd gericht, voor zover die goederen 

toereikend zijn. 

 

Duplicetur. 

Arnoldus Rover Boest omnia bona Gerlaci filii Wellini Rovers habita et 

habenda vendita sibi ab Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont 

(dg: prou) per judicem mediante sententia etc prout in litteris excepta! 

tamen de premissis quadam pecia terre dicta Losscharts Hoeve et duabus 

peciis prati eidem pecie terre adiacentibus et ad eandem peciam terre 

spectantibus sitis in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum ter Borch 

inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem quas peciam terre 

et duas pecias prati Johannes Yoede erga predictum Arnoldum Rover Boest 

dudum acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Screijnmaker 

Jans soen {liggend streepje om ruimte op te vullen} cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui !salvis 

domino Theoderico Boest Arnoldo Rover filio quondam Johannis Snobben 
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Johanni filio quondam Huberti de Ghemert filii quondam Johannis Zwenelden 

soen Godefrido de Rode heredibus et successoribus domini quondam Ade de 

Mierde presbitri Waltero de Oekel #et# Arnoldo Hoernken suis paccionibus 

censibus et vitalibus pensionibus quos et quas ipsi (dg: ex) vel alter 

eorum ex premissis solvendos habuit aut habet juxta continentiam 

litterarum inde confectarum salvo eciam cuicumque alteri persone suo jure 

quod sibi in premissis competebat antequam (dg: predicta bona omnia per) 

predictus Henricus Bac (dg: judicialiter fuerant vendita in quantum ipsa 

bona sufficiunt) ad supradicta bona fuerat adiusticiatus in quantum dicta 

bona sufficiunt dolo et fraude exclusis in premissis. Testes Theodericus 

et Goeswinus datum sexta post pasche. 

 

BP 1183 f 360r 07 vr 24-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus Rover Boest droeg over aan Henricus Screijnmaker Jans 

soen alle goederen van Gerlacus zv Wellinus Rovers, zijn voornoemde vader 

Wellinus en Arnoldus Rover zv voornoemde Wellinus, die zij hebben en 

verkrijgen, aan hem gerechtelijk verkocht door Arnoldus Grotart, 

uitgezonderd het voornoemd stuk land en de 2 stukken beemd. Zoals in het 

vorige contract behouden hr Theodericus Boest, Arnoldus Rover zvw Johannes 

Snobben, Johannes zvw Hubertus van Ghemert zvw Johannes Zwenelden soen, 

Godefridus van Rode, erfg vw hr Adam van Mierde priester, Walterus van 

Oekel en Arnoldus Hoernken uit de overgedragen goederen hun pachten, 

cijnzen en lijfrenten, volgens inhoud van de brieven, en behoudt eenieder 

zijn recht dat hij in voornoemde goederen had, voordat voornoemde Johannes 

Yoede aan die goederen werd gericht, voor zover die goederen toereikend 

zijn. 

 

Duplicetur. 

Dictus Arnoldus Rover Boest omnia bona Gerlaci filii Wellini Rovers et 

eiusdem Wellini sui patris atque Arnoldi Rover filii eiusdem Wellini 

habita et habenda vendita sibi ab Arnoldo Grotart juniore per judicem 

prout in litteris exceptis predictis pecia terre et duabus peciis prati 

ut supra hereditarie supportavit Henrico Screijnmaker Jans soen cum 

litteris et jure promittens ut supra salvis per totum ut supra et 

unicuique persone suo jure quod sibi competebat antequam (dg: dictus) 

Johannes Yoede predictus ad premissa fuit adiusticiatus per totum ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 360r 08 vr 24-04-1405. 

De broers Arnoldus Rover en Theodericus, kv Wellinus Rovers, ontlastten 

Arnoldus Rover Boest van alle voornoemde en aanspraken die zij mbt die 

goederen op hem kunnen hebben. 

 

Arnoldus Rover et Theodericus (dg: Rov) fratres liberi Wellini Rovers 

quitabant Arnoldum Rover Boest ab omnibus bonis predictis atque ab 

omnibus impetitionibus quibus mediantibus ipsi dictum Arnoldum Rover 

Boest occacione premissorum impetere possint. Testes datum supra. 

 

1183 f.360v. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1404. 

 

BP 1183 f 360v 01 do 07-08-1404. 

Willelmus Hels en zijn kinderen Willelmus, Nijcholaus, Johannes en Gerardus 

verkochten aan Johannes Pels zv Gerardus Pels 1 morgen land, in een kamp, 

ter plaatse gnd Vliedert, ter plaatse gnd Havercampen, tussen erfgoed gnd 

die Gemeijn Vliedert enerzijds en Goeswinus Moedel van den Donc anderzijds. 

 

Willelmus Hels Willelmus Nijcholaus Johannes et Gerardus eius liberi unum 

juger terre #ad se spectans in quodam campo sito# (dg: situm) in loco 

dicto Vliedert ad locum dictum Havercampen inter hereditatem dictam die 

Gemeijn Vliedert ex uno et inter hereditatem Goeswini Moedel van den Donc 
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ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni Pels filio Gerardi 

Pels promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 360v 02 do 07-08-1404. 

Voornoemde Johannes Pels droeg over aan Willelmus Hels, tbv hem en zijn 

kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigus dvw Nijcholaus 

Scilder, 1 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Roemput, tussen wijlen 

Matheus Becker enerzijds en wijlen Johannes Dircs soen anderzijds, belast 

met een waterlaat. 

 

Dictus Johannes Pels unum juger terre situm in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Roemput inter hereditatem quondam Mathei Becker ex uno et 

inter hereditatem (dg: li) quondam Johannis Dircs soen ex alio ut dicebat 

hereditarie supportavit Willelmo Hels ad opus sui et ad opus liberorum 

suorum ab ipso et quondam Heijlwige sua uxore filia quondam Nijcholai 

Scilder pariter genitorum promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto aqueductu ad ipsum spectante. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 360v 03 do 07-08-1404. 

Theodericus zvw Johannes van der Meer van Wijnterle gaf uit aan Arnoldus 

van den Langacker een stuk beemd, gnd den Breden Beemt, in Winterle, tussen 

Johannes die Bruijn enerzijds en voornoemde Arnoldus van den Langacker 

anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Oerle, met 

Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-

02-1406). 

 

Arnoldus solvit sex grossos. 

Theodericus filius quondam Johannis van der Meer de Wijnterle peciam 

prati (dg: sitam) dictam den Breden Beemt sitam in parrochia de Wijnterle 

inter hereditatem Johannis die Bruijn ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

van den Langacker ex alio tendentem cum uno fine ad (dg: hereditatem) 

communem plateam ut dicebat (dg: prom) dedit ad hereditarium #pactum# 

dicto Arnoldo van den Langacker ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Oerle danda sibi 

ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et supra predictam peciam prati tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obliigationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 360v 04 do 07-08-1404. 

Henricus zvw Johannes van den Meer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus filius quondam Johannis van den Meer prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 360v 05 do 07-08-1404. 

Andreas zvw Johannes Struijf van Berze en Johannes van der Moelen ev Agnes 

dvw voornoemde Johannes Struijf maakten een erfdeling van goederen die aan 

hen behoren. 

Voornoemde Johannes van der Moelen als ev Agnes kreeg (1) een b-erfpacht 

van 1 mud rogge, maat van Beers, met Lichtmis te leveren, aan Ghijssella wv 

voornoemde Johannes Struijs overgedragen door Aleijdis dv Gerardus van den 

Kerchove, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Beers, met Lichtmis 

te leveren, aan wijlen voornoemde Johannes Struijf verkocht door Johannes 

Brentens, (3) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Beers, met Lichtmis 

te leveren, aan wijlen voornoemde Johannes verkocht door Johannes gnd des 

Harden soen, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oerle, met 

Lichtmis te leveren, aan voornoemde Ghijssella dv Gerardus van den Kerchove 
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van Berze verkocht door Henricus zv Walterus Bongards, (5) 6 lopen rogge 

b-erfpacht, maat van Beers, met Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde 

Johannes Struijf verkocht door Rutgerus van der Aa, (6) een b-erfpacht van 

1 lopen raapzaad, maat van Beers, met Lichtmis te leveren, aan wijlen 

voornoemde Johannes Struijf verkocht door Henricus nzv Henricus van der 

Moelen. 

 

Solvit III grossos. 

Andreas filius quondam Johannis Struijf (verbeterd uit: Struijs) de Berze 

et Johannes van der Moelen maritus et tutor legitimus Agnetis sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis Struijf (verbeterd uit: Struijs) palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

(dg: dicti quondam Johannis) nunc ad ipsos spectantibus ut dicebant 

mediante qua divisione hereditaria paccio unius modii siliginis mensure 

de Berze solvenda hereditarie purificationis supportata Ghijsselle 

relicte quondam dicti Johannis Struijs ab Aleijde filia Gerardi van den 

Kerchove atque hereditaria pacccio dimidii modii siliginis dicte mensure 

de Berze solvenda hereditarie purificationis vendita dicto quondam 

Johanni (dg: Str) Struijf a Johanne Brentens item hereditaria paccio 

dimidii modii siliginis dicte mensure de Berze solvenda hereditarie dicto 

solutionis termino vendita dicto quondam Johanni a Johanne dicto des 

Harden soen item hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de 

Oerle solvenda hereditarie termino solutionis predicto vendita dicte 

Ghijsselle filie Gerardi van den Kerchove de Berze ab Henrico filio 

Walteri Bongards atque (dg: here) sex lopina siliginis hereditarie 

paccionis (dg: solvenda hereditarie d) dicte mensure de Berze solvenda 

hereditarie dicto solutionis termino vendita dicto quondam Johanni 

Struijf a Rutgero van der Aa necnon hereditaria paccio unius lopini 

seminis raparum (dg: solvenda here) dicte mensure de Berze solvenda 

hereditarie dicto termino solutionis vendita dicto quondam Johanni 

Struijf ab Henrico filio naturali (dg: q) Henrici van der Moelen ut 

dicebant dicto Johanni van d[er] Moelen tamquam marito et tutori legitimo 

dicte Agnetis sue uxoris cesserunt in partem ut dictus Andreas palam 

recognovit super quibus et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum 

supra. 

 

BP 1183 f 360v 06 do 07-08-1404. 

Voornoemde Andreas zvw Johannes Struijf van Berze kreeg (1) een stuk land 

met een stuk weide gnd een driessche, in Oostelbeers, aan wijlen voornoemde 

Johannes Struijf verkocht door Willelms Ghenen soen van Melcrode, (2) een 

stuk erfgoed, in Oostelbeers, aan Ghijssella wv voornoemde Johannes Struijf 

in pacht uitgegeven door Heijlwigis wv Theodericus van der Moelen ndv 

Johannes van der Moelen en Elizabeth gnd Roentwijfs, (3) de helft van een 

stuk land, in Oostelbeers, in een erfgoed, gnd een geloect, van Willelmus 

van Melcrode, welke helft wijlen voornoemde Johannes Struijf in pacht 

verkregen had van Johannes gnd die Jonge zv Johannes van Westilberze, (4) 

een stuk beemd, ter plaatse gnd den Buedel Beempt in Beirsbroecke, aan 

voornoemde Ghijssells dv Gerardus van den Kerchove verkocht door Margareta 

dv Johannes Moelners van Straten, {f.361r} haar dochter Katherina, haar 

zonen Johannes en Gerardus, Johannes Hennens soen van Kercoerle en Henricus 

zv Henricus van Beerct. 

 

Solvit 3 grossos. 

Et mediante qua divisione pecia terre cum pecia pascue dicte een 

driessche sita in Oestelberze vendita dicto quondam Johanni Struijf a 

Willelmo Ghenen soen de Melcrode atque pecia hereditatis sita in 

Oestelberze predicta data ad pactum Ghijsselle relicte dicti quondam 

Johannis Struijf ab Heijlwige relicta quondam Theoderici van der Moelen 

filia naturali Johannis van der Moelen et Elizabeth dicta Roentwijfs 

insuper medietas pecie terre sita? in dicta parrochia de Oestelberze in 
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quadam (dg: loco) #hereditate# dicta een geloect Willelmi de Melcrode 

quam medietatem dicte !dicte pecie terre dictus quondam Johannes Struijf 

erga Johannem dictum die Jonge filium Johannis de Westilberze ad pactum 

acquisierat atque pecia prati sita in loco dicto den (dg: Bue) Buedel 

Beempt in Beirsbroecke vendita dicte Ghijsselle filie Gerardi van den 

Kerchove (dg: -n) a Margareta filia Johannis Moelners de Straten 

 

1183 f.361r. 

 anno CCCCmo quarto mensis augusti die VII: donderdag 07-08-1404. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1404. 

 

BP 1183 f 361r 01 do 07-08-1404. 

Katherina eius filia Johanne et Gerardo filiis eiusdem Margarete Johanne 

Hennens soen de Kercoerle et Henrico #filio Henrici# van Beerct ut ipsi 

dicebant dicto Andree cesserunt in partem ut Johannes palam recognovit 

super quibus et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361r 02 do 07-08-1404. 

Voornoemde Johannes van der Moelen ev Agnes dvw Johannes Struijf droeg over 

aan voornoemde Andreas zvw Johannes Struijf de helft, die aan eerstgenoemde 

Johannes en zijn vrouw behoort, van een stuk land, in Oostelbeers, tussen 

kv Jordanus der Weerdinnen enerzijds en Andreas zvw Johannes Struijf en 

voornoemde Johannes van der Moelen anderzijds, welk stuk land voornoemde 

Andreas en Johannes in pacht verkregen hadden van Henricus zv Johannes van 

Berze en zijn zuster Heijlwigis. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes van der Moelen maritus ut supra medietatem ad se et 

dictam suam uxorem spectantem pecie terre site in parrochia de 

Oestelberze #inter hereditatem# liberorum Jordani der Weerdinnen ex uno 

et inter hereditatem Andree filii dicti quondam Johannis Struijf et 

Johannis van der Moelen predictorum ex alio quam peciam terre dicti 

Andreas et Johannes erga Henricum filium Johannis de Berze et Heijlwigem 

eius sororem ad pactum acquisierant ut dicebat hereditarie supportavit 

dicto Andree filio quondam Johannis Struijf promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui in dicta medietate existentem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361r 03 do 07-08-1404. 

Voornoemde Johannes van der Moelen ev Agnes dvw Johannes Struijf droeg over 

aan voornoemde Andreas zvw Johannes Struijf (1) de helft, die aan 

eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw behoort, van (1a) een stuk land, in 

Oostelbeers, ter plaatse gnd die Hovelacker, tussen erfgoed van de heren 

van Tongerlo enerzijds en Theodericus Joirdens anderzijds, (1b) een stuk 

land, gnd dat Brekelen, in Oostelbeers, beiderzijds tussen kvw Gerardus 

Scoef, met een eind strekkend aan erfgoed van de investiet van Oostelbeers 

en met het andere eind aan voornoemde kv Gerardus Scoef, (1c) een stuk 

eusel, eveneens gnd die Beirsbeemt, in Oostelbeers, tussen Jacobus van 

Baest en Aleijdis Sprenkels enerzijds en Ludovicus gnd Lode Dirc Loden soen 

anderzijds, (2) ¼ deel, aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw behorend, 

van een stuk beemd gnd die Buedel Beemt, in Oostelbeers, voorzover 

voornoemde Johannes en Andreas zvw Johannes Struijf die beemd, gnd den 

Buedel Beemt, samen met Willelmus van den Borgelen bezitten, belast met 

grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes maritus ut supra medietatem ad se et dictam suam uxorem 

spectantem #hereditatum infrascriptarum scilicet# pecie terre site in 

parrochia de Oestelberze ad locum dictum die Hovelacker inter hereditatem 

dominorum de Tongerlo ex uno et inter Theoderici Joirdens ex alio atque 
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(dg: in) pecie terre dicte dat Brekelen site in dicta parrochia inter 

hereditatem (dg: investiti de Oestelberze ex uno et inter here) liberorum 

quondam Gerardi Scoef ex utroque latere coadiacentem tendentis cum uno 

fine ad hereditatem investiti de Oestelberze et cum reliquo fine ad 

hereditatem dictorum liberorum Gerardi Scoef predicti atque cuiusdam 

pascue dicte een eeusel (dg: site in dicta parrochia de Oestelberze) 

dicte eciam die Beirsbeemt sita! in parrochia de Oestelberze inter 

hereditatem Jacobi de Baest et Aleijdis Sprenkels ex uno et inter 

hereditatem Ludovici dicti Lode Dirc Loden soen ex alio atque quartam 

partem ad dictos Johannem et eius uxorem spectantem cuiusdam prati dicti 

die Buedel Beemt sita in dicta parrochia prout et in quantum dicti 

Johannes atque Andreas filius dicti quondam Johannis Struijf huiusmodi 

pratum den Buedel Beemt vocatum simul cum Willelmo van den Borgelen (dg: 

simul) possident ut (dg: ipsi dicebant) dicebat hereditarie vendidit 

dicto Andree filio quondam Johannis Struijf promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi 

annuatim exinde de jure solvendis ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361r 04 do 07-08-1404. 

Voornoemde Andreas zvw Johannes Struijf verkocht aan voornoemde Johannes 

van der Moelen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Beers, met Lichtmis 

in Oostelbeers te leveren, gaande uit (1) de helft, die aan voornoemde 

Andreas behoort, van voornoemde erfgoederen, (2) ¼ deel van een beemd, gnd 

die Buedel Beemt, voorzover voornoemde Johannes en Andreas die beemd samen 

met Willelmus van den Borgelen bezitten, reeds belast met grondcijnzen. 

 

Solvit. 

Dictus Andreas filius quondam Johannis (dg: Sr) Struijf hereditarie 

vendidit dicto Johanni van der Moelen hereditariam paccionem unius modii 

(dg: sil) siliginis mensure de Berze solvendam hereditarie purificationis 

et in Oestelberze tradendam ex (dg: reliqua) medietate ad dictum Andream 

spectante dictarum hereditatum et ex quarta parte prati die Buedel Beemt 

vocati prout et in quantum dicti Johannes et Andreas huiusmodi pratum 

simul cum Willelmo van den Borgelen possident ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus 

dominorum fundi ex dicta medietate et quarta parte annuatim prius de jure 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361r 05 do 07-08-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 2 jaar, ingaande Lichmis aaanstaande (ma 

02-02-1405), met 32 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en met de pacht van 

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

voornoemde schepenen, Johannes van Mijddegael en Willelmus Moelner. 

 

Et poterit redimere ad spacium duorum annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXXII novis Gelre gulden vel valorem et cum paccione anni redempcionis ut 

in forma. Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis augusti die VII hora 

vesperarum presentibus dictis scabinis Johanne de Mijddegael et Willelmo 

Moelner. 

 

BP 1183 f 361r 06 do 07-08-1404. 

Bartholomeus Wedigen beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 238 nieuwe 

Gelderse gulden, 13 Vlaamse groten, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 

1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) 

te betalen. 

 

Bartholomeus (dg: We) Wedigen promisit super omnia Ghiboni Kesselman 

juniori ducentos et XXXVIII nuwe Gelre gulden scilicet XIII Vleemsch 

groet IX botdrager vel X Vleemsch placken pro quolibet dictorum nuwe 

Gelre gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes Walterus et Spijerinc datum in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 361r 07 do 07-08-1404. 

Johannes zvw Nijcholaus gnd Coel Conderman beloofde aan Johannes van der 

Hoeven zvw Godefridus Delijen soen 144 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

voor 1 nieuwe Gelderse gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

-.  

Johannes filius quondam Nijcholai dicti Coel Conderman (dg: promisit) 

promisit super omnia Johanni van der Hoeven filio quondam Godefridi 

Delijen soen centum et XLIIII nuwe Gelre gulden seu IX botdrager pro 

quolibet nuwen Gelre gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes. 

 

BP 1183 f 361r 08 do 07-08-1404. 

Gerardus Vrieze Graets soen en Egidius Boefken beloofden aan de secretaris 

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

aanstaande (wo 24-06-1405) in Den Bosch te betalen en 1 mud rogge, maat van 

Veghel en 4 vimmen stro met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in  Veghel 

te leveren. 

 

Gerardus Vrieze Graets soen et Egidius Boefken promiserunt indivisi super 

omnia (dg: Arnoldo Heijm) #michi# XIX et dimidium Hollant gulden monete 

comitis Willelmi vel valorem ad Johannis proxime futurum #persolvendos et 

in Busco tradendos# et unum modium siliginis mensure de Vechel et quatuor 

vimas straminum ad purificationis proxime futurum persolvendos et in  

Vechel tradendos. Testes Heijm et Spijerinc datum in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 361r 09 do 07-08-1404. 

Katherina dvw Petrus Ghenen soen van Mijddelrode verkocht aan haar 

natuurlijke dochter Zegewigis een n-erfcijns van 16 pond geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit al haar goederen, {f.361v}. 

 

(dg: Zegh) Katherina filia quondam Petri Ghenen soen de Mijddelrode cum 

tutore hereditarie vendidit Zegewigi sue filie naturali hereditarium 

censum XVI librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de et 

ex omnibus et singulis bonis tam mobilibus quam immobilibus hereditariis 

et paratis dicte venditricis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

ut dicebat promittens cum tutore super 

 

1183 f.361v. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1404. 

 

BP 1183 f 361v 01 do 07-08-1404. 

omnia habita et habenda warandiam (dg: et sufficientem). Testes Heijm et 

Spijerinc datum in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 361v 02 do 07-08-1404. 

Zegewigis beloofde aan haar voornoemde moeder Katherina dat zij voornoemde 

cijns niet zal manen, noch verkopen of vervreemden, zolang voornoemde 

Katherina leeft. 

 

Solvit. 

Dicta (dg: Katherina) #Zegewigis# promisit super omnia habita et habenda 

dicte Katherine sue matri quod ipsa dictum censum non petet nec monebit 

#nec vendet nec alienabit# quamdiu dicta Katherina vixerit in humanis 

presentibus post (dg: renuncationem) #mortem# dicte Katherina in suo 

vigore permansuris. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 361v 03 do 07-08-1404. 

Gerongius van den Bosch zv Johannes van den Bosch beloofde aan Godescalcus 

zv Theodericus Godscalcs soen 23 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaams voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) 

te betalen. 

 

-. 

Gerongius van den Bosch filius Johannis van den Bosch promisit super 

omnia Godescalco #(dg: Sceel Wevers soen)# filio Theoderici Godscalcs 

soen XXIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager (dg: gu) vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvedos. Testes Walterus et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 361v 04 do 07-08-1404. 

Lambertus en Hilla, kv Theodericus van Rode snijder, en Matheus Kijtsart ev 

Elizabeth dv voornoemde Theodericus, verkochten aan Arnoldus van Andel, tbv 

de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, een ledig erfgoed, 61 

voet lang, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, achter het huis en erf van 

voornoemde Theodericus, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van de Doorn, nu 

behorend aan voornoemde kerkfabriek, enerzijds en erfgoed van wijlen 

Johannes van Woesic anderzijds, strekkend vanaf het kerkhof van voornoemde 

kerk tot aan het huis van voornoemde Theodericus. Voornoemde Theodericus 

resp. de eigenaar van voornoemd huis en erf behoudt het recht uit het 

achterhuis van voornoemde Theodericus te gaan over het kerkhof en 

eerstgenoemd erfgoed, weer binnen te gaan en zijn goederen mee te nemen of 

af te voeren. Noch voornoemde Theodericus noch de eigenaar van voornoemd 

huis en erf zal vuiligheid uit voornoemd huis op het kerkhof storten. 

 

Solvit Theodericus. Duplicetur. 

Lambertus (dg: filius) #et Hilla liberi# Theoderici de Rode sartoris (dg: 

et Math) cum tutore et Matheus Kijtsart #maritus et tutor Elizabeth sue 

uxoris filie dicti Theoderici# quandam vacuam hereditatem LXI pedatas in 

longitudine continentem sitam in Busco ad vicum Hijnthamensem retro domum 

et aream dicti Theoderici inter hereditatem quondam Gerardi de Spina nunc 

ad fabricam ecclesie Johannis ewangeliste in Busco spectantem ex uno et 

inter hereditatem (dg: Willelmi) quondam (dg: Will) Johannis de Woesic ex 

alio (dg: s) tendentem a cijmiterio ecclesie predicte ad domum dicti 

Theoderici ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo de Andel ad opus 

fabrice ecclesie predicte promittentes cum tutore super omnia habita et 

habenda warandiam et obligationem deponere salvo tamen dicto Theoderico 

et possessori pro tempore dicte domus et aree pleno jure (dg: habendi 

extra) exeundi ex posteriori !dicti Theoderici per cijmiterium et 

hereditatem primodictam et intrandi et suas bona et res importandi et 

exportandi hoc adiuncto quod nec dictus Theodericus nec possessor pro 

tempore dicte domus et aree dimittet vel adducet aliquas immunditias ex 

domo predicta supra cijmiterium predictum. Testes (dg: datum supra) 

Walterus et Spijerinc datum in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 361v 05 do 07-08-1404. 

Henricus Gleijns en zijn kinderen Philippus en Katherina droegen over aan 

Laurencius zvw Ghibo Lauwen soen, tbv zijn zuster Bela dvw voornoemde 

Ghibo, voor de duur van haar leven en niet langer, ¾ deel van een huis en 

erf in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van Albertus ketelaar 

enerzijds en erfgoed van Johannes baardscheerder anderzijds, achterwaarts 

strekkend tot aan erfgoed van Hubertus van Orthen en zijn vrouw Elizabeth 

dv Theodericus Scout. 

 

Henricus Gleijns Philippus et Katherina eius liberi cum tutore tres 

quartas partes domus et aree site in Busco (dg: inter hereditatem Alberti 

cacab) ad forum inter hereditatem (dg: dom) Alberti cacabarii ex uno et 

inter hereditatem Johannis barbitonsoris #ex alio# tendentes retrorsum ad 
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hereditatem (dg: Henrici de Hees) Huberti de Orthen et Elizabeth sue 

uxoris filie Theoderici #Scout# (dg: de Os ut et) #cum# attinentiis 

dictarum trium quartarum partium ut dicebant (dg: hereditarie 

vendiderunt) #legitime supportaverunt# Laurencio filio quondam Ghibonis 

Lauwen soen (dg: promittentes i) ad opus Bele sue sororis filie dicti 

quondam Ghibonis #ab ipsa Bela ad eius vitam et non ultra possidendas# 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem ex parte eorum deponere tali annexa coonditione quod 

dicta Bela predictas tres quarta! partes possidebit ad eius vitam tantum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361v 06 do 07-08-1404. 

Arnoldus die Meijer, zijn dochter Margareta en Johannes Coninc schrijnmaker 

verkocht aan Lambertus van Luijssel zvw Everardus 1/3 deel van een stukje 

land, in Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Mijdacker, tussen 

Engbertus Elijaes soen enerzijds en Johannes die Meijer anderzijds, met 

beide einden strekkend aan een gemene weg. 

 

Solvit. 

(dg: Johannes die Meijer) Arnoldus die Meijer Margareta eius #filia# (dg: 

soror) cum tutore et Johannes Coninc scriniparus terciam partem particule 

(dg: -am) terre sitam in parrochia de Haren ad locum (dg: dictum 

Mijdacker) dictum Beilver in loco dicto (dg: Beilver inter) Mijdacker 

inter hereditatem Engberti (dg: Eelb) Elijaes soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis die Meijer ex alio (dg: m) tendentis cum utroque 

fine ad communem viam ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto de 

Luijssel filio quondam Everardi promittentes cum tutore indivisi super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361v 07 do 07-08-1404. 

Jacobus zv Reijnerus Kul beloofde aan Mechtildis wv Andreas van Oudrigem 6 

nobel, 42½ Vlaamse plak voor 1 nobel gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen. 

 

Jacobus filius Reijneri Kul promisit super omnia Mechtildi relicte 

quondam Andree de Oudrigem sex nobel scilicet XLII et dimidio Vlemsche 

placken pro quolibet nobel computatis ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361v 08 do 07-08-1404. 

Petrus Vuchts zvw Petrus van Sint-Odemarus, zijn zoon Petrus en Rodolphus 

van den Zande beloofden aan Denkinus Scuerman 120 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamse voor 1 gulden gerekend met Kerstmis aanstaande 

te betalen. 

 

Petrus Vuchts filius quondam Petri de Sancto Odemaro Petrus eius filius 

et Rodolphus (dg: eius) van den Zande promiserunt indivisi super omnia 

Denkino Scuerman centum et XX novos Gelre gulden scilicet IX boddrager 

vel XIII aude Vlemsche pro quolibet gulden computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 361v 09 do 07-08-1404. 

De twee eersten beloofden een helft te betalen, zó dat voornoemde Rodolphus 

daarvan geen schade ondervindt. 

 

Solvit. 

Primi duo promiserunt super omnia #habita et habenda# unam medietatem 

taliter solvere quod dicto Rodolpho dampna exinde non eveniant. Testes 

datum supra. 
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1183 f.362r. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1404. 

 sexta post Sixti: vrijdag 08-08-1404. 

 

BP 1183 f 362r 01 do 07-08-1404. 

Destijds had Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer verkocht11 aan Willelmus 

Scilder, tbv hem, Katherina ndv voornoemde Willelmus, door hem verwekt bij 

Yda van Scoijteldonc, en tbv voornoemde Yda, een b-erfcijns12 van 6 pond 

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

gaande uit 4 kamers met ondergronden en aangelegen hofstad, in Den Bosch, 

naast de brug gnd Han Koen Brugge, tussen het gemene water aldaar enerzijds 

en erfgoed van Petrus van Meghen anderzijds. Johannes Groet van Herlaer ev 

Hilla wettige dvw hr Adam van Mierde priester beloofde thans aan Gerardus 

zv voornoemde Willelmus, dat noch hij, noch voornoemde Hilla, noch 

erfgenamen van voornoemde Hilla, mbv brieven en beloften aan wijlen 

voornoemde hr Adam gegeven en gedaan door wijlen Johannes Basijn, recht zal 

halen op voornoemde 4 kamers en hofstad, waardoor het recht op betaling van 

voornoemde cijns gehinderd zou kunnen worden. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Basijn filius quondam Rodolphi de 

Duer hereditarie vendidisset (dg: Gr) Willelmo Scilder ad opus sui et ad 

opus Katherine naturalis eiusdem Willelmi ab ipso Willelmo et Yda de 

Scoijteldonc pariter geniti et ad opus eiusdem Yde hereditarium censum 

sex librarum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex quatuor cameris cum earum fundis et domistadio ipsis 

adiacente sitis in Busco juxta pontem dictum Han Koen Brugge inter 

communem aquam ibidem ex uno et inter hereditatem Petri de Meghen ex alio 

prout in litteris constititus igitur Johannes Groet de Herlaer maritus et 

tutor legitimus Hille sue uxoris filie (dg: d) legitime domini quondam 

Ade de Mierde presbitri promisit super omnia #{in linker marge:} Gerardo 

filio dicti Willelmi# quod #nec# ipse #nec (dg: heredes) !nec dicta Hilla 

nec heredes eiusdem Hille mediantibus quibuscumque litteris aut 

promissionibus datis et promissis dicto quondam domino Ade a Johanne 

quondam Basijn ut dicebat numquam jus petent (dg: mo) aut assequentur ad 

et supra quatuor cameras et domistadium predictas per quod jus solutionis 

dicti census impediri vel annullari possit (dg: quo) vel differi in 

futurum. 

 

BP 1183 f 362r 02 do 07-08-1404. 

(dg: Voornoemde Johannes die Groet beloofde aan Petrus van Hijnen). 

 

(dg: Dictus Johannes die Groet promisit super ut supra promisit super 

omnia Petro de Hijnen). 

 

BP 1183 f 362r 03 do 07-08-1404. 

Petrus die Custer van Nijsterle, Johannes Focke, Tielmannus van Campen en 

Egidius die Zecker zv Egidius Zecker beloofden aan Gerardus Scilder (1) 17½ 

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

aanstaande (wo 24-06-1405), (2) 17½ Hollandse gulden voornoemde geld of de 

waarde, met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Petrus die Custer de Nijsterle Johannes Focke (dg: Tij) Tielmannus de 

Campen et Egidius die Zecker filius Egidii Zecker promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo Scilder XVII et dimidium Hollant gulden monete 

comitis Willelmi vel valorem ad Johannis proxime futurum et XVII et 

dimidium Hollant gulden dicte monete vel valorem a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Walterus et Spijerinc 

                         
11 Zie ← BP 1179 p 427r 02 ma 16-12-1392, verkoop van de cijns. 
12 Zie → BP 1183 f 364r 04 do 14-08-1404, Willelmus Scilder droeg de helft van de cijns over 
aan Johannes Groet van Herlaer. 
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datum (dg: quinta) in crastino Sixti. 

 

BP 1183 f 362r 04 do 07-08-1404. 

Petrus van Hijnen beloofde voornoemde vier schadeloos te houden. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit I boddrager. 

Petrus de Hijnen promisit super omnia dictos quatuor indempnes servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 362r 05 do 07-08-1404. 

Hr Ghisbertus Bathen soen droeg over aan Theodericus van den Hoevel 

leerbewerker zvw Cristianus 356 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus, 

aan Gerardus zvw Johannes zvw Johannes Bathen soen, tbv voornoemde hr 

Ghisbertus, beloofd door Hermannus Loden en Johannes Molle zvw Gerardus. 

 

Dominus Ghisbertus Bathen soen (dg: filius) trecentos et LVI Hollant 

gulden monete comitis Willelmi promissos Gerardo (dg: suo f) filio 

quondam Johannis filii quondam Johannis Bathen soen ad opus dicti domini 

Ghisberti (dg: proi) ab Hermanno Loden et Johanne Molle filio quondam 

Gerardi prout in litteris legitime supportavit Theoderico van den Hoevel 

(dg: seniori) frunitori filio quondam Cristiani cum litteris et jure. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 362r 06 do 07-08-1404. 

Willelmus Duijcke de Nijemansvrient verkocht aan de secretaris, tbv 

Laurencius zv Hugo van Wijc, een n-erfpacht van 24 mud rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404), gaande uit een hoeve van voornoemde verkoper, 

in Venloen, tussen Theodericus van Haestrecht enerzijds en Walterus 

Engberts soen anderzijds. De brief overhandigen aan de verkoper. 

 

-. 

Willelmus Duijcke de Nijemansvrient hereditarie vendidit michi ad opus 

Laurencii filio! Hugonis de Wijc hereditariam paccionem XXIIII modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et 

pro primo termino nativitatis Domini proxime futuro et in Busco tradendam 

ex quodam manso dicti venditoris sito in parrochia de Venloen inter 

hereditatem Theoderici de Haestrecht ex uno et inter hereditatet (dg: 

Engberti die) Walteri Engberts soen ex alio atque ex attinentiis dicti 

mansi singulis et universis promittens super habita et habenda warandiam. 

Testes datum supra. Tradetur dicto venditori. 

 

BP 1183 f 362r 07 do 07-08-1404. 

Andreas Hoppenbrouwer beloofde aan Johannes Hessel van Boert 66 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Andreas Hoppenbrouwer promisit super omnia Johanni Hessel de Boert LXVI 

novos Gelre gulden scilicet novem boddrager pro quolibet gulden computato 

ad eius monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 362r 08 do 07-08-1404. 

Judocus Bruijstens droeg over aan Willelmus Moelner zvw Rodolphus Delft een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, die 

voornoemde Judocus verworven had van Beatrix wv Lambertus Keelbreker en 

Lambertus en Elizabeth, kv voornoemde Beatrix en wijlen Lambertus. 

 

Judocus Bruijstens hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini quam paccionem dictus 

Judocus erga Beatricem relictam quondam Lamberti Keelbreker Lambertum et 

Elizabeth liberos dictorum Beatricis et quondam Lamberti acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo Moelner filio quondam 
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Rodolphi Delft cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 362r 09 do 07-08-1404. 

Voornoemde Judocus Bruijstens beloofde aan voornoemde Willelmus Moelner zvw 

Rodolphus Delft 171 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

Dictus Judocus promisit super omnia dicto Willelmo centum et LXXI novos 

Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 362r 10 vr 08-08-1404. 

Gerardus Scilder zv Willelmus Scilder beloofde aan Petrus zvw Petrus van 

Hijnen, dat noch voornoemde Willelmus Scilder, noch zijn zoon Gerardus noch 

de erfgenamen van voornoemde Willelmus Scilder een cijns zullen manen op 

een huis13 en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Rodolphus van Gravia enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Tielkini 

anderzijds. 

 

Gerardus Scilder filius Willelmi Scilder promisit super omnia Petro filio 

quondam Petri de Hijnen quod nec ipse Willelmus Scilder nec Gerardus eius 

filius predicti nec heredes ipsius Willelmi Scilder umquam petent aut 

monebunt aliquem censum ad et supra domum et aream sitam in Busco ad 

vicum dictum Huls inter hereditatem Rodolphi de Gravia ex uno et inter 

hereditatem quondam Arnoldi Tielkini !ut ipse dicebat. Testes Becker et 

Spijerinc datum sexta post Sixti. 

 

1183 f.362v. 

 sexta post Sixti: vrijdag 08-08-1404. 

 in vigilia Laurencii: zaterdag 09-08-1404. 

 dominica post Petri ad vincula: zondag 03-08-1404. 

 

BP 1183 f 362v 01 vr 08-08-1404. 

Arnoldus zvw Johannes van Zijdewijnden szvw Arnoldus van der Poerten droeg 

over aan Ghisbertus Wonder een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, die wijlen voornoemde 

Johannes van Zijdewijnden gekocht had van Hermannus van Venle zvw een 

zekere Hammeroes, en welke cijns aan voornoemde Arnoldus gekomen was na 

erfdeling. 

 

Arnoldus filius quondam Johannis de Zijdewijnden generi quondam Arnoldi 

van der Poerten hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini quem censum dictus 

quondam Johannes de Zijdewijnden erga Hermannum de Venle (dg: filium) 

filium quondam dicti Hammeroes emendo acquisierat prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit) quem censum dictus Arnoldus sibi mediante 

divisione hereditaria prius habita inter ipsum et eius in hoc coheredes 

in partem cessisse et nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: ven) 

supportavit Ghisberto Wonder cum litteris et jure promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum et dicti quondam Johannis de Zijdewijnden et quorumcumque heredum 

eiusdem quondam Johannis deponere. Testes Spijrinc et Becker datum sexta 

post Sixti. 

 

BP 1183 f 362v 02 vr 08-08-1404. 

Voornoemde Arnoldus zvw Johannes van Zijdewijnden szvw Arnoldus van der 

                         
13 Zie ← BP 1183 f 093v 06 vr 23-02-1403, Johannes van Hijnen zvw Petrus van Hijnen had het 
huis overgedragen aan aan zijn broer Petrus zvw voornoemde Petrus van Hijnen. 
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Poerten droeg over aan voornoemde Ghisbertus Wonder een b-erfcijns van 40 

schelling geld, te betalen met Sint-Michael-Aartsengel, aan wijlen 

voornoemde Johannes van Zidewinden szvw Arnoldus van der Poerten verkocht 

door Hermannus van Venle zvw een zekere {hier staan: ..} Hanneraij, en 

welke cijns aan hem gekomen was na erfdeling. 

 

Dictus Arnoldus ut supra hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Mijchaelis archangeli venditum dicto quondam 

Johanni de Zidewinden genero quondam Arnoldi van der Poerten ab Hermanno 

de Venle filio quondam dicti {hier staan: ..} Hanneraij prout in litteris 

quem censum sibi in partem cessisse etc (dg: promittens) hereditarie 

supportavit dicto Ghisberto cum litteris et jure promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 362v 03 vr 08-08-1404. 

Goeswinus Moedel van der Donc, Jacobus van Gunterslaer en Johannes Mol zvw 

Gerardus beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 82 oude schilden met 

Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404) te betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: Metta filia Alberti dicti Abe Mutsart) Goeswinus Moedel van der Donc 

Jacobus de Gunterslaer et Johannes Mol filius quondam Gerardi !Andree de 

Drodis ad opus etc LXXXII aude scilde ad Martini proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes Rover et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 362v 04 vr 08-08-1404. 

De eerste beloofde de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Scribatur. 

Primus promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 362v 05 vr 08-08-1404. 

Johannes zvw Gerardus van Amstel machtigde Theodericus van den Vesten van 

Bakel zijn renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen, en zijn goederen 

te beheren. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Gerardi de Amstel dedit et contulit Theoderico 

van den Vesten (dg: v) de Bakel potestatem monendi et via juris 

assequendi suos redditus census et pacciones #(dg: i ut)# et credita 

quecumque que sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et 

quecumque bona sua regendi usque ad revocationem. Testes Walterus et 

Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 362v 06 vr 08-08-1404. 

Johannes van Vladeracken droeg over aan Volcwigis dvw Elijas van Rode een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan hem verkocht 

door Johannes Buekentop zvw Henricus Buekentop. 

 

Johannes de Vladeracken hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 
!solvendum hereditarie nativitatis Domini (dg: de) venditum sibi (dg: J) 

a Johanne Buekentop filio quondam Henrici Buekentop prout in litteris 

hereditarie supportavit Volcwigi filie quondam Elije de Rode cum litteris 

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

deponere. Testes Coptiten et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 362v 07 vr 08-08-1404. 

Voornoemde Johannes van Vladeracken droeg over aan voornoemde Volcwigis dvw 

Elijas van Rode een b-erfcijns van 50 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, aan hem verkocht door Johannes Buekentop zvw Henricus Buekentop. 
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Item dictus Johannes hereditarium censum L solidorum monete solvendum 

hereditarie Joihannis venditum sibi a Johanne Buekentop filio quondam 

Henrici Buekentop prout in litteris hereditarie supportavit dicte 

Volcwigi cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 362v 08 za 09-08-1404. 

Johannes van Broegel zvw Johannes metten Boerde droeg over aan zijn zwager 

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

Lichtmis in Den Bosch te leveren, aan hem verkocht door Johannes Maes soen 

zvw Thomas zvw Johannes Maes soens soen. 

 

Solvit 3 grossos. 

Johannes de Broegel filius quondam Johannis metten Boerde hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam venditam sibi a Johanne Maes soen 

filio quondam Thome filii quondam Johannis Maes soens soen prout in 

litteris hereditarie supportavit Henrico (dg:Z) de Zoemeren suo sororio 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Heijm et Spijerinc datum in vigilia 

Laurencii. 

 

BP 1183 f 362v 09 za 09-08-1404. 

Willelmus van Broegel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Broegel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 362v 10 zo 03-08-1404. 

Florencius van Kiefhoet beloofde aan Theodericus van Haestrecht heer van 

Venloen uiterlijk met Sint-Laurencius aanstaande (zo 10-08-1404) een 

schepenbrief van Den Bosch te overhandigen, waarin hr Paulus van Haestrecht 

eertijds heer van Venloen verkocht aan Zegerus Florijs soen van Kijefhoet 

een b-erfcijns van 100 Hollandse gulden en dat hij voornoemde Theodericus 

schadeloos zal houden van alle achterstallige termijnen. 

 

Florencius de Kiefhoet promisit super omnia Theoderico de Haestrecht 

domino de Venloen quod ipse Florencius tradet dabit et deliberabit dicto 

Theoderico #infra hinc et festum Laurencii proxime futurum# quandam 

litteram (dg: scab) scabinalem Buscensem in qua dominus Paulus de 

Haestrecht dominus olim de Venloen (dg: p) vendiderat et promiserat 

Zegero Florijs soen #de Kijefhoet# hereditarium censum centum Hollant 

gulden et quod ipse Florencius supradictum Theodericum ab omnibus 

arrestadiis #de dicto censu# a quocumque tempore restantibus (dg: de) 

usque in diem presentem quitabit et indempnem servabit. (dg: testes) 

Testes Spijrinc et Becker datum dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1183 f 362v 11 zo 03-08-1404. 

Voornoemde Theodericus van Haestrecht heer van Venloen beloofde over te 

dragen aan voornoemde Florencius van Kiefhoet 6 bunder moer, gelegen onder 

de heerlijkheid van Venloen, te weten de 6 bunder die voornoemde Florencius 

en met hem Willelmus Duijck hebben aangewezen. 

 

Dictus Theodericus promisit #super omnia# se daturum et supportaturum 

dicto Florencio sex bonaria terre dicte moer sita infra dominium de 

Venloen scilicet talia sex bonaria qualia dictus Florencius et Willelmus 

Duijck cum eo signaverant infra dictum dominium de Venloen ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.363r. 

 in crastino Laurencii: maandag 11-08-1404. 

 tercia post Laurencii: dinsdag 12-08-1404. 
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 tercia post Bartholomei: dinsdag 26-08-1404. 

 

BP 1183 f 363r 01 ma 11-08-1404. 

Gerlacus Wellens en Willelmus van Haren beloofden aan Franco Horrij 20 

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

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

 

Gerlacus Wellens et Willelmus de Haren promiserunt indivisi super omnia 

Franconi Horrij (dg: XL) #XX# nu Gelre gulden IX boddrager seu X Vlems 

placken pro quolibet !ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

Heijme et Spijrinc datum in crastino Laurencii. 

 

BP 1183 f 363r 02 ma 11-08-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddrager. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 363r 03 di 12-08-1404. 

Agnes dv Henricus van Goderheijle verwer wv Jacobus Stevens soen droeg over 

aan de secretaris, tbv Agnes svw voornoemde Jacobus en Henricus die 

Scoenmaker van Bucstel als ev Heijlwigis svw voornoemde Jacobus, haar 

vruchtgebruik in de helft van een huis, erf en tuin van wijlen Gerardus van 

Eijcke, in Den Bosch, aan de Peperstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus van 

den Hasselt enerzijds en erfgoed van Henricus Rovers bakker anderzijds, 

strekkend vanaf de Peperstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen 

Johannes Carnauwe, en in de helft van de muren en ander toebehoren van 

voornoemd huis, erf en tuin, welk huis, erf en tuin met de muren en 

toebehoren wijlen voornoemde Jacobus Stevens soen verworven had van 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini, te weten het vruchtgebruik in de helft die 

aan voornoemde Agnes en Henricus als ev Heijlwigis gekomen was na 

overlijden van voornoemde Jacobus. 

 

Agnes (dg: relicta) filia Henrici de Goderheijle tinctoris relicta 

quondam Jacobi Stevens soen cum tutore usufructum sibi competentem in 

medietate (dg: qui) domus aree et orti (dg: sitorum in Busco) quondam 

Gerardi de Eijcke sitorum in Busco ad vicum dictum Peperstraet inter 

hereditatem Nijcholai van den Hasselt ex uno et inter hereditatem Henrici 

Rovers pistoris ex alio tendentium a dicto vico retrorsum ad hereditatem 

quondam Johannis Carnauwe atque in medietate (dg: me muri) murorum et 

aliarum attinentiarum domus aree et orti predictorum quos domum aream et 

ortum cum suis muris et attinentiis predictis (dg: dictus) dictus quondam 

Jacobus Stevens soen erga Jordanum filium Arnoldi Tielkini acquisierat 

prout in litteris scilicet (dg: in illa) usufructum illius medietatis 

(dg: que h Agneti) premissorum que medietas Agneti sorori dicti quondam 

Jacobi et Henrico #die Scoenmaker# de Bucstel tamquam marito et tutori 

legitimo Heijlwigis sue uxoris sororis (dg: eiusdem quo) dicti quondam 

Jacobi de morte eiusdem successione est advoluta ut dicebat legitime 

supportavit michi ad opus jamdictorum Agnetis et Henrici tamquam mariti 

et tutoris (dg: la) legitimi dicte Heijlwigis sue uxoris promittens cum 

tutore super omnia ratam servare. Testes Dicbier et Aa datum tercia post 

Laurencii. 

 

BP 1183 f 363r 04 di 26-08-1404. 

Agnes svw Jacobus Stevens en Henricus die Scoenmaker van Bucstel ev 

Heijlwigis svw voornoemde Jacobus droegen over aan Johannes Steijmpel zvw 

Jacobus Aven soen de helft, die aan hen gekomen was na overlijden van 

voornoemde Jacobus, in een huis en erf van wijlen Gerardus van Eijcke, in 

Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Egidius gnd 

Langgielijs, nu Henricus Rovers bakker, enerzijds en erfgoed van wijlen 

Walterus van Herpen, nu Nijcholaus uter Hasselt en zijn kinderen, 
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anderzijds, lijnrecht strekkend vanaf de Peperstraat tot aan erfgoed van 

wijlen Petrus Carnauwe, welk huis en erf wijlen voornoemde Jacobus Stevens 

soen verworven had van Jordanus zvw Arnoldus Tielkini. Voornoemde verkopers 

deden tbv voornoemde Johannes Steijmpel afstand van de andere helft van het 

voornoemde en van het recht dat ze daarin hebben of zullen verkrijgen na 

overlijden van Agnes wv voornoemde Jacobus Stevens soen. En ze beloofden 

dat noch zij noch hun erfgenamen recht op voornoemd huis en erf zullen doen 

gelden mbv een schepenbrief van Den Bosch, waarin wijlen voornoemde Jacobus 

Stevens soen verkocht had aan Stephanus zv voornoemde Henricus die 

Scoenmaker een b-erfcijns van 60 oude schilden geld van de keizer of van de 

koning van Frankrijk. Stephanus zv voornoemde Henricus die Scoenmaker deed 

tbv de koper afstand van het voornoemde en beloofde dat noch hij noch zijn 

erfgenamen mbv de brieven mbt de cijns van 60 oude schilden of andere 

brieven en beloften aan hem gegeven of gedaan door voornoemde Jacobus 

Stevens recht op voornoemd huis en erf zullen doen gelden. 

 

{In linker marge een verticale haal tot en met BP 1183 f 363r 08} 

Agnes soror quondam Jacobi Stevens cum tutore et Henricus #die 

Scoenmaker# de Bucstel maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

sororis dicti quondam Jacobi medietatem eis de morte dicti quondam Jacobi 

successione advolutam in domo et area quondam Gerardi de Eijcke sita in 

Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem quondam Egidii dicti 

Langgielijs (dg: ?ex) nunc ad Henricum Rovers pistorem spectantem ex uno 

et inter hereditatem quondam (dg: M) Walteri de Herpen nunc ad Nijcholaum 

uter Hasselt #et eius liberos# spectantem ex alio simul cum omnibus et 

singulis juribus et attinentiis domus et aree predicte tendentis 

linealiter a dicto vico Peperstraet usque ad hereditatem quondam Petri 

Carnauwe quam domum et aream cum suis juribus et attinentiis predictis 

dictus quondam Jacobus Stevens soen erga Jordanum filium quondam Arnoldi 

Tielkini acquisierat prout in litteris hereditarie (dg: vendiderunt) 

#supportaverunt# Johanni Steijmpel filio quondam Jacobi Aven soen cum 

litteris et aliis et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere (dg: quo facto 

Stephanus filius Henrici Scoenmaker) insuper dicti (dg: Agnes) 

#venditores# cum tutore (dg: et Henricus) super reliqua medietate 

premissorum #et super jure eis in premissis competente et post decessum 

Agnetis relicte dicti quondam Jacobi Stevens soen competituro# ad opus 

dicti (dg: quondam) Johannis Steijmpel hereditarie renunciaverunt (dg: 

promittentes insuper s..) promittentes #cum tutore# indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et quod nec ipsi nec eorum heredes jus 

petent aut prosequentur ad et supra predictam (dg: Agnes filia Henrici de 

Godeheij) domum et aream cum suis juribus et attinentiis mediantibus 

litteris scabinorum in Busco in quibus dictus quondam Jacobus Stevens 

soen vendiderat (dg: dicto J) Stephano filio dicti Henrici die Scoenmaker 

hereditarium censum LX aude scilde monete imperatoris vel monete regis 

Francie nec (dg: mediante quacumque littera et prou) alias quovismodo 

(dg: jus petent aut prosequentur ad et supra domum et aream predictam) 

insuper Stephanus filius dicti Henrici die Scoenmaker super premissis et 

jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui (dg: et) 

et suorum heredum deponere et quod nec ipse nec (dg: dictu) eius heredes 

mediantibus dictis litteris mentionem de dicto censu LX aude scilde 

facientibus nec mediantibus quibuscumque litteris et promissionibus sibi 

(dg: factis et p) datis aut factis (dg: jus pe) a Jacobo Stevens predicto 

jus petent aut prosequentur ad et supra domum et aream predictam cum suis 

attinentiis. Testes Aa et Rover datum tercia post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 363r 05 di 26-08-1404. 

Stephanus zv14 voornoemde Henricus van Bucstel verwerkte zijn recht tot 

                         
14 De zoon van een van der verkopers verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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vernaderen. 

 

Stephanus filius dicti Henrici de Bucstel prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 363r 06 di 26-08-1404. 

Agnes dv Henricus van Goederheijle wv Jacobus Stevens soen verkocht aan 

voornoemde Johannes Steijmpel de helft die aan haar volgens erfrecht 

behoort in voornoemd huis en erf. Voornoemde Agnes zal voornoemde cijns van 

60 oude schilden niet manen. Maar voornoemde Agnes en haar kinderen 

behouden hun recht in een b-erfcijns van 8 pond geld, die zij uit voornoemd 

huis en erf beuren volgens hun brief. 

 

(dg: dictus) Agnes (dg: re) filia (dg: quondam) Henrici de Goederheijle 

(dg: cum tutore) relicta quondam Jacobi Stevens soen cum tutore 

medietatem ad se jure hereditario spectantem in domo et area (dg: -m) cum 

suis attinentiis premissis ut supra hereditarie (dg: sup) vendidit dicto 

Johanni Steijmpel cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et dicti quondam Jacobi Stevens soen in dicta integra domo et area 

cum suis attinentiis (dg: ex) et juribus existentes deponere et quod ipsa 

dictum censum LX aude scilde non petet monebit nec assequetur supra 

dictam integram domum et aream salvo dicte Agneti #et eius liberis# et 

sibi reservato hereditario censu octo librarum monete quem (dg: x) exinde 

solvendum habuit juxta continentiam litterarum inde confectarum (dg: hoc 

addito quod dictus emptor solvet ex). Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 363r 07 di 26-08-1404. 

Nijcholaus15 zv voornoemde Henricus van Goderheijl verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Nijcholaus filius dicti Henrici de Goderheijl prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 363r 08 di 26-08-1404. 

Voornoemde Henricus van Goderheijl beloofde aan voornoemde Johannes 

Steijmpel, indien voornoemd huis en erf {f.363v} mbv brieven en beloften, 

door wijlen voornoemde Jacobus Stevens soen gegeven of gedaan, wordt 

uitgewonnen, dat hij dan aan voornoemde Johannes voor voornoemd huis, erf 

en de schade 25 Engelse nobel geeft. 

 

Dictus Henricus de Goderheijl promisit super omnia dicto Johanni 

Steijmpel si dicta domus et area cum suis attinentiis 

 

1183 f.363v. 

 tercia post Bartholomei: dinsdag 26-08-1404. 

 in crastino Laurencii: maandag 11-08-1404. 

 quarta post Laurencii: woensdag 13-08-1404. 

 

BP 1183 f 363v 01 di 26-08-1404. 

eidem Johanni Stijmpel via juris evincetur mediantibus #quibuscumque# 

litteris et promissionibus datis aut factis per prefatum quondam Jacobum 

Stevens soen a quocumque tempore evoluto (dg: q) usque in diem presentem 

quod tunc dictus Henricus pro huiusmodi domo et area et dampnis dicto 

Johanni Steijmpel inde evenientibus dabit (dg: di) eidem Johanni XXV 

Engels nobel semel in paratis. Testes Aa et Rover datum tercia post 

Bartholomei. 

 

                         
15 Een broer van verkoopster verwerkete zijn recht tot vernaderen. 
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BP 1183 f 363v 02 ma 11-08-1404. 

Johannes van Erpe zvw Jutta dvw Mathijas van Baerle wv Johannes van Erpe 

handschoenmaker en Godefridus van Zeelst szvw voornoemde Jutta droegen over 

aan Arnoldus Drijnchellinc zvw Hermannus (1) 32 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus, (2) 7 pond en 7 pond geld, aan voornoemde Jutta beloofd 

door Henricus Keelbreker zvw Lambertus en Henricus Weijgherganc zvw 

Henricus Weijgherganc, op zekere termijnen te betalen. 

 

Johannes de Erpe filius quondam Jutte filie quondam Mathije de Baerle 

relicte quondam Johannis de Erpe cijrothecarii et Godefridus de Zeelst 

gener dicte quondam Jutte XXXII Hollant gulden monete comitis Willelmi ac 

septem libras et septem libras monete promissos dicte Jutte ab Henrico 

Keelbreker filio quondam Lamberti et Henrico Weijgherganc filio quondam 

Henrici Weijgherganc (dg: j) ad certos terminos persolvendos prout in 

litteris (dg: Ard) legitime supportaverunt Arnoldo Drijnchellinc filio 

quondam Hermanni cum litteris et jure. Testes Walterus et Becker datum in 

crastino Laurencii. 

 

BP 1183 f 363v 03 ma 11-08-1404. 

Voornoemde Johannes van Erpe zvw Jutta dvw Mathijas van Baerle wv Johannes 

van Erpe handschoenmaker en Godefridus van Zeelst szvw voornoemde Jutta 

droegen over aan voornoemde Arnoldus Drijnchellinc zvw Hermannus 43 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus en 4 pond geld, aan wijlen 

voornoemde Jutta beloofd door voornoemde Henricus Keelbreker zvw Lambertus 

en Henricus Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc. 

 

Dicti Johannes et Godefridus XLIII Hollant gulden monete comitis Willelmi 

et quatuor libras monete promissos dicte quondam Jutte ab Henrico et 

Henrico predictis prout in litteris legitime supportaverunt dicto Arnoldo 

cum litteris et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 363v 04 wo 13-08-1404. 

Johannes Peters soen van Druenen alias gnd Sceffenere droeg over aan de 

secretaris een b-erfpacht van 10 mud rogge, maat van Druenen, met Lichtmis 

in Druenen te leveren, gaande uit 4¾ roeden gnd gheerden land met de 

gebouwen, in Druenen, tussen Walterus Scut enerzijds en Jutta Wouters 

dochter anderzijds, welke pacht aan voornoemde Johannes Peters soen was 

verkocht door zijn broer Johannes die Pijnlet zvw Petrus. Met 

achterstallige termijnen. 

 

Johannes Peters soen de Druenen alias dictus Sceffenere hereditariam 

paccionem decem modiorum siliginis mensure de Druenen solvendam 

hereditarie purificationis et in Druenen tradendam ex quinque virgatis 

terre dictis gheerden minus quarta parte unius virgate dicte gheerde 

sitis in parrochia de Druenen inter hereditatem Walteri Scut ex uno et 

hereditatem Jutte Wouters dochter ex alio atque ex edificiis supra (dg: 

dictas) premissas consistentibus venditam Johanni (dg: filio Petri) 

#Peters soen# predicto a Johanne die Pijnlet (dg: suo fratre) filio 

quondam Petri (dg: suo) fratre #jamdicti Johannis# prout in litteris 

hereditarie supportavit mihi cum litteris et jure et arrestadiis a 

quocumque tempore promittens super omnia ratam servare (dg: et 

obligationem). Testes (dg: datum supra) Heijm et Becker datum (dg: supra 

tercia) quarta post Laurencii. 

 

BP 1183 f 363v 05 wo 13-08-1404. 

Lambertus van den Laer droeg over aan Everardus zv Elijzabeth wv Willelmus 

zvw Arnoldus Tijelkini, bij haar verwekt door wijlen Everardus van den 

Water, alle goederen van Gerardus zvw Johannes van Gheza gnd van Lijt gnd 

van Beest, welke goederen voornoemde Lambertus gerechtelijk gekocht had van 

voornoemde Elijzabeth. 
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Lambertus van den Laer universa bona Gerardi filii quondam Johannis Gheze 

dicte de Lijt dicte de Beest in quibuscumque locis consistentia que bona 

dictus Lambertus erga Elijzabeth relictam quondam Willelmi filii quondam 

Arnoldi Tijelkini per judicem mediante sententia scabinorum in Buscoducis 
!prout in litteris hereditarie supportavit Everardo filio dicte 

Elijzabeth ab eadem et quondam Everardo van den Water pariter genitus! 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) testes datum supra. 

 

BP 1183 f 363v 06 wo 13-08-1404. 

Jacobus van der Hasselt zv Henricus Coppen soen ev Aleijdis dvw Johannes 

Vroemken tapijtwever verkocht aan Nijcholaus van Lijer zvw voornoemde 

Johannes Vroemken 1/5 deel, dat aan hem en zijn vrouw behoort, in ¼ deel 

van een huis en erf van wijlen Aleijdis van den Zande, in Den Bosch, aan de 

Vismarkt, tussen erfgoed van Goeswinus van Enghelen enerzijds en erfgoed 

van wijlen Gerardus Dravarts anderzijds. 

 

Jacobus van der Hasselt filius Henrici Coppen soen maritus et tutor 

legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam Johannis Vroemken textoris 

tapiciorum quintam partem ad se et ad suam uxorem spectantem in quarta 

parte cuiusdam domus et aree quondam Aleijdis van den Zande site in 

Buscoducis ad forum piscium inter hereditatem Goeswini de Enghelen ex uno 

et inter hereditatem quondam Gerardi Dravarts ex alio prout ibidem sita 

est ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao de Lijer filio quondam 

dicti Johannis Vroemken promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 363v 07 wo 13-08-1404. 

Yda dvw Godefridus van den Kolc gaf uit aan haar oom Johannes van den Kolc 

de navolgende erfgoederen van wijlen voornoemde Godefridus van den Kolc, nu 

aan voornoemde Yda behorend, in Rosmalen, (1) een stuk land, ter plaatse 

gnd op Gheen Heijde, tussen voornoemde Johannes van den Kolc enerzijds en 

Johannes die Smijt anderzijds, (2) een kamp, ter plaatse gnd Bruggen, ter 

plaatse gnd Vliedert, tussen kvw Nijcholaus Daems soen enerzijds en 

voornoemde Johannes van den Kolc anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse 

gnd Bruggen, ter plaatse gnd dat Rot, tussen erfgoed van het leprozenhuis 

van der Eijndonc enerzijds en voornoemde Johannes van den Kolc anderzijds, 

(4) een stuk land, ter plaatse gnd dat Rot, tussen voornoemde Johannes van 

den Kolc enerzijds en Willelmus Hels zv Ghibo Hels anderzijds, (5) een stuk 

land, ter plaatse gnd Ghelsberch, tussen Gerardus Hals enerzijds en 

voornoemde Johannes van den Kolc anderzijds, (6) een stuk land, ter plaatse 

gnd die Beirct, tussen erfgoed van de kerk van Rosmalen enerzijds en 

voornoemde Johannes van den Kolc anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) de hertogencijns, (b) een b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia, die 

voornoemde Yda moest leveren aan Ghisbertus van de Doorn, (c) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan Henricus van Aken bakker, en 

thans voor (d) een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, en (e) een 

n-erfcijns {f.364r} van 2 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren en te  betalen. Een brief voor Henricus van Aken. 

 

Tradetur. Et erit una pro Henrico de Aken. 

Yda filia quondam Godefridi van den Kolc #cum tutore# hereditates 

infrascriptas #dicti# quondam Godefridi van den Kolc nunc ad dictam Ydam 

spectantes sitas in parrochia de Roesmalen videlicet peciam terre sitam 

ad locum dictum op (dg: Gh) Gheen Heijde inter hereditatem Johannis van 

den Kolc ex uno et inter hereditatem Johannis die Smijt ex alio item 

quendam campum situm ad locum dictum Bruggen in loco dicto Vliedert inter 

hereditatem liberorum quondam Nijcholai Daems soen ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis van den Kolc ex alio item peciam terre sitam 

(dg: in) ad (dg: dictum) locum dictum (dg: dat Rot i) Bruggen in loco 

dicto dat Rot inter hereditatem domus leprosorum van der Eijndonc ex uno 
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et inter hereditatem dicti Johannis van den Kolc ex alio item peciam 

terre sitam in dicto loco dat Rot vocato inter hereditatem dicti Johannis 

van den Kolc ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels filii Ghibonis 

Hels ex alio item peciam terre sitam in loco dicto Ghelsberch inter 

hereditatem (dg: liberor) Gerardi Hals ex uno et inter hereditatem dicti 

Johannis van den Kolc ex alio item peciam terre sitam ad locum dictum die 

Beirct inter hereditatem ecclesie de Roesmalen ex uno et inter 

hereditatem dicti Johannis van den Kolc ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Johanni van den Kolc eius avunculo ab eodem 

hereditariie possidendas pro censu domini ducis ex premissis et pro 

hereditario censu XX solidorum antique pecunie quem dicta Yda Ghisberto 

de Spina solvere tenebatur et pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco Henrico de Aken pistori exinde solvenda dandis 

et solvendis atque pro hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte 

mensure et hereditario censu 

 

1183 f.364r. 

 quarta post Laurencii: woensdag 13-08-1404. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 27-09-1404. 

 in vigilia assumptionis: donderdag 14-08-1404. 

 

BP 1183 f 364r 01 wo 13-08-1404. 

duorum novorum Gelre gulden vel valorem dandis sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradendis ex premissis promittens cum tutore 

super omnia #habita et habenda# warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Heijm et Spijerinc 

datum quarta post Laurencii. 

 

BP 1183 f 364r 02 za 27-09-1404. 

Voornoemde Yda droeg voornoemde b-erfpacht van ½ mud rogge over aan 

voornoemde Henricus van de Aken bakker. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicta Yda cum tutore dictam paccionem dimidii modii siliginis hereditarie 

supportavit dicto Henrico de Aken #pistori# cum litteris et jure 

occacione promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aa et Spijrinc datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1183 f 364r 03 wo 13-08-1404. 

Voornoemde Yda dvw Godefridus van den Kolc verklaarde van haar voornoemde 

oom Johannes van den Kolc ontvangen te hebben 23 nieuwe Gelderse gulden 

waarvoor voornoemde Johannes zekere erfgoederen in pacht verkregen had van 

voornoemde Yda. 

 

Yda predicta palam recognovit sibi per predictum Johannem van den Kolc 

fore satisfactum de XXIII novis Gelre gulden pro quibus dictus Johannes 

certas hereditates erga predictam Ydam ad pactum acquisierat ut dicebat. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 364r 04 do 14-08-1404. 

Willelmus Scilder droeg over aan Johannes Groet van Herlaer de helft van 

een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit 4 kamers met ondergronden en een 

aangelegen hofstad in Den Bosch, naast de brug gnd Han Koen Brugge, tussen 

het gemene water aldaar enerzijds en erfgoed van Petrus van Meghen 

anderzijds, welke cijns voornoemde Willelmus, tbv hem, zijn natuurlijke 

dochter Katherina, door hem verwekt bij Yda van der Scoijteldonc, en tbv 

voornoemde Yda, gekocht16 had van Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer, en 

                         
16 Zie ← BP 1179 p 427r 02 ma 16-12-1392, verkoop van de cijns. 
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welke cijns nu aan voornoemde Willelmus behoort. 

 

Willelmus Scilder (dg: .) medietatem hereditarii census sex librarum 

monete solvendi hereditarie mediatim Domini et mediatem Johannis ex 

quatuor cameris cum earum fundis et domistadio (dg: eis) #ipsis# 

adiacente sitis in Busco juxta pontem dictum Han Koen Brugge inter 

communem aquam ibdem ex uno et inter hereditatem Petri de Meghen ex alio 

quem censum dictus Willelmus ad opus sui et ad opus Katherine filie 

naturalis dicti Willelmi ab ipso Willelmo et Yda van der Scoijteldonc 

pariter genite atque ad opus supradicte Yde erga Johannem Basijn filium 

quondam Rodolphi de Duer emendo acquisierat prout in litteris et quem 

censum dictus Willelmus nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Groet de Herlaer cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et suorum heredum deponere. Testes Henricus et Spijerinc datum 

in vigilia assumptionis. 

 

BP 1183 f 364r 05 do 14-08-1404. 

Voornoemde Johannes Groet van Herlaer ev Hilla wettige dvw voornoemde hr 

Adam van Mierde priester droeg over aan voornoemde Willelmus Scilder de 

helft van een b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis 

en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit zekere kamers met ondergronden, 

in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de huizinge van wijlen Gerardus 

met den Koijen naar de huizinge van voornoemde Adam van Mierde, tussen het 

water aldaar enerzijds en erfgoed van Petrus van Meghen anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemd gemeen straatje achterwaarts tot aan erfgoed van 

Rodolphus bvw Johannes Basijn, welke cijns wijlen voornoemde Adam gekocht 

had van voornoemde Johannes Basijn zvw Rodolphus van Duer bakker. 

 

Dictus Johannes Groet de Herlaer maritus et tutor legitimus Hille sue 

uxoris #filie (dg: quondam) legitime quondam domini Ade de Mierde 

presbitri# medietatem hereditarii census sex librarum monete solvendi 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis de et ex quibusdam 

cameris cum suis fundis sitis in Busco in quodam viculo tendente a domo 

habitationis quondam Gerardi met den Koijen versus habitationem Ade de 

Mierde predicti inter aquam ibidem ex uno et inter hereditatem Petri de 

Meghen ex alio tendentibus a dicto communi viculo retrorsum usque ad 

hereditatem Rodolphi fratris quondam Johannis Basijn quem censum dictus 

quondam Adam erga #predictum# Johannem Basijn filium quondam Rodolphi de 

Duer pistoris emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Willelmo Scilder (dg: cum litteris et jure) cum 

litteris et jure #occacione# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui (dg: deponere) et dicti domini Ade deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 364r 06 do 14-08-1404. 

Johannes Groet van Herlaer droeg over aan Petrus van Hijnen zvw Petrus van 

Hijnen een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen 

erfgoed van Rodolphus van Gravia enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus 

Tielkini anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door Gerardus zv 

Willelmus Scilder. 

 

Johannes Groet de Herlaert domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

Huls inter hereditatem Rodolphi de Gravia et inter hereditatem quondam 

Arnoldi Tielkini (dg: quam) venditam sibi a Gerardo filio Willelmi 

Scilder #per judicem etc# prout in litteris hereditarie supportavit Petro 

de Hijnen filio quondam Petri de Hijnen cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem (dg: di) ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 364r 07 do 14-08-1404. 

Jacobus van Appelteren, Hubertus van Ghemert, Johannes zvw Arnoldus Heijme 

en Jacobus van Gunterslaer beloofden aan Stephanus Meerlinc, tbv Anthonius 

etc, 80 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen, op straffe van 3. 

 

Jacobus de Appelteren Hubertus de Ghemert Johannes filius quondam Arnoldi 

Heijme et Jacobus de Gunterslaer promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Meerlinc ad opus Anthonii etc LXXX aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena (dg: t) 3. 

Testes Aa et Rover datum (dg: quinta post Laurencii) in vilgilia 

assumptionis. 

 

BP 1183 f 364r 08 do 14-08-1404. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 364r 09 do 14-08-1404. 

Jacobus Appelteren, Hubertus van Ghemert en Johannes zvw Arnoldus Heijme 

beloofden aan Arnoldus Heijme 26 gouden Franse kronen met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Jacobus Appelteren Hubertus de Ghemert et Johannes filius quondam Arnoldi 

Heijme promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Heijme XXVI cronas aureas 

Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos etc. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 364r 10 do 14-08-1404. 

Zegherus uten Dale beloofde aan broeder Gerardus Scilder 23 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden geerekend, met 

Sint-Jacobus aanstaande te betalen. 

 

Zegherus uten Dale promisit super omnia fratri Gerardo Scilder XXIII nu 

Gelre gulden scilicet novem boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet 

gulden computato ad Jacobi proxime futurum persolvendos. Testes Dicbier 

et (dg: Heij) Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 364r 11 do 14-08-1404. 

Metta dvw Henricus Vosken van Meijelsvoirt verkocht aan haar broer Johannes 

zvw voornoemde Henricus Vosken alle goederen, die aan haar gekkomen waren 

na overlijden van haar oom Gerardus Vosken bv voornoemde Henricus. 

 

Metta filia quondam Henrici Vosken de Meijelsvoirt cum tutore omnia et 

singula bona sibi de morte quondam Gerardi Vosken (dg: fr) eius avunculi 

fratris olim dicti Henrici successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni suo fratri 

filio dicti quondam Henrici Vosken promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum 

supra) Dicbier et Spijerinc datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1183 f 364r 12 do 14-08-1404. 

Elizabeth wv Arnoldus Last machtigde Albertus Last al haar cijnzen, renten, 

pachten en tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Elizabeth relicta quondam Arnoldi Last dedit et contulit Alberto Last 

plenam potestatem et mandatum speciale monendi petendi ac via juris si 

oopus fuerit assequendi omnes et singulos suos census redditus et 

pacciones et credita quecumque que sibi debentur et debebuntur a personis 

quibuscumque et bona regendi usque ad revocationem. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 364r 13 do 14-08-1404. 

Arnoldus Groetart droeg over aan Rijcoldus gnd Gerijts soen alias gnd 

Zwenelde soen een stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd op die Aelsteghe, 

tussen Henricus Rolofs soen enerzijds en erfgoed van het klooster van Porta 

Celi en Johannes Boegart anderzijds, met een eind strekkend een steeg gnd 

die Aelstege. Een allodium. 

 

-. 

Arnoldus Groetart peciam terre sitam in parrochia de (dg: Os ad) Berchen 

ad locum dictum op die Aelsteghe inter hereditatem Henrici Rolofs soen ex 

uno et hereditatem conventus de Porta Celi et Johannis Boegart ex alio 

(dg: prout ibidem) tendentem cum uno fine ad quandam stegam dictam die 

Aelstege prout ibidem sita est ut dicebat hereditarie supportavit 

Rijcoldo dicto Gerijts soen alias dicto Zwenelde soen promittens super 

omnia (dg: warandiam et obligationem) habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes datum supra. 

 

1183 f.364v. 

 in vigilia assumptionis: donderdag 14-08-1404. 

 in die Egidii abbatis: maandag 01-09-1404. 

 

BP 1183 f 364v 01 do 14-08-1404. 

Rijcoldus Gerijts soen alias gnd Zwenelde soen droeg over aan Arnoldus 

Groet Art een stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd int Roete, tussen 

Elizabeth des Weijers en haar kinderen enerzijds en Yda Baex en haar 

kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan de weg naar de villa van 

Os. Een allodium. 

 

-. 

Rijcoldus Gerijts soen alias dictus Zwenelde soen peciam terre sitam in 

parrochia de Berchen ad locum dictum int Roete inter hereditatem (dg: 

Agnetis) Elizabeth des Weijers et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Yde (dg: Baecs) Baex et eius liberorum ex alio tendentem cum 

uno fine ad quendam vicum quo itur versus villam de Os prout ibidem sita 

est ut dicebat hereditarie supportavit Arnoldo Groet Art promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere tamquam de vero 

allodio. Testes Dicbier et Spijerinc datum in vigilia assumptionis. 

 

BP 1183 f 364v 02 do 14-08-1404. 

Johannes zvw Albertus van Kessel droeg over aan Reijnerus Loeskens 1 morgen 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Ackeren, tussen Reijnerus Loesken zvw 

Henricus Mudekens enerzijds en Gertrudis Heren Wautgharts en erfg vw 

Stenskinus Kathelinen soen van Berchen anderzijds, strekkend met een eind 

aan een gemene weg en met het andere eind aan een weg gnd die Valcksche 

Wech, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes filius quondam Alberti de Kessel unum juger terre situm in 

parrochia de Lijttoijen (dg: inter hereditatem) ad locum dictum Ackeren 

inter hereditatem Reijneri Loesken filii quondam Henrici Mudekens ex uno 

et Gertrudis Heren Wautgharts et (dg: St) heredum quondam Stenskini (dg: 

de) Kathelinen soen de Berchen ex alio tendens cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad quandam viam dictam die (dg: Valssche 

Wech) #Valcksche Wech# hereditarie supportavit dicto Reijnero Loeskens 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

exceptis zegedijken aqueductibus et fossatis ad dictum juger terre de 

jure spectantibus. Testes Dicbier et Spijerinc datum in vigilia 

assumptionis. 

 

BP 1183 f 364v 03 ma 01-09-1404. 

Mercilius van den Broec gaf uit aan Andreas Hoppenbrouwer (1) de helft die 

behoorde aan Nijcholaus van Stakenborch, in (1a) een erfgoed, 55 voet lang 
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en 55 voet breed, in Den Bosch, in de straat gnd Beurde, naast de 

stadsmuur, tussen erfgoed van Theodericus zvw Martinus van Meghen enerzijds 

en een gemene steeg anderzijds, (1b) een deel van een tuin, 20 voet breed, 

naast voornoemd erfgoed, strekkend vanaf voornoemd erfgoed tot aan de 

stroom aldaar, (1c) de windmolen op eerstgenoemd erfgoed, met de wind en 

rechten, welke helft van voornoemde goederen voornoemde Mercilius gekocht 

had van Johannes van Berlikem, (2) een hofstad, 21 voet breed, in Den 

Bosch, aan de straat gnd Beurde, met de gebouwen, welke hofstad met 

gebouwen voornoemde Mercilius verworven had van voornoemde Johannes van 

Berlikem; de uitgifte geschiedde voor een lijfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Jan aan voornoemde Mercilius en zijn vrouw Elizabeth 

Toelincs dan wel de langstlevende te leveren. Voornoemde Marselius 

verklaarde dat indien er uit het eerstgenoemde erfgoed en de windmolen méér 

betaald moet worden dan de hertogencijns en een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, dat dan Marselius de helft van dat meerdere zal betalen. Zou er uit 

de hofstad méér betaald moeten worden dan een b-erfcijns van 20 schelling 

dan zal voornoemde Marselius de helft van dat meerdere betalen. 

 

-. 

(dg: dictus Reijnerus) Mercilius van den Broec medietatem que ad 

Nijcholaum de Stakenborch spectabat in quadam hereditate quinquaginta 

quinque pedatas in longitudine et LV pedatas in latitudine continente 

sita in Busco in vico dicto Boerde juxta murum opidi de Busco inter 

hereditatem Theoderici filii quondam Martini de Meghen ex uno et inter 

communem stegham ex alio atque in quadam parte orti XX pedatas in 

latitudine continente contigue juxta predictam hereditatem sita tendente 

a dicta hereditate usque ad aquam ibidem currentem simul cum medietate 

molendini venti supra primodictam hereditatem consistentis et cum 

medietate venti et jurum dicti molendini quam medietatem primodicte 

hereditatis cum dicta medietate dicte partis orti ac cum medietate (dg: 

ce) molendini venti et cum medietate venti et jurum eiusdem molendini 

dictus (dg: Johannes) Mercilius erga Johannem de Berlikem emendo 

acquisierat prout in litteris atque (dg: medietatem) #quoddam# 

domistadium (dg: -ii) XXI pedatas in latitudine continens situm in Busco 

ad vicum dictum Buerde cum (dg: medietate) edificiis in eodem domistadio 

consistentibus quod domistadium cum suis edificiis dictus Mercilius erga 

predictum Johannem de Berlikem acquisierat prout in litteris simul cum 

dictis litteris et aliis et jure dedit ad vitalem pensionem Andree 

Hoppenbrouwer ab eodem hereditarie (dg: possidendas pro censibus et 

paccionibus ad me dictam me ex dicta medietate premissorum solvendis 

dandis etc) atque pro vitali pensione octo modiorum siliginis mensure de 

Busco danda dicto Mercilio et Elizabeth dicte Toelincs eius uxori anno 

quolibet ad vitam eorum et ad vitam alterius eorundem et non ultra 

Johannis promittens super omnia ratam servare et aliam obligationem ex 

parte sui deponere #≠{hier BP 1183 f 364v 08 invoegen}# et alter 

recognovit #ex premissis promisit insuper super habita et habenda 

premissa sufficientia facere# (dg: super habita et habenda) tali 

conditione quod alter dictorum Mercilii et Elizabeth diutius vivens in 

humanis dictam pensionem integraliter possidebit #et# post (dg: vo) 

decessum ipsorum amborum dictus Andreas et eius bona etc erunt quiti etc. 

Testes (dg: A) Rover et Spijerinc datum in die Egidii abbatis. 

 

BP 1183 f 364v 04 ma 01-09-1404. 

Johannes Molle zvw Gerardus verpachtte aan Walterus van den Braken een stuk 

land, gnd die Cottbrake, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Hezelaer, 

en de helft van een heikamp aldaar van wijlen Hermannus Loeden voor een 

periode van 7 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405), per jaar 

voor 13 lopen rogge, Bossche maat, en 1 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, met Lichtmis in Den Bosch te leveren en te betalen, voor het eerst 

met Lichtmis aanstaande. Eén brief voor Johannes. {niet afgewerkt 
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contract}. 

 

Fiat tantum una pro Johanne. 

Johannes Molle filius quondam Gerardi peciam terre dictam die Cottbrake 

sitam in parrochia de Ghestel prope Herlaer ad locum dictum Hezelaer 

#{hier BP 1183 f 364v 05 invoegen}# (dg: inter hereditatem de) quondam 

Hermanni Loeden dedit ad annuum pactum Waltero van den Braken ab eodem ad 

spacium septem annorum festum purificationis proxime futurum sine medio 

sequentium possidendam anno quolibet dictorum annorum pro XIII lopinis 

siliginis mensure de Busco #et pro uno novo floreno Gelrie seu valore# 

(dg: et in Busco tradenda e) danda sibi ab alio purificationis et pro 

primo termino  purificationis proxime futuro et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

etc et alter repromisit super omnia. 

 

BP 1183 f 364v 05 ma 01-09-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 364v 04}. 

et medietatem campi dicti een heijcamp siti ibidem. 

 

BP 1183 f 364v 06 ma 01-09-1404. 

Voornoemde Johannes Molle verpachtte aan Johannes Wouters soen van der 

Braken een huis, hofstad en aangelegen stuk land, in Gestel bij Herlaer, 

ter plaatse gnd Hezelaer, en de helft van een heikamp aldaar van wijlen 

Hermannus Loeden, voor een periode van 7 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1405), per jaar voor ½ lopen rogge, ½ lopen raapzaad en 1 kwart 

wijn aan de kerk van Gestel, en voor een jaarpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat en 1 nieuwe Gelderse gulden, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren en te betalen, voor het eerst met Lichtmis aanstaande {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes Molle domum et domistadium et peciam terre sibi 

adiacentem sitas in parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum 

Hezelaer ac medietatem campi dicti heijcamp siti ibidem quondam Hermanni 

Loeden ut dicebat dedit ad annuum pactum Johanni Wouters soen van der 

Braken ab eodem ad spacium septem annorum festum purificationis proxime 

futurum sine medio sequentium possidendas anno quolibet dictorum annorum 

pro dimidio lopino siliginis et dimidio lopino seminis raparum et una 

quarta vini ecclesie de Gestel exinde solvendis dandis et solvendis etc 

atque pro annua paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco #et uno novo floreno# dandis sibi ab alio purificationis et pro 

primo termino purificationis proxime futuro et in Busco tradendis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. 

 

BP 1183 f 364v 07 ma 01-09-1404. 

Jacobus Dunnecop droeg over een huis, erf en ledig erfgoed aldaar, aan 

weerszijden van voornoemd huis en erf, welk huis, erf en ledig erfgoed 37 

voet breed is, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan 

erfgoederen van Willelmi Coelners, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van de Peperstraet naar de Kolperstraat, tussen erfgoed van Petrus Carnau 

en erfgoed van Petrus Valants, aan hem gerechtelijk verkocht door Henricus 

Bac {niet afgewerkt contract}. 

 

Jacobus Dunnecop domum et aream et vacuam hereditatem ibidem ab utraque 

parte domus et area! predicte sitam que domus et area et vacua hereditas 

XXXVII pedatas in latitudine continent tendentes a communi platea 

retrorsum ad hereditates Willelmi Coelners sitas in Busco in vico 

tendente a vico dicto Peperstraet ad vicum dictum Colperstraet inter 

hereditatem Petri Carnau et hereditatem Petri Valants venditas sibi per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco ab Henrico Bac prout in 
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litteris hereditarie supportavit. 

 

BP 1183 f 364v 08 ma 01-09-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 364v 03}. ≠. 

promisit insuper dictus Marselius super omnia si ex primodicta hereditate 

LV pedatas tam in longitudine quam in latitudine continente et molendino 

venti in eadem consistente et vento et juribus eiusdem molendini aliquid 

plus esset solvendum quam census domini (dg: fundi) ducis et hereditarius 

census #XL solidorum monete# dictus Marselius pro una medietate deponet 

atque si ex dicto domistadio (dg: cum suis ed) XXI pedatas in latitudine 

continente cum suis edificiis aliquid plus esset solvendum quam 

hereditarius census XX solidorum quod id plus pro una medietate dictus 

Marselius deponet. 

 

1183 f.365r. 

 in vigilia assumptionis: donderdag 14-08-1404. 

 

BP 1183 f 365r 01 do 14-08-1404. 

Lucas van Erpe zvw Johannes verhuurde aan Gerardus van Vechel een hoeve, 

gnd het Goet onder die Boem, van wijlen voornoemde Johannes, in Erp, voor 

een periode van 6 jaar, per jaar voor de helft van de oogst. Elk jaar moet 

Gerardus de hoeve met eigen zaaigoed bezaaien. Hij mag geen ander land 

betelen dan dat van de hoeve. De beesten en de oogsten zullen voor de helft 

van Lucas zijn en voor de andere helft van Gerardus. Gerardus zal de 

gebouwen onderhouden van dak en wanden, te pachtersrecht, en elk jaar 6 

vimmen stro dekken of laten dekken. Gerardus neemt de lasten voor zijn 

rekening. Gerardus betaalt elk jaar met Kerstmis aan Lucas 6 oude Gelderse 

gulden en 3 nieuwe gulden of de waarde, en met Pinksteren levert hij 12 

kapoenen. Gerardus geeft elk jaar een zeinde aan Lucas, aan zijn  huis te 

leveren, en zal daarin meenemen 6 ganzen, 8 hoenderen, 12 koppen boter en 

240 eieren. Gerardus zal voor zijn rekening elk jaar 3 lopen vlaszaad 

zaaien; en de helft van de vlas zal hij tot aan de hekel bereiden en aan 

Lucas leveren. 

 

Duplicetur. Solvit extraneus. 

Lucas de Erpe filius quondam Johannis quendam mansum (dg: di) dictum 

tGoet onder die Boem dicti quondam Johannis situm in parrochia de Erpe 

simul cum attinentiis eiusdem (dg: mans) mansi singulis et universis (dg: 

de) locavit et dedit Gerardo de Vechel ab eodem ad spacium sex annorum 

proxime futurorum sine medio sequentium #possidendum# anno quolibet pro 

mediis fructibus supra dictum mansum crescentibus ipsi Luce per predictum 

Gerardum tradendis additis conditionibus sequentibus primo videlicet quod 

dictus Gerardus quolibet anno dictorum sex annorum (dg: lauda) dictum 

mansum laudabiliter seminabit cum suis propriis seminibus absque expensis 

et seminibus dicti Luce item quod dictus Gerardus dicto spacio pendente 

non colet aliquam terram preterquam terram ad dictum mansum spectantem 

item quod omnes bestie ac omnes fructus que et qui erunt dicto spacio 

pendente supra predictum mansum erunt mediatim dicti Luce et mediatim 

dicti Gerardi item quod dictus Gerardus edificia dicti mansi dicto spacio 

pendente tenebit in bona dispositione de tecto et parietibus ad jus 

coloni item quod dictus Gerardus teget aut tegi faciet supra edificia 

dicti mansi quolibet dictorum sex annorum sex vimas straminum item quod 

dictus Gerardus !item quod dictus Gerardus solvet annuatim omnia onera ex 

dicto manso solvenda sic quod dicto Luce dicto spacio pendente dampna 

exinde non eveniant item quod dictus Gerardus solvet dicto Luce quolibet 

dictorum sex annorum decem aude Gelre gulden #et tres nuwe gulden# vel 

valorem nativitatis Domini item XII capones penthecostes quolibet 

dictorum sex annorum item quod dictus Gerardus solvet dicto Luce unam 

curialitatem dictam seijnden (dg: ad) quolibet dictorum sex annorum ad 

domum dicti Luce in qua curialitate portabit sex ancas octo pullos et XII 

mensuras dictas cuppen butiri ducenta et XL ova item quod dictus Gerardus 



Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 72 

(dg: solvi) sub suis propriis expensis seminabit quolibet dictorum sex 

annorum tres lopinos seminis lini et ipse Gerardus medietatem lini inde 

crescendi parabit ad scalcrum et ipsi Luce deliberabit et secundum istas 

conditiones promisit super omnia warandiam et aliam obligationem deponere 

et alter super omnia repromisit. Testes Dicbier et Spijerinc datum in 

vigilia assumptionis. 

 

BP 1183 f 365r 02 do 14-08-1404. 

Henricus Vrieze zvw Henricus Vrieze beloofde aan Gertrudis ev Thomas van 

Mameren, tbv voornoemde Thomas, 48 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Henricus Vrieze filius quondam Henrici Vrieze promisit super omnia 

Gertrudi uxori Thome de Mameren ad opus eiusdem Thome XLVIII nu Gelre 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 365r 03 do 14-08-1404. 

Broeder Rodolphus Roesmont kloosterling van Porta Celi maakte bezwaar tegen 

(1) alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Johannes 

zv Johannes van Ollant, Johannes van den Hezeacker, Aleijdis wv Lambertus 

Hadewigen soen en haar dochters Hadewigis en Batha met hun goederen, (2) 

alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van 

Petrus nzvw Willelmus Grieten soen en Rodolphus zvw Gerardus Zanders soen. 

 

Frater Rodolphus Roesmont conventualis conventus de Porta Celi omnes 

venditiones alienationes et obligationes factas per Johannem filium 

Johannis de Ollant #per# Johannem van den Hezeacker per Aleijdem (dg: f) 

relictam quondam Lamberti Hadewigen soen per Hadewigem et Batham filias 

eiusdem Aleijdis cum quibuscumque suis bonis atque omnes venditiones 

alienationes et obligationes factas cum quibuscumque bonis Petri filii 

naturalis quondam Willelmi Grieten soen et Rodolphi filii quondam Gerardi 

Zanders soen calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 365r 04 do 14-08-1404. 

Arnoldus Grotart maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en 

bezwaringen, gedaan door Henricus Custer alias gnd Vrieze en Henricus van 

Hoemen en zijn broer Nijcholaus, kvw Willelmus Coenen soen. 

 

Arnoldus Grotart omnes venditiones factas per Henricum Custer alias 

dictum Vrieze (dg: calumpniavit) per Henricum de !de Hoemen Nijcholaum 

eius fratrem liberos quondam Willelmi Coenen soen calumpniavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 365r 05 do 14-08-1404. 

Johannes Groet van Herlaer beloofde aan Gerardus Scillder 17½ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen. 

 

Johannes Groet de Herlaer promisit super omnia Gerardo Scillder XVII et 

dimidium Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 365r 06 do 14-08-1404. 

Ghevardus van Eijndoven zvw hr Johannes van Eijndoven ridder droeg over aan 

de seccretaris, tbv Johannes van den Wijngarde, het geld, dat voornoemde 

Ghevardus toekomt uit de bede scattingen van de hertogin van Brabant, 

wegens de gevangenschap, toen voornoemde Ghevardus gevangen was genomen 

door de vijanden van de hertogin. 
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Ghevardus de Eijndoven filius domini quondam Johannis de Eijndoven 

militis totam pecuniam sibi proveniendam de precaria dicta scattingen ad 

dominam nostram Brabantie occacione captivitatis quando dictus Ghevardus 

captus fuerat ab immicis dicte domine nostre ut dicebat legitime 

supportavit (dg: mihi) mihi ad opus Johannis van den Wijngarde. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 365r 07 do 14-08-1404. 

Arnoldus Grotart droeg over aan Danijel Scuerman (1) een hofstad, in Den 

Bosch, in een straat die loopt van de plaats gnd Beurde, voor het erfgoed 

van Adam van Mierde, richting erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, naast 

erfgoed van wijlen voornoemde Hermannus enerzijds en Johannes zvw Franco 

Luborgen anderzijds, welke hofstad voor, naast de gemene weg, 42 voet breed 

is en achter, op het einde, 48 voet, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, die Theodericus van Heze moet betalen aan voornoemde Johannes zvw 

Franco Luborgen, welke hofstad en cijns voornoemde Arnoldus Grotart 

{f.365v} gerechtelijk gekocht had van voornoemde Danijel. 

 

Arnoldus Grotart domistadium situm in Busco in vico tendente a loco dicto 

Boerde ante hereditatem (dg: -t) Ade de Mierde versus hereditatem quondam 

Hermanni de Zonne contigue juxta hereditatem eiusdem quondam Hermanni ex 

uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Franconis Luborgen ex 

alio quod domistadium continet ante juxta communem vicum XLII pedatas in 

latitudine et retro in fine eiusdem domistadii XLVIII pedatas in 

latitudine atque hereditarium censum XL solidorum monete quem Theodericus 

de Heze dicto (dg: quondam) Johanni filio quondam Franconis Luborgen 

solvere tenetur quos domistadium et census! dictus Arnoldus Grotart 

 

1183 f.365v. 

 in vigilia assumptionis: donderdag 14-08-1404. 

 in crastino assumptionis: zaterdag 16-08-1404. 

 in festo assumptionis: vrijdag 15-08-1404. 

 in festo Egidii: maandag 01-09-1404. 

 

BP 1183 f 365v 01 do 14-08-1404. 

erga Danijelem Scuerman per judicem etc emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Danijeli cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare. Testes Dicbier et Spijerinc datum 

in vigilia assumptionis. 

 

BP 1183 f 365v 02 za 16-08-1404. 

Erardus zvw Erardus Wouters soen verkocht aan Gerardus Gheldens soen (1) 

een huis, tuin en aangelegen stuk land, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Dijstelberch, tussen Egidius zv Johannes Scoerwegge enerzijds en Willelmus 

van den Stake anderzijds, strekkend vannaf een gemene weg tot aan 

voornoemde Egidius, (2) zijn deel in ½ bunder heide, in Helvoirt, ter 

plaatse gnd die Haghe Heijde, tussen Henricus Broc enerzijds en Godefridus 

Weijsen anderzijds, belast met (a) 1½ oude groot aan de hertog, (b) een 

b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan Egidius van den Dijstelberch, 

in Den Bosch te leveren, (c) een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van 

Helvoirt, in Helvoirt aan andere lieden te leveren. 

 

Erardus filius quondam Erardi Wouters soen domum et ortum et peciam terre 

sibi adiacentem sitos in parrochia de Helvort ad locum dictum 

Dijstelberch inter hereditatem Egidii filii Johannis Scoerwegge ex uno et 

inter hereditatem Willelmi van den Stake ex alio tendentes a communi 

platea ad hereditatem dicti Egidii atque totam partem sibi competentem in 

dimidio bonario terre mericalis sito in parrochia predicta ad locum 

dictum die Haghe Heijde inter hereditatem Henrici Broc ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Weijsen ex alio ut dicebat #hereditarie vendidit# 

(dg: dedit ad hereditarium pactum Gherar) Gerardo Gheldens soen (dg: ab 
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eodem hereditarie possidendos pro cen) #promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis# uno et dimidio grossis antiquis domino 

duci (dg: exinde solvendis dandis et so etc) atque (dg: pro) hereditaria 

paccione dimidii modii siliginis mensure de Busco Egidio van den 

Dijstelberch exinde solvenda (dg: dandis etc et pro) #et in Busco 

tradenda et# hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de 

Helvoirt (dg: exinde) in Helvort tradenda (dg: testes) aliis hominibus 

exinde solvenda. Testes Aa et Spijerinc datum in crastino assumptionis. 

 

BP 1183 f 365v 03 za 16-08-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 34 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1404) en de andere helft met Sint-Remigius over een jaar (do 01-10-1405). 

 

(dg: Johannes filius quon) Dictus emptor promisit super omnia dicto 

venditori XXXIIII novos Gelre gulden vel valorem mediatim Remigii proxime 

futurum et mediatim a Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 365v 04 za 16-08-1404. 

Johannes zvw Hubertus van Moenle droeg over aan Rijcoldus Gerits soen alias 

gnd Zwenelden soen een hofstad in Berghem, ter plaatse gnd Stiphoutschen 

Hof, tussen Arnoldus Grotart en kvw Lambertus Zebrechts soen enerzijds en 

Lambertus van den Kerchove en zijn zuster anderzijds, strekkend vanaf het 

kerkhof van Berghem tot aan een gemene weg. 

 

-. 

Johannes filius quondam Huberti de Moenle quoddam domistadium situm in 

parrochia de Berchen ad locum dictum Stiphoutschen Hof inter hereditatem 

Arnoldi Grotart et liberorum quondam Lamberti Zebrechts soen ex uno et 

inter hereditatem Lamberti van den Kerchove et eius sororis ex alio 

tendens a cijmiterio de Berchen ad communem plateam hereditarie 

supportavit Rijcoldo (dg: filio A) Gerits soen alias dicto Zwenelden soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1183 f 365v 05 vr 15-08-1404. 

Johannes Noijt Maes soen ev Sophija dvw Sijmon Heijlwigen soen oom van 

Agnes wv Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen verkocht aan Albertus 

Last 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde b-erfcijns, in 

een b-erfcijns17 van 12½ oude schild, die Jacobus van Hedel beloofd had aan 

Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen, met Pasen te betalen, gaande 

uit een stenen huis en erf van voornoemde Jacobus, in Den Bosch, aan de 

Markt, tussen erfgoed van wijlen hr Arnoldus Dicbier ridder enerzijds en 

een gemeen straatje anderzijds, welke 2 oude schulden erfcijns Agnes wv 

voornoemde Thomas in haar testament vermaakt had aan voornoemde Sophija. 

 

Johannes Noijt Maes soen maritus et tutor legitimus Sophije sue uxoris 

filie quondam Sijmonis Heijlwigen soen avunculi olim Agnetis relicte 

quondam Thome filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen (dg: fratris 

qu s) duos aureos denarios antiquos communiter aude scilde vocatos boni 

auri etc seu aliud pagamentum eiusdem valoris hereditarii census ad ipsum 

(dg: spect) et dictam eius uxorem spectantes in hereditario censu XII et 

dimidii aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum 

auri et ponderis ut premittitur quem Jacobus de Hedel promiserat se 

daturum et soluturum Thome filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen 

hereditarie pasche ex domo lapidea et area dicti Jacobi sita in Busco ad 

forum inter hereditatem (dg: Thome filio) domini quondam Arnoldi Dicbier 

militis ex uno et inter communem viculum ex alio prout in litteris et 

(dg: que duo) quos duos aureos denarios antiquos hereditarii census 

                         
17 Zie → BP 1185 f 091r 05 vr 07-01-1407, overdracht van 1/8 deel in de cijns van 12½ oude 
schild. 
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predictos Agnes relicta dicti quondam Thome antedicte Sophije in eius 

testamento legaverat ut dicebat hereditarie (dg: supportavit) vendidit 

Alberto Last cum litteris et jure (dg: occ promittens) occacione 

promittens super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dictorum quondam Thome et Agnetis et suorum 

#(dg: et s)# heredum (dg: #et s# deponere) et successorum deponere. 

Testes Aa et Rover datum in festo assumptionis. 

 

BP 1183 f 365v 06 ma 01-09-1404. 

Jacobus van den Wijel droeg over aan mr Jacobus van Uden de helft van een 

huis en erf van Hilla mv Gerardus Velkenere, in Den Bosch, aan de Markt, 

tegenover het huis en erf van Arnoldus Poeldonc, aan hem gerechtelijk 

verkocht door mr Johannes van Hees. 

 

Jacobus van den Wijel mediam partem domus et aree Hille matris Gerardi 

Velkenere site in Busco ad forum in opposito domus (dg: ?quam) quondam 
!et aree Arnoldi Poeldonc venditam sibi a magistro Johanne de Hees #per 

judicem etc# prout in litteris hereditarie supportavit magistro Jacobo de 

Uden cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes 

Walterus et Spijerinc datum in festo Egidii. 

 

BP 1183 f 365v 07 za 16-08-1404. 

Henricus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini (1) een tuin en aangelegen stuk beemd, in Haaren, tussen Willelmus 

van Haren zvw voornoemde Johannes enerzijds en eertijds voornoemde 

Henricus, nu voornoemde Jordanus, anderzijds, met een eind strekkend aan 

een dijk gelegen voor een erfgoed gnd het Groet Geloect en met het andere 

eind aan het duifhuis, belast met 4 lopen rogge b-erfpacht aan de h.geest 

in Oisterwijk, (2) een stuk land, gnd het Flaslant, in Haaren, tussen 

Walterus {f.366r} Poijnenborch enerzijds en Walterus Papen soen anderzijds, 

(3) een stuk land, gnd het Sant, in Haaren, tussen voornoemde Walterus 

Poijnenborch enerzijds en Arnoldus van Laerhoven anderzijds. 

 

Henricus de Haren filius quondam Johannis de Haren quendam ortum et 

peciam prati sibi adiacentem sitos in parrochia de Haren (dg: in) inter 

hereditatem Willelmi de Haren filii dicti quondam Johannis ex uno et 

inter hereditatem (dg: dictam tGroet Geloect d que s di) dudum dicti (dg: 

Willelmi) #Henrici# nunc ad Jordanum filium Arnoldi Tielkini spectantem 

ex alio tendentes cum !fine ad quendam aggerem situm ante hereditatem 

dictam tGroet Geloect et cum reliquo fine domum columborum dictam 

duijfhuijs atque peciam terre dictam tFlaslant sitam in dicta parrochia 

inter hereditatem Walteri 

 

1183 f.366r. 

 in crastino assumptionis: zaterdag 16-08-1404. 

 in festo Egidii: maandag 01-09-1404. 

 

BP 1183 f 366r 01 za 16-08-1404. 

Poijnenborch ex uno et inter hereditatem Walteri Papen soen ex alio item 

peciam terre dictam tSant sitam in dicta parrochia inter hereditatem 

dicti Walteri Poijnenborch ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Laerhoven ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jordano 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis quatuor lopinis siliginis hereditarie paccionis mense 

sancti spiritus in Oesterwijc ex dictis orto et pecia prati sibi 

adiacente solvendis. Testes Aa et Spijerinc datum in crastino 

assumptionis. 

 

BP 1183 f 366r 02 za 16-08-1404. 

Arnoldus Stamellart van Uden verkocht aan Johannes Molle zvw Gerardus Mol 

en Jacobus zvw Henricus Bol 101 uit te kiezen bomen, gnd kuerboem, staande 
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in de gemene akkers en beemden, behorend tot een hoeve van wijlen Marselius 

van Os, in Schijndel, ter plaatse gnd Wijbosch, op welke hoeve Johannes die 

Laet als hoevenaar woont. De houtschat wordt afgehandeld. De brief 

overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Arnoldus Stamellart de Uden centum et unam arbores eligibiles dictas 

kuerboem stantes in communibus agris et pratis (dg: quondam Mar) 

spectantibus ad quendam mansum quondam Marselii de Os (dg: #situm ad# ad 

locum dictum Wijbosch) situm in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Wijbosch in quo manso Johannes die Laet commorari consuevit (dg: ut) 

tamquam colonus ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Molle filio 

quondam Gerardi Mol et Jacobo filio quondam Henrici Bol promittens super 

omnia warandiam et impetitionem dictam houscat et aliam obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur alteri prius venienti. 

 

BP 1183 f 366r 03 za 16-08-1404. 

Johannes van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Ghemert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 366r 04 za 16-08-1404. 

Johannes Pouwels soen droeg over aan Katherina wv Johannes zvw Arnoldus 

Truden soen 5/6 deel van de helft van 2 kampen lands, in Rosmalen, tussen 

een gemene weg en de gemeint, welk 5/6 deel voornoemde Johannes 

gerechtelijk gekocht had van Arnoldus zv voornoemde Katherina. 

 

Johannes Pouwels soen quinque partes cuiusdam medietatis duorum camporum  

terre sitorum in parrochia de Roesmalen inter communem plateam et inter 

communitatem videlicet dividendo dictam medietatem duorum camporum (dg: 

in sex) predictorum in sex partes equales quas quinque partes dictus 

Johannes #per judicem mediante sententia etc# (dg: ab) erga Arnoldum 

filium Katherine relicte quondam Johannis filii quondam Arnoldi Truden 

soen !prout in litteris hereditarie (dg: ve) supportavit dicte Katherine 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aa et Coptiten datum supra. 

 

BP 1183 f 366r 05 za 16-08-1404. 

Johannes zvw Petrus van den Placke droeg over aan Theodericus van Hoemen 

een b-erfpacht van 26 lopen rogge, uit een b-erfpacht van 47 lopen rogge, 

welke pacht van 47 lopen wijlen Johannes van den Placke beurde uit 

erfgoederen van wijlen Johannes Marien soen, in Someren, welke 26 lopen 

wijlen voornoemde Johannes van den Plack in zijn testament vermaakt had aan 

eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes filius quondam Petri van den Placke hereditariam paccionem XXVI 

lopinorum siliginis #hereditarie paccionis# de hereditaria pacccione 

XLVII lopinorum siliginis quam paccionem XLVII lopinorum siliginis 

Johannes quondam van den Placke (dg: -n) solvendam habuit ex 

hereditatibus quondam Johannis Marien soen sitis in parrochia de Zoemeren 

et quos XXVI lopinos siliginis hereditarie paccionis dictus quondam 

Johannes van den Plack in suo testamento legaverat primodicto Johanni ut 

dicebat hereditarie supportavit Theoderico de Hoemen promittens super 

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

supra. 

 

BP 1183 f 366r 06 ma 01-09-1404. 

Engbertus Peters soen droeg over aan Johannes van Rode Ghisels soen van 

Eirde een hofstad, overal 21 voet breed, in Den Bosch, over de Tolbrug, 

tussen erfgoed van Gerardus Dircs soen en erfgoed van Johannes van Thijenen 

wever en het recht een weg te mogen gebruiken, afgescheiden van het erfgoed 

van Theodericus Rover die achterwaarts loopt naar het erfgoed van Rodolphus 
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Roesmont, aan voornoemde Engbertus gerechtelijk verkocht door Johannes 

Vijnninc. 

 

Engbertus Peters soen domistadium XXI pedatas ubique in latitudine 

continens situm in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem 

Gerardi Dircs soen et inter hereditatem Johannis de Thijenen textoris 

atque jus utendi quadam via ibidem tendente sumpta et ordinata de 

hereditate (dg: -m) Theoderici Rover (dg: -t) retrorsum ad hereditatem 

Rodolphi Roesmont (dg: ven) vendita! Engberto predicto a Johanne Vijnninc 

per judicem prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Rode 

Ghisels soen de Eirde cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare. Testes Walterus et Spijerinc datum in festo Egidii. 

 

BP 1183 f 366r 07 ma 01-09-1404. 

Hr Wijnricus kloosterling van Sint-Truiden zvw Ywanus Vauderic verkocht aan 

zijn broer Goeswinus zvw voornoemde Ywanus en diens vrouw Oda, alle 

goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader 

Ywanus en wijlen zijn moeder voornoemde Oda ev voornoemde Ywanus. De 

koopsom is voldaan. Jacobus Tijt deed afstand tbv voornoemde Goeswinus. 

 

Dominus Wijnricus conventualis monasterii sancti Trudonis filius quondam 

Ywani Vauderic omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam Ywani 

sui patris et quondam Ode sue matris uxoris olim dicti Ywani successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Goeswino suo fratri filio dictorum Ywani et quondam Ode 

promittens super omnia ratam servare et recognovit sibi de pretio fore 

satisfactum. Quo facto Jacobus Tijt super premissis et jure ad opus dicti 

Goeswini hereditarie renuntiavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.366v. 

 secunda post assumptionis Maria: maandag 18-08-1404. 

 

BP 1183 f 366v 01 ma 18-08-1404. 

Johannes Borchgreve droeg over aan jkvr Luijtgardis wv Johannes van 

Nuwelant, tbv haar en haar kinderen Egidius, Henricus, Heijlwigis, Oda, 

Luijtgardis, Margareta en Aleijdis, alle goederen, die aan broeder 

Willelmus van Nuwelant zvw Johannes van Nuwelant regulier kanunnik van de 

abdij van Berne orde van de premonstratensers gekomen waren na overlijden 

van zijn voornoemde vader Johannes resp. die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn moeder jkvr Luijtgardis wv voornoemde Johannes, welke 

goederen aan hem waren verkocht door voornoemde broeder Willelmus van 

Nuwelant. Voornoemde jkvr Luijtgardis zal de goederen gedurende haar leven 

bezitten, om daarna over te gaan op haar voornoemde kinderen als die na 

haar overlijden leven, anders naar het wettig nageslacht van de overledene 

voor het deel van zijn ouders. 

 

{Het bovenste ¾ deel van de bladzijde is onbeschreven}. 

Duplicetur. 

Johannes Borchgreve omnia et singula bona fratri Willelmo de Nuwelant 

filio quondam Johannis de Nuwelant #canonico regulari monasterii de Berna 

(dg: odi) ordinis premonstratensis# de morte dicti quondam Johannis sui 

patris successione hereditarie advoluta et post mortem domicelle 

Luijtgardis sue matris relicte dicti quondam Johannis successione 

hereditarie advolvenda quocumque locorum etc vendita sibi a dicto fratre 

Willelmo de Nuwelant prout in litteris hereditarie supportavit (dg: 

Egidio de Nuwelant filio quondam Johannis de Nuwelant ad opus sui et ad 

opus Henrici Luijtgardis Margarete Aleijdis Ode Heij Heijlwigis Ode 

Luijtgardis Margarete et Aleijdis liberorum dicti quondam Johannis de 

Nuwelant pro cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere testes datum) domicelle Luijtgardi 
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relicte quondam Johannis de Nuwelant ad opus sui et ad opus Egidii 

Henrici (dg: doi) Heijlwigis Ode Luijtgardis Margarete et Aleijdis 

liberorum dicte domicelle Luijtgardis cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

conditione quod dicta domicella Luijtgardis premissa ad suam vitam 

integraliter possidebit scilicet post mortem dicte domicelle Luijtgardis 

premissa ad dictos eius liberos si ipsos (dg: omnes) post mortem eiusdem 

domicelle Luijtgardis vivere contingat in humanis alioquin ad (dg: 

liberos) #prolem legitimam predictorum liberorum# (dg: suos) quos protunc 

habuerint in humanis viventes pleno hereditario jure succedent et 

devolventur #iuxta portiones parentum defunctorum#. Testes Henricus 

Godefridi et Becker datum 2a post assumptionis Maria. 

 

1183 f.367r. 

 secunda post assumptionis Maria: maandag 18-08-1404. 

 

BP 1183 f 367r 01 ma 18-08-1404. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant droeg over aan Egidius, Henricus, 

Luijtgardis, Margareta en Aleijdis, kv voornoemde jkvr Luijtgardis en 

wijlen Johannes van Nuwelant, en Jacobus van Vladeracken ev jkvr 

Heijlwigis, tbv hen en Johannes van den Dussen ev jkvr Oda, dv voornoemde 

jkvr Luijtgardis en wijlen Johannes van Nuwelant, (1) alle goederen, 

erfgoederen, cijnzen, renten en pachten, die, na het overlijden van haar 

voornoemde man Johannes van Nuwelant, aan haar gekomen waren door 

overlijden van haar moeder jkvr Heijlwigis van Blaerthem, gelegen onder 

Blaerthem of elders in omgevende plaatsen, (2) de goederen gnd het Goet te 

Blaerthem, in Sint-Lambertus van Blaerthem, (3) een hoeve gnd het Goet tot 

Lummel, in Lommel, (4) alle goederen, die voornoemde jkvr Luijtgardis onder 

Herpen heeft liggen, (5) alle goederen, die voornoemde jkvr Luijtgardis, 

toen ze weduwe was, verworven had van verschillende personen, en die aan 

haar gekomen waren na overlijden van een ander. Zouden voornoemde jkvren 

Heijlwigis en Oda (resp. één van hen) overlijden, terwijl dan voornoemde 

Jacobus en Johannes van den Dussen (resp. één van hen) nog leeft, dan 

zullen voornoemde Jacobus en Johannes van den Dussen (resp. één van hen), 

in voornoemd geval, hun vruchtgebruik hebben in de goederen die aan 

voornoemde jkvren Heijlwigis en Oda (resp. één van hen) behoren. Maar na 

overlijden van voornoemde Jacobus en Johannes, dus in het geval hun 

echtgenoten eerder waren overleden (resp. één van hen) dan gaan de 

gedeelten die aan voornoemde jkvren Heijlwigis en Oda behoren, naar de 

wettige kv voornoemde jkvren Heijlwigis en Oda. Zouden voornoemde Egidius, 

Henricus, Luijtgardis, Margareta en Aleijdis (resp. één van hen) een wettig 

huwelijk aangaan, en zouden zij dan zonder wettig nageslacht overlijden, 

dan zullen zij of de echtgenoten (resp. één van hen) het vruchtgebruik 

hebben in de goederen die aan de overledenen behoren. Maar als voornoemde 

Egidius, Henricus, Luijtgardis, Margareta en Aleijdis (resp. één van hen) 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat het deel dat aan de 

overledenen behoort volgens erfrecht naar de anderen van deze kinderen; 

hierbij zullen kinderen van een overleden staan in de plaats van hun 

ouders. Voornoemde Egidius, Henricus, Luijtgardis, Margareta en Aleijdis en 

de jkvren Heijlwigis en Oda of de (toekomstige) mannen van voornoemde 

jkvren Luijtgardis, Margareta, Aleijdis, Heijlwigis en Oda zullen de 

goederen, die aan hen zijn overgedragen, niet verkopen, noch vervreemden 

noch belasten. Na overlijden van voornoemde jkvr Luijtgardis zullen 

voornoemde kinderen aan hr Willelmus zv voornoemde jkvr Luijtgardis 

regulier kanunnik van de abdij van Berne een lijfrente betalen van 20 

Hollandse gulden en aan Petrus zv voornoemde jkvr Luijtgardis een lijfrente 

van 50 nieuwe Gelderse gulden, volgens de inhoud van hun brievem. 

 

Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de Nuwelant cum tutore 

omnia bona hereditates census redditus et pacciones sibi post mortem 

dicti quondam Johannis de Nuwelant de morte domicelle quondam Heijlwiigis 
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de Blaerthem matris olim dicte domicelle Luijtgardis successione 

hereditarie advolutos quocumque locorum infra parrochiam de Blaerthem aut 

alias in locis circumvicinis situatos atque bona dicta tGoet te Blaerthem 

sita in parrochia sancti Lamberti de Blaerthem cum eorundem bonorum 

juribus et attinentiis singulis et universis necnon quendam mansum dictum 

tGoet tot Lummel #sita! in parrochia de Lummel# cum eiusdem mansi 

attinentiis singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive 

sitis insuper omnia bona #que# dicta domicella Luijtgardis infra 

territorium de Herpen habet situata atque eciam omnia alia bona #(dg: 

eidem domicelle Luijtgardi)# que dicta domicella Luijtgardis erga 

quascumque personas in sede sue viduitatis acquisivit (dg: ut dicebat) 

atque que eidem domicelle Luijtgardi de morte alterius persone 

successione hereditarie advoluta sunt ut dicebat hereditarie supportavit 

Egidio Henrico Luijtgardi Margarete et Aleijdi liberis dictorum domicelle 

Luijtgardis et quondam Johannis de Nuwelant atque Jacobo de Vladeracken 

tamquam marito et (dg: tut) #tutori# legitimo domicelle Heijlwigis #sue 

uxoris ad opus eorum et ad opus# (dg: et) Johannis van den Dussen tamquam 
!#et tutoris# mariti legitimi domicelle Ode sue uxoris filiarum dictorum 

domicelle Luijtgardis et quondam Johannis de Nuwelant promittens super 

habita et habenda warandiam et obligationem ex parte sui deponere tali 

conditione apposita si contingat dictas domicellas Heijlwigem et Odam seu 

eorum alteram decedere dictis Jacobo et Johanne van den Dussen seu eorum 

altero in humanis viventibus aut vivente quod extunc dicti Jacobus et 

Johannes van den Dussen #seu eorum alter [u]nius uxoris sic decesse# in 

hoc eventu suum usufructum in bonis dictis domicellibus Heijlwigi et Ode 

(dg: compe) seu eorum alteri sic decedenti competente libere habebunt et 

possidebunt seu habebit et possidebit (dg: sed post mortem dictorum) sed 

post mortem dictorum Jacobi et Johannis #et post mortem dictarum 

dmicellarum Heijlwigis et Ode# in eventu jamdicto dicte portiones aut 

portio dictis domicellibus Heijlwigi et Ode in premissis competentes ad 

(dg: dictum Egidium Henricum Luijtgardem Margaretam et Aleijdem seu #seu# 

atque) ad #legitimos# liberos dictarum #domicellarum Heijlwigis et Ode# 

(dg: h Egidii Henrici Luijtgardis Margarete et Aleijdis si ipsi Egidius 

Henricus Luijtgaardis Margareta et Aleijdis seu eorum alter decesserunt) 

#hereditarie succedent et devolventur# (dg: ita quod liberi huiusmodi 

decedentis stabunt in loco eorum patrum aut matrum decedentium ut 

premittitur) salvis! tamen dictis Jacobo et Johanni van der Dussen suo 

usufructu in bonis dictis suis uxoribus in premissis comptentibus iuxta 

modum preexpressum hoc eciam adiecto si octingat dictos Egidium et 

Henricum #Luijtgardem Margaretam et Aleijdem# seu eorum alterum legitimum 

contrahere matrimonium et si ipsos aut eorum uxores #seu maritos# absque 

prole legitima mori contigerit quod extunc in hoc eventu eorum uxores 

#seu mariti# seu uxor #et mariti!# alterius eorundem sic decedenteium aut 

decedentis ut prefertur suum plenum usufructum obtinebunt seu obtinebit 

in bonis dictis Egidio et Henrico #Luijtgardi Margarete et Aleijdi# seu 

eorum alteri sic decedentibus seu decedenti competentibus in premissis 

sed si dicti Egidius Henricus Luijtgardis Margareta et Aleijdis seu eorum 

alter decesserint aut decesserit absque prole legitima ab eis seu eorum 

altero superstite remante quod extunc portio huiusmodi decedentibus aut 

decedenti in hoc eventu #competens# pleno jure hereditario !jure succedet 

ad alios primodictorum liberorum #et filiarum# superstites protunc 

remanentes aut eorum liberos si eosdem primodictos liberos #et filias# 

protunc in humanis vivere non contingat ut prefertur #ita quod in hoc 

eventu liberi decedentis stabunt in loco patrum vel matrum sic 

decedentis# hoc eciam addito quod dicti Egidius Henricus Luijtgardis 

Margareta et Aleijdis domicelle Heijlwigis et Oda seu dictarum 

domicellarum Luijtgardis Margarete Aleijdis Heijlwigis et Ode mariti pro 

tempore supradicta bona eis supportata ut premittitur non vendent nec 

alienabunt nec vendere et alienare poterunt quovismodo in futurum tali 

conditione eciam annexa quod dicti liberi et filie dabunt et exsolvent 

post mortem dicte domicelle Luijtgardis domino Willelmo filio eiusdem 
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domicelle Luijtgardis canonico regulari monasterii de Berna vitalem 

pensionem viginti Hollant gulden et Petro filio domicelle Luijtgardis 

predicte vitalem pensionem quinquaginta nuwe Gelre gulden iuxta 

continentiam litterarum suarum super dictis pensionibus confectarum sic 

quod dicte domicelle Luijtgardi et ad et supra alia (dg: et quorum) bona 

dampna exnde non eveniant in futurum ut ipsi pro se et dictis Johanne van 

der Dussen (dg: palam recognoverunt) et domicella Oda sua uxore palam 

recognoverunt. Testes Henricus Godefridi et Becker datum 2a post 

assumptionis. 

 

BP 1183 f 367r 02 ma 18-08-1404. 

Zouden alle kinderen van voornoemde jkvr Heijlwigis, die ze heeft of zal 

krijgen, overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat het deel dat aan 

voornoemde kinderen zal behoren naar voornoemde Egidius, Henricus, jkvren 

Oda, Luijtgardis, Margareta en Aleijdis of hun kinderen. 

 

Et si contingat omnes liberos dictarum! domicelle Heijlwigis ab ea 

genitos et generandos mori absque prole legitima ab eis seu eorum altero 

generanda superstite remanente quod extunc portio dictis liberis 

competitura in premissis pleno jure succedet et devolvetur ad dictos 

Egidium Henricum domicellas Odam Luijtgardem Margaretam et Aleijdem seu 

eorum liberos (dg: si dicti). 

 

1183 f.367v. 

 secunda post assumptionis: maandag 18-08-1404. 

 tercia post assumptionis: dinsdag 19-08-1404. 

 quinta post assumptionis: donderdag 21-08-1404. 

 

BP 1183 f 367v 01 ma 18-08-1404. 

Jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant beloofde aan Johannes Borchgreve, 

tbv hr Willelmus zv voornoemde jkvr Luijtgardis regulier kanunnik van de 

abdij van Berne, een lijfrente van 20 Hollandse gulden geld van wijlen 

graaf Willelmus etc, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit alle erfgoederen van voornoemde jkvr Luijtgardis, 

die zij heeft of zal verkrijgen. Voornoemde hr Willelmus zal de rente niet 

manen zolang voornoemde jkvr Luijtgardis leeft. 

 

Domicella Luijtgardis relicta quondam Johannis de Nuwelant (dg: cum 

tutore) promisit (dg: se daturam et soluturam domino Willelmo suo filio 

canonico regulari monasterii de Berna) Johanni Borchgreve ad opus domini 

Willelmi filii eiusdem domicelle Luijtgardis canonici regularis 

monasterii de Berna quod ipsa domicella Luijtgardis dabit et solvet dicto 

domino Willelmo suo filio annuam et vitalem pensionem viginti Hollant 

gulden monete quondam domini Willelmi etc anno quolibet ad vitam eiusdem 

domini Willelmi et non ultra mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

omnibus bonis dicte domicelle Luijtgardis habitis et habendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis promittens cum tutore super omnia 

#habita et habenda# warandiam et sufficientem facere tali conditione quod 

cum mortuus fuerit erit quitum tali conditione apposita quod dictus 

dominus Willelmus dictam pensionem non petet nec monebit #neque levabit# 

quamdiu dicta domicella Luijtgardis vixerit in humanis sed quod dictus 

dominus Willelmus huiusmodi pensionem ab illo tempore quo dicta domicella 

Luijtgardis decesserit deinceps levabit et percipiet si ipsum pertunc 

vivere contingat in humanis et non prius. Testes Henricus Godefridi et 

Becker datum secunda post assumptionem. 

 

BP 1183 f 367v 02 ma 18-08-1404. 

Voornoemde jkvr Luijtgardis wv Johannes van Nuwelant beloofde aan haar zoon 

Egidius, tbv diens broer Petrus zv voornoemde jkvr Luijtgardis, een 

lijfrente van 50 nieuwe Gelderse gulden of ander paijment, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit alle 
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erfgoederen van voornoemde jkvr Luijtgardis, die zij heeft of zal 

verkrijgen. Voornoemde Petrus of een ander namens hem zal de rente niet 

manen zolang voornoemde jkvr Luijtgardis leeft. Voornoemde Egidius zal zijn 

voornoemde broer Petrus, zolang beiden leven na overlijden van voornoemde 

jkvr Luijtgardis, mbv de lijfrente onderhouden naar zijn staat. Zou 

voornoemde Egidius overlijden vóór zijn voornoemde broer Petrus, dan zal 

voornoemde Egidius zijn broer Petrus overdragen aan één van zijn broers en 

zusters of bloedverwanten, naar het inzicht van voornoemde Egidius, en die 

broer, zus of bloedverwant zal voornoemde Petrus, na overlijden van 

voornoemde jkvr Luijtgardis en Egidius, onderhouden. Voornoemde Egidius of 

de ander die voornoemde Petrus zal onderhouden, zal de lijfrente heffen of, 

indien nodig, manen mbv de huidige brief. 

 

Dicta domicella Luijtgardis ut supra promisit #Egidio suo filio ad opus 

Petri sui fratris filii eiusdem domicelle Luijtgardis quod ipsa domicella 

Luijtgardis# (dg: Egidio de Nuwelant suo filio ad opus Petri sui fratris 

filii eiusdem domicelle Luijtgardis quod ipsa domicella Luijtgardis dabit 

et exsolvet dicto Petro suo filio se daturam et soluturam Egidio) #dabit 

et exsolvet dicto Petro suo filio# !suo filio annuam et vitalem pensionem 

quinquaginta novorum Gelre gulden seu alterius pagamenti anno quolibet ad 

#eiusdem# vitam Petri #et non ultra# (dg: de Nuwelant fratris eiusdem 

Egidii f) mediatim ut supra ex omnibus bonis dicte domicelle Luijtgardis 

ut supra promittens cum tutore ut supra tali conditione quod cum dictus 

Petrus mortuus fuerit erit quitum hoc eciam addito quod dictus (dg: 

Egidius) #Petrus seu alia persona causam ab eo habens# dictam vitalem 

pensionem non petet ut immediate supra hoc eciam annexa conditione quod 

dictus Egidius dictum Petrum suum fratrem mediante dicta vitali pensione 

si ipsos Egidium et Petrum post mortem dicte domicelle Luijtgardis #eorum 

matris# vivere contingat in humanis tenebit et enutriet de victu et 

expensis atque vestitu et ceteris omnibus necessariis que idem Petrus 

indigebit #(dg: ad)# iuxta decentiam sui status quamdiu iidem #Egidius 

et# Petrus vixerint in humanis et in casu quo dictum (dg: Petrum mi) 

Egidium mori contigerit ante dictum Petrum suum fratrem quod extunc (dg: 

ille) dictus Egidius Petrum suum fratrem (dg: dictum) predictum disponet 

et commendabit uni suorum fratrum aut sororum (dg: iuxta f) vel 

consanguineorum suorum iuxta consti[?n]am eiusdem Egidii qui dictum 

Petrum post mortem dictorum domicelle Luijtgardis (dg: teneb) et Egidii 

tenebit et enutriet iuxta modum preexpressum hoc eciam addito quod dictus 

Egidius et quecumque alia persona que dictum Petrum tenebunt et enutrient 

ut premittitur dictam vitalem pensionem levabunt et possidebunt monebunt 

et petent et via juris si eis opus fuerit assequentur mediantibus 

litteris presentibus mentionem de eadem facientibus quamdiu dictus 

Egidius seu alia persona dictum Petrum in suis victu et expensis tenebunt 

iuxta modum predeclaratum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 367v 03 di 19-08-1404. 

Johannes van Stakenborch zvw Henricus van Stakenborch verkocht aan Johannes 

van Vladeracken een n-erfcijns van 4 pond, met Sint-Jan te betalen, gaande 

uit een huis18 en erf van voornoemde verkoper, in Den Bosch, over de 

Korenbrug, tussen erfgoed van wijlen Johannes Hovelman enerzijds en kvw 

Henricus Loenman anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan de 

stadsmuur, belast met 10 pond b-erfcijns. 

 

Johannes de Stakenborch filius quondam Henrici de Stakenborch hereditarie 

vendidit Johanni de Vladeracken hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie nativitatis Johannis ex domo et area dicti 

venditoris sita in Busco ultra pontem bladi inter hereditatem quondam 

Johannis Hovelman ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Henrici 

Loenman ex alio (dg: ut dicebat) tendente a communi platea usque ad murum 

                         
18 Zie → BP 1184 f 171r 07 za 01-08-1405 (1), Johannes van Stakenborch zvw Henricus van 
Stakenborch verkocht het huis en andere goederen aan Johannes van Vladeracken zv Petrus. 
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opidi de Busco ut dicebat promittens super omnia warandiam et #aliam# 

obligationem deponere exceptis decem libris hereditarii census annuatim 

exinde prius de jure solvendis ut dicebat et sufficientem faccere. Testes 

Coptiten et Becker datum 3a post assumptionis. 

 

BP 1183 f 367v 04 di 19-08-1404. 
Gloria sv Gerardus van Eijcke (*) Hermannus† van Os zvw hr Godefridus† van Os ridder 

1. Godefriidus van Os 

2. Katherina. 
Gerardus van Eijcke droeg over aan de secretaris, tbv Gloria, sv voornoemde 

Gerardus van Eijcke en mv Godefridus van Os en diens zuster Katherina, kvw 

Hermannus van Os zvw hr Godefridus van Os ridder, een lijfrente van 7 mud 

rogge en 3 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, die voornoemde Godefridus en 

Katherina beloofd hadden aan voornoemde Gerardus van Eijcke, op het leven 

van voornoemde Gloria, met Lichtmis in Sint-Oedenrode te leveren, gaande 

uit alle goederen van voornoemde Godefridus en Katherina, die zij hebben en 

verkrijgen. De brief overhandigen aan voornoemde Gloria of Johannes 

Hoernken. 

 

Gerardus de Eijcke vitalem pensionem septem modiorum siliginis et trium 

modiorum ordei mensure de Rode quam pensionem Godefridus de Os et 

Katherina eius soror liberi quondam Hermanni de Os filii domini quondam 

Godefridi de Os militis promiserunt indivisi super habita et habenda se 

daturos et soluturos dicto Gerardo de Eijcke anno quolibet ad vitam 

Glorie sororis dicti Gerardi de Eijcke matris predictorum Godefridi et 

Katherine et non ultra purificationis et in Rode tradendam ex omnibus et 

singulis bonis dictorum Godefridi et Katherine habitis et habendis 

quocumque locorum etc prout in litteris legitime supportavit mihi ad opus 

dicte Glorie cum litteris et jure. Testes Rover et Spijerinc datum supra. 

Tradetur dicte Glorie vel Johanni Hoernken. 

 

BP 1183 f 367v 05 do 21-08-1404. 

Arnoldus zvw Johannes Arnts soen van den Berghe verkocht aan Henricus zvw 

Willelmus Buijc van Woensel alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van Katherina dvw Arnoldus van den Berghe ev voornoemde Henricus 

zvw Willelmus Buijc resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

voornoemde Henricus. 

 

Solvit. 

Arnoldus filius quondam Johannis Arnts soen van den Berghe omnia et 

singula bona sibi de morte quondam Katherine filie quondam Arnoldi van 

den Berghe uxoris olim Henrici filii quondam Willelmi Buijc de Woensel 

successione hereditaria advoluta atque post mortem dicti Henrici 

successione hereditaria advolvenda quocumque locorum etc hereditarie 

vendidit dicto Henrico filio quondam Willelmi Buijc promittens super 

habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post assumptionis. 

 

1183 f.368r. 

 in crastino Remgii: donderdag 02-10-1404. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1405. 

 

BP 1183 f 368r 01 do 02-10-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 368r 02}. ≠. 

hereditarie vendiderunt fratri Gerardo Scilder ad opus (dg: ..) conventus 

de Porta Celi hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Petri ad cathedram et in Busco tradendam ex 

hereditaria paccione. 

 

BP 1183 f 368r 02 do 02-10-1404. 

Henricus Keijser zv Johannes Keijser en zijn vrouw Ermgardis dvw 

Theodericus van Esche, door wijlen voornoemde Theodericus verwekt bij 
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wijlen zijn vrouw Weijndelmodis, verkochten aan broeder Gerardus Scilder, 

tbv het klooster Porta Celi, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te leveren, uit een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Petrus-Stoel te leveren, gaande uit (1) de 

windmolen van wijlen Johannes gnd Haveloes, in Hintham, naast het Zand, (2) 

de beternis in de windmolen bij Vught, boven de pacht die daaruit gaat, 

welke pacht van 3 mud voornoemde Theodericus gekocht had van Johannes van 

Derentheren, en welke pacht van 3 mud nu aan hem behoort. {Niet afgewerkt 

contract19}. 

 

Henricus Keijser filius Johannis Keijser maritus legitimus Ermgardis sue 

uxoris filie quondam (dg: Henrici) Theoderici de Esche ab eo! quondam 

Theoderico et Weijndelmode sua uxore pariter genita! et ipsa cum eodem 

(dg: hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco de) #≠ 

{hier BP 1183 f 368r 01 invoegen}# hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure solvenda hereditarie in die Petri ad cathedram 

(dg: et pro primo termino solutionis Petri proxime futuro) !in molendino 

venti quondam Johannis dicti Haveloes sito in Hijntham juxta arenam atque 

in toto valore seu melioratione existente in molendino venti sito apud 

Vucht ultra pactum annuatim inde solvendum et quam paccionem #trium 

modiorum siliginis# dictus Theodericus erga Johannem de Derentheren 

emendo acquisierat prout in litteris et quam #paccionem trium modiorum# 

nunc ad se spectare dicebat (dg: hereditarie supportavit fratri Gerardo 

Scilder ad opus conventus de Porta Celi cum litteris et jure #occacione#) 

promittentes et ipsa cum eodem etc indivisi super omnia habita et habenda 

(dg: ratam servare et obligationem ex parte #eorum# deponere et 

sufficientem facere) warandiam et aliam obligationem deponere et dictam 

paccionem trium modiorum siliginis pro solutione etc sufficientem facere 

{hier begint een verticale haal, waarnaast het woord “nota” die loopt 

naar BP 1183 f 368r 07}. 

 

BP 1183 f 368r 03 do 02-10-1404. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Johannes van Derentheren” en 

voornoemde Henricus Keijser en zijn vrouw beloofden, zo nodig, de brief ter 

hand te stellen aan het klooster. 

 

Et fiet vidimus de littera incipiente Johannes de Derentheren et dictus 

Henricus Keijser (dg: et ..) maritus etc et ipsa cum eodem promiserunt 

indivisi super habita et habenda tradere dicto conventui. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum in crastino Remigii. 

 

BP 1183 f 368r 04 do 02-10-1404. 

En zij kunnen terugkopen gedurende 4 jaar met 44 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus of de waarde en de pacht van het jaar van wederkoop, zoals 

voornoemde broeder Gerardus en Johannes Stierken namens het klooster 

beloofden {niet afgewerkte akte}. 

 

Et poterunt redimere ad spacium (dg: 4) quatuor annorum proxime futurorum 

semper dicto spacio pendente cum XLIIII Hollant !monete comitis (dg: vel) 

Willelmi vel valorem et cum paccione anni redempcionis (dg: et) ut dicti 

frater Gerardus et Johannes Stierken nomine dicti conventus recognoverunt 

et promiserunt. 

 

BP 1183 f 368r 05 vr 09-01-1405. 

Albertus gnd Kezecoper ev Gheerburgis dvw Johannes gnd Monic droeg over aan 

Jacobus van Goderheijle verwer een b-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve lands die 

was van wijlen mr Ghevardus, in Wijnterle bij Oerle, welke pacht Gerardus 

van Grolaer gekocht had van Gerardus zvw hr Gerardus van Aa ridder, welke 

                         
19 Voor afgewerkt contract zie BP 1183 f 368r 07 do 02-10-1404. 
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pacht aan Heijlwigis wv voornoemde Johannes Monic gekomen was na overlijden 

van voornoemde Gerardus van Grolaer bv voornoemde Heijlwigis, en welke 

pacht na erfdeling aan voornoemde Albertus was gekomen. 

 

Albertus dictus Kezecoper maritus et tutor legitimus Gheerburgis sue 

uxoris filie quondam Johannis dicti Monic hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam ex manso terre qui fuerat quondam magistri Ghevardi 

sito in Wijnterle prope Oerle et ex attinentiis dicti mansi singulis et 

universis quam paccionem (dg: Gro) Gerardus de Grolaer erga Gerardum 

filium domini quondam Gerardi de Aa militis emendo acquisierat prout in 

litteris et que paccio (dg: dictis Alberto) Heijlwigi relicte #dicti# 

quondam Johannis Monic de morte dicti quondam Gerardi de Grolaer (dg: 

sui) fratris eiusdem Heijlwigis successione fuerat advoluta et que paccio 

dicto Alberto mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum et 

eius in hoc coheredes cessit in partem prout in litteris hereditarie 

supportavit (dg: Alberto) Jacobo de Goderheijle tinctori cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Gerardi de Grolaer et suorum 

heredum deponere. Testes Spina et Neijnsel datum sexta post ephije. 

 

BP 1183 f 368r 06 vr 09-01-1405. 

Voornoemde Albertus gnd Kezecoper ev Gheerburgis dvw Johannes gnd Monic 

droeg over aan voornoemde Jacobus van Goderheijle verwer een b-erfpacht van 

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

(1) een malder roggeland, in Helvoirt, tussen Thomas Coelbornre enerzijds 

en wijlen Hilla Valants anderzijds, (2) ½ bunder beemd, aldaar, beneden 

voornoemde malder roggeland, welke pacht Jacobus gnd Govij bvw voornoemde 

Johannes Monic gekocht had van Walterus van Ghesel, en welke pacht nu aan 

hem behoort. 

 

Dictus Albertus ut supra hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex maldrata terre siliginee sita in parrochia de Helvoert inter 

hereditatem Thome Coelbornre ex uno et inter hereditatem quondam Hille 

Valants ex alio atque ex dimidio bonario prati sito ibidem inferius dicte 

maldrate terre siliginee quam paccionem unius modii siliginis Jacobus 

dictus Govij #frater dicti quondam Johannis Monic# erga Walterum de 

Ghesel emendo acquisierat prout in litteris et quam paccionem nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Jacobo cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem 

ex parte sui et dicti quondam Jacobi Govij et suorum heredum et 

successorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 368r 07 do 02-10-1404. 

Henricus Keijser en zijn vrouw Ermgardis dvw Theodericus van Essche zvw 

Johannes van Essche, door voornoemde Theodericus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Weijndelmodis, droeg over aan broeder Gerardus Scilder, tbv het 

klooster Porta Celi, een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, uit een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, met Sint-Petrus-Stoel te leveren, gaande uit 

(1) de windmolen van wijlen Johannes Haveloes, in Hintham, naast het Zand, 

(2) de beternis in de windmolen bij Vught, boven de pacht die daaruit gaat, 

welke pacht van 3 mud wijlen voornoemde Theodericus van Essche zvw Johannes 

van Essche wolwever gekocht had van Johannes van Derentheren, en welke 

pacht nu aan hem behoort. 

 

{Met een verticale haal in de linkermarge verbonden met BP 1183 f 368r 

02}. 

Henricus Keijser maritus et (dg: tutor) legitimus Ermgardis sue uxoris 

filie quondam Theoderici de Essche filii quondam Johannis de Essche ab 

eodem Theoderico et quondam Weijndelmode sua uxore pariter genite et ipsa 
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Ermgardis cum eodem tamquam cum tutore hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis dicte mensure (dg: quam) solvenda hereditarie Petri ad 

cathedram !in molendino venti quondam Johannis Haveloes sito in Hijntham 

(dg: apud) #juxta# arenam atque in toto valore seu melioratione existente 

in molendino venti sito apud Vucht ultra pactum inde solvendum quam 

paccionem trium modiorum siliginis dictus quondam Theodericus de Essche 

filius quondam Johannis de Essche textor laneorum erga Johannem de 

Derentheren emendo acquisierat prout in litteris et quam nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie supportavit fratri Gerardo Scilder (dg: et) 

etc ad opus conventus (dg: sce) de Porta Celi promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere 

et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in crastino 

Remigii. 

 

1183 f.368v. 

 in vigilia Bartholomei: zaterdag 23-08-1404. 

 quinta post assumptionis: donderdag 21-08-1404. 

 

BP 1183 f 368v 01 za 23-08-1404. 

Ghibo Mol en Willelmus van Dijechden beloofden aan Willelmus Moelner 62 

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

gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Ghibo Mol et Willelmus de Dijechden promiserunt indivisi super omnia 

Willelmo Moelner LXII novos Gelrenses scilicet IX boddrager vel X 

Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Heijme et Spijerinc datum in vigilia 

Bartholomei. 

 

BP 1183 f 368v 02 do 21-08-1404. 

Henricus van Ghemert zvw Johannes van den Mortel droeg over aan Johannes 

van den Hautart alle goederen van Leonius van den Buxbruggen, zijn vrouw 

Hilla dvw Lambertus Zannen soen, Luijtgardis, dv voornoemde Leonius en 

Hilla, en Andreas en Aleijdis, kvw voornoemde Lambertus Zannen soen, aan 

voornoemde Henricus gerechtelijk verkocht door voornoemde Johannes van der 

Hautart. 

 

Henricus de Ghemert filius quondam Johannis van den Mortel omnia bona 

Leonii van den Buxbruggen Hille eius uxoris filie quondam Lamberti Zannen 

soen Luijtgardis filie dictorum Leonii et (dg: quondam) Hille Andree et 

Aleijdis liberorum dicti quondam Lamberti Zannen soen vendita predicto 

Henrico a Johanne van der Hautart (dg: prout in litteris) per judicem 

mediante sententia etc prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Johanni van den Hautart cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Walterus et 

Spijerinc datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1183 f 368v 03 do 21-08-1404. 

Johannes die Vrieze zvw Wenemarus beloofde aan zijn zuster Aleijdis wv 

Eligius gnd Loij Luutens soen 16 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Johannes die Vrieze (dg: mult) filius quondam Wenemari promisit super 

omnia Aleijdi sue sorori relicte quondam Eligii dicti Loij Luutens soen 

XVI novos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 368v 04 do 21-08-1404. 

Petrus van der Hautart verkocht aan Jordanus Loef van Boekel een stukje 

beemd, in Heeswijk, ter plaatse gnd ter Haghe, tussen Aleijdis sGheests 
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enerzijds en voornoemde Jordanus Loef anderzijds. 

 

Petrus van der Hautart particulam prati sitam in parrochia de Hezewijc ad 

locum dictum ter Haghe inter hereditatem Aleijdis sGheests ex uno et 

inter hereditatem Jordani Loef de Boekel ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Jordano Loef promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Coptiten et Spijrinc datum quinta post 

assumptionis. 

 

BP 1183 f 368v 05 do 21-08-1404. 

Rodolphus, Johannes, Thomas, Bela en Margareta, kvw Arnoldus zvw Rodolphus 

Danen soen, droegen over aan Arnoldus van Beke zvw Johannes Jacops soen van 

den Lijnden en Ghisbertus zvw Jacobus Oeden soen van der Heijden het deel, 

dat aan Danijel gnd Deenken zvw Rodolphus Danen soen gekomen was na 

overlijden van zijn ouders, in een huis en tuin met toebehoren en andere 

erfgoederen, zowel rogge- als broeklanden, in Rosmalen, welk deel wijlen 

voornoemde Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen, tbv hem en zijn kinderen, 

verworven had van voornoemde Danijele gnd Deenken. De brief overhandigen 

aan Arnoldus. 

 

(dg: solvit Ghibo medietatem). Solvit. 

Rodolphus Johannes Thomas Bela et Margareta liberi quondam Arnoldi filii 

Rodolphi quondam Danen soen cum tutore totam partem Danijeli dicto 

Deenken filio quondam Rodolphi Danen soen de morte quondam suorum patris 

et matris successione advolutam in domo et orto cum suis attinentiis ac 

omnibus aliis hereditatibus tam terris siligineis quam paludialibus sitis 

in parrochia de Roesmalen quam partem dictus quondam Arnoldus filius 

quondam Rodolphi Danen soen ad opus sui et ad opus suorum puerorum erga 

dictum Danijelem dictum Deenken acquisierat ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Arnoldo de Beke filio quondam Johannis Jacops soen van den 

Lijnden et Ghisberto filio quondam Jacobi Oeden soen van der Heijden 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare (dg: testes) 

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

Arnoldo. 

 

BP 1183 f 368v 06 do 21-08-1404. 

Voornoemde Arnoldus van Beke droeg de helft, die aan hem behoort, in het 

voornoemde over aan Stephanus nzv Stephanus Wert. 

 

{In linker marge}. 

Dictus (dg: Ghisbertus) #Arnoldus de Beke# medietatem sibi competentem 

#in premissis# hereditarie supportavit Stephano filio naturali Stephani 

Wert cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes. 

 

BP 1183 f 368v 07 do 21-08-1404. 

Destijds had Henricus Becker nzvw Henricus Becker beloofd aan Willelmus 

Hagen zvw Henricus Haghen 143 nieuwe Gelderse gulden (dg: met Sint-Jacobus 

aanstaande) te betalen. Willelmus van {verder geen naam genoteerd} beloofde 

thans aan voornoemde Henricus voornoemde !43 gulden te betalen, zó dat 

voornoemde Henricus Becker daarvan geen schade lijdt. 

 

Notum sit universis quod cum Henricus Becker filiius naturalis quondam 

Henrici Becker promisit super omnia Willelmo Hagen filio quondam Henrici 

Haghen centum et XLIII novos Gelre gulden (dg: ad Jacobi proxime futurum) 

persolvendos prout in litteris constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis Willelmus de !promisit super omnia dicto Henrico quod ipse 

dictos !XLIII gulden taliter solvet quod dicto Henrico Becker dampna 

exinde non eveniant. Testes Coptiten et Becker datum quinta post 

assumptionis. 
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BP 1183 f 368v 08 do 21-08-1404. 

voornoemde Willelmus beloofde aan Henricus Becker nzvw Henricus nzvw 

Henricus Becker 49 nieuwe Gelderse gulden met Sint-Jacobus aanstaande (za 

25-07-1405) te betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia (dg: dicto) Henrico Becker filio 

naturali quondam Henrici filii naturalis quondam Henrici Becker (dg: LII) 

XLIX (dg: g) novos Gelre gulden ad Jacobi proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 368v 09 do 21-08-1404. 

Rutgherus zv Henricus Rutghers soen van Os droeg over aan Mechtildis van 

Boert wv Goeswinus Snellen een stuk land, 4 lopen rogge groot, in Oss, 

beiderzijds tussen Jacobus Wijnrics soen, welk stuk land vooornoemde 

Henricus geschonken had aan zijn voornoemde zoen Rutgherus en diens vrouw 

Mechtildis. 

 

Rutgherus filius (dg: q) Henrici Rutghers soen de Os peciam terre quatuor 

lopinos siliginis in semine annuatim !in semine capientem sitam in 

parrochia de Os inter hereditates Jacobi Wijnrics soen ex utroque latere 

coadiacentes quam peciam terre dictus Henricus dedit dicto Rutghero suo 

filio cum Mechtilde sua uxore nomine dotis ut dicebat hereditarie 

supportavit Mechtildi (dg: relicte quondam) de Boert relicte quondam 

Goeswini Snellen promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 368v 10 do 21-08-1404. 

Henricus Rutghers soen van Os en zijn kinderen Henricus en Zanderus deden 

tbv voornoemde Mechtildis van Boert afstand van voornoemd stuk land. Alle 

kvw Deenkinus zv voornoemde Henricus Rutghers soen zullen nimmer rechten 

hierop doen gelden. 

 

Henricus Rutghers soen de Os Henricus et Zanderus eius liberi super dicta 

pecia terre et jure ad opus dicte Mechtildis de Boert hereditarie 

renunciaverunt proomittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi omnes liberos quondam 

Deenkini filii (dg: dic) dicti Henrici Rutghers soen perpetue tales 

habebunt quod numquam presument se jus in dicta pecia terre habere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 368v 11 do 21-08-1404. 

Johannes die Meester maakte bezwaar tegen alle verkopingen, bezwaringen en 

vervreemdingen, gedaan door Theodericus Writer met zijn goederen. 

 

Johannes die Meester omnes venditiones et obligationes ac alienationes 

factas per Theodericum Writer cum bonis suis quibuscumque calumpniavit. 

Testes (dg: datum supra) Walterus et Spijerinc datum quinta post 

assumptionis. 

 

BP 1183 f 368v 12 do 21-08-1404. 

(dg: Godefridus van Rode). 

 

(dg: Godefridus de Rode). 

 

BP 1183 f 368v 13 do 21-08-1404. 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel en Willelmus van Broechoven zvw 

Henricus ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus droegen over aan Ludovicus 

zvw Goeswinus van Kessel een b-erfcijns van 16 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen, gaande uit 9 vadem land, in Kessel, tussen erfgoed 

behorend aan de investiet van de kerk van Kessel enerzijds en Hilla gnd 

Aelbrechts anderzijds, welke 9 vadem Henricus van Kessel had uitgegeven aan 
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Georgius gnd Gorijs zv Hilla voor voornoemde cijns van 16 schelling. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Henrici de Kessel et Willelmus de 

Broechoven filius quondam Henrici maritus et tutor Elizabeth sue uxoris 

filie dicti quondam Henrici hereditarium censum sedecim solidorum monete 

solvendum hereditarie Martini hyemalis ex novem mensuris dictis vademen 

terre sitis in parrochia de Kessel inter hereditatem spectantem ad 

investitum #{in rechter marge:} ecclesie# de Kessel ex uno et hereditatem 

Hille dicte Aelbrechts ex alio quas novem mensuras terre (dg: dictus) 

Henricus (dg: quondam) de Kessel dederat ad censum Georgio dicto Gorijs 

filio Hille scilicet pro dicto censu XVI solidorum prout in litteris 

hereditarie supportaverunt (dg: Ludevico) Ludovico filio quondam Goeswini 

de Kessel cum litteris et jure #occacione# promittentes super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Henrici de Kessel 

deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.369r. 

 quinta post assumptionis: donderdag 21-08-1404. 

 in octavis assumptionis: vrijdag 22-08-1404. 

 in vigilia Bartholomei: zaterdag 23-08-1404. 

 quarta post Bartholomei: woensdag 27-08-1404. 

 in festo Bartholomei: zondag 24-08-1404. 

 

BP 1183 f 369r 01 do 21-08-1404. 

Henricus Keijser zvw Johannes Keijser en zijn vrouw Ermgardis dvw 

Theodericus van Essche deden tbv Theodericus en Weijndelmodis, kvw 

voornoemde Theodericus van Esche afstand van een huis en erf, in Den Bosch, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van Lodekinus van Os enerzijds en erfgoed 

van Hadewigis van Crumvoert anderzijds, aan Henricus van Diegden snijder 

gerechtelijk verkocht door Theodericus zvw Johannes van de Esche. Twee 

brieven. Een voor Jacobus van Dommellen. 

 

Duplicetur. 

Henricus Keijser filius quondam Johannis Keijser maritus legitimus 

Ermgardis sue uxoris filie quondam Theoderici de Essche et dicta 

Ermgardis cum eodem tamquam cum tutore super domo et area sita in Busco 

in vico dicto (dg: jj) Peperstraet inter hereditatem Lodekini de Os ex 

uno et hereditatem Hadewigis de Crumvoert ex alio venditam Henrico de 

(dg: Diegheden) Diegden sartori a Theoderico filio quondam Johannis de 

(dg: Essche) Esche (dg: prout) per judicem etc prout in litteris et !s 

super jure ad opus Theoderici et Weijndelmodis liberorum dicti quondam 

Theoderici de Esche !promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Coptiten et 

Spijrinc datum quinta post assumptionis. Unam habebit Jacobus de 

Dommellen. 

 

BP 1183 f 369r 02 do 21-08-1404. 

Voornoemde Theodericus en Weijndelmodis, kvw Theodericus van Esche, deden 

tbv voornoemde Henricus Keijser en zijn vrouw Ermgardis dvw Theodericus van 

Essche afstand van een huis, erf en tuin, van wijlen Theodericus van Esche, 

in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Rutgherus van Boemel 

zvw Gobelinis Zasman enerzijds en erfgoed van Petrus snijder anderzijds. 

 

Dicti Theodericus et Weijndelmodis cum tutore super domo et area et orto 

quondam Theoderici de Esche sitis in Busco in vico dicto (dg: jj) 

Peperstraet inter hereditatem Rutgheri de Boemel filii quondam Gobelini 

Zasman !et ex uno et hereditatem Petri sartoris ex alio et super jure ut 

dicebant ad opus dictorum Henrici Keijser et Ermgardis sue uxoris 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi cum tutore super omnia 

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

 

BP 1183 f 369r 03 do 21-08-1404. 

Jacobus van Engelant zvw Jacobus van Engelant verkocht aan Jacobus van 

Merewijc zvw Johannes een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, 3 morgen groot, gnd 

die Koecamp, in Rosmalen, tussen Jacobus Loze enerzijds en Arnoldus Alarts 

soen anderzijds, reeds belast met 1 dobbel geld van Holland. 

 

Jacobus de Engelant filius quondam Jacobi de Engelant hereditarie 

vendidit Jacobo de Merewijc filio quondam Johannis hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco !ex (dg: tribus jugeribus terre sitis in 

parrochia de Roesmalen inter dct) quodam campo tria jugera terre 

continente dicto die Koecamp sito in parrochia de Roesmalen inter 

hereditatem Jacobi Loze ex uno et hereditatem Arnoldi Alarts soen ex alio 

ut dicebat promittens super habita #et habenda# warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto uno aureo denario dobbel vocato monete 

Hollandie exinde solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 369r 04 do 21-08-1404. 

(dg: Johannes van Best, Gerardus en Johannes, kvw). 

 

(dg: Johannes de Best Be Gerardus et Johannes liberi q). 

 

BP 1183 f 369r 05 vr 22-08-1404. 

Gerardus van Berze en zijn broer Johannes beloofden aan Andreas van Drodis, 

tbv etc, 95 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404; 

9+30+31+30+25= 125 dgn) te betalen, op straffe van 2. 

 

Gerardus de Berze et Johannes eius frater promiserunt indivisi super 

omnia Andree de Drodis ad opus etc nonaginta quinque aude scilde Francie 

ad (dg: a) nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena 

duorum. Testes Spijrinc et Becker datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1183 f 369r 06 vr 22-08-1404. 

Johannes van Best droeg over aan mr Johannes van Hees, tbv zijn zuster 

Mechtildis wv Goeswinus van Best, een b-erfcijns20 van 20 schelling, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend, met Sint-Martinus in Den Bosch aan het woonhuis van Arnoldus gnd 

Aijken te betalen, gaande uit een huis en hofstad van Heijlwigis gnd 

Katers, haar zoon Johannes en haar schoonzoon Johannes, welke cijns aan 

Elijzabeth dv Egidius van Ghele ev voornoemde Johannes van Best, tbv 

voornoemde Johannes van Best, was overgedragen door voornoemde Egidius van 

Ghele zvw Johannes van Hees. 

 

Johannes de Best hereditarium censum viginti solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis 

computato dandum et solvendum quolibet anno in festo beati Martini 

hyemalis et ad Buscumducis ad domum Arnoldi dicti Aijken tradendum et 

deliberandum de domo et domistadio Heijlwigis dicte Katers Johannis eius 

filii et Johannis generi dicte Heijlwigis supportatum (dg: dicto Johanni 

de Best) Elijzabeth filie Egidii de Ghele uxori dicti Johannis de Best ad 

opus eiusdem Johannis de Best ab Egidio de Ghele predicto filio quondam 

Johannis de Hees prout in litteris hereditarie spportavit magistro 

Johannis! de Hees ad opus Mechtildis sue sororis relicte quondam Goeswini 

de Best cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

                         
20 Zie ← BP 1176 f 300v 12 vr 03-04-1383 (2), Arnoldus Vos zv Jacobus van Hedel ev Oda dvw 
Johannes van Hees deed tbv Egidius van Gheel zvw voornoemde Johannes van Hees afstand van deze 

cijns, gaande uit een huis en hofstad van Heijlwigis gnd Katers, haar zoon Johannes en 

schoonzoon Johannes, in Dinther, en uit andere erfgoederen van hen. 



Bosch’ Protocol jaar 1404 07. 90 

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

datum supra. 

 

BP 1183 f 369r 07 za 23-08-1404. 

Henricus Dicbier zv Godefridus droeg over aan Theodericus en 

Weijndelmoedis, kvw Theodericus van Essche, een huis en erf, in Den Bosch, 

in de Peperstraat, tussen erfgoed van Lodekinus van Os enerzijds en erfgoed 

van Hadewigis van Turnout anderzijds, aan hem overgedragen door Henricus 

van Diechden snijder. Arnoldus zv voornoemde Henricus Dicbier en Nijcholaus 

Scilder ev Luijtgardis dv voornoemde Henricus deden afstand. Twee brieven; 

één voor Jacobus van Dommellen. 

 

Duplicetur. Unam habebit Jacobus de Dommellen. 

Henricus Dicbier filius Godefridi domum et aream sitam in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter hereditatem Lodekini de Os ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis de Turnout ex alio supportatam sibi ab Henrico de 

Diechden sartore prout in litteris hereditarie supportavit Theoderico et 

Weijndelmoedi liberis (dg: d) quondam Theoderici de Essche cum littteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Quo facto Arnoldus filius dicti Henrici Dicbier et 

Nijcholaus Scilder maritus et tutor legitimus Luijtgardis sue uxoris 

filie eiusdem Henrici super premissis et jure ad opus dictorum liberorum 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare. Testes dictus Henricus Dicbier et Bartholemeus datum in vigilia 

Bartholomei. 

 

BP 1183 f 369r 08 wo 27-08-1404. 

Voornoemde Theodericus en Weijndelmodis, kvw Theodericus van Essche, 

droegen voornoemd huis en erf over aan Robbertus van Neijnsel, Willelmus 

van Dijechden en Willelmus van Colen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dicti Theodericus et Weijndelmodis cum tutore dictam domum et aream 

hereditarie supportaverunt Robberto de Neijnsel (dg: ad opus sui et ad 

opus) Willelmo de Dijechden et (dg: ad opus) Willelmo de Colen 

promittentes cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes Rover et Heijme datum 4ta post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 369r 09 za 23-08-1404. 

Willelmus zvw Johannes Dijeronc droeg over aan Falco zv Johannes Margrieten 

soen alle goederen en erfgoederen, eertijds van Mechtildis dvw Henricus 

Godens soen, gelegen of te beuren onder Maren en Alem, welke goederen 

wijlen voornoemde Johannes verworven had van voornoemde Mechtildis. 

 

Willelmus filius quondam Johannis Dijeronc omnia et singula bona et 

hereditates quascumque (dg: q) dudum Mechtildis filie quondam Henrici 

Godens soen quocumque locorum infra parrochias de Maren et de Alem 

consistentes sive sitas ac solvenda quas bona !hereditates predictas 

dictus quondam Johannes erga predictam Mechtildem acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit (dg: He) Falconi filio Johannis 

Margrieten soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem (dg: et imp) ex parte sui et dicti quondam Johannis sui 

patris deponere. Testes Aa et Rover datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1183 f 369r 10 zo 24-08-1404. 

Wolphardus zv Johannes Wolphardi beloofde aan Arnoldus Heijm 12 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

Wolphardus filius Johannis Wolphardi promisit super omnia Arnoldo Heijm 

XII novos Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes Aa et Becker datum in festo Bartholomei. 

 

BP 1183 f 369r 11 zo 24-08-1404. 

Henricus van Audenhoven en zijn broer Johannes en Rutgherus van Audenhoven 

beloofden aan Stephanus Merling 132 oude Franse schilden, met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen, op straffe van 4. 

 

Henricus de Audenhoven Johannes #et# Rutgherus de Audenhoven eius fratres 

promiserunt indivisi super omnia Stephano !Stephano Merling centum XXXII 

aude scilde Francie ad (dg: ca) purificationis proxime futurum 

persolvendos sub pena IIII. Testes Heijme et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 369r 12 zo 24-08-1404. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.369v. 

 quarta post Bartholomei: woensdag 27-08-1404. 

 tercia post Bartholomei: dinsdag 26-08-1404. 

 

BP 1183 f 369v 01 wo 27-08-1404. 

Theodericus en Weijndelmodis, kvw Theodericus van Essche, Robbertus van 

Neijnsel en Willelmus van Dijegheden beloofden aan Arnoldus zv Petrus Pels 

47 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

#Theodericus et Weijndelmodis liberi quondam Theoderici de Essche# 

Robbertus de Neijnsel et Willelmus de Dijegheden promiserunt indivisi 

super omnia (dg: p) Arnoldo filio Petri Pels XLVII novos Gelre gulden 

scilicet X Vlemsche placken seu (dg: IX) IX boddreger pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Rover et Heijme datum 4ta post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 369v 02 wo 27-08-1404. 

De twee eersten beloofden de twee anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 grossum. 

Primus #duo# promisit super omnia alios duos indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 369v 03 wo 27-08-1404. 

Voornoemde Theodericus en Weijndelmodis, kvw Theodericus van Essche, en 

Willelmus van Colen beloofden aan voornoemde Arnoldus zv Petrus Pels 23 

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

gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

#{in linker marge:} Dicti primi duo et# Willelmus de Colen promisit! 

super omnia dicto Arnoldo XXIII novos Gelrenses gulden scilicet ut supra 

ad dictum terminum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 369v 04 di 26-08-1404. 

Henricus zvw Henricus Hoesch kramer droeg over aan Ludekinus gnd met den 

Ymen alle erfgoederen en goederen van Ghibo zv Godefridus Keijot van Gestel 

bij Herlaer, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes Becker zvw 

Johannes van Alphen bakker. Twee brieven, één voor kv Johannes Priker. 

 

Duplicetur. Unam habebunt liberi Johannis Priker. 

Henricus filius quondam Henrici Hoesch institoris omnes et singulas 

hereditates et bona Ghibonis filii Godefridi Keijot de Gestel prope 
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Herlaer quocumque locorum tam in humido quam in (dg: sicco consistentes) 

duro et in molli consistentes sive sitas venditas sibi a Johanne Becker 

filio quondam Johannis de Alphen pistoris per judicem mediante sententia 

scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit Ludekino 

dicto met den Ymen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

datum tercia post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 369v 05 di 26-08-1404. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Hoesch kramer droeg over aan voornoemde 

Ludekinus gnd met den Ymen 4 bunder land, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen Godefridus van Os en hr Willelmus van den Bosch ridder, aan 

hem gerechtelijk verkocht door mr Johannes van Hees. Twee brieven, één voor 

kv Johannes Priker. 

 

Duplicetur. Ut supra. 

Dictus Henricus ut supra quatuor bonaria terre sita in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum Eilde inter hereditatem Godefridi de Os et inter 

hereditatem domini Willelmi de Busco militis vendita sibi a (dg: J) 

magistro Johanne de Hees per judicem mediante etc hereditarie supportavit 

dicto Ludekino cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 369v 06 di 26-08-1404. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Hoesch kramer droeg over aan voornoemde 

Ludekinus gnd met den Ymen 6 bunder land {of de helft daarvan?}, behorend 

aan Ghibo gnd Keijot zv Godefridus Keijot van Ghestel bij Herlaer, gnd 

Moerscot, gelegen in Ghestel, ter plaatse gnd Moerscot, tussen Henricus van 

Uden enerzijds en Weijndelmodis van den Brekelen anderzijds, naast een 

gemene steeg aldaar, aan hem gerechtelijk verkocht door Martinus 

Leijdecker. Twee brieven, één voor kv Johannes Priker. 

 

Duplicetur. Ut supra. 

Dictus Henricus ut supra medietatem (dg: que ad Johannem van den) sex 

bonaria! terre ad Ghibonem dictum Keijot filium Godefridi Keijot de 

Ghestel prope Herlaer spectantia dicta communiter Moerscot sita in 

parrochia de Ghestel ad locum dictum Moerscot inter hereditatem Henrici 

de Uden ex uno et inter hereditatem Weijndelmodis van den Brekelen ex 

alio contigue juxta communem stegam ibidem vendita sibi a Martino 

Leijdecker per judicem etc hereditarie supportavit dicto Ludekino cum 

litteris et jure promittenns ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 369v 07 di 26-08-1404. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Hoesch kramer droeg over aan voornoemde 

Ludekinus gnd met den Ymen (1) de helft, die aan Johannes van den Pettelaer 

alias gnd Priker behoorde, in de navolgende erfgoederen, te weten in (1a) 8 

bunder broekland, gelegen richting de plaats gnd Eilde, tussen wijlen hr 

Godefridus van Os ridder en Goeswinus Rutten soen, (1b) een heidekamp, ter 

plaatse gnd Reijndaelts, naast de sloot van de hertog enerzijds en naast 

Johannes van de Dijk anderzijds, (2) de helft van de navolgende goederen, 

gelegen onder Gestel bij Herlaer, te weten van (2a) een stuk land, gnd dat 

Rot, buiten Gestel gelegen, naast 2 hekken gnd veken, naast een gemene weg 

enerzijds en Hermannus Bathen soen anderzijds, (2b) een stuk land, gnd die 

Gansacker, in Gestel, tussen kvw Gheerlacus van Keeldonc enerzijds en 

Ruelkinus van den Brekelen anderzijds, (2c) huizen en tuin, in Gestel, ter 

plaatse gnd aen die Plaetse, tussen Everardus Wouters soen enerzijds en 

Cristina van der Heijden en haar kinderen anderzijds, strekkend 

achterwaarts tot aan die Dommelle, (2d) een beemd en een kleine beemd gnd 

die Cruder, tussen Henricus Moelner enerzijds en Goeswinus Rutten soen 

anderzijds, (2e) een beemd gnd die Laet en een beemd gnd die Rijt, buiten 

Gestel, richting de plaats gnd Zegheworp, tussen wijlen Henricus van 
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Zegeworp en Cristina wv Henricus van der Heijden enerzijds en die Dommel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de sluis aldaar, en met het andere 

eind aan de plaats gnd Clocberch, (3) alle andere goederen van Ghibo 

Keijot, die hij heeft en zal verkrijgen, welke helft van voornoemde 

goederen en al de andere goederen van voornoemde Ghibo eerstgenoemde 

Henricus gerechtelijk gekocht had van Henricus zvw Henricus Matheeus soen. 

Twee brieven, één voor kv Johannes Priker. 

 

Duplicetur. Ut supra. 

Dictus Henricus ut supra medietatem que ad Johannem van den Pettelaer 

alias dictum Priker spectabat in hereditatibus infrascriptis primo 

videlicet medietatem octo bonariorum paludis sitorum versus locum dictum 

Eilde inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis et inter 

hereditatem Goeswini Rutten soen item medietate (dg: -m) cuiusdam campi 

mericalis siti in loco dicto Reijndaelts tendentis cum uno latere juxta 

fossatum domini nostri ducis et cum alio latere juxta hereditatem 

Johannis de Aggere insuper medietatem hereditatum infrascriptarum infra 

parrochiam de Ghestel prope Herlaer sitarum videlicet medietatem pecie 

terre dicte dat Rot site extra Gestel predictam juxta duo repagula dicta 

veken tendentis juxta communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Hermanni Bathen soen ex alio item medietatem pecie terre dicte die 

Gansacker site in Ghestel predicta inter hereditatem liberorum quondam 

Gheerlaci de Keeldonc ex uno et inter hereditatem Ruelkini van den 

Brekelen ex alio item medietatem domorum et ortorum sitorum in Ghestel 

predicta ad locum dictum aen die Plaetse inter hereditatem Everardi 

Wouters soen ex uno et inter hereditatem Cristine van der Heijden et eius 

liberorum ex alio tendentium retrorsum ad aquam dictam die Dommelle item 

medietatem unius prati (dg: dicti die Lake) et cuiusdam parvi prati dicti 

die Cruder sitorum inter hereditatem Henrici Moelner ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Rutten soen ex alio item medietatem unius prati 

dicti die Laet et unius prati dicti die Rijt sitorum extra Ghestel 

predictam versus locum dictum Zegheworp inter hereditatem quondam Henrici 

de Zegeworp et Cristine relicte quondam Henrici van der Heijden ex uno et 

inter aquam dictam die Dommel ex alio tendentium cum uno fine ad slusam 

ibidem et cum reliquo fine ad locum dictum Clocberch atque omnia bona 

alia Ghibonis Keijot ab eodem Ghibone habita et acquisita et in posterum 

ab eodem Ghibone habenda et acquirenda quam medietatem hereditatum 

suprascriptarum et (dg: alia b) omnia alia bona dicti Ghibonis habita et 

habenda (dg: dictus He) primodictus Henricus erga Henricum filium quondam 

Henrici Matheuus! soen per judicem etc acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Ludekino cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

1183 f.370r. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1404. 

 

BP 1183 f 370r 01 do 28-08-1404. 

Willelmus van den Masen wonend in Geffen beloofde aan Jacobus Goes (1) 70 

mud goede droge bakkers wijt, Bossche maat, (2) 100 mud haver, 2 plakken 

goedkoper dan de beste haver, tussen nu en Vastenavond aanstaande (di 03-

03-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Willelmus van den Masen wonende in Geffen promisit super omnia Jacobo 

Goes LXX mud weijts goede drogen beckers weijt onghekenen #mensure de 

Busco# et centum mud avene in II placken na der besten dicte mensure 

infra hinc et carnisprivium proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Aa et Rover datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 370r 02 do 28-08-1404. 

Johannes zvw Godefridus Claes soen verkocht aan Johannes Wit zvw Gerardus 

Scoenmaker van Mierle een stuk beemd, in Mierlo, ter plaatse gnd Runtfoirt, 
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tussen Godefridus Vestart enerzijds en Henricus Wijnrics soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint, belast met 1 penning grondcijns. 

 

Johannes filius quondam Godefridi Claes soen peciam prati sitam in 

parrochia de Mierle ad locum dictum Runtfoirt inter hereditatem Godefridi 

Vestart ex uno et inter hereditatem Henrici Wijnrics soen ex alio 

tendentem cum uno fine ad communitatem ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Wit filio quondam Gerardi Scoenmaker de Mierle promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno denario census 

domino fundi exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 370r 03 do 28-08-1404. 

Gerardus zvw Conrardus zvw Gerardus pottenbakker doreg over aan hr Arnoldus 

Beijs priester, tbv Henricus Coelborner van Beke vv voornoemde hr Arnoldus, 

een b-erfpacht van 9 lopen rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in 

Den Bosch aan het woonhuis van voornoemde Conrardus te leveren, welke pacht 

wijlen voornoemde Conrardus gekocht had van Theodericus van Sprewel, en 

welke pacht nu aan hem behoort. De brief overhandigen aan voornoemde 

priester. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Conrardi filii quondam Gerardi tornatoris 

hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree apostoli et ad Buscumducis ad domum (dg: 

dicti) habitationis dicti Conrardi tradendam quam paccionem dictus 

quondam Conrardus erga Theodericum de Sprewel emendo acquisierat prout in 

litteris quam paccionem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Rutghero de Audenhoven) #domino Arnoldo Beijs presbitro# 

ad opus (dg: Henrici) Henrici Coelborner de Beke #patris eiusdem domini 

Arnoldi# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Conrardi et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. Tradatur dicto presbitro. 

 

BP 1183 f 370r 04 do 28-08-1404. 

Baudewinus zvw Johannes Verdoelt droeg over aan zijn broer Romboldus (1) 

een stuk land, in Boxtel, ter plaatse gnd Bruekelen, tussen de gemeint 

enerzijds en Walterus Beecman anderzijds, belast met 8/9 deel van een 

b-erfpacht van 1½ lopen rogge, (2) een stuk beemd, in Boxtel, tussen 

Theodericus Mertens soen enerzijds en Albertus van den Dijck anderzijds, 

dit stuk beemd belast met tiendhooi. 

 

Baudewinus filius quondam Johannis Verdoelt (dg: duas) peciam (dg:-s) 

terre #et peciam prati# sitas in parrochia de Bucstel ad locum dictum 

Bruekelen quarum (dg: una) #pecia terre# inter (dg: he) communitatem ex 

uno et inter hereditatem Walteri Beecman ex alio et (dg: altera inter 

hereditatem) peciam prati inter hereditatem Theoderici Mertens soen ex 

uno et inter hereditatem Alberti van den Dijck ex alio site sunt ut 

dicebat hereditarie supportavit Romboldo suo fratri promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis hereditaria paccione 

unius et dimidii lopinorum siliginis minus tamen nona parte huiusmodi 

paccione #ex dicta pecia terre# et feno decimali ex dicta pecia prati 

solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 370r 05 do 28-08-1404. 

Theodericus die Zegher droeg over aan Henricus Bruijn Aelwijns soen een 

hofstad lands van wijlen Philippus des Scoenmakers, in Oss, ter plaatse gnd 

Dorsselaer, tussen Henricus Aelwijns soen, Elizabeth Zeghers en haar 

kinderen enerzijds en Johannes Corten anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg, welke hofstad voornoemde Theodericus verworven had van 

Flipkinus zvw voornoemde Philippus en zijn zuster Yda Flips dvw voornoemde 

Philippus. Elizabeth dvw Johannes die Zegher en Mathijas van Gorrinc ev 
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Mechtildis dvw voornoemde Johannes deden afstand. 

 

-. 

Theodericus die Zegher quoddam domistadium terre quondam Philippi des 

Scoenmakers situm in parrochia de Os ad locum dictum Dorsselaer inter 

hereditatem Henrici Aelwijns soen (dg: ex uno) et Elizabeth Zeghers et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Johannis Corten ex alio 

tendens cum uno fine ad communem plateam quod domistadium dictus 

Theodericus erga Flipkinum filium dicti quondam Philippi Ydam Flips eius 

sororem filiam dicti quondam Philippi acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico Bruijn Aelwijns soen promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui. !Quo facto Elizabeth filia quondam 

Johannis die Zegher cum tutore et Mathijas (dg: Mathijs soen) de Gorrinc 

maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis super predicto domistadio et jure !promittentes cum tutore 

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

Testes Aa et (dg: ?e) et Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 370r 06 do 28-08-1404. 

Arnoldus Zegellere beloofde aan Willelmus Stanssen 61 nieuwe gulden, 9 

botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Arnoldus Zegellere promisit super omnia Willelmo Stanssen LXI nuwe gulden 

scilicet IX boddreger vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: 

datum supra) testes Aa et Walterus datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 370r 07 do 28-08-1404. 

Willelmus zvw Theodericus van Herlaer timmerman ev Katherina dvw Lambertus 

van den Opstal gaf uit aan Willelmus van Welle en Walterus zvw Henricus 

Wouters soen van Helmont 1/3 deel in de helft van een hoeve, gnd 

Scepenkolc, van wijlen voornoemde Lambertus, in Mierlo, van welke helft de 

twee andere derde delen behoren aan Laurencius zvw voornoemde Lambertus en 

Willelmus van Welle szvw voornoemde Lambertus, uitgezonderd het land gnd 

moer en andere turven gnd bleckelingen, welk land {f.370v} gnd moer en 

bleckelingen eerstgenoemde Willelmus eertijds hieruit verkocht had; de 

uitgifte geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht 2 mud 

rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren. 

 

Tradetur. Solverunt ambo extranei. 

Willelmus filius quondam Theoderici de Herlaer #carpentarii# maritus et 

tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Lamberti van den 

Opstal terciam partem ad se spectantem in medietate cuiusdam mansi dicti 

Scepenkolc dicti quondam Lamberti siti in parrochia de Mierle (dg: atq) 

simul cum attinentiis dicte tercie partis singulis et universis de qua 

medietate relique due tercie partes ad Laurencium filium dicti quondam 

Lamberti et Willelmum de Welle generum dicti quondam Lamberti pertinere 

dinoscuntur ut dicebat (dg: hereditarie vendidit #dedit ad hereditarium 

pactum# dicto Willelmo de Welle et Waltero filio quondam Henrici Wouters 

soen de Helmont promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte 

sui deponere ab eisdem hereditarie possidendam pro censu domini exceptis 

cespitibus #terris# dictis moer #et aliis cespitibus quos# quam dictus 

Willelmus filius Theoderici) exceptis terra dicta moer et aliis 

cespitibus dictis bleckelingen quos terram 

 

1183 f.370v. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 28-08-1404. 

 tercia post Bartholmei: dinsdag 26-08-1404. 

 in crastino decollationis Johannis baptiste: zaterdag 30-08-1404. 
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BP 1183 f 370v 01 do 28-08-1404. 

moer vocatam et cespites (dg: mo) bleckelingen vocatos (dg: dictus Wil) 

primodictus Willelmus de premissis pridem vendiderat ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Willelmo de Welle et Waltero filio quondam 

Henrici Wouters soen de Helmont !hereditarie possidendam pro censu domini 

fundi (dg: X) exinde solvendo dando etc atque pro hereditaria paccione 

duorum modiorum siliginis mensure de Mierle danda sibi ab aliis 

purificationis et in Mierle tradenda promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii indivisi repromiserunt. 

Testes (dg: d) Aa et Walterus datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 370v 02 di 26-08-1404. 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch beloofde aan Johannes van den 

Hautart 10 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 

gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch promisit super omnia Johanni 

van den Hautart X nuwe Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlemsche 

placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Walterus et Heijm datum tercia post 

Bartholmei. 

 

BP 1183 f 370v 03 do 28-08-1404. 

Gerlacus van Erpe Lucaes soen droeg over aan Lucas van Erpe zvw Johannes 

van Erpe 4 mud rogge b-erfpacht, maat van Sint-Oedenrode, die Johannes van 

Achel met Kerstmis in Sint-Oederode beurde, gaande uit 1/3 deel van alle 

watermolens op de Dommel onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, welke pacht 

voornoemde Gerlacus gekocht had van Johannes wettige zv Johannes van Achel. 

 

Gerlacus de Erpe Lucaes soen quatuor modios bone et dative siliginis (dg: 

mensure de) annue et hereditarie paccionis (dg: mensure de Busco) mensure 

de Rode quam paccionem Johannes de Achel solvendam habuit hereditarie 

nativitatis Domini et in Rode sancte Ode tradendam ex tercia parte omnium 

molendinorum aquatilium sitorum supra aquam dictam Dommel infra 

libertatem de Rode sancte Ode quam paccionem dictus Gerlacus erga 

Johannem filium legitimum Johannis de Achel acquisierat emendo ut dicebat 

hereditarie supportavit Luce de Erpe filio quondam Johannis de Erpe 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: l) Rover et Heijm datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1183 f 370v 04 do 28-08-1404. 

Mr Godefridus van Rode droeg over aan Lucas van Erpe zvw Johannes 500 oude 

schilden, aan hem overgedragen door voornoemde Lucas. 

 

Magister Godefridus de Rode quingentos aureos denarios #antiquos# 

communiter aude scilde vocatos supportatos sibi a Luca de Erpe filio 

quondam Johannis prout in litteris legitime suppportavit dicto Luce cum 

litteris et aliis et jure. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 370v 05 do 28-08-1404. 

Voornoemde Lucas droeg voornoemd geld over aan Gerlacus van Erpe Lucaes 

soen. 

 

Dictus Lucas dictam pecuniam supportavit Gerlaco de Erpe (dg: filio) 

Lucaes soen cum litteris et aliis et jure (dg: promittens). Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 370v 06 do 28-08-1404. 

Voornoemde Lucas van Erpe zvw Johannes beloofde voornoemde Gerlacus van 

Erpe Lucaes soen binnen een jaar te vesten in b-erfpachten, geschat op een 

totaal van 15½ mud 1 lopen rogge, maat van Sint-Oedenrode of van Son, in 
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Sint-Oedenrode of Son te leveren, of binnen dat jaar voor elke mud erfpacht 

40 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen. 

 

Dictus Lucas promisit super omnia dicto Gerlaco quod ipse eundem Gerlacum 

infra annum datam presentium sine medio sequentem inheredabit et firmabit 

in hereditariis paccionibus (dg: a) ad summam XV et dimidii modiorum et 

unius lopini siliginis mensure de Rode sancte Ode vel mensure de Zonne et 

in (dg: ..) Rode vel Zonne predicta tradendis estimatis prout hoc dicto 

Gerlaco erit ratum perpetue ac firmum vel quod dictus Lucas infra eundem 

annum dabit et solvet dicto Gerlaco pro quolibet modio huiusmodi 

paccionis XL nu Gelre gulden (dg: vel scilicet) vel valorem. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 370v 07 za 30-08-1404. 

Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder beloofde aan Heijmericus 

Groeij (1) 200 nieuwe Willelmusgulden met Sint-Remigius-Belijder aanstaande 

(wo 01-10-1404), (2) 300 nieuwe gulden voornoemd geld met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Johannis Rover militis promisit 

super omnia Heijmerico #Groeij# CC nuwe gulden Willelmus ad festum beati 

Remigii confessoris proxime et CCC nuwe gulden dicte monete ad 

nativitatis Johannis proxime futuram! persolvendos. Testes Theodericus 

Rover predictus et Aa datum in crastino decollationis Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 370v 08 za 30-08-1404. 

Johannes zvw Johannes Zelen soen van Crumvoirt verkocht aan Johannes van 

Bladel een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 4 lopen land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Walterus Godarts enerzijds en kvw Bessella 

Lukens anderzijds, (2) een tuin, 1 lopen lands groot, in Vught Sint-

Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Walterus Grieten soen 

enerzijds en kvw Arnoldus Jans soen anderzijds, (3) 5 lopen land, aldaar, 

tussen Jacobus zvw voornoemde Johannes Zelen soen enerzijds en het gemene 

water anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes filius quondam Johannis Zelen soen de Crumvoirt hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quatuor lopinatis terre sitis in parrochia de Vucht sancti 

Lamberti (dg: j) ad locum dictum Crumvoirt inter hereditatem Walteri 

Godarts ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Besselle Lukens ex 

alio atque ex quodam orto unam lopinatam terre continente sito in 

parrochia et loco predictis inter hereditatem Walteri Grieten soen ex uno 

et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi Jans soen ex alio atque ex 

quinque lopinatis terre sitis ibidem inter hereditatem Jacobi (dg: dicti) 

filii dicti quondam Johannis Zelen soen ex uno et inter communem aquam ex 

alio (dg: pro) ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes Heijme et Spirinc 

datum supra. 

 

BP 1183 f 370v 09 za 30-08-1404. 

Johannes van den Straten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Straten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1183 f.371r. 

 in crastino decollationis Johannis baptiste: zaterdag 30-08-1404. 
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BP 1183 f 371r 01 za 30-08-1404. 

Johannes, Nijcholaus en Gerardus, kvw Walterus Walle smid, maakten een 

erfdeling van goederen die aan hen behoren. 

Voornoemde Johannes kreeg (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis te leveren, aan wijlen voornoemde Walterus Walle verkocht door 

Merselius zv Johannes van Vessem, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, een helft te leveren met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, aan voornoemde broers Johannes, Nijcholaus en Gerardus verkocht 

door Johannes van Best zvw Willelmus Brueder, (3) een b-erfpacht van 20 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke 

pacht voornoemde Johannes zv Walterus Walle, tbv voornoemde Walterus Walle 

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

Johannes van Macharen, verworven had van Hermannus zv Arnoldus Cleijnael, 

(4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bosche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, welke pacht wijlen voornoemde Walterus Walle smid, tbv hem en 

zijn kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina dvw Johannes 

van Macharen, gekocht had van Laurencius van den Broule zvw Willelmus van 

den Broule, Henricus Bertouts, Theodericus Spornijer, Tijelmannus Tijelmans 

soen, diens vrouw Heijlwigis van Megen dvw Johannes van Meghen van Os en 

Jacobus van der Hogart, (5a) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

en (5b) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren en te betalen, welke pacht en cijns wijlen voornoemde Walterus 

Walle gekocht had van Jacobus zvw Walterus van der Moelen, (6) de helft van 

een b-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Jan te betalen, welke cijns 

voornoemde broers Johannes, Nijcholaus en Gerardus gekocht hadden van de 

broers Willelmus en Johannes van Best, kvw Willelmus Brueder, (7) de helft 

van een b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, welke cijns wijlen voornoemde Walterus Walle smid zvw Walterus 

Walle van Os gekocht had van zijn broer Gerardus gnd Nijcoel zvw voornoemde 

Walterus Walle van Os. 

 

Johannes Nijcholaus et Gerardus liberi quondam Walteri Walle fabri palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

ad ipsos ut dicebant spectantibus mediante qua divisione hereditaria 

paccio unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis vendita dicto quondam Waltero Walle a Merselio filio 

Johannis de Vessem prout in litteris item hereditaria paccio unius modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini vendita prefatis Johanni Nijcholao et Gerardo fratribus a 

Johanne de Best filio quondam Willelmi Brueder prout in litteris item 

hereditaria paccio XX lopinorum siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda quam paccionem dictus 

Johannes filius Walteri Walle ad opus eiusdem Walteri Walle et ad opus 

liberorum eiusdem Walteri ab eodem Waltero et quondam Cristina sua uxore 

filia quondam Johannis de Macharen pariter genitorum erga Hermannum 

filium Arnoldi Cleijnael acquisierat prout in litteris item hereditaria 

paccio unius modii siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie 

purificationis et in Busco tradenda quam paccionem dictus quondam 

Walterus Walle faber ad opus sui et ad opus dictorum suorum liberorum ab 

ipso et dicta quondam Cristina pariter genitorum erga Laurencium van den 

Broule filium quondam Willelmi van den Broule Henricum Bertouts 

Theodericum Spornijer Tijelmannum Tijelmans soen Heijlwigem de Megen eius 

uxorem filiam quondam Johannis de Meghen de Os et Jacobum van der Hogart 

(dg: maritum) emendo acquisierat prout in litteris item hereditaria 

paccio unius modii siliginis mensure de Busco (dg: solvenda hereditarie) 

atque hereditarius census XX solidorum monete solvendi hereditarie 

purificationis et in Busco tradendi quos paccionem et censum dictus 

quondam Walterus Walle erga Jacobum filium quondam Walteri van der Moelen 

emendo acquisierat prout in litteris item (dg: here) medietas hereditarii 

census octo librarum monete solvendi hereditarie nativitatis Johannis 

quem censum dicti Johannes Nijcholaus et Gerardus fratres erga Willelmum 
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et Johannem de Best fratres liberos quondam Willelmi Brueder emendo 

acquisierant prout in litteris atque medietas hereditarie! census sex 

librarum eiusdem monete solvendi hereditarie Remigii confessoris quem 

censum dictus quondam Walterus Walle faber filius quondam Walteri Walle 

de Os erga Gerardum dictum Nijcoel eius fratrem filium dicti quondam 

Walteri Walle de Os emendo acquisierat prout in litteris primodicto 

Johanni cesserunt in partem prout alii recognoverunt super quibus et jure 

etc promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere et dampna equaliter portare. Testes Aa et Rover Datum in 

crastino decollationis beati Johannis baptiste. 

 

BP 1183 f 371r 02 za 30-08-1404. 

Vooornoemde Gerardus zvw Walterus Walle smid kreeg (1) de helft van 

voornoemde b-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Jan te betalen, welke cijns 

voornoemde broers Johannes, Nijcholaus en Gerardus gekocht hadden van de 

broers Willelmus en Johannes van Best, kvw Willelmus Brueder, (2) de helft 

van voornoemde b-erfcijns van 6 pond voornoemd geld, met Sint-Remigius-

Belijder te betalen, welke cijns wijlen voornoemde Walterus Walle smid zvw 

Walterus Walle van Os gekocht had van zijn broer Gerardus gnd Nijcoel zvw 

voornoemde Walterus Walle van Os, (3a) een b-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht Katherina 

wv Gerardus Ketellere van Tijel gekocht had van Gerlacus Watermael, (3b) 

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

leveren, welke pacht Henricus van der Weert, tbv Gerardus Ketellere, 

gekocht had van Johannes Bitter zvw Rutgerus Bitter, welke pachten van 2 

mud en 1 mud voornoemde Johannes zvw Walterus Walle, tbv zijn voornoemde 

vader Walterus Walle en diens kinderen, door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Cristina dvw Johannes van Macharen, verworven had van Goeswinus zv 

Goeswinus Alarts soen van Vauderic en zijn vrouw Cristina dvw voornoemde 

Gerardus Ketellere van Tijel, (4) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, welke pacht 

voornoemde Johannes zv Walterus Walle, tbv zijn voornoemde vader Walterus 

en diens kinderen door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina, 

verworven had van Theodericus van den Hoevel zvw Marselius van den Hoevel 

en Maria ndvw hr Egidius van de Waag priester. 

 

Et mediante qua divisione medietas hereditarii census octo librarum 

predicti et medietas census sex librarum atque hereditaria paccio duorum 

modiorum siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis 

et in Busco tradenda quam paccionem Katherina relicta quondam Gerardi 

Ketellere de Tijel erga Gerlacum Watermael emendo acquisierant! (dg: pro) 

item hereditaria paccio unius modii siliginis dicte mensure solvenda 

hereditarie purificationis et in Busco tradenda quam paccionem Henricus 

van der Weer-(dg: d)-t ad opus Gerardi Ketellere (dg: fi) erga Johannem 

Bitter filium quondam Rutgeri Bitter emendo acquisierat et quas pacciones 

duorum modiorum et unius modii siliginis dictus Johannes filius quondam 

Walteri Walle ad opus eiusdem Walteri Walle sui patris et ad opus 

liberorum eiusdem Walteri ab eodem Waltero et quondam Cristina sua uxore 

filia quondam Johannis de Macharen pariter genitorum erga Goeswinum 

filium Goeswini Alarts soen de Vauderic et Cristinam eius uxorem filiam 

dicti quondam Gerardi Ketellere de Tijel acquisierat prout in litteris 

item hereditaria paccio unius modii siliginis mensure de Busco solvenda 

hereditarie Andree apostoli et ad Buscumducis tradenda quam paccionem 

dictus Johannes filius Walteri Walle ad opus eiusdem Walteri sui patris 

et ad opus suo! liberorum ab ipso et dicta quondam Cristina sua uxore 

pariter genitorum erga Theodericum van den Hoevel filium quondam Marselii 

van den Hoevel et Mariam (dg: u) filiam naturalem domini quondam Egidii 

de Statera presbitri acquisierat prout in litteris dicto Gerardo 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure etc 

promittentes ut supra. Testes datum supra. 
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1183 f.371v. 

 in crastino decollationis Johannis baptiste: zaterdag 30-08-1404. 

 

BP 1183 f 371v 01 za 30-08-1404. 

Voornoemde Nijcholaus zvw Walterus Walle smid kreeg een huis en erf van 

wijlen voornoemde Walterus Walle smid, in Den Bosch, in de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Petrus van Moudewijc smid, nu voornoemde Gerardus 

zvw Walterus Walle enerzijds en erfgoed van wijlen Elijzabeth Vijsvasen, nu 

Willelmus van den Laer mesmaker anderzijds, strekkend vanaf de 

Vucghterstraat tot aan de straat (dg: gnd Zile) aldaar, met de lasten die 

wijlen voornoemde Walterus Walle hieruit betaalde. 

 

Et mediante qua divisione domus et area dicti quondam Walteri Walle fabri 

sita in Busco in vico (dg: Vuchten) Vuchtensi inter hereditatem quondam 

Petri (dg: p) de Moudewijc fabri (dg: ?e) nunc ad Gerardum primodictum 

filium dicti quondam Walteri Walle !ex uno et inter hereditatem quondam 

Elijzabeth (dg: v) Vijsvasen nunc ad Willelmum van den Laer cultellificem 

spectantem ex alio tendens a dicto vico Vuchtensi usque ad vicum (dg: {en 

puntjes eronder:} dictum Zile) ibidem simul cum attinentiis et juribus 

domus et aree supradicte in omnibus et per omnia prout dicta domus et 

area ad predictum quondam Walterum Walle fabrum spectare consueverat 

atque cum oneribus que dictus quondam Walterus Walle annuatim exinde 

solvere consuevit et tenebatur ut dicebant prefato Nijcholao cessut! in 

partem ut alii recognoverunt super quibus et jure etc promittentes ut 

supra. Testes Aa et Rover datum in crastino decollationis beati Johannis 

baptiste. 

 

BP 1183 f 371v 02 di 30-09-1404. 

Een vidimus van de volgende brieven, waarvan begin en eind hier zijn 

genoteerd, (vr 10-08-1352, Den Bosch, 1) Arnoldus Berwout droeg 10 morgen 

land over aan Engelbertus gnd die Mersman van Waelwijc, (di 02-10-1352, Den 

Bosch, 2) Henricus Steenwech droeg ¼ deel van 10 morgen land over aan 

Johannes gnd van Haenwijc, (ma 05-02-1358, Den Bosch, 3) Henricus gnd van 

Aken droeg 2 morgen 3 hont 54 roeden land over aan Engelbertus die Mersman 

van Waelwijc, (vr 29-03-1359, Den Bosch 4) destijds had Willelmus gnd 

Loijer de jongere 1/3 deel van 8½ morgen land overgedragen aan Nijcholaus 

gnd Brodeken bontwerker; voornoemde Nijcholaus droeg thans ¼ deel van dit 

1/3 deel over aan Henricus zv Enghelbertus gnd Mersman van Waelwijc, (vr 

29-03-1359, Den Bosch 5) destijds had Willelmus gnd Loijer de jongere 1/3 

deel van 8½ morgen land overgedragen aan Nijcholaus gnd Broedeken 

bontwerker; voornoemde Nijcholaus droeg thans ¼ deel van dit 1/3 deel over 

aan Arnoldus van Wesel clericus, tbv Petrus zv Walterus gnd Gheenkens soen, 

(do 29-12-1356, Den Bosch 6) Arnoldus gnd Smoutrijem en zijn vrouw 

Margareta dvw Arnoldus gnd Noude Waghebaert verkochten aan Henricus zv 

Engelbertus gnd Mersman van Waelwijc een n-erfcijns van 40 schelling, (ma 

01-07-1359, Den Bosch 7) Henricus, Elijzabeth en Heilwigis, kvw Engelbertus 

gnd van Waelwijc, en Cristianus gnd van Helmont maakten een erfdeling; 

voornoemde Henricus kreeg een b-erfcijns van 10 pond, 2½ morgen 54 roeden 

land en 3½ morgen land, (wo 08-03-1357, Den Bosch 8) Henricus gnd van Aken 

zvw Nijcholaus gnd van Aken beloofde aan Engelbertus gnd Mersman van 

Waelwijc een n-erfijns van 10 pond {f.372r} (do 18-06-1360, Den Bosch 9) 

Henricus zvw Engbertus gnd Mersman van Waelwijc, Wautgherus zvw Johannes zv 

Arnoldus van Waelwijc, Cristianus van Helmont en Elijzabeth dvw voornoemde 

Engbertus maakten een erfdeling van alle goederen die wijlen voornoemde 

Engbertus heeft nagelaten, (do 12-01-1357, Den Bosch 10) Aleijdis wv 

Lambertus gnd van den Pettelaer verklaarde dat Engelbertus gnd van Waelwijc 

met zijn karren, paarden en andere beesten, voor de minste schade etc, (ma 

21-05-1352, Den Bosch 11) de stad Den Bosch verkocht aan Arnt Beerwout 10 

morgen land gelegen op dat Lede Broec, (vr 04-08-1357, Den Bosch 12) de 

stad Den Bosch verkocht aan Heijn van Aken 2 morgen drie hont 54 roeden 

land, gelegen in Lede Broeke, (ma 16-03-1349, Waalwijk 13) Jan Wijts van 
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Berse heeft Heinriken van Ambersoeijen gevest in een huis en een hofstad, 

(vr 29-05-1349, Waalwijk 14) Henric van Ambersoeijen gaf een schepenbrief 

over aan Margriet Noude Waghebaers dochter was, (zo 25-06-1357, Waalwijk, 

15) Margriet Noude Waghebaerts dochter met haar momber Aert Smoutriem droeg 

twee schepenbrieven over aan Henric Embrechts, {f.372v} (zo 23-03-1343, 

Waalwijk, 16) Jan Melijs soene van Helvoert droeg over aan zijn zwager 

Engbert van Waelwijc; Berisius van Breda, Petrus Haghen van Waelwijc zwager 

van voornoemde Berisius, Henricus van den Hoevel zwager van voornoemde 

Berisius, Dijna wv Johannes van Brada, Henricus zvw Mijchaelvan Breda, voor 

zich en zijn broer Gerardus, Walterus Bac, Henricus Donc en Johannes 

Losscart, szvw voornoemde Mijchael, en Henricus Bijsscap, als erfgenamen en 

voor erfgenamen van wijlen Henricus zvw Engbertus Mersman van Waelwijc 

verklaarden voornoemde brieven ontvangen te hebben in een kleine kist21, die 

Jacobus van Wiel zvw Gerardus van Wijel zvw Jacobus van Wiel voor schout en 

schepenen in Den Bosch had gebracht, zoals dat voor eenieder duidelijk was. 

 

Nos {ruimte vrijgelaten} notum facimus universis quod nos litteras 

infratactas vidimus et legi audivimus quarum (dg: fis et) principium et 

finis inferius sunt conscripti videlicet Arnoldus Berwout decem jugera 

terre legitime et hereditarie supportavit Engelberto dicto die Mersman de 

Waelwijc testes interfuerunt scabini in Busco Heijmericus de Dordrecht et 

Conrardus Writer datum in die beati Laurencii martiris anno Domini 

millesimo CCC quinquagesimo secundo item Henricus Steenwech quartam 

partem decem jugerum terre hereditarie supportavit Johanni dicto de 

Haenwijc integraliter testes interfuerunt scabini in Busco Ghisbertus de 

Spina et Johannes de Eijndoven datum in crastino beati Remigii 

confessoris anno Domini Mo CCC LII item Henricus dictus de Aken duo 

jugera tria hont et quinquaginta quatuor virgatas terre legitime et 

hereditarie supportavit Engelberto die Mersman de Waelwijc testes 

interfuerunt scabini in Busco Goeswinus Steenwech et Ghisbertus de Spina 

datum feria secunda post festum purificationis anno Domini Mo CCC LVII 

item notum sit universis quod cum Willelmus dictus Loijer junior terciam 

partem octo (dg: et) et dimidii jugerum terre Nijcholao dicto Brodeken 

pellifici legitime et hereditarie supportasset constitutus igitur 

Nijcholaus prenominatus quartam partem predicte tercie partis legitime et 

hereditarie supportavit Henrico filio Enghelberti dicti Mersman de 

Waelwijc testes interfuerunt scabini in Busco Henricus de Uden et 

Johannes de Derentheren datum feria sexta post oculi anno Domini Mo CCC 

quinquagesimo octavo item notum sit universis quod cum Willelmus dictus 

Loijer junior octo et dimidii! jugerum! terre Nijcholao dicto Broedeken 

pellifici legitime et hereditarie supportasset constitutus igitur 

Nijcholaus prenominatus quartam partem predicte tercie partis legitime et 

hereditarie supportavit Arnoldo de Wesel clerico ad opus Petri filii 

Walteri dicti Gheenkens soen testes interfuerunt scabini in Busco 

Henricus de Uden et Johannes de Derentheren (dg: anno) datum feria sexta 

post dominicam qua cantatur oculi anno Domini Mo CCCo (dg: LX) LVIII 

Arnoldus dictus Smoutrijem maritus legitimus ut asserebat Margarete sue 

uxoris filie quondam Arnoldi dicti Noude Waghebaert et ipsa Margareta 

legitime et hereditarie vendiderunt Henrico filio Engelberti dicti 

Mersman de Waelwijc annuum et hereditarium censum XL solidorum testes 

interfuerunt scabini in Busco Goetscalcus de Bladel et Henricus Loze 

datum feria quinta post festum nativitatis Domini anno eiusdem Mo CCC LVI 

Henricus et Elijzabeth #et Heilwigis# liberi quondam Engelberti dicti de 

Waelwijc atque Cristianus dictus de Helmont palam recognoverunt se 

quandam divisionem hereditariam mutuo fecisse mediante qua divisione 

annuus et hereditarius census decem librarum atque duo et dimidium jugera 

et quinquaginta quatuor virgate terre insuper tria et dimidium jugera 

terre antedicto Henrico cesserunt in partem testes interfuerunt scabini 

in Busco Henricus de Uden et Johannes de Derentheren datum feria secunda 

                         
21 Zie → BP 1183 f 384r 01 di 30-09-1404, vidimus van brieven die Jacobus van Wiel zvw 
Gerardus van Wiel in een kleine kist voor schout en schepenen bracht. 
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post diem beatorum Petri et Pauli apostolorum anno Domini Mo CCCo LIX 

Henricus dictus de Aken (dg: promi) filius quondam Nijcholai dicti de 

Aken promisit ut debitor principalis se daturum et soluturum Engelberto 

dicto Mersman de Waelwijc annuum et hereditarium censum decem librarum 

testes interfuerunt scabini in Busco Godefridus Sceijvel et Theodericus 

Buxken datum feria 4ta post dominicam qua cantatur reminiscere anno 

Domini Mo CCC LVI. 

 

1183 f.372r. 

 geen data op deze bladzijnde. 

 

BP 1183 f 372r 01 di 30-09-1404. 

Henricus filius quondam Engberti dicti Mersman de Waelwijc Wautgherus 

filius quondam Johannis filii Arnoldi de Waelwijc Cristianus de Helmont 

atque Elijzabeth filia eiusdem quondam Engberti palam recognoverunt se 

omnia et singula bona mediante quadam divisione hereditaria divisisse que 

dictus quondam Engbertus in sua morte post se reliquit testes 

interfuerunt scabini in Busco Bartholomeus filius Theoderici et Gerardus 

Wisseleer datum feria quinta (dg: post s) ante festum nativitatis beati 

Johannis baptiste anno Domini Mo CCCo LX Aleijdis relicta quondam 

Lamberti dicti van den Pettelaer palam recognovit quod Engelbertus dictus 

de Waelwijc cum suis curribus equis et aliis suis bestiis ad minus 

dampnum etc testes interfuerunt scabini in Busco Godefridus Sceijvel et 

Theodericus Bucsken datum feria quinta post festum epiphanie Domini anno 

eiusdem Mo CCCo LVI wij schepenen ghesworen rentmeesteren dekene van den 

ambachten een deel der goeder knapen ende die gemeijn stat van 

tsHertogenbossche maken cont allen die ghene die (dg: sel) desen letteren 

sullen sien of hoeren lesen dat wij van wegen ende in name der voers stat 

wittelijc ende erfelijc vercoft hebben voer een vri eijgen erve Arnden 

Beerwout X merghen lands ghelegen op dat Lede Broec in orcondscappe van 

welker dingh ende in kennisheit der wareijt wij den gemeijnen zegel der 

voernoemder stat van den Bosch aen desen letteren hebben doen hangen 

gegeven int jaer ons Heren dusent (dg: vierhondert) CCC LII des maendage 

na ascensien dach wij schepenen gheswoirne rentmeesteren dekene van den 

ambachten een deel der goede knapen ende die gemeijnne stat van 

tsHertogenbussche maken kont alle den ghene die dese letteren sullen sien 

oft hoeren lesen dat wij van weghen ende in name der voers stat witteleec 

ende erfeleec vercoft hebben Heijn van Aken voer een vri eijghen erve II 

merghen lands drie hont ende LIIII roeden lands dien geleghen sijn in 

Lede Broeke in orcontscap van welker ding ende in kennissen der waerheit 

hebben wij den gemeijnen segel der voers stat van tsHertogenbossche aen 

dese letteren doin hanghen gegeven int jaer ons Heren M CCC LVII des 

vridages na sente Peters dach die men heit ad vincula item quasdam 

litteras que dicebantur fore littere scabinorum in Waelwijc non rasas 

(dg: se) non cancellatas sed integris sigillis appendentibus sigillatas 

quarum principium et finis inferius annotantur {hier staan ..} wij 

Godevart (dg: ende) Frederic ende Claes van Heesel (verbeterd uit: 

Heezel) schepenen in Waelwijc maken cont enen ijgheliken dat quam voer 

ons Jan Wijts van Berse ende heet gheerft Heinriken van Ambersoeijen in 

een huijs ende een hostaet in kennissen deser waerheet so hebbe wij 

schepen in Waelwijc voers desen brief open besegelt mit onsen zeghelen 

gegeven in den jaer ons Heren dusent {hier staan ..} CCC {hier staat .} 

XLVIII op sunte Gheerden avont te halven meerte {hier staan ..} wij 

Godevaert (dg: Frederic) Vrederic ende Peter van den Dale schepen in 

Waelwijc maken cont enen ijgheliken dat quam voer ons Henric van 

Ambersoeijen droech op ende gaf (dg: op) #over# puerleec om Goeds wille 

Margrieten Noude Waghebaers dochter was enen schepenen brief in orconde 

desen brief besegelt open mit onsen seghelen gegeven in den jaer ons 

Heren M CCC XLIX des vridages voer pinxten {hier staan ..} wij Godevaert 

(dg: F) Vrederic et Robbrecht van Hesel schepenen der vriheit van 

Waelwijc maken cont enen ijegheliken dat voer ons was gestaen Margriet 
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Noude Waghebaerts dochter mit Aerde Smoutriem hoeren mombaer ende droech 

op Henric Embrechts twe schepen brieven mit alle hoerre machten ende 

virtuten in orconde dese brieve beseghen! open mit onsen seghelen gegeven 

in den jaer ons Heren M CCC LVII des sondaghes na sunt Jans dach baptist 

te mid somer {hier staan ..} wij Geraert Manijn ende  

 

1183 f.372v. 

 in profesto Remigii: dinsdag 30-09-1404. 

 in crastino Egidii: dinsdag 02-09-1404. 

 quinta post Egidii: donderdag 04-09-1404. 

 quinta post oculi: donderdag 26-03-1405. 

 

BP 1183 f 372v 01 di 30-09-1404. 

Dideric (dg: Arnts) Ards (dg: so) zone schepen in Waelwijc (dg: d) doen 

kont enen ijghelike dat Jan Melijs soene van Helvoert heet overgegeven 

Engbert sinen swagher van Waelwijc in kennissen deser waerheit so heet 

Claes van Hechel desen letteren mit Gerart Manijn besegelt gegeven op den 

sonnendach voer onser Vrouwen dach verholen doe men screef (dg: int) int 

ijar (dg: ons H) ons (dg: sche) sHeren M CCC ende XLII quibus litteris 

sic a nobis visis et auditis Berisius de Breda Petrus Haghen de Waelwijc 

sororius dicti Berisii Henricus van den Hoevel sororius eiusdem Berisii 

Dijna relicta quondam Johannis de !Breada Henricus !et (dg: Gerardus eius 

frater liberi) #filius# quondam Mijchaelis de Breda #pro se et Gerardo 

suo fratre# Walterus Bac Henricus Donc et Johannes Losscart generi dicti 

quondam Mijchaelis et Henricus Bijsscap tamquam heredes et pro 

quibuscumque heredibus quondam Henrici filii quondam Engberti Mersman de 

Waelwijc palam recognoverunt se litteras supratactas sanas et integras 

(dg: b) recepisse et acceptasse de quodam parvo scrineo quod Jacobus de 

Wiel #filius quondam Gerardi de Wijel filii quondam Jacobi de Wiel# coram 

(dg: nobis) sculteto in Buscoducis et coram (dg: nobis et) Henrico 

Dicbier filio Godefridi Waltero Coptiten Arnoldo Heijm Bartholomeo 

Spijerinc et Henrico Becker presentavit et apportavit et quod in judicio 

ibidem apertum fuerat (dg: pro cuib in judicio seden apertum erat e t) 

Rover et Becker datum in profesto Remigii. {Verticale Halle in de linker 

marge naast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1183 f 372v 02 di 30-09-1404. 

(dg: Willelmus die Bouman en Arnoldus Koecman). 

 

(dg: #Nos Aa# Willelmus die Bouman et Arnoldus Koecman). 

 

BP 1183 f 372v 03 di 02-09-1404. 

Gerardus van Aa, Willelmus Bouman en Arnoldus Koecman verklaarden dat 

Willelmus zv hr Goeswinus van Aa ridder buiten de leefgemeenschap en de 

kosten geweest is van zijn voornoemde vader gedurende 6 weken 3 dagen nadat 

hij was geëmancipeerd. 

 

Nos Coptiten et Becker notum facimus universis quod coram nobis 

constituti {rest van de regel vrijgelaten} (dg: nos) Gerardus de Aa 

Willelmus Bouman et Arnoldus Koecman et suis juramentis testificaverunt 

quod Willelmus filius domini Goeswini de Aa militis fuit extra convictum 

et expensos dicti sui patris per spacium !septimanarum et !drium dierum 

juxta debitum modum in mancipationibus(dg: de) solitum #postquam fuerat 

emancipatus# datum in crastino Egidii. 

 

BP 1183 f 372v 04 do 04-09-1404. 

Godescalcus zvw Elijas van Vucht szvw Willelmus Andries soen van Straten 

gaf uit aan Aleijdis ndvw Alardus van den Ruetelen een stuk land met 

gebouwen van wijlen voornoemde Willelmus, in Oirschot, in de herdgang van 

den Notelen, tussen wijlen Johannes van Berze, nu Gertrudis Bloijs, 

enerzijds en wijlen Henricus Pape, nu Arnoldus Sceijnck, anderzijds; de 
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uitgifte geschiedde voor 2 penning en ½ cijnshoen hertogencijns en thans 

voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Solvit Aleijdis. 

Godescalcus filius quondam Elije de Vucht gener #quondam# Willelmi 

Andries soen de Straten peciam terre dicti quondam Willelmi sitam in 

parrochia de Oerscot (dg: ad locum dictum) in pastoria van den Notelen 

inter hereditatem (dg: he) quondam Johannis de Berze nunc ad Gertruden 

Bloijs spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Pape nunc 

ad Arnoldum Sceijnck spectantem ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Aleijdi filie naturali quondam Alardi van den (dg: Roetelen a) 

Ruetelen ab eodem hereditarie possidendam pro duobus denariis census et 

dimidio pullo censuali domino duci exinde solvendis dandis etc et pro 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Oerscot danda sibi 

ab ipsa purificationis et in Busco tradenda promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et altera cum 

tutore repromisit ex premissis et ex edificiis in eadem consistentibus. 

Testes Aa et Rover datum quinta post Egidii. 

 

BP 1183 f 372v 05 do 26-03-1405. 

Voornoemde Aleijdis droeg het voornoemde over aan voornoemde Godescalcus, 

tbv zijn moeder Heijlwigis dvw Arnoldus Heijnen soen, belast met de pacht 

in de brief vermeld. 

 

{Ertussen geschreven}. Nota. Solvit. 

Dicta Aleijdis cum tutore premissa hereditarie supportavit #dicto 

Godescalco ad opus# Heijlwigis #sue matris# filie quondam Arnoldi Heijnen 

soen cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes Theodericus et Spina datum quinta post oculi. 

 

BP 1183 f 372v 06 do 04-09-1404. 

Petrus Mesmaker van Oestelberze droeg over aan Arnoldus van Baest de helft 

en 3/5 deel van de andere helft in 14 lopen rogge b-erfpacht, maat van 

Beers, die Johannes Spikerman van Berze met Lichtmis in de na te noemen 

molen moest leveren aan Johannes Katherinenman en Ghisbertus Ghiselleer, 

{f.373r} gaande uit ¼ deel van de watermolen gnd muijstermolen, in Beers. 

 

Petrus Mesmaker de Oestelberze medietatem et tres quintas partes alterius 

medietatis ad ipsum spectantes in XIIII lopinis siliginis bone et dative 

siliginis (dg: men) hereditarie paccionis mensure de Berze quos Johannes 

Spikerman de Berze solvere consuevit et tenebatur Johanni Katherinenman 

et Ghisberto Ghiselleer hereditarie purificationis et in molendino 

infrascripto  

 

1183 f.373r. 

 quinta post Egidii: donderdag 04-09-1404. 

 

BP 1183 f 373r 01 do 04-09-1404. 

tradendos ex quarta parte molendini aquatilis dicti muijstermolen cum 

omnibus suis attinentiis #siti in Berze# ut dicebat hereditarie 

supportavit Arnoldo de Baest promittens super omnia (dg: ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere) warandiam et obligationem deponere. 

Testes Aa et Rover datum quinta post Egidii. 

 

BP 1183 f 373r 02 do 04-09-1404. 

Voornoemde Petrus Mesmaker van Oestelberze verkocht aan voornoemde Arnoldus 

van Baest een stuk land, gnd die Scoet, 9 lopen minus 15 roeden groot, in 

Oostelbeers, beiderzijds tussen erfgoederen van het klooster van Tongerlo, 

met een eind strekkend aan voornoemde Petrus en met het andere eind aan 
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Ghisbertus zvw Gerardus Ghisellere, belast met 1 oude groot aan de hertog. 

 

Dictus Petrus ut supra peciam terre (dg: #dictam die Scoet# sitam in 

parrochia de Oestelberze) #dictam die Scoet {in linker marge:} Scoet# 

novem lopinatas terre minus quindecim virgatis continentem sitam in 

parrochia de Oestelberze inter hereditates conventus de Tongerloo ex 

utroque latere coadiacentes tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti 

Petri et cum reliquo fine ad hereditatem Ghisberti filii quondam Gerardi 

Ghisellere ut dicebat hereditarie vendidit dicto Arnoldo promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepta! uno grosso antiquo 

domino duci exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 373r 03 do 04-09-1404. 

Ghibo Hessel van Crumvoirt verkocht aan Henricus Becker zvw Johannes Becker 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 1 

bunder beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Crumvoertsche 

Beemde, ter plaatse gnd die Strijpt, tussen Ghisbertus Floren soen 

enerzijds en erfgoed van abdis en klooster van den Cameren anderzijds, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 20 schelling 

voornoemd geld aan voornoemde koper. 

 

Ghibo Hessel de Crumvoirt hereditarie vendidit Henrico Becker filio 

quondam Johannis Becker hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie (dg: na) purificationis ex uno bonario prati sito in 

parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoertsche Beemde 

in loco dicto die Strijpt inter hereditatem Ghisberti (dg: Fl) Floren 

soen ex uno et inter hereditatem abbatisse et conventus van den Cameren 
!ut dicebat promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu ducis et hereditario censu XX solidorum dicte monete dicto 

emptori exinde prius solvendo ut dicebat et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 373r 04 do 04-09-1404. 

Henricus van Rijsingen en zijn vrouw Yda dvw Rodolphus van den Bolst 

verhuurden aan Goeswinus zvw Willelmus Heijnkens soen (1) een stuk land, 

gnd die Valudonc, in Erp, tussen eertijds Willelmus Lucaes soen enerzijds 

en hr Adam van Berchen ridder anderzijds, (2) een stuk land, gnd den 

Varenacker, in Erp, tussen Elizabeth dvw Arnoldus van der Bolst enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, (3) een stuk beemd, gnd Reijmbouts Beemt, in 

Erp, tussen het water gnd die Aa enerzijds en Lemkinus Emkens soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus van Nuwelant, voor de duur 

van het leven van voornoemde Yda, per jaar voor 1 oude groot aan Lucas van 

Erpe en voor 10 lopen rogge en 10 lopen gerst, maat van Erp, met Lichtmis 

in Erp te leveren. 

 

Duplicetur. Solvit extraneus. 

Henricus de Rijsingen maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie 

quondam Rodolphi van den Bolst #et dicta Yda# peciam terre dictam die 

Valudonc sitam in parrochia de Erpe inter hereditatem (dg: Willu) dudum 

Willelmi Lucaes soen ex uno et inter hereditatem (dg: libo) domini Ade de 

Berchen militis ex alio item peciam terre dictam den Varenacker sitam in 

dicta parrochia inter hereditatem Elizabeth filie quondam Arnoldi van der 

Bolst ex uno et inter communem plateam ex alio item peciam prati dictam 

Reijmbouts Beemt sitam in dicta parrochia inter aquam dictam die Aa ex 

uno et inter hereditatem Lemkini Emkens soen ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Willelmi de Nuwelant ut dicebant locavit! (dg: ri) 

Goeswino filio quondam Willelmi Heijnkens soen ab eodem ad vitam dicte 

Yde et non ultra possidendas anno quolibet pro uno grosso antiquo Luce de 

Erpe exinde solvendo dando ad vitam dicte Yde et non ultra et pro X 

lopinis siliginis et X lopinis ordei (dg: ?s) mensure de Erpe dandis sibi 

ab alio anno quolibet ad vitam dicte Yde et non ultra purificationis et 
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in Erpe tradenda promittentes #indivisi# super omnia warandiam pro 

premissis dicto spacio pendente et aliam obligationem deponere et alter 

super omnia repromisit. Testes Aa et Spijerinc datum supra. 

 

BP 1183 f 373r 05 do 04-09-1404. 

Henricus zv Johannes Dekens ev Aleijdis dvw Lambertus van den Scepenkolc 

verkocht aan de secretaris, tbv Arnoldus Andries van Helmont, een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te 

leveren, gaande uit 1/6 deel, aan voornoemde verkoper en zijn vrouw 

Aleijdus behorend, in een hoeve, gnd Scepenkolc, van wijlen voornoemde 

Lambertus, in Mierlo, reeds belast met de grondcijns. De brief overhandigen 

aan hem of aan zijn zoon hr Henricus. 

 

Henricus filius Johannis Dekens maritus et tutor legitimus Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Lamberti van den Scepenkolc hereditarie vendidit 

(dg: domino Henrico Wavernaij presbitro) #michi# ad opus Arnoldi Andries 

#de Helmont# (dg: sui patris eiusdem domini Henrici pro) hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Mierle solvendam hereditarie 

purificationis et in Mierle tradendam ex sexta parte ad dictum venditorem 

et Aleijdem eius uxorem spectante (dg: sit) in quodam manso dicto 

Scepenkolc dicti quondam Lamberti sito in parrochia de Mierle atque ex 

attinentiis dicte sexte partis singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo et 

sufficientem facere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel (dg: 

dicto) domino Henrico suo filio. 

 

BP 1183 f 373r 06 do 04-09-1404. 

Hubertus Osman droeg over aan Hilla ev Arnoldus zvw Arnoldus Nollens, tbv 

haar voornoemde man Arnoldus, een b-erfcijns van 40 schelling geld, met 

Kerstmis te betalen, aan hem overgedragen door Gerardus zvw Barnerus 

Andries soen. 

 

Solvit. 

Hubertus Osman hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini (dg: v) supportatum sibi a Gerardo filio 

quondam Barneri Andries soen prout in litteris hereditarie supportavit 

Hille uxori Arnoldi filii quondam Arnoldi Nollens (dg: j) ad opus eiusdem 

Arnoldi sui mariti cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1183 f 373r 07 do 04-09-1404. 

Johannes van Conden zvw Johannes van Conden droeg over aan Denkinus zvw 

Arnoldus Nezen soen zijn deel in (1) erfgoederen van wijlen voornoemde 

Johannes van Conden, ter plaatse gnd Jecscot, (2) het huis en de tuin, 

waarin wijlen voornoemde Johannes van Conden overleed, voorzover die 

erfgoederen cijnsgoederen zijn, hiervan uitgezonderd zijn recht in feodale 

goederen van wijlen voornoemde Johannes van de Conden. 

 

Johannes de Conden filius quondam Johannis de Conden totam partem et omne 

jus sibi competentes in (dg: hereditatibus) quibuscumque hereditatibus 

dicti quondam Johannis de Conden sitis in loco dicto Jecscot atque in 

domo et orto in quibus dictus quondam Johannes de Conden decessit in 

quantum huiusmodi hereditates sunt bona censualia (dg: salvo tamen prim) 

ut dicebat salvo primodicto Johanne! toto jure sibi competente in 

quibuscumque bonis feodalibus dicti quondam Johannis de Conden ut dicebat 

hereditarie supportavit Denkino filio quondam Arnoldi Nezen soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes Walterus et Spijerinc datum supra. 
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1183 f.373v. 

 quinta post Egidii: donderdag 04-09-1404. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1404. 

 

BP 1183 f 373v 01 do 04-09-1404. 

Everardus zv Johannes van Halle rademaker verkocht aan Johannes van 

Helvoert zvw Henricus van Helvoert molenaar de helft van een stuk beemd, 

gelegen naast de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Gerardus van Lijt 

zvw Willelmus Clijnge enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Hacke 

anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Stroem en met het 

andere eind aan erfgoed van Henricus zv Arnoldus van den Hazeldonc, met de 

helft van de sloten beiderzijds en aan een eind richting voornoemd erfgoed 

van Henricus van der Hazeldonc, welk stuk beemd voornoemde Everardus en 

Johannes van Dusel gekocht hadden van Sophija dvw Willelmus Clijnge van 

Lijt wv Jacobus van Ghele zvw Egidius van Ghele. De brief overhandigen aan 

Johannes van Dusel. 

 

Solvit. Tradetur Johanni de Dusel. 

Everardus filius Johannis de Halle rotificis medietatem ad se spectantem 

pecie prati site iuxta aggerem Vuchtensem inter hereditatem quondam 

Gerardi de Lijt filii quondam Willelmi Clijnge ex uno et inter 

hereditatem quondam Henrici Hacke ex alio tendentis cum uno fine ad aquam 

dictam die Stroem et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici filii 

Arnoldi van den Hazeldonc simul cum medietate fossatorum ab utroque 

latere et ab uno fine versus dictam hereditatem dicti Henrici van der 

Hazeldonc situatorum quam peciam (dg: terre) prati dictus Everardus et 

Johannes de Dusel erga Sophijam filiam quondam Willelmi Clijnge de Lijt 

relictam quondam Jacobi de (dg: Gheel) Ghele filii quondam Egidii de 

Ghele emendo acquisierat! prout in litteris hereditarie vendidit Johanni 

de Helvoert filio quondam Henrici de Helvoert multoris cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post Egidii. 

 

BP 1183 f 373v 02 do 09-10-1404. 

Voornoemde Johannes van Helvoert droeg voornoemde helft over aan Johannes 

van Dusel. 

 

Dictus Johannes dictam medietatem hereditarie supportavit Johanni de 

Dusel cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum in 

festo Dijonisii. 

 

BP 1183 f 373v 03 do 04-09-1404. 

Gerardus zv Johannes Geldens verkocht aan Godefridus van Weert timmerman 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bsch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit (1) een 

huis, erf en aangelegen akker, in Helvoirt, ter plaatse gnd Dijsselberch, 

tussen Johannes zv Egidius Scoerwegge enerzijds en Willelmus van den Stake 

anderzijds, (2) een zesterzaad land, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Dijsselberch, tussen voornoemde Johannes Geldens enerzijds en Walterus 

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

andere eind aan voornoemde Johannes Geldens, reeds belast met de 

hertogencijns en voornoemd huis, erf en akker met een b-erfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, aan Egidius Dijstelberch. 

 

Gerardus filius (dg: quondam) Johannis Geldens hereditarie vendidit 

Godefrido de Weert carpentario hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam 

ex domo et area et agro terre sibi adiacente sitis in parrochia de 

Helvoert ad locum dictum Dijsselberch inter hereditatem !hereditatem 
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Johannis filii Egidii Scoerwegge ex uno et inter hereditatem Willelmi van 

den Stake ex alio atque ex sextariata terre sita (dg: inter) in dictis 

parrochia et loco inter hereditatem dicti Johannis Geldens ex uno et 

inter hereditatem Walteri Steenken ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis Geldens 

predicti ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu ducis annuatim ex premissis atque 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis dicte mensure Egidio 

Dijstelberch ex dictis domo area et agro terre annuatim prius de jure 

solvendis ut dicebat et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 373v 04 do 04-09-1404. 

Heijlwigis Spijkers maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 40 

schelling geld, met Sint-Remigius-Belijder in Den Bosch te betalen, die 

wijlen Margareta Spijkers wv Willelmus Bruijn gekocht had van Eligius Loij 

zvw Alardus gnd Louten van den Berge, en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Heijlwigis Spijkers hereditarium censum quadraginta solidorum monete (dg: 

quem Margareta qud) solvendum hereditarie Remigii confessoris et in Busco 

tradendum quem Margareta quondam Spijkers relicta quondam Willelmi Bruijn 

erga Eligium Loij filium quondam Alardi dicti Louten van den Berge emendo 

acquisivit #prout in litteris# et quem nunc ad se spectare dicebat monuit 

de 3 annis etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 373v 05 do 04-09-1404. 

Johannes van Conden zvw Johannes van Conden gaf uit aan Danijel zvw 

Arnoldus Nezen soen (Denkinus zvw Arnoldus Nesen soen) (1) 4 bunder land en 

een aangelegen stukje land van wijlen Gevardus van Eijndoven, ter plaatse 

gnd Iecscot, tussen Arnoldus Zicheman enerzijds en Jacobus van den Wijel 

anderzijds, welke 4 bunder en stukje wijlen voornoemde Johannes van Conden 

verworven had van wijlen voornoemde Gevardus van Eijndoven en zijn zoon 

Arnoldus, (2) een kamp, gnd Berenkempken, ter plaatse gnd Yecscot, zoals 

omgraven, welk kamp wijlen voornoemde Johannes van Conden verworven had van 

voornoemde Gevardus van Eijndoven en zijn zoon Arnoldus, (3) het recht een 

weg te mogen gebruiken, van Arnoldus Zicheman, “te gebuerliken recht”, welk 

recht wijlen voornoemde Johannes van Conden verworven had van voornoemde 

Arnoldus Zicheman; de uitgifte geschiedde voor (a) 23 oude groten en 2 

kapoenen aan Arnoldus van Eijndoven, en thans voor (b) een n-erfcijns van 4 

nieuwe gulden geld van Gelre, zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, 

met Lichtmis te betalen. 

 

Johannes de Conden filius quondam Johannis de Conden quatuor bonaria (dg: 

vel circiter) terre et particulam terre sibi adiacentem #quondam Gevardi 

de Eijndoven# sitas ad locum dictum Iecscot inter hereditatem Arnoldi 

Zicheman ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Wijel ex alio (dg: 

simul cum jure) quas quatuor bonaria terre et particulam terre dictus 

quondam Johannes de Conden erga Gevardum quondam de Eijndoven predictum 

et Arnoldum eius filium acquisierat atque quendam campum dictum 

Berenkempken situm in dicto loco (dg: Berenke) Yecscot vocato in ea 

quantitate qua dictus campus Berenkempken vocatus ibidem circumfossatus 

est quem campum dictus quondam Johannes de Conden erga dictum Gevardum de 

Eijndoven et Arnoldum eius filium acquisierat ut dicebat simul cum jure 

utendi quadam via ibidem sita Arnoldi Zicheman scilicet cum jure utendi 

dicta via jure vicinorum quod exponetur in gebuerliken recht quod jus 

utendi dicta via dictus quondam Johannes de Conden erga dictum Arnoldum 

Zicheman acquisierat ut dicebat dedit ad hereditarium censum Danijeli 

filio quondam Arnoldi Nezen soen !dedit ad hereditarium (dg: pactum) 

#censum# Denkino filio quondam Arnoldi Nesen soen ab eodem hereditarie 

possidendas pro XXIII aude groet et duobus caponibus Arnoldo de Eijndoven 

exinde prius !exinde solvendis dandis etc et pro hereditario censu 

quatuor novorum aureorum florenorum communiter nuwe gulde vocatorum 
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monete Gelrie (dg: boni si) quales jam ad bursam currunt vel valorem 

dando sibi ab alio purificationis ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 373v 06 do 04-09-1404. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1183 f 373v 07 do 04-09-1404. 

Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan Godefridus zvw 

Bartholomeus gnd Meeus van Wickenvoirt een b-erfcijns van 3 pond geld, een 

helft te betalen met H.Maria-Hemelvaart en de andere helft met Lichtmis, 

gaande uit een huis, erf en tuin, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, 

tussen Nijcholaus Ysvogel enerzijds en Lodekinus Lodewijchs soen 

anderzijds, welke cijns voornoemde Henricus Bac verworven had van 

Mechtildis van Werna. 

 

Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie mediatim assumptionis et mediatim 

purificationis ex domo area et orto sitis in parrochia de Orthen ad locum 

dictum Maelstrem inter hereditatem Nijcholai Ysvogel ex uno et inter 

hereditatem Lodekini Lodewijchs soen ex alio quem censum dictus Henricus 

Bac erga Mechtildem de Werna acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido filio quondam Bartholomei dicti Meeus de 

Wickenvoirt cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1183 f 373v 08 do 04-09-1404. 

Voornoemde Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont zvw Rodolphus Roesmont 

droeg over aan voornoemde Godefridus zvw Bartholomeus gnd Meeus van 

Wickenvoirt een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, aan hem verkochht door Gerlacus van Zonne Arnts soen. 

 

Dictus Henricus Bac filius quondam Godescalci Roesmont filii quondam 

Rodolphi Roesmont hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam venditam 

sibi a Gerlaco de Zonne (dg: filio Arnoldi) Arnts soen prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Godefrido cum litteris et jure promittens 

ut supra. Testes datum supra. 

 

1183 f.374r. 

 quinta post Egidii: donderdag 04-09-1404. 

 sexta post Egidii: vrijdag 05-09-1404. 

 

BP 1183 f 374r 01 do 04-09-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 374r 02}. ≠. 

Katherina relicta quondam Heijnmanni filii quondam Hermanni Scuwinc 

Johannes Wonder Hermannus Scuwi[n]c liberi dictorum Katherine et quondam 

Heijnmanni Rutgherus van den Yvenlaer maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Arnoldus Willems soen maritus et tutor (dg: fia) 

Lane sue uxoris filiarum dictorum #Katherine et quondam# Heijnmanni et 

(dg: quondam). 

 

BP 1183 f 374r 02 do 04-09-1404. 

Johannes zv Wolphardus, Elizabeth wv Arnoldus Berwout, Hilla dvw 

Theodericus zvw Franco van Orthen, Katherina wv Heijnmannus zvw Hermannus 

Scuwinc, Johannes Wonder en Hermannus Scuwinc, kv voornoemde Katherina en 

wijlen Heijnmannus, Rutgherus van den Yvenlaer ev Elizabeth, en Arnoldus 

Willems soen ev Lana, dv voornoemde Katherina en wijlen Heijnmannus maakten 

een erfdeling van 3 kampen, 7 bunder beemd groot, die aan hen behoren, 

gelegen in de dingbank van Herlaer, ter plaatse gnd Langwinckel, tussen 
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wijlen Henricus van de Dijk enerzijds en wijlen hr Johannes Rover ridder 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen hr Theodericus van Huerne 

heer van Perweijs en Cranenborch ridder. 

Voornoemde Elizabeth wv Arnoldus Berwout kreeg het voorste kamp, gelegen 

richting de stad Den Bosch, ongeveer 2½ morgen groot, zoals omgraven. De 

eigenaren van de andere twee kampen hebben recht van weg over dit kamp. 

 

Johannes filius Wolphardi Elizabeth relicta quondam Arnoldi Berwout et 

Hilla filia quondam Theoderici filii quondam Franconis de Orthen #≠ {hier 

BP 1183 f 374r 01 invoegen}# cum tutore palam recognoverunt se divisionem 

hereditariam (dg: pat di) mutuo fecisse de tribus campis VII bonaria 

prati continentibus et ad ipsos ut dicebant spectantibus sitis in 

jurisdictione de Herlaer ad locum dictum Langwinckel inter hereditatem 

quondam Henrici de Aggere ex uno et inter hereditatem domini quondam 

Johannis Rover militis ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem 

domini quondam Theoderici de Huerne domini de Pereweijs et de Cranenborch 

militis ut dicebant mediante qua divisione anterior campus dictorum (dg: 

duorum) #trium# camporum scilicet ille !scilicet i[ll]e qui situs est 

versus opidum de Busco ut !et continet duo et dimidium jugera (dg: prout) 

terre vel circiter in ea quantiitate qua ibidem situs est et 

circonfossatus dicte Elizabeth #relicte quondam Arnoldi Berwout# cessit 

in partem ut alii cum !recognoverunt super quo et jure alii cum tutore 

renunciaverunt promittentes cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere tali annexa conditione quod (dg: 

dicta dicti Johannes et Elizabeth) #possessores pro tempore aliorum 

duorum camporum# libere poterunt (dg: viare) ire redigere (dg: pergere) 

et cum curribus et bestiis pergere totiens quotiens ipsi indiguerint per 

campum jamdictum usque ad alios duos campos (dg: duorum) #trium# camporum 

predictorum (dg: et mi) ad minus dampnum. Testes Walterus et Spijerinc 

datum quinta post Egidii. 

 

BP 1183 f 374r 03 do 04-09-1404. 

Voornoemde Johannes zv Wolphardus kreeg het kamp, gelegen richting 

Berlicum, zoals omgraven. 

 

Et mediante qua divisione unus campus (dg: a) dictorum trium camporum 

scilicet ille campus qui situs est versus Berlikem prout huiusmodi campus 

ibidem situs est et circonfossatus (dg: et h) ut dicebat dicto Johanni 

cesserunt! in partem ut alii recognoverunt super quo et jure alii cum 

tutore renunciaverunt promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 374r 04 do 04-09-1404. 

Voornoemde Hilla dvw Theodericus zvw Franco van Orthen voor één helft en 

voornoemde Katherina wv Heijnmannus zvw Hermannus Scuwinc en haar kinderen 

voor de andere helft kregen het kamp richting de villa van Vught. 

 

Et mediante qua divisione (dg: ter) unus campus dictorum trium camporum 

scilicet ille campus qui situs est versus villam de Vucht dicte Hille 

(dg: cessit in partem super quo et jure alter alii cum tutore 

renunciaverunt promittens ut supra) pro una medietate et dictis Katherine 

et eius liberis #pro reliqua medietate# cessit in partem tali annexa 

conditione quod dicta (dg: medietas) Katherina (dg: dictan) unam 

medietatem jamdicti campi ad eius vitam possidebit post eius decessum ad 

dictos eius liberos devolvendam. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 374r 05 do 04-09-1404. 

Willelmus zvw Henricus die Rode verkocht aan zijn schoonvader Gerardus Wolf 

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

leveren, uit een b-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, die Willelmus 

van Arle beloofd had aan Henricus, Baudewinus, Willelmus en Maria, kvw 

voornoemde Henricus die Rode, met Lichtmis in Boxtel te leveren, gaande uit 
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een beemd, gnd die Groetdoncs Beemt, in Oirschot, ter plaatse gnd Arle, 

tussen voornoemde Willelmus van Arle enerzijds en Johannes van den 

Stadeacker anderzijds, welke pacht van 3½ mud aan eerstgenoemde Willelmus 

ten deel was gevallen bij erfdeling tussen hem en zijn broers en zusters!. 

 

Willelmus filius quondam Henrici die Rode hereditarie vendidit Gerardo 

Wolf suo socero hereditariam paccionem (dg: d) unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in (dg: Busco) 

#Bucstel# tradendam de et ex hereditaria paccione trium et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Willelmus de Arle promiserat se 

daturum et soluturum Henrico Baudewino Willelmo et Marie liberis dicti 

quondam Henrici #die Rode# hereditarie purificationis et in Bucstel 

tradenda de et ex quodam prato dicto die Groetdoncs Beemt sito in 

parrochia de Oerscot in loco dicto Arle inter hereditatem dicti Willelmi 

de Arle ex uno et inter hereditatem Johannis van den Stadeacker ex alio 

prout in litteris quas vidimus (dg: promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem) et que paccio trium et dimidii modiorum 

siliginis primodicto Willelmo mediante divisione hereditaria prius habita 

inter ipsum et eius fratres et sorores! cessit in partem ut dicebat 

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

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 374r 06 do 04-09-1404. 

Johannes van Os Swartkens soen en Theodericus Luwe zvw Theodericus Proefst 

soen van Empel beloofden aan Reijnerus zvw Reijnerus Willems 29 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1405) te 

betalen. 

 

Johannes de Os Swartkens soen et Theodericus Luwe filius quondam 

Theoderici Proefst soen #de Empel# promiserunt indivisi super omnia 

Reijnero filio quondam Reijneri Willems XXIX novos Gelre gulden vel 

valorem ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 374r 07 vr 05-09-1404. 

Zoeta wv Wellinus Scilder droeg over aan haar zoon Willelmus, tbv hem, 

Willelmus Broeder ev Cristina, Johannes van Bittickoven ev Zoeta, en 

Arnoldus van Zidewijnden ev Boda, dv voornoemde Zoeta en wijlen Wellinus, 

haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft, die aan Johannes van 

Ghemert behoorde, van een hoeve, in Hees, ter plaatse gnd Broedewijc, op 

welke hoeve Henricus van Heze als hoevenaar woonde, en van welke hoeve de 

andere helft behoorde aan jkvr Mabelia sv voornoemde Johannes, welke pacht 

wijlen voornoemde Wellinus Scilder gekocht had van voornoemde Johannes van 

Ghemert. 

 

Zoeta relicta quondam Wellini Scilder cum tutore usufructum sibi 

competentem in hereditaria paccione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco solvenda hereditarie purificationis et in Busco tradenda ex 

medietate que ad Johannem de Ghemert spectabat cuiusdam mansi siti in 

parrochia de Hees ad locum dictum Broedewijc et ex attinentiis (dg: ..) 

dicti mansi singulis et universis in quo manso integro Henricus de Heze 

tamquam colonus residebat et de quo vero manso altera medietas ad 

domicellam Mabeliam sororem eiusdem Johannis (dg: pertinet) pertinebat 

#quam# (dg: quam) paccionem dictus quondam Wellinus Scilder erga Johannem 

de Ghemert predictum emendo acquisierat prout in litteris legitime 

supportavit Willelmo suo filio ad opus sui et ad opus Willelmi Broeder 

mariti et tutoris Cristine sue !sue uxoris Johannis de Bittickoven mariti 

et tutoris Zoete sue uxoris et Arnoldi de Zidewijnden mariti et tutoris 

Bode sue uxoris filiarum dictorum Zoete et quondam Wellini promittens cum 

tutore super omnia ratam servare et #obligationem# ex parte sui deponere. 
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Testes Heijme et Becker datum sexta post Egidii. 

 

1183 f.374v. 

 in crastino nativitatis Marie: dinsdag 09-09-1404. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1404. 

 sabbato post Egidii: zaterdag 06-09-1404. 

 

BP 1183 f 374v 01 di 09-09-1404. 

Wellinus zvw Wellinus Scilder, Willelmus Broeder ev Cristina, en Arnoldus 

van Zidewijnden ev Boda, dvw voornoemde Wellinus, droegen voornoemde 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, etc, over aan Aleijdis wettige ev 

Johannes Beirke. 

 

{In linker marge een verticale haal tot en met BP 1183 f 374v 03}. 

Wellinus filius quondam Wellini Scilder !Scilder Willelmus Broeder 

maritus et tutor Cristine sue uxoris et Arnoldus de Zidewijnden maritus 

et tutor Bode sue uxoris filiarum dicti quondam Wellini dictam 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis dicte mensure (dg: prout 

in) etc (dg: in filio latere de qua paccione Zota relicta dicti quondam 

Wellini suum usufructum supportavit Wellino suo filio ad opus sui et !et 

ad opus Willelmi Broeder Johannis de Bittichoven et Arnoldi de 

Zidewijnden) prout in litteris hereditarie supportaverunt Aleijdi uxori 

legitime Johannis Beirke (dg: ad opus eiusdem Johannis #Gerardi ?s ?n#) 

cum litteris et (dg: aliis) et jure promittentes #(dg: .......)# indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: deponere) et 

dicti quondam Wellini deponere. Testes Heijme et Becker datum in crastino 

nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 374v 02 di 09-09-1404. 

Willelmus Hels verwerkte ziijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Hels prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 374v 03 di 09-09-1404. 

Voornoemde Wellinus zvw Wellinus Scilder en Willelmus Broeder beloofden dat 

Johannes van Bittichoven ev Zoeta dvw voornoemde Wellinus afstand zal doen. 

 

Dicti (dg: omnes pro) Wellinus et Willelmus Broeder promiserunt indivisi 

super omnia quod ipsi Johannem de Bittichoven meritum legitimum Zoete sue 

uxoris filie dicti quondam Wellini super dicta paccione et super jure 

facient renunciare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Wellini 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 374v 04 di 09-09-1404. 

Voornoemde Wellinus beloofde voornoemde Willelmus schadeloos te houden. 

 

{In linker marge een tweede verticale haal tot en met BP 1183 f 374v 06}. 

(dg: Johannes filius quondam Ade H) dictus Wellinus promisit super omnia 

dictum (dg: Well) Willelmum suum condebitorem indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 374v 05 di 09-09-1404. 

Wellinus zvw Wellinus Scilder verklaarde als erfgoederen die aan hem 

volgens erfrecht gekomen waren na overlijden van voornoemde Wellinus 

ontvangen te hebben een b-erfpacht van 3 mud rogge. Hij beloofde na 

overlijden van zijn moeder Zoeta wv voornoemde Wellinus bij de deling van 

de goederen van voornoemde Zoeta en wijlen Wellinus een erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, in te brengen. 

 

Wellinus filius quondam Wellini Scilder palam recognovit se (dg: tamquam 

hereditates) recepisse (dg: a) tres modios siliginis hereditarie 
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paccionis tamquam hereditates que sibi provenerunt jure successionis de 

morte dicti quondam Wellini et promisit super omnia quod si contingat 

Zoetam eius matrem relictam dicti quondam Wellini decedere et ipsum 

venire ad communem divisionem faciendam de bonis dictorum Zoete et 

quondam Wellini quod extunc idem Wellinus antequam ad huiusmodi 

divisionem venire poterit reportabit (dg: ad h) ac importabit ad 

huiusmodi divisionem (dg: tres) hereditariam paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Busco. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 374v 06 vr 12-09-1404. 

Johannes Pels zvw Henricus Pels beloofde aan Aleijdis wv Johannes van 

Bijnckem en haar zoon Henricus Bije 40 Hollandse gulden geld van graaf 

Willelmus of de waarde, met Sint-Remigius over twee jaar (vr 01-10-1406) te 

betalen. Zou voornoemde Aleijdis of Henricus overlijden, dan gaat het geld 

naar de overlevende. De brief overhandigen aan Johannes Wal en Henricus 

Scelleken en niet aan de ander. 

 

Johannes Pels filius quondam Henrici Pels promisit super omnia Aleijdi 

relicte quondam Johannis de Bijnckem et Henrico Bije eius filio seu eorum 

alteri XL Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a Remigii 

proxime futuro ultra duos annos persolvendos tali annexa conditione si 

aliquis dictorum Aleijdis et Henrici decesserit antequam dicta pecunia 

fuerit persoluta quod tunc ipsa pecunia ad alterum eorum supervivum 

integraliter pertinebit. Testes Spijerinc et Becker datum sexta post 

nativitatis Marie. Tradetur littera Johanni Wal et Henrico Scelleken et 

non (dg: ultra) alteri. {Hierna is binnen de haal ruimte onbeschreven 

gebleven}. 

 

BP 1183 f 374v 07 za 06-09-1404. 

Johannes zvw Adam Hauwe en zijn vrouw Aleijdis dvw Johannes Ghier 

verkochten aan Johannes van Best clericus de helft in 7½ vadem land, in 

Maren, ter plaatse gnd die Delen, in een kamp dat was van wijlen Henricus 

Scilder, tussen Nijcholaus zvw voornoemde Henricus enerzijds en Leria dvw 

voornoemde Henricus Scilder anderzijds, strekkend vanaf de waterlaat tot 

aan de steeg gnd die Deelsche Stege, deze helft belast met zegedijken, 

weteringen en sluizen. 

 

Johannes filius quondam Ade Hauwe maritus legitimus Aleijdis sue uxoris 

filie quondam Johannis Ghier #et ipsa cum eodem tamquam etc# medietatem 

ad ipsos spectantem in septem et dimidia mensuris dictis vademen terre 

sitis (dg: in) in parrochia de Maren in loco dicto die Delen in quodam 

campo qui fuerat quondam Henrici Scilder inter hereditatem Nijcholai 

filii dicti quondam Henrici ex uno et inter hereditatem Lerie filie 

eiusdem quondam Henrici Scilder #ex alio# tendentibus (dg: cum uno fine 

a) ab aqueductu ad stegam dictam die (dg: Maersche) #Deelsche# Stege ut 

dicebant hereditarie vendiderunt #(dg: magistro) Johanni de Best clerico# 

(dg: dicto Nijcholao Scilder) promittentes cum tutore indivisi super 

omnia #habita et habenda# warandiam et #questionem proximitatis et aliam# 

obligationem deponere exceptis zegediken (dg: q) weteringen et slusis ad 

dictam medietatem spectantibus. Testes Walterus et Heijm datum sabbato 

post Egidii. 

 

BP 1183 f 374v 08 za 06-09-1404. 

Nijcholaus Scilder vernaderde, de ander week en hij droeg weer over aan 

voornoemde Nijcholaus. 

 

Nijcholaus Scilder prebuit alter cessit et supportavit dicto Nijcholao. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 374v 09 di 09-09-1404. 

Hector Specier machtigde Johannes Becker sHerden zijn cijnzen, renten en 
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tegoeden te manen. 

 

Hector Specier dedit (dg: pta) Johanni Becker sHerden potestatem monendi 

suos census et redditus et credita etc usque ad revocationem (dg: datum). 

Testes Heijme et Becker datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 374v 10 do 11-09-1404. 

Aleijdis wv Johannes van Binckem handschoenmaker droeg over aan Henricus 

Bije, zv voornoemde Aleijdis en wijlen Johannes, haar vruchtgebruik in een 

huis en erf, in Den Bosch, in de staat gnd Huls, tussen erfgoed van 

Henricus van Mierde witlederbereider enerzijds en erfgoed van Elizabeth wv 

Marselius van Vessem anderzijds, van welk huis en erf wijlen voornoemde 

Johannes van Bijnckem één helft gekocht had van Elizabeth wv Hermannus Oems 

soen en de andere helft van Theodericus zvw {f.375r} Rodolphus van 

Moerscot. De brief overhandigen aan Johannes Pels. 

 

Tradetur Johanni Pels. 

Aleijdis relicta quondam Johannis de Binckem cijrothecarii #cum tutore 

usufructum sibi competentem in# domo (verbeterd uit: domam) et area 

(dg: -m) sita (dg: -m) in Busco (dg: ad) in vico dicto Huls inter 

hereditatem Henrici de Mierde factoris albi corei ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Marselii de Vessem ex alio de qua 

domo et area dictus quondam Johannes de Bijnckem unam medietatem erga 

Elizabeth relictam quondam Hermanni Oems soen et reliquam medietatem erga 

Theodericum filium 

 

1183 f.375r. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1404. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1404. 

 

BP 1183 f 375r 01 do 11-09-1404. 

quondam Rodolphi de Moerscot emendo acquisierat prout in litteris 

legitime supportavit Henrico Bije filio dictorum Aleijdis et quondam 

Johannis promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes Aa et 

Spijerinc datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 375r 02 vr 12-09-1404. 

Voornoemde Henricus Bije droeg voornoemd huis en erf over aan Johannes Pels 

zvw Henricus Pels. Verkoper en met hem zijn voornoemde moeder Aleijdis wv 

Johannes van Binckem handschoenmaker beloofden lasten af te handelen, 

uitgezonderd (1) een b-erfcijns van 3 pond geld, die Gerardus Heijnen soen 

van Hezewijc verworven had van wijlen voornoemde Johannes van Bijnckem, (2) 

een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, die voornoemde Johannes 

Pels en zijn medeërfgenamen beurden, (3) een cijns aan het klooster Porta 

Celi, (4) de hertogencijns. 

 

{Verticale haal in linker marge}. 

Dictus Henricus Bije dictam domum et aream hereditarie supportavit 

Johanni Pels filio quondam Henrici Pels cum litteris et aliis !jure 

promittentes et cum eo dicta Aleijdis eius mater cum tutore indivisi 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis de Bijnckem 

deponere exceptis hereditario censu (dg: XL solidorum monete quem Bela 

relicta) trium librarum monete quem Gerardus Heijnen soen de Hezewijc 

erga dictum quondam Johannem de Bijnckem acquisierat atque hereditario 

censu XL solidorum dicte !quem dictus Johannes Pels et eius coheredes 

exinde habuerunt solvendum et exceptis censu conventui de Porta Celi et 

censu domini ducis exinde solvendis. Testes Spijrinc et Becker datum 

sexta post nativitatis Marie. 
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BP 1183 f 375r 03 do 11-09-1404. 

Gerardus Tijmmerman van Lijttoijen verkocht aan Eustatius van Hedichusen 2 

hont 32 roeden land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Gansenacker, tussen 

voornoemde Eustatius enerzijds en erfgoed gnd Beckers Hoeve anderzijds, 

strekkend vanaf de voorste sloot tot aan Willelmus Zegers, vrij van 

maasdijk en cijns, belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Gerardus Tijmmerman de Lijttoijen duo hont et XXXII virgatas terre sitas 

in parrochia de Lijttoijen ad locum dictum Gansenacker inter hereditatem 

Eustatii de Hedichusen ex uno et inter hereditatem dictam Beckers Hoeve 

ex alio !ut #tendentes ab anteriori fossato ad hereditatem Willelmi 

Zegers# dicebat hereditarie vendidit dicto Eustatio promittens super 

omnia warandiam tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et censu 

libera et obligationem depponere exceptis zegediken aqueductibus et 

fossatis ad premissa spectantibus. Testes Aa et Spijerinc datum quinta 

post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 375r 04 do 11-09-1404. 

Theodericus zvw Johannes Nuggelmans soen droeg over aan Theodericus zvw 

Johannes Huben soen, tbv de kerkfabriek van Tilburg, een b-erfcijns van 3 

oude groten, die erfg vw Walterus Bliecs met Sint-Stephanus-Martelaar 

betaalden aan wijlen Henricus gnd Wisse, gaande uit een hofstad en tuin, in 

Tilburg, tussen Johannes van den Boent enerzijds en Henricus snijder 

anderzijds, welke cijns Arnoldus zv voornoemde Theodericus, tbv zijn 

voornoemde vader Theodericus, tezamen met andere goederen, gekocht had van 

Gerardus zvw Egidius van den Wiel ev Katherina dvw voornoemde Henricus 

Wisse. 

 

(dg: Ar) Theodericus filius quondam Johannis Nuggelmans soen hereditarium 

censum trium grossorum antiquorum quem heredes quondam Walteri Bliecs 

Henrico quondam dicto Wisse solvere consueverant et tenebantur 

hereditarie Stephani prothomartiris ex domistadio et orto sitis in 

parrochia de Tilborch inter hereditatem Johannis van den Boent ex uno et 

inter hereditatem Henrici (dg: sar) sartoris ex alio quem censum Arnoldus 

filius (dg: primo) dicti (dg: H) Theoderici ad opus eiusdem Theoderici 

sui patris erga Gerardum filium quondam Egidii van den Wiel maritum et 

tutorem legitimum Katherine sue uxoris filie dicti quondam Henrici Wisse 

simul cum quibusdam aliis bonis emendo acquisierat prout in litteris quas 

vidimus hereditarie supportavit Theoderico filio quondam Johannis Huben 

soen ad opus fabrice ecclesie de Tilborch cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 375r 05 do 11-09-1404. 

Willelmus Duijck de Nijemansvrient verkocht aan Henricus Meijer 1 bunder 

land, in Venloen, ter plaatse gnd die Placken, tussen voornoemde Henricus 

Meijer enerzijds en Ghibo Pigge en Berisius van Breda anderzijds, met de 

turven gnd moer, belast met 3 ppenning grondcijns. 

 

-. 

(dg: Marg) Willelmus Duijck de Nijemansvrient unum bonarium terre #(dg: 

prati)# situm in parrochia de Venloen in loco dicto die Placken inter 

hereditatem Henrici Meijer ex uno et inter hereditatem Ghibonis Pigge et 

Berisii de Breda ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est #simul cum 

cespitibus dictis moer in eodem consistentibus# ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Henrico Meijer promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus denariis census domino fundi exinde 

solvendis. 

 

BP 1183 f 375r 06 do 11-09-1404. 

Margareta dvw Paulus van den Wijbossche verkocht aan Willelmus zvw 
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Lambertus Luten soen 1/6 deel in een stuk land, gnd Rosbrake, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Wijbosche, tussen kvw Henricus Hannen soen van Huel 

enerzijds en kvw Johannes Laet anderzijds, belast met de cijns aan de heer 

van Helmond. 

 

-. Solvit IIII grossos. 

Margareta filia quondam Pauli van den Wijbossche cum tutore sextam partem 

ad se spectantem in pecia terre dicta Rosbrake (dg: inter hereditatem) 

sita in parrochia de Scijnle ad locum dictum Wijbosche inter hereditatem 

liberorum quondam Henrici Hannen soen de Huel ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Johannis Laet ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Lamberti Luten soen promittens cum tutore super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto censu domino de Helmont 

exinde solvendo. Testes Heijm et Becker datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1183 f 375r 07 do 11-09-1404. 

Nijcholaus22 zvw voornoemde Paulus van den Wijbossche verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Nijcholaus filius dicti quondam Pauli prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 375r 08 do 11-09-1404. 

Marselius van Meghen zvw Johannes van Meghen ev Hilla dvw Gerardus 

Heijnmans soen verkocht aan Willelmus Denkens soen van Vechel alle 

goederen, die aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Hilla. 

 

Solvit. 

Marselius de Meghen filius quondam Johannis de Meghen maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie quondam (dg: Henr) Gerardi Heijnmans 

soen omnia et singula bona sibi et dicte sue uxori de morte quondam 

parentum eiusdem Hille successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo Denkens 

soen de Vechel promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Heijm et Becker datum quinta post nativitatis 

Marie. 

 

BP 1183 f 375r 09 do 11-09-1404. 

Voornoemde Marselius van Meghen zvw Johannes van Meghen verkocht aan 

voornoemde Willelmus Denkens soen een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, 

in Oss, {f.375v} ter plaatse gnd Poelacker, tussen Johannes van Os 

enerzijds en Henricus Kerken anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, ter 

plaatse gnd Rodevelt, tussen erfgoed van het Geefuis in Den Bosch enerzijds 

en Johannes Becker die Heirde anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen 

Johannes van Os enerzijds en kvw Hermannus her Godarts soen anderzijds, (4) 

een hofstad, gnd Snellarts Hof, in Oss, ter plaatse gnd Scadewijc, tussen 

Theodericus Luwe enerzijds en een gemene weg anderzijds, deze hofstad reeds 

belast met een b-erfcijns van 20 schelling. De brief overhandigen aan 

voornoemde verkoper. 

 

Dictus Marselius (dg: fi) de Meghen filius quondam Johannis de Meghen 

hereditarie vendidit dicto Willelmo Denkens soen hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco !ex pecia terre sita in parrochia de Os ad 

 

                         
22 Een broer van verkoopster verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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1183 f.375v. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1404. 

 quinta post Andree: donderdag 04-12-1404. 

 

BP 1183 f 375v 01 do 11-09-1404. 

Solvit. 

locum dictum Poelacker inter hereditatem Johannis de Os ex uno et inter 

hereditatem Henrici Kerken ex alio atque ex pecia terre sita in dicta 

parrochia ad locum dictum (dg: Waden) Rodevelt inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex uno et inter hereditatem Johannis Becker die 

Heirde ex alio atque ex pecia terre sita ibidem inter hereditatem 

Johannis de Os ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Hermanni her 

Godarts soen ex alio atque ex (dg: pe) domistadio dicto Snellarts Hof 

sito in parrochia predicta ad locum dictum Scadewijc inter hereditatem 

Theoderici Luwe ex uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto (dg: 

cen) hereditario censu XX solidorum ex dicto domistadio prius solvendo et 

sufficientem facere. Testes Heijm et Becker datum quinta post nativitatis 

Marie. Tradetur dicto venditori. 

 

BP 1183 f 375v 02 do 11-09-1404. 

Amelius Wautghers soen van Uden ev Bertha dv Petrus Bever gaf uit aan 

Henricus zv Theodericus van Hezewijc 3 bunder beemd, in Hees, ter plaatse 

gnd Loesbroec, tussen Gerardus Heerken enerzijds en Gerardus van Bruggen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die Bleken en met het 

andere eind aan de gemeint van Heeewijk gnd Loesbroec; de uitgifte 

geschiedde voor (1) de cijns aan de heer van Helmond, en thans voor (2) een 

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

leveren. 

 

Amelius Wautghers soen de Uden maritus et tutor legitimus Berthe sue 

uxoris filie Petri Bever tria bonaria prati sita in parrochia de (dg: Ve) 

Hees ad locum dictum Loesbroec inter hereditatem Gerardi Heerken ex uno 

et inter hereditatem Gerardi de Bruggen #ex alio# tendentia cum uno !ad 

locum dictum die Bleken et cum reliquo fine ad #{rechter marge:} 

communitatem# #{linker marge:} de Hezewijc# dictum (dg: locum dictum) 

Loesbroec in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Henrico filio Theoderici de Hezewijc ab eodem 

hereditarie possidenda pro censu domino de Helmont exinde solvendo dando 

etc et pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 375v 03 do 11-09-1404. 

Arnoldus van Merlaer ev Elizabeth Wautghers dochter verwerkte zijn recht 

tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Merlaer mmaritus et tutor legitimus Elizabeth Wautghers 

dochter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 375v 04 do 11-09-1404. 

(dg: voornoemde Theodericus beloofde). 

 

(dg: dictus Theodericus promisit super). 

 

BP 1183 f 375v 05 do 04-12-1404. 

Voornoemde Henricus zv Theodericus van Hezewijc droeg het voornoemde over 

aan zijn vader Theodericus van Hezewijc, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 
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{Ertussen geschreven}. +. 

Dictus Henricus filius Theoderici premissa hereditarie supportavit 

Theoderico de Hezewijc suo patri cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepta 

paccione in dictis litteris contenta. Testes Berwout et Tijt datum quinta 

post Andree. 

 

BP 1183 f 375v 06 do 11-09-1404. 

Voornoemde Henricus zv Theodericus van Hezewijc beloofde aan Arnoldus van 

Merlaer zvw Rodolphus 25 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde op zondag Letare aanstaande (zo 29-03-1405) te betalen. 

 

Dictus (dg: Theodericus) #Henricus# promisit super omnia Arnoldo de 

Merlaer filio quondam Rodolphi XXV Hollant gulden monete comitis Willelmi 

vel valorem ad letare proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 375v 07 do 04-12-1404. 

Theodericus van Hezewijc beloofde zijn voornoemde zoon Henricus schadeloos 

te houden van voornoemde 25 Hollandse gulden. 

 

{Ertussen geschreven}. +. 

Theodericus de Hezewijc promisit super omnia dictum Henricum suum filium 

de dictis XXV Hollant gulden indempnem servare. Testes Berwout et Tijt 

datum quinta post Andree. 

 

BP 1183 f 375v 08 do 11-09-1404. 

Johannes Ghisellen soen zvw Gerardus Rijchmoden soen verkocht aan Ambrosius 

gnd Broes Guedelen soen 2 stukken land, in Geffen, ter plaatse gnd die 

Gemeijnt, (1) 1 morgen groot, tussen Godefridus van Beest enerzijds en 

Reijmboldus Belen soen anderzijds, (2) 1 hont groot, tussen voornoemde 

Reijmboldus enerzijds en Johannes Wijnckelman anderzijds. 

 

Johannes Ghisellen soen filius quondam Gerardi Rijchmoden soen duas 

pecias terre sitas in parrochia de Geffen ad locum dictum die Gemeijnt 

quarum una unum juger terre continens inter hereditatem Godefridi de 

Beest ex uno et inter hereditatem Reijmboldi Belen soen ex alio et altera 

unum hont terre continens (dg: si) inter hereditatem dicti Reijmboldi ex 

uno et inter hereditatem Johannis Wijnckelman ex alio site sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Ambrosio dicto Broes Guedelen soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 375v 09 do 11-09-1404. 

Destijds hadden Rodolphus zvw Johannes gnd Ebbekens soen en Ghibo zvw 

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

Heijden, gekocht van Willelmus Gobels soen alle erfelijke goederen, die aan 

voornoemde Willelmus Gobels soen en zijn vrouw Heijlwigis dvw Rodolphus 

Danen soen gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Heijlwigis, gelegen onder Rosmalen. Vervolgens had Johannes zv 

eerstgenoemde Rodolphus zvw Johannes Ebbekens soen overgedragen aan 

voornoemde Ghibo zvw Jacobus van der Heijden de helft van voornoemde 

goederen en alle erfgoederen, die voornoemde Johannes onder Rosmalen had 

liggen. Daarna hadden Rodolphus, Johannes, Thomas, Bela en Margareta, kvw 

Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen, overgedragen aan Arnoldus van Beke zvw 

Johannes Jacops soen van der Lijnden en aan voornoemde Ghibo zvw Jacobus 

Oeden soen van der Heijden het deel dat aan Danijel gnd Deenken zvw 

Rodolphus Danen soen gekomen was na overlijden van zijn ouders, in een huis 

en tuin met toebehoren, en in alle andere erfgoederen, zowel roggelanden 

als broeklanden, gelegen in Rosmalen. Voornoemde broers Ghibo en Jacobus, 

kvw voornoemde Jacobus van der Heijden, gaven thans uit aan Stephanus nzv 

Stephanus Wert (1) eerstgenoemde erfelijke goederen van wijlen voornoemde 
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Willelmus Gobels soen, (2) alle voornoemde erfgoederen, die waren van 

voornoemde Johannes {f.376r} zvw Rodolphus zvw Johannes Ebbekens soen, 

gelegen onder Rosmalen, (3) de helft van een deel, dat aan voornoemde 

Danijel Deenken zvw Rodolphus Danen soen was gekomen, in een huis en tuin, 

en in voornoemde andere erfgoederen, zowel roggelanden als broeklanden, (4) 

1/7 deel, dat behoort aan voornoemde broers Ghibo en Jacobus, in een stuk 

roggeland en een aangelegen stuk broekland, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen Herbertus Rolofs soen en erfgoed gnd Screijnmakers Erve 

enerzijds en Danijel Roesmont en Wautgherus van Tangheren anderzijds, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd Duijnhalm en met het andere eind aan 

de waterlaat; de uitgifte geschiedde voor (a) de dijken, waterlaten en 

sloten, die bij het voornoemde horen, (b) de hertogencijns, (c) een 

b-erfpacht van ½ lopen rogge aan de kerk van Rosmalen, (d) een b-erfpacht 

van 10 lopen rogge aan Arnoldus zvw Johannes Bruijstens, en thans voor (e) 

een n-erfcijns van 50 schelling geld, en (f) een n-erfpacht van 13½ lopen 

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

 

Notum sit universis quod cum Rodolphus filius quondam Johannis dicti 

Ebbekens soen et Ghibo filius quondam Jacobi van der Heijden ad opus 

eorum et ad opus Jacobi filii dicti quondam Jacobi van der Heijden omnia 

bona hereditaria que Willelmo Gobels soen et Heijlwigi eius uxori filie 

quondam Rodolphi Danen soen de morte quondam parentum eiusdem Heijlwigis 

successione fuerant advoluta quocumque locorum infra parochiam de 

Roesmalen (dg: j) situata erga predictum Willelmum Gobels soen emendo 

acquisuissent prout in litteris et cum deinde Johannes filius primodicti 

(dg: q) Rodolphi filii quondam Johannis Ebbekens soen medietatem 

premissorum bonorum atque omnes hereditates quas ipse Johannes 
!primodictus infra parrochiam de Roesmalen habuit situatas hereditarie 

supportasset dicto Ghiboni prout in litteris et cum eciam Rodolphus 

Johannes Thomas Bela et Margareta liberi quondam Arnoldi filii quondam 

Rodolphi Danen soen totam partem Danijeli dicto Deenken filio quondam 

Rodolphi Danen soen de morte suorum quondam patris et matris successione 

advolutam in domo et orto cum suis attinentiis ac omnibus aliis 

hereditatibus tam terris siligineis (dg: quam) #quam# paludialibus sitis 

in parrochia de Roesmalen hereditarie supportassent Arnoldo de Beke filio 

quondam Johannis Jacops soen van der Lijnden et dicto Ghiboni filio 

quondam Jacobi Oeden soen van der Heijden prout in litteris constitutus! 

igitur (dg: dictus) dicti Ghibo et Jacobus fratres liberi dicti quondam 

Jacobi van der Heijden primodicta bona hereditaria dicti quondam Willelmi 

Gobels soen atque (dg: omnes) predictas omnes hereditates que fuerant 

dicti Johannis 

 

1183 f.376r. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1404. 

 

BP 1183 f 376r 01 do 11-09-1404. 

filii quondam Rodolphi filii quondam Johannis Ebbekens soen quocumque 

locorum infra parrochiam de Roesmalen situatas atque medietatem dicte 

partis que pars dicto Danijeli (dg: filio dicti) Deenken filio quondam 

Rodolphi Danen soen successione fuerat advoluta in (dg: medietate) domo 

orto (dg: h) ac dictis aliis hereditatibus tam terris siligineis quam 

paludialibus simul cum dictis litteris et aliis et jure atque septiman 
!ad dictos Ghibonem et Jacobum fratres spectantem in pecia terre 

siliginee et pecia terre paludialis sibi adiacente sitis in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem Herberti (dg: Rod) 

Rolofs soen et hereditatem dictam Screijnmakers Erve ex uno et inter 

hereditatem Danijelis Roesmont et Wautgheri de Tangheren ex alio 

tendentibus cum uno fine ad locum dictum Duijnhalm et cum reliquo fine ad 

aqueductum ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum Stephano filio 

naturali Stephani Wert ab eodem hereditarie possidendas (dg: pro censu) 

pro aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus atque pro 
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censu domini ducis ipso domino duci et pro hereditaria paccione dimidii 

lopini siliginis ecclesie de Roesmalen atque pro hereditaria paccione X 

lopinorum siliginis Arnoldo filio quondam Johannis Bruijstens exinde 

prius solvendis dandis etc atque pro hereditario censu L solidorum monete 

et hereditaria paccione XIII et dimidii lopinorum siliginis mensure de 

Busco dandis dictis fratribus ab alio purificationis et in Busco 

tradendis ex premissis ei ad pactum datis promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et #aliam# obligationem (dg: ex parte sui dci eorum) 

deponere et de dicta septima parte pecie (dg: pai) terre siligiinee et 

pecie terre paludialis prestabunt warandiam et alter repromisit. Testes 

Heijm et Becker datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 376r 02 do 11-09-1404. 

Stephanus Wert verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Stephanus Wert prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376r 03 do 11-09-1404. 

Voornoemde Stephanus beloofde aan voornoemde Ghibo 15 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1406) 

te betalen. 

 

Dictus Stephanus promisit super omnia dicto Ghiboni XV Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem a (dg: -d) purificationis proxime 

futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376r 04 do 11-09-1404. 

Thomas zvw Johannes Nodart droeg over aan Bertha dvw Walterus zvw Walterus 

van den Spiker, tbv haar en haar broer Johannes zvw voornoemde Walterus, de 

navolgende erfgoederen, gelegen in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd 

Boerdonk, (1) een huis, tuin, schuur, zesterzaad roggeland en een 

aangelegen beemd, aldaar, tussen Theodericus van Meghen enerzijds en 

Nijcholaus van Boirdonc anderzijds, (2) een akker, gnd den Varenacker, ½ 

mud rogge maat van Beek groot, met een aangelegen beemd, tussen Theodericus 

van Megen enerzijds en Nijcholaus van Boerdonc anderzijds, (3) een akker, 4 

lopen rogge groot, gnd Werlaer, met een aangelegen beemd, gelegen aan het 

eind van een beemd gnd Carpers Beemt, (4) een stuk beemd, 2½ bunder groot, 

gnd die Straet, aldaar, naast Willelmus van Lijeshout, welke erfgoederen 

voornoemde Thomas in cijns verkregen had van voornoemde Walterus zvw 

Walterus van den Spiker, belast met de cijns en de pacht in de brief 

vermeld. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Thomas filius quondam Johannis Nodart hereditates infrascriptas sitas in 

parrochia de Beke prope Arle ad locum dictum Boirdonc primo videlicet 

domum ortum horreum atque sextariatam terre siliginee cum quodam prato 

ipsis adiacente sitos ibidem inter hereditatem Theoderici de Meghen ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai de Boirdonc ex alio insuper agrum 

terre dictum den Varenacker dimidium modium siliginis mensure de Beke 

annuatim in semine capientem cum quodam prato dicto agro adiacente situm 

inter hereditatem Theoderici de Megen ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai de Boerdonc ex alio item agrum terre quatuor lopinos siliginis 

in semine capientem dictum communiter Werlaer cum quodam prato ipsi 

(dg: -s) adiacente situm in fine cuiusdam prati dicti Carpers Beemt item 

peciam prati duo et dimidium bonaria continentem dictam communiter die 

Straet sitam ibidem contigue juxta hereditatem Willelmi de Lijeshout quas 

hereditates predictas dictus Thomas erga Walterum filium quondam Walteri 

van den Spiker ad (dg: pactum) censum acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit (dg: Johanni et) Berthe #filie# (dg: liberis) 

dicti quondam Walteri filii quondam Walteri van den Spiker #ad opus sui 

et ad opus Johannis sui fratris filie! dicti quondam Walteri# cum 
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litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere exceptis censu #et paccione# in dictis litteris 

contentis. Testes datum supra. Tradetur alteri prius venienti. 

 

BP 1183 f 376r 05 do 11-09-1404. 

Johannes Ruelen van Os en Goeswinus Model van den Donc beloofden aan 

Henricus Sceelwart van Gravia 15 Brabantse dobbel, 2 Hollandse gulden of de 

waarde voor 1 dobbel gerekend, een helft te betalen met Sint-Petrus-Stoel 

aanstaande (zo 22-02-1405) en de andere helft net Sint-Remigius over een 

jaar (do 01-10-1405). 

 

Johannes Ruelen de Os et Goeswinus Model (dg: filius Bartholomei) van den 

Donc promiserunt indivisi super omnia Henrico Sceelwart de Gravia XV 

Brabant dobbel vel duos Hollant gulden #vel valorem# pro quolibet dobbel 

computato mediatim Petri ad cathedram #proxime futurum# et mediatim (dg: 

pasche proxime futurum persolvendos) a Remigii proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376r 06 do 11-09-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Nota. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376r 07 do 11-09-1404. 

Vooornoemde Johannes Ruelen beloofde aan Johannes van de Kelder 19¼ nieuwe 

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

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Dictus Johannes Ruelen promisit super omnia Johanni de Penu XIX novos 

Gelre gulden et quartam partem unius Gelre gulden scilicet IX boddrager 

vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376r 08 vr 12-09-1404. 

Mechtildis dvw Johannes Meij zvw Metta gnd Meijs droeg over aan Matheus 

Huben een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de plaats gnd Windmolenberg, 

tussen erfgoed van Stephanus van Wetten enerzijds en erfgoed van Cristina 

Rovers anderzijds, aan wijlen voornoemde Johannes Meij verkocht door 

Lambertus zvw Lambertus Smijt van Middelrode, {f.376v}. 

 

Mechtildis filia quondam Johannis Meij filii quondam Mette dicte Meijs 

cum tutore domum #aream# et ortum sitos in Busco ad locum dictum 

Wijnmolenberch inter hereditatem Stephani de Wetten ex uno et inter 

hereditatem Cristine Rovers ex alio venditos dicto quondam Johanni Meij a 

Lamberto filio quondam Lamberti Smijt de Middelrode prout in litteris 

(dg: hereditarie simul cum litteris et jure dedit ad hereditarium censum 

#vitalem pensionem#) #{in linker marge:} hereditarie supportavit# Matheo 

Huben #cum litteris et (dg: aliis et) jure# (dg: ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditario censu XL solidorum monete dando sibi ab alio) 

 

1183 f.376v. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1404. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 11-09-1404. 

 

BP 1183 f 376v 01 vr 12-09-1404. 

(dg: ab alio #hereditarie# #ad vitam dicte Mechtildis et non ultra# 

nativitatis Domini ex) !premissis promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et (dg: omnem) obligationem ex parte sui et dicti quondam 

Johannis sui patris deponere (dg: et alter repromisit et promisit super 

omnia sufficientem facere #et cum mortuus! fuerit erit quitum ...# tali 
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annexa conditione quod dictus census statim fuerit post decessum dicte 

Mette devolvetur hereditarie ad dictum Matheum si vixerit alioquin ad 

proximores heredes eiusdem Mathei devolvetur) #Testes Spijerinc et Becker 

datum sexta post nativitatis Marie#. 

 

BP 1183 f 376v 02 vr 12-09-1404. 

Voornoemde Matheus Huben beloofde aan voornoemde Metta dvw Johannes Meij 

zvw Metta gnd Meijs een lijfrente van 40 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit al zijn goederen. 

 

{Ertussen geschreven}. Solvit. 

Dictus Matheus promisit se daturum et soluturum dicte Mette vitalem 

pensionem XL solidorum monete anno quolibet ad eius vitam et non ultra 

nativitatis Domini et ex omnibus suis bonis habitis et habendis et cum 

mortua etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376v 03 do 11-09-1404. 

Reijnerus zvw Nijcholaus Kul machtigde Johannes zv Henricus Rijt al zijn 

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

 

Solvit II boddrager. 

Reijnerus filius quondam Nijcholai Kul dedit et contulit Johanni filio 

Henrici Rijt potestatem monendi et via juris assequendi omnes et singulos 

#suos# census redditus et pacciones et credita sua quecumque que sibi 

debentur et debebuntur a personis quibuscumque et quecumque eius bona 

regendi usque ad revocationem. Testes Henricus Dicbier et Spijerinc datum 

quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 376v 04 do 11-09-1404. 

Hr Philippus van Gheldorp investiet van de kerk van Geffen en zijn zwager 

Nijcholaus Scoeps verkochten aan Elsbena dv Johannes Berwout een huis en 

erf, in Den Bosch, ter plaatse gnd Triniteit, tussen erfgoed van Stephana 

gnd Steffenij van Hedichusen enerzijds en erfgoed van wijlen Hilla 

Tijmmermans anderzijds, achter strekkend tot aan erfgoed van Theodericus 

Bathen soen, belast met een b-erfcijns van 50 schelling geld. 

 

Dominus Philippus de Gheldorp investitus ecclesie de Geffen et Nijcholaus 

Scoeps eius sororius domum et aream sitam in Busco ad locum dictum 

Trijniteijt inter hereditatem Stephane dicte Steffenij de Hedichusen ex 

uno et inter hereditatem quondam Hille Tijmmermans ex alio tendentem 

retro ad hereditatem Theoderici Bathen soen ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Elsbene filie Johannis Berwout promittentes (dg: cum) 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere excepto 

hereditario censu L solidorum monete exinde solvendo ut dicebant. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 376v 05 do 11-09-1404. 

Rutgherus van Gheldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rutgherus de Gheldorp prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376v 06 do 11-09-1404. 

Willelmus Vosken bakker en zijn vrouw Katherina wv Judocus van Vucht zvw 

Johannes van Vucht handschoenmaker verkochten aan Johannes van Vucht zvw 

voornoemde Johannes van Vucht hun vruchtgebruik in (1) een huis, erf en 

tuin, in Den Bosch, op de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen Henricus 

van Geffen enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus Woijten soen anderzijds, 

zoals voornoemd huis, erf en tuin daar gelegen zijn zowel aan deze als aan 

gene zijde van het water en zoals ze aan wijlen voornoemde Judocus 

behoorden, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die wijlen voornoemde 

Yudocus van Vucht gekocht had van Ghisbertus Keijot, (3) de helft van het 
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huisraad en de gebruiksvoorwerpen, waarin wijlen voornoemde Judocus was 

overleden, te weten in de helft die aan voornoemde Johannes van Vucht zvw 

Johannes van Vucht gekomen was na overlijden van zijn  voornoemde broer 

Judocus. Lasten van hun kant, van wijlen Godestodis, dv voornoemde 

Katherina en wijlen Judocus, en van erfgenamen van voornoemde Willelmus, 

Katherina en Godestodis worden afgehandeld. 

 

Willelmus Vosken pistor maritus legitimus Katherine sue uxoris relicte 

quondam (dg: Judidi) Judoci #de Vucht# filii quondam Johannis de Vucht 

cijrothecarii et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore usufructum 

atque totam partem et omne jus eis seu eorum alteri competentes in domo 

et area #et orto# sitis in Busco super aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem #quondam# Henrici (dg: Koert) #de Geffen# ex uno et inter 

hereditatem #quondam (dg: Petri Woijten soen)# Petri Woijten soen ex alio 

atque in (dg: medietate cuius orto) prout huiusmodi domus area !ortus 

ibidem tam citra aquam quam ultra aquam siti sunt et ad dictum quondam 

Judocum pertinere consueverunt #ut dicebant# atque in hereditario censu 

XX solidorum monete (dg: solvendo hereditarie) quem dictus quondam 

Yudocus de Vucht erga Ghisbertum Keijot acquisierat emendo prout in 

litteris atque in medietate domiciliorum et utensilium in quibus dictus 

quondam Judocus decessit scilicet in illa medietate que (dg: dci) Johanni 

de Vucht filio dicti quondam Johannis de Vucht de morte dicti quondam 

Judoci sui fratris successione fuerat advoluta ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Johanni de Vucht filio quondam Johannis de Vucht 

promittentes cum tutore indivisi super omnia (dg: w) ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et (dg: dicti) quondam 

Godestodis filie dictorum Katherine et quondam Judoci et quorumcumque 

heredum et successorum dictorum Willelmi (dg: Hill) Katherine et 

Godestodis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376v 07 do 11-09-1404. 

Voornoemde Johannes van Vucht en zijn zoon Petrus beloofden aan voornoemde 

Willelmus Vosken 12 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes de Vucht et Petrus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia dicto Willelmo Vosken XII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager 

vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato !a nativitatis 

Domini proxime futuro persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376v 08 do 11-09-1404. 

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

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

Ghiselmarus van Vlimen. 

 

Nijcholaus Bollen tinctor hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco venditam sibi a Godescalco filio quondam Ghiselmari de 

Vlimen ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 376v 09 vr 12-09-1404. 

Johannes Steijmpel zvw Jacobus zvw Mechtildis van Eijcke maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 3 pond geld, met Sint-Remigius-

Belijder te betalen, aan wijlen voornoemde Jacobus verkocht door Henricus 

Rijcart soen van Herpen smid. 

 

Johannes Steijmpel filius quondam Jacobi filii quondam Mechtildis de 

Eijcke hereditarium censum trium librarum monete solvendum hereditarie 

Remigii confessoris venditum dicto quondam Jacobo ab Henrico (dg: f) 

Rijcart soen de Herpen fabro prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 
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Spijerinc et Becker datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 376v 10 vr 12-09-1404. 

Henricus Gleijns beloofde aan Rodolphus Hacke kramer 23 nieuwe Gelderse 

gulden met Allerheiligen aanstaande (za 01-11-1404) te betalen op straffe 

van 6 oude schilden. 

 

Henricus Gleijns promisit super omnia Rodo! Hacke institori XXIII novos 

Gelre gulden ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos sub pena VI 

aude scilde. Testes Dicbier et Heijm datum supra. 

 

 


