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1183 f.377r. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 12-09-1404. 

 

BP 1183 f 377r 01 vr 12-09-1404. 

Johannes Moijart zvw Johannes Moijart van Wetten deed tbv Arnoldus zv 

Cristianus Hermans soen afstand van een hoeve, gnd het Goet ten Hoevel, in 

Nuenen, welke hoeve behoorde aan Henricus gnd sGraets en kvw Metta gnd 

Maes. En hij beloofde dat Nijcholaus Alfart szvw voornoemde Johannes 

Moijart en kv voornoemde Nijcholaus nimmer rechten op het voornoemde zullen 

doen gelden. 

 

Johannes Moijart filius quondam Johannis Moijart de Wetten super quodam 

manso dicto tGoet ten Hoevel (dg: sito qui mans) sito in parrochia de 

Nuenen atque super attinentias! dicti mansi singulas et universas! 

quocumque locorum consistentes sive sitas! qui mansus ad Henricum dictum 

sGraets et ad liberos quondam Mette dicte Maes pertinere consueverat ut 

dicebat et super jure ad opus Arnoldi filii Cristiani Hermans soen 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere promisit insuper super habita et 

habenda quod ipse Nijcholaum Alfart generum dicti quondam Johannis 

Moijart et quoscumque liberos eiusdem Nijcholai perpetue tales habebit 

quod numquam presument se jus in premissis habere. Testes Heijm et (dg: 

Be) Spijerinc datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 377r 02 vr 12-09-1404. 

Willelmus van Bucstel joncfrou Henric soen, Wijchmannus zv Nijcholaus 

Wijchmans soen en Johannes van Keent beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 29 oude Franse schilden met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus de Bucstel joncfrou Henric soen !Wijchmanmannus filius 

Nijcholai Wijchmans soen et Johannes de Keent promiserunt indivisi super 

omnia #Stephano Merlingo ad opus etc# XXIX aude scilde Francie ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos #sub pena II#. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 377r 03 vr 12-09-1404. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 377r 04 vr 12-09-1404. 

Godefridus zv Godefridus Strijts droeg over aan Danijel Roesmont een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren op de 

hoeve gnd het Goet ter Wedehagen, gelegen in Uden, gaande uit (1) een huis 

en tuin, in Uden, ter plaatse gnd op Boekel, tussen erfgoed gnd die 

Espdoncsche Bemde enerzijds en Elijzabeth des Langhen anderzijds, met beide 

einden strekkend aan de gemeint, (2) een stuk erfgoed, in Uden, ter plaatse 

gnd Scouvelt, tussen Elijzabeth Beerten en haar kinderen enerzijds en 

Hadewigis Delis en haar kinderen anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint, en met het andere eind aan voornoemde Elijzabeth Beerten en haar 

kinderen, (3) een stuk erfgoed, ter plaatse gnd Scouvelt, tussen erfg van 

Thomas Polselauers enerzijds en erfg van Lana Goeswijns anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan de plaats gnd 

Haghe Grave, (4) een stuk beemd, in Uden, ter plaatse gnd die Espendoncsche 

Beemde, tussen Goeswinus van der Meer en zijn kinderen enerzijds en 

Martinus Gherijt soens anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en 
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met het andere eind aan kv Theodericus van Ghemert. 

 

Godefridus filius Godefridi Strijts annuam et hereditariam paccionem 

duorum modiorum siliginis mensure de Busco #quam se solvendam habere 

dicebat# (dg: solvendam) hereditarie purificationis et supra mansum 

dictum tGoet ter Wedehagen situm in parrochia de Uden tradendam ex domo 

et orto sitis ad locum dictum op Boekel in parrochia de Uden inter 

hereditatem dictam die Espdoncsche Bemde ex uno et inter hereditatem 

Elijzabeth des Langhen ex alio tendentem cum utroque fine ad communitatem 

atque ex pecia (dg: terre) hereditatis sita in dicta parrochia in loco 

dicto Scouvelt inter hereditatem Elijzabeth Beerten et eius liberorum ex 

uno et inter hereditatem Hadewigis Delis et eius liberorum ex alio 

tendente cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem 

dicte Elijzabeth Beerten et eius liberorum atque ex pecia hereditatis 

sita in dicto loco Scouvelt vocato inter hereditatem #heredum# Thome 

Polselauers (dg: -s) ex uno et inter hereditatem (dg: Lane dicte Go) 

heredum Lane Goeswijns ex alio tendente cum uno fine ad communitatem et 

cum reliquo fine ad locum dictum Haghe Grave atque ex pecia prati sita 

#in dicta parrochia# in loco dicto die Espendoncsche Beemde inter 

hereditatem Goeswini van der Meer et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Martini Gherijt soens ex alio tendente cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad hereditatem liberorum Theoderici de 

Ghemert ut dictus Godefridus dicebat hereditarie supportavit (dg: Go) 

Danijeli Roesmont promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Heijm et Spijerinc datum sexta post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1183 f 377r 05 vr 12-09-1404. 

Walterus Delijen soen verklaarde dat Theodericus Lu voldaan heeft aan alle 

beloften en schulden, door voornoemde Theodericus aan hem gedaan of 

beloofd, echter voor voornoemde Walterus behouden een b-erfcijns van 2 

Hollandse gulden, die voornoemde Theodericus hem moet betalen, volgens 

inhoud van de brief. 

 

Walterus Delijen soen palam recognovit sibi plenarie fore satisfactum per 

Theodericum Lu ab omnibus promissi-(dg: is)-onibus #{in linker marge:} 

obligationibus# et debitis #que et quas dictus Theodericus promiserat aut 

debebat# (dg: que et quas dictus Theodericus factis et promissis) dicto 

(dg: The) Waltero (dg: a Theoderico predicto) a quocumque tempore evoluto 

usque in diem presentem salvo tamen dicto Waltero hereditario censu 

duorum florenorum Hollandie quem dictus Theodericus sibi hereditarie 

solvere tenetur iuxta continentiam litterarum inde confectarum presenti 

recognitione non obstante. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 377r 06 vr 12-09-1404. 

Arnoldus zv Henricus van den Per droeg over aan Godefridus Strijt zvw 

Godefridus Strijt een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van Wijnricus van Herende, 

gelegen in Uden, ter plaatse gnd Tuijfteze, welke pacht voornoemde Arnoldus 

gekocht had van voornoemde Wijnricus. Met achterstallige termijnen. 

 

Arnoldus filius Henrici van den Per hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis ex 

omnibus bonis Wijnrici de Herende quocumque locorum in parrochia de Uden 

ad locum dictum Tuijfteze situatis et quam paccionem dictus Arnoldus erga 

dictum Wijnricum emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Godefrido Strijt filio quondam Godefridi Strijt cum litteris 

et jure #et cum omnibus arrestadiis# promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 377r 07 vr 12-09-1404. 

Henricus Dicbier zv Godefridus beloofde aan Hilla van Zweensberge dvw 

Henricus van Zweensberghe een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis te leveren op de hoeve, gnd ten Borchart, van voornoemde Henricus, 

in Tongelre, gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus. 

 

Solvit II grossos. 

Henricus Dicbier filius Godefridi promisit super omnia se daturum et 

soluturum Hille de Zweensberge filie quondam Henrici de Zweensberghe 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam dicte Hille et non ultra purificationis et supra mansum dictum ten 

Borchart dicti Henrici situm in parrochia de Tongelre tradendam ex 

omnibus bonis dicti Henrici et cum mortua fuerit erit quitum. Testes 

datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1183 f 377r 08 vr 12-09-1404. 

Johannes van Hedel en zijn vrouw voornoemde Hilla van Zweensberge 

verklaarden dat voornoemde Henricus Dicbier al het geld betaald heeft dat 

Arnoldus van Scijnle ontvangen had van Katherina van Zwensberge en dat 

vooornoemde Arnoldus had overhandigd aan voornoemde Henricus Dicbier en al 

het geld dat voornoemde Henricus had dat behoorde aan voornoemde Johannes 

en Hilla. 

 

Johannes de Hedel et dicta (dg: Kat) Hilla (dg: cum) eius uxor cum eodem 

tamquam cum tutore palam recognoverunt se per predictum Henricum Dicbier 

fore satisfactum ab omnibus pecuniis quas Arnoldus de Scijnle a Katherina 

de Zwensberge percepit et quas ipse Arnoldus tradidit et deliberavit 

Henrico (dg: predicto) Dicbier predicto atque ab omnibus pecuniis quas 

idem Henricus habuit ad dictos Johannem et Hillam seu eorum alterum 

spectantes promittentes indivisi numquam impetere. Testes datum supra. 

 

1183 f.377v. 

 in festo Lamberti: woensdag 17-09-1404. 

 in crastino exaltationis crucis: maandag 15-09-1404. 

 in profesto Lamberti: dinsdag 16-09-1404. 

 in festo exaltationis sancte crucis: zondag 14-09-1404. 

 

BP 1183 f 377v 01 wo 17-09-1404. 

Johannes Matheeus soen witlederbereider, zijn zoon Matheus en Franco Post 

zvw Nijcholaus beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 28 oude schilden 

met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen op straffe van 2. 

 

Johannes Matheeus soen parator albi corei Matheus eius filius et Franco 

Post filius quondam Nijcholai promiserunt indivisi super omnia Andree de 

Drodis ad opus etc XXVIII aud scild ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena duorum. Testes Henricus et Aa datum in festo 

Lamberti. 

 

BP 1183 f 377v 02 ma 15-09-1404. 

Matheus zv Johannes Matheeus soen witlederbereider droeg over aan Matheus 

Posteel de oudere zvw Henricus Posteel ¼ deel, dat aan hem krachtens 

testament van wijlen Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen en wijlen 

diens vrouw Agnes gnd Cops of anderszins behoort of zal behoren, in (1) een 

huis en erf, met muren en ander toebehoren, van wijlen voornoemde Thomas, 

in Den Bosch, aan de Korenmarkt, tussen de Korenmarkt enerzijds en erfgoed 

gnd Moerkens Erve dat nu behoort aan Johannes van Bladel anderzijds, 

strekkend vanaf een straatje aldaar tot aan erfgoed van wijlen Hubertus 

Sceelken, (2) de cijnzen, die wijlen voornoemde Thomas uit voornoemd huis 

en erf beurde, van welk huis en erf wijlen voornoemde Thomas 1/3 deel 

verworven had van Johannes zv Johannes Scrage en 2/3 deel van Jacobus zvw 

Hugo schrijnmaker, en van welk huis en erf met de cijnzen één helft behoort 
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aan Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel. 

 

Matheus filius Johannis Matheeus soen paratoris albi corei quartam partem 

atque totam partem et omne jus sibi quovismodo (dg: competentes) tam 

vigore testamenti quondam Thome filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden 

soen et Agnetis quondam dicte Cops sue uxoris seu alterius eorundem aut 

alias quovismodo competentes (dg: in) ac inposterum competituras in domo 

et area dicti quondam Thome sita in Busco ad forum bladi inter eundem 

forum bladi ex uno et inter hereditatem (dg: quo) dictam Moerkens Erve 

nunc ad Johannem de Bladel spectantem ex alio tendente a quodam viculo 

ibidem ad hereditatem quondam Huberti Sceelken (dg: sum) atque in muris 

et aliis attinentiis domus et aree predicte necnon in censibus quos idem 

quondam Thomas ex eadem domo et area habuit solvendos de qua domo et area 

(dg: una) dictus quondam Thomas unam terciam partem erga Johannem (dg: 

Scrag) filium Johannis Scrage et duas tercias partes erga (dg: Ja) 

Jacobum filium quondam Hugonis scrinipari acquisierat prout in litteris 

#ǂ {hier BP 1183 f 377v 04 invoegen}# hereditarie supportavit Matheo 

Posteel seniori filio quondam Henrici Posteel cum omnibus litteris et 

jure promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Thome et (dg: suo) 

quorumcumque (dg: eius #eorundem Mathei#) heredum (dg: deponere) eorundem 

Mathei primodicti et Thome deponere. Testes Rover et Heijm datum in 

crastino exaltationis crucis. 

 

BP 1183 f 377v 03 ma 15-09-1404. 

Voornoemde Johannes Matheeus soen, zijn zoon Matheus en Franco gnd Post ev 

Cristina dv voornoemde Johannes droegen over aan voornoemde Matheus Posteel 

¼ deel, dat aan hen behoort, in voornoemd huis en erf en in alle cijnzen, 

die wijlen voornoemde Thomas daaruit beurde. Voornoemde Matheus zv Johannes 

Matheeus soen beloofde alle verplichtingen van de kant van wijlen 

voornoemde Thomas en zijn erfgenamen af te handelen. 

 

Dictus Johannes Matheeus soen Matheus eius filius et Franco dictus Post 

maritus et tutor legitimus Cristine sue uxoris filie dicti Johannis 

quartam partem #ac totum jus# ad se spectantes in domo et area cum suis 

attinentiis predictis atque in censibus quos dictus quondam Thomas exinde 

habuit solvendos hereditarie supportaverunt dicto Matheo Posteel cum 

omnibus litteris et jure (dg: de) promittentes (dg: cum tutore) indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem #et impetitionem# ex parte sui 

deponere (dg: promisit insuper di) et suorum heredum deponere promisit 

insuper dictus (dg: testes) Matheus filius Johannis Matheeus soen super 

omnia quod ipse omnes obligationem et impetitionem ex parte dicti quondam 

Thome et suorum heredum deponere!. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 377v 04 ma 15-09-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 377v 02}. ǂ. 

de qua domo et area cum suis attinentiis et censibus una medietas ad 

Matheum Posteel seniorem filium quondam Henrici Posteel pertinet ut 

dicebat. 

 

BP 1183 f 377v 05 ma 15-09-1404. 

Voornoemde Matheus Posteel beloofde aan Petrus van Drueten verwer 138 

nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Dictus Matheus Posteel promisit super omnia Petro de Drueten tinctori 

centum et XXXVIII novos Gelre gulden scilicet (dg: IX bodd) IX bodrager 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 377v 06 ma 15-09-1404. 

Voornoemde Matheus Posteel beloofde aan voornoemde Matheus zv Johannes 

Matheeus soen 20 Engelse nobel en ½ Hollandse gulden of de waarde met 

Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen. 

 

Dictus Matheus promisit super omnia dicto Matheo filio Johannis Matheeus 

soen XX Engels nobel et dimidium Hollant gulden vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 377v 07 di 16-09-1404. 

Romboldus Scut zvw Henricus Scut droeg over aan Willelmus van den Laer 

mesmaker een b-erfcijns van 6 pond geld, die voornoemde Willelmus moet 

betalen aan voornoemde Romboldus, een helft met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes Kemmer enerzijds en 

erfgoed van Walterus Walle anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Heijlwigis Pelgrems. 

 

Romboldus Scut filius quondam Henrici Scut hereditarium censum sex 

librarum monete que! Willelmus van den Laer cultellifex dicto Romboldo 

solvere tenetur hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo 

et area sita in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam 

Johannis Kemmer ex uno et inter hereditatem Walteri Walle ex alio 

tendente a dicto vico retrorsum ad hereditatem Heijlwigis Pelgrems prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Spijerinc datum in profesto Lamberti. 

 

BP 1183 f 377v 08 di 16-09-1404. 

Paulus van Riel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Paulus de Riel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 377v 09 di 16-09-1404. 

Voornoemde Willelmus van den Laer mesmaker beloofde aan voornoemde 

Romboldus Scut zvw Henricus Scut 60 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 

13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande te 

betalen. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dicto Romboldo LX novos Gelre 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden (dg: 

ad) computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 377v 10 zo 14-09-1404. 

Johannes Groet van Herlaer zvw Johannes Groet van Herlaer verklaarde dat 

zijn moeder Katherina wv voornoemde Johannes Groet aan hem alle goederen 

heeft gegeven, die wijlen zijn voornoemde vader Johannes aan hem beloofd 

had. 

 

Johannes (dg: die) Groet de Herlaer filius quondam Johannis Groet de 

Herlaer palam recognovit sibi per Katherinam suam matrem relictam dicti 

quondam Johannis Groet fore satisfactum ab omnibus bonis sibi Johanni 

Groet primodicto aut alteri persone (dg: a dicto quondam) ad opus sui a 

dicto quondam Johanne suo patre alias in nomine dotis promissis clamans 

inde quitum promisit insuper mihi ad opus dicte Katherine sue matris quod 

ipse dictam Katherinam suam matrem de premissis indempnem servabit. 

Testes (dg: He) Spijrinc et Becker datum in festo exaltationis sancte 

crucis. 
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1183 f.378r. 

 in profesto Lamberti: dinsdag 16-09-1404. 

 in crastino Lamberti: donderdag 18-09-1404. 

 

BP 1183 f 378r 01 di 16-09-1404. 

Henricus Steenwech zvw Gerardus zvw Johannes Monic maande 3 achterstallge 

jaren van een b-erfcijns van 7 oude schilden, die Henricus Boc zv 

Theodericus Boc beloofd had aan eerstgenoemde Henricus, met Kerstmis te 

betalen. 

 

Henricus Steenwech filius quondam Gerardi filii quondam Johannis Monic 

(dg: hereditariam) hereditarium censum septem denariorum aureorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum quem Henricus Boc filius 

Theoderici Boc promiserat se daturum et soluturum (dg: dicto) primodicto 

Henrico hereditarie nativitatis Domini prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Gerardus et Spijerinc datum in profesto Lamberti. 

 

BP 1183 f 378r 02 di 16-09-1404. 

Henricus Maechelini maande 3 achterstallige jaren van een b-erpacht van 1 

lopen oliezaad, met Sint-Lambertus-Martelaar te leveren, welke pacht hr 

Henricus van Nuwelant ridder tezamen met andere goederen had overgedragen 

aan eerstgenoemde Henricus. 

 

Henricus Maechelini hereditariam paccionem unius lopini papaveris 

solvendam hereditarie Lamberti martiris quam paccionem dominus Henricus 

de Nuwelant miles primodicto Henrico simul cum quibusdam aliis bonis 

supportaverat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Spijerinc et 

Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 378r 03 do 18-09-1404. 

Arnoldus van zvw Doerne Willelmus van Doerne verkocht aan Theodericus van 

den Goer zv Goeswinus die Clerc een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, gaande uit (1) goederen gnd 

het Goet ten Goer, in Lijedorp, ter plaatse gnd Werdingen, (2) 1/3 deel, 

dat aan voornoemde verkoper en zijn vrouw Elizabeth dvw een zekere Hogart 

van Bruheze gekomen was na overlijden van voornoemde Hogart, resp. aan hen 

zal komem na overlijden van Johanna mv voornoemde Elizabeth, in 3 hoeven 

van wijlen voornoemde Hogart, (1+2) in Deurne, in de herdgang van Vlierden, 

(3) gnd die Dijsteldonc, in Asten, naast de plaats gnd Astappen, belast met 

cijnzen en andere lasten, die wijlen voornoemde Hogart daaruit had. 

 

Arnoldus de Doerne filius quondam Willelmi de Doerne hereditarie vendidit 

Theoderico van den Goer filio (dg: qu) Goeswini die Clerc hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de (dg: Busco) #Helmont# 

solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam ex bonis 

dictis tGoet ten Goer sitis in parrochia de Lijedorp ad locum dictum 

Werdingen atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis atque ex tercia parte dicto 

venditori !Elizabeth sue uxori filie quondam cuiusdam dicti Hogart de 

Bruheze de morte eiusdem quondam Hogart successione advoluta et post 

mortem Johanne matris dicte Elizabeth successione advolvenda in (dg: 

duobus) #tribus# mansis dicti quondam Hogart (dg: sitis) #quorum duo# in 

parrochia de Doerne in pastoria de Vlierden #et tercius (dg: in parrochia 

de) dictus die Dijsteldonc in parrochia de Asten juxta locum dictum 

Astappen siti sunt# atque ex attinentiis dicte tercie partis dictorum 

trium (dg: duorum) mansorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus et 

aliis oneribus quos dictus quondam Hogart exinde solvere consuevit et 

sufficientem facere. Testes Aa et Spijrinc datum in crastino Lamberti. 
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BP 1183 f 378r 04 do 18-09-1404. 

Johannes van Boningen zvw Sijmon evw Margareta dvw Rodolphus gnd Roef van 

Spoerdonc droeg over aan Marina dvw Arnoldus zvw hr Gerardus van Megen 

ridder zijn deel in een b-erfcijns van 4 pond 5 schelling geld, met 

Pinksteren te betalen, gaande uit alle erfgoederen van wijlen Tielkinus gnd 

Tielen van Spoerdonc, ter plaatse gnd Spoordonk, in Oirschot, welke 

erfgoederen Rodolphus gnd Roef van Spoerdonc in cijns verkregen had van 

voornoemde Reijmboldus, (dg: voor 25 schelling gemeen paijment, 3 zwarte 

tournosen en voornoemde cijns van 4 pond 5 schelling). 

 

Solvit. 

Johannes de Boningen filius quondam Sijmonis maritus et tutor #quondam# 

Margarete sue uxoris filie quondam Rodolphi dicti Roef de Spoerdonc totam 

partem et omne jus sibi competentes in hereditario censu quatuor librarum 

et quinque solidorum monete solvendo hereditarie penthecostes ex omnibus 

et singulis hereditatibus quondam Tielkini dicti Tielen de Spoerdonc 

sitis in loco dicto Spoerdonc in parrochia de Oerscot et ex attinentiis 

dictarum hereditatum singulis !universis ubicumque locorum consistentibus 

(dg: quas hereditates cum suis attinentiis Reijmboldus filius quondam 

Johannis Rodolph quos Reijmboldus filius quondam Johannis filii Griete de 

Maren cum Katherina sua uxore filia quondam Willelmi Buijssen soen de 

Macharen nomine dotis sumpserat) et quas hereditates Rodolphus dictus 

Roef de Spoerdonc erga dictum Reijmboldum ad censum acquisierat (dg: 

atque pro XXV solidis communis pagamenti et tribus nigris denariis 

Turonensibus exinde prius solvendis et pro predicto censu quatuor 

librarum et quinque solidorum dicto Reijmboldo) exinde solvendis prout in 

litteris hereditarie supportavit Marine filie quondam Arnoldi filii 

quondam domini Gerardi de Megen militis cum litteris et jure promittens 

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

Coptiten et Spirinc datum supra. 

 

BP 1183 f 378r 05 do 18-09-1404. 

Johannes zvw Paulus Jans soen droeg over aan Gerardus die Bruijn zvw 

Gerardus die Bruijn een stuk land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

tussen Ghisbertus Lijsscap de jongere enerzijds en Aleijdis Goetkijns 

anderzijds, aan Marselius van Vessen gerechtelijk verkocht door 

eerstgenoemde Johannes, welk stuk land eerstgenoemde Johannes verworven had 

van voornoemde Marselius. Eerstgenoemde Johannes behoudt hieruit een 

b-erfpacht van 5 zester rogge, Bossche maat, die eerstgenoemde Gerardus die 

Bruijn met Lichtmis zal leveren aan eerstgenoemde Johannes, zoals hij 

beloofde. 

 

-. 

Johannes filius quondam Pauli Jans soen peciam terre sitam in parrochia 

de Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem Ghisberti Lijsscap 

junioris et inter hereditatem Aleijdis Goetkijns venditam Marselio de 

Vessen a primodicto Johanne per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco quam peciam terre primodictus Johannes erga eundem Marselium 

acquisierat prout in litteris hereditarie suppportavit Gerardo die Bruijn 

filio quondam Gerardi die Bruijn cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salvo! 

primodicto Johanni hereditaria paccione quinque sextariorum siliginis 

mensure de Busco quam paccionem primodictus Gerardus die Bruijn 

primodicto Johanni exinde solvere tenebitur hereditarie purificationis ex 

pecia terre predicta prout ipse recognovit et tamquam debitor principalis 

primodicto Johanni repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378r 06 do 18-09-1404. 

Een brief maken van de wederbelofte. 
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Et fiet littera de repromissione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378r 07 do 18-09-1404. 
Betreft een huis in de Orthenstraat. 

Willelmus die Ridder van Eijndoven verklaarde dat Arnoldus van den Loeke 

den Cuper alle achterstallige termijnen, die Gerardus die Vrieze zvw 

Stephanus ontbreken, heeft voldaan van een b-erfcijns1 van 8½ Hollandse 

gulden, die voornoemde Gerardus beurt uit een huis en erf van voornoemde 

Arnoldus. Voornoemde Willelmus en met hem zijn zoon Henricus zullen 

voornoemde Arnoldus hiervan schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum. 

Willelmus die Ridder de Eijndoven palam recognovit sibi per Arnoldum van 

den (dg: Loecht) #Loeke# den Cuper fore satisfactum de omnibus 

arrestadiis (dg: sibi Stephano) Gerardo die Vrieze filio quondam Stephani 

restantibus de hereditario censu octo et dimidii Hollant gulden quem 

dictus Gerardus solvendum (dg: habuit) habet ex domo et area dicti 

Arnoldi a quocumque tempore usque in diem presentem promittentes et cum 

eo Henricus filius dicti Willelmi ratam !et servare et dictum Arnoldum de 

premissis arrestadiis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378r 08 do 18-09-1404. 

Walterus Panne, Gheerlacus Cnode met den Brode en Zibertus van Hoculem 

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

aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Wa-(dg: u)-lterus Panne Gheerlacus Cnode met den Brode et Zibertus de 

Hoculem promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XX 

aude scilde ad purificationis proxime persolvendos sub pena duorum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378r 09 do 18-09-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddrager. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.378v. 

 quinta post Lamberti: donderdag 18-09-1404. 

 in crastino Lamberti: donderdag 18-09-1404. 

 sexta post Lamberti: vrijdag 19-09-1404. 

 

BP 1183 f 378v 01 do 18-09-1404. 

Henricus die Meester zvw Henricus beloofde aaan zijn broer Johannes 34 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (do 01-

10-1405) te betalen. 

 

Henricus die Meester filius quondam !quondam Henrici promisit super omnia 

Johanni suo fratri XXXIIII nu Gelre gulden seu valorem !ad a Remigii 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes Coptiten et Spijrinc 

datum quinta post Lamberti. 

 

BP 1183 f 378v 02 do 18-09-1404. 

Johannes van Zanbeke zv Theodericus droeg over aan Arnoldus Bolle van den 

Dungen de helft, die behoorde aan Willelmus zvw Ludovicus van den 

Eijkendonc, in een kamp, gnd die Smaelcamp, 5 morgen groot, gelegen achter 

het klooster Porta Celi bij Den Bosch, tussen Ghibo van der Reijndonc 

enerzijds en Theodericus zv Ywanus en Willelmus Loijer anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg tot aan een gemene dijk aldaar, te weten de 

helft die het bovenste eerste einde is van voornoemd kamp, welk bovenste 

                         
1 Zie ← BP 1180 p 230v 09 ma 23-11-1394, belofte van de cijns. 
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einde gelegen is naast een gemene steeg, welke helft voornoemde Johannes 

van Zanbeke verworven had van Johannes Teijen zv Henricus Teijen, en welk 

kamp gnd die Smaelcamp, Johannes van Zanbeke gerechtelijk gekocht had van 

Adam van Mierde, belast met 3 pond 15 schelling paijment en wegen. 

 

Johannes de Zanbeke filius Theoderici medietatem que ad Willelmum filium 

quondam Ludovici van den Eijkendonc spectabat in quodam campo dicto 

communiter die Smaelcamp quinque jugera terre continente sito retro 

conventum de Porta Celi prope Buscum inter hereditatem Ghibonis van der 

Reijndonc ex uno et inter hereditatem Theoderici filii Ywani et Willelmi 

Loijer ex alio tendente a communi platea ad quendam aggerem communem 

ibidem scilicet illam medietatem que est superior (dg: finis) primus 

finis eiusdem campi qui finis superior situs est contigue juxta communem 

stegam quam medietatem dictus Johannes de Zanbeke erga Johannem Teijen 

filium Henrici Teijen acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit Arnoldo Bolle van den Dungen cum litteris et jure) et quem 

campum die Smaelcamp vocatum (dg: primodictus) Johannes de Zanbeke per 

judicem mediante sententia scabinorum erga Adam de Mierde emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit (dg: j) Arnoldo 

Bolle van den Dungen cum predictis litteris et jure et cum secundodictis 

litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare et 

obligationem (dg: ex parte sui) deponere (dg: testes) exceptis tribus 

libris (dg: pagamenti) et #XV# (dg: XVI) solidis pagamenti atque viis ad 

premissa spectantibus etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378v 03 do 18-09-1404. 

Arnoldus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378v 04 do 18-09-1404. 

Hadewigis en Elizabeth, wettige dvw Jacobus zvw Theodericus Hacken soen, 

Johannes Slachregen en zijn vrouw Mechtildis dvw voornoemde Jacobus 

verkochten aan Ghisbertus zvw Theodericus Proefs van Empel een huis, erf en 

tuin, in Empel, minus ¼ deel van de tuin dat behoort aan Theodericus zv 

Henricus van Mol, aan Jacobus zvw Theodericus Hacken soen verkocht door 

Nijcholaus, Elizabeth en Yda, kvw Beatrix wv Theodericus van Oijen van 

Empel, welk huis en tuin minus het ¼ deel nu aan hen behoort. 

 

Hadewigis et Elizabeth filie legitime quondam Jacobi filii quondam 

Theoderici Hacken soen cum tutore et Johannes Slachregen maritus (dg: et) 

legitimus Mechtildis sue uxoris filie dicti quondam Jacobi (dg: cum t) et 

dicta Mechtildis tamquam cum tutore domum aream et ortum sitos in 

parrochia de Empel (dg: venditos Beatrici relicte quondam Theoderici de 

Oijen de Empel) minus tamen una quarta parte dicti orti que quarta pars 

spectat ad Theodericum filium Henrici de Mol venditos Jacobo filio 

quondam Theoderici Hacken soen a Nijcholao Elizabeth et Yda liberis 

quondam Beatricis relicte quondam Theoderici de Oijen de Empel prout in 

litteris et #{in rechter marge:} quos domum# #{in linker marge:} et ortum 

minus etc nunc ad se spectare dicebant# hereditarie #vendiderunt et# 

supportaverunt Ghisberto filio quondam Theoderici #Proefs# de Empel cum 

litteris et aliis et jure promittentes indivisi cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 378v 05 do 18-09-1404. 

Egidius die Verwer van Waelwijc beloofde aan de secretaris, tbv Engbertus 

zvw Jacobus Aven soen, 18 oude Franse schilden of de waarde ervan in ander 

paijment, met Sint-Katherina-Maagd aanstaande (di 25-11-1404) te betalen. 
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Egidius die Verwer de Waelwijc promisit super omnia mihi ad opus Engberti 

filii quondam Jacobi Aven soen XVIII aude scilde Francie seu valorem 

eorundem in alio pagamento ad festum beate Katherine virginis proxime 

futurum persolvendos. Testes Coptiten et Spijrinc datum supra. 

 

BP 1183 f 378v 06 do 18-09-1404. 

Weltkinus van Gassel beloofde aan Bartholomeus Spijerinc 10 nieuwe Gelderse 

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

betalen. 

 

Weltkinus de Gassel promisit super omnia Bartholomeo Spijerinc X novos 

Gelre gulden vel valorem ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes 

Aa et Walterus datum in crastino Lamberti. 

 

BP 1183 f 378v 07 vr 19-09-1404. 

Robbertus van Wisshe en Albertus van Beke beloofden aan Andreas van Drodis, 

tbv etc, 11 oude Franse schilden, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Robbertus de Wisshe! et Albertus de Beke promiserunt indivisi super omnia 

Andree de Drodis etc XI aude scild Francie ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes Aa et Rover datum sexta post 

Lamberti. 

 

BP 1183 f 378v 08 vr 19-09-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378v 09 vr 19-09-1404. 

Cristianus die Rode ev Elizabeth dvw Volcwinus Mijs soen van Amersfoirt 

verkocht aan de secretaris, tbv Amisius zvw voornoemde Volcwinus, ¼ deel, 

dat aan hem en zijn voornoemde vrouw behoort, in een stenen huis en erf van 

wijlen voornoemde Volcwinus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen het huis 

van de stad Den Bosch enerzijds en erfgoed van wijlen Gerardus Hacke 

anderzijds, belast met de hertogencijns. De secretaris zal de brief hebben. 

 

Ego habebo litteram. 

Cristianus die Rode maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Volcwini Mijs soen de Amersfoirt quartam partem ad se et dictam eius 

uxorem spectantem in domo lapidea et area dicti quondam Volcwini sita in 

Busco ad forum inter domum opidi de Busco ex uno et inter hereditatem 

quondam Gerardi Hacke ex alio atque in attinentiis dicte domus et aree 

singulis et universis ut dicebat hereditarie vendidit #michi ad opus# 

Amisio! filio! dicti quondam Volcwini promittens super omnia ratam 

servare et obligationem (dg: ex parte sui) deponere excepto censu domini 

ducis exinde solvendo. Testes Walterus et Arnoldus datum sexta post 

Lamberti. 

 

BP 1183 f 378v 10 vr 19-09-1404. 

Voornoemde Cristianus die Rode machtigde Henricus nzv Johannes van de Dijk 

al zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen. 

 

Dictus Cristianus dedit et contulit Henrico filio naturali Johannis de 

Aggere !omnes suos census redditus et pacciones et credita sua quecumque 

que sibi !bebentur et debebuntur a personis quibuscumque usque ad 

revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 378v 11 za 20-09-1404. 

Theodericus Wagebart ev Enghelberna dvw Engbertus van den Leempoel, 
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Arnoldus Hubbelen en zijn zoon Johannes, door voornoemde Arnoldus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Hadewigis dv voornoemde Enghelberna, gaven uit aan 

Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer (1) hun deel in een hoeve, gnd het 

Goet ten Leempoel, van wijlen voornoemde Engbertus, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, {f.379r} (2) hun deel in een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, die Aleijdis dvw voornoemde Engbertus beurde uit voornoemde hoeve; 

de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den bosch te leveren aan voornoemde Theodericus voor de 

duur van zijn leven, na hem aan voornoemde Arnoldus als die dan leeft en 

voor de duur van zijn leven, en na hem aan kv voornoemde Arnoldus door hem 

verwekt bij wijlen Hadewigis. Als uit geheel de voornoemde hoeve meer moet 

worden betaald of geleverd dan (a) de hertogencijns, (b) een cijns gnd die 

cijns van Bijlst, (c) een b-erfcijns van 4 schelling, uit een stuk heide, 

gnd een heijhoeve, in Venloen, bij de hoeve behorend, (d) een b-erfcijns 

van 5 schelling aan de priesters in Oisterwijk, (e) een b-erfpacht van 6 

mud 6 zester rogge, gaande uit geheel de hoeve, dan zal dat meerdere tbv 

voornoemde Engbertus geheel worden afgehandeld, althans volgens het aandeel 

dat aan hen behoort in de hoeve. De andere, minderjarige kv voornoemde 

Arnoldus Hubbelen en wijlen Hadewigis zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 

met de uitgifte instemmen. Wat doorgehaald is wordt ?schuin geschreven. De 

brief van de drie overhandigen aan Theodericus. 

 

Theodericus Wagebart maritus et tutor legitimus Enghelberne sue uxoris 

filie quondam Engberti van den Leempoel (dg: Arnoldu) Arnoldus Hubbelen 

et Johannes eius filius ab eodem Arnoldo et quondam Hadewige eius uxore 

filia dicte Enghelberne pariter genitus (dg: jr) totam partem et omne jus 

eis quovismodo competentes in quodam manso dicto tGoet ten Leempoel dicti 

quondam Engberti sito in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum [B]erkel 

atque in attinentiis dicti mansi singulis et universis ubicumque locorum 

tam in humido quam in sicco 

 

1183 f.379r. 

 in vigilia Mathei: zaterdag 20-09-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis septembris die XX: zaterdag 20-09-1404. 

 

BP 1183 f 379r 01 za 20-09-1404. 

Quod est cancellatum ex transverso scribatur. 

Littera trium tradatur Theoderico. 

in duro et in molli consistentibus sive sitis (dg: ut dicebant 

vendiderunt) atque totam partem et omne jus eis competentes in 

hereditaria paccione trium modiorum siliginis quam Aleijdis filia dicti 

quondam Engberti ex dicto manso habuit solvendam ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer ab 

eodem hereditarie possidendas (dg: pro censu domini ducis et pro censu 

dicto die cijns van Bij[lst] ex dictis parte et jure solvendis atque pro 

qua[tuor] solu censu parte here quam q dicti Theodericus Arnoldus et 

Johannes) pro hereditaria paccione (dg: un) quatuor modiorum siliginis 

mensure de Busco danda integraliter dicto Theoderico ad eius vitam et 

post eius vitam dicto Arnoldo si vixerit ad vitam eiusdem Arnoldi et non 

ultra et post eiusdem Arnoldi decessum eius liberis ab ipso et dicta 

quondam Hadewige pariter genitis hereditarie purificationis et in Busco 

tradenda !et in Busco tradenda ex parte et jure predictis promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam promiserunt insuper sub 

obligatione premissa si ex dicto integro manso cum suis attinentiis 

aliquid plus esset solvendum quam census domini ducis ipsi domino duci et 

quam quidam census dictus die cijns van Bijlst (dg: vo) et quam 

hereditarius census quatuor solidorum solvendus ex quadam pecia terre 

mericalis (dg: solven) dicta een heijhoeve sita in parrochia de Venloen 

spectante ad mansum predictum et quam hereditarius census quinque 

solidorum presbitris in Oesterwijc et quam hereditaria paccio sex 

modiorum et sex sextariorum siliginis ex dicto integro manso cum suis 
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attinentiis solvendi quod illud plus dicto Engberto #omnino# deponent 

saltem secundum quotum vel quantitatem eis competentem in manso predicto 

cum suis attinentiis (dg: et alter repromisit) promiserunt insuper (dg: 

dicta) sub obligatione premissa quod ipsi (dg: dictam donationem) dictos 

alios liberos dictorum Arnoldi Hubbelen et quondam Hadewigis (dg: dicte 

donationi) quamcito ad annos pubertatis pervenerint dicte donationi 

facient consentire et ipsam perpetue ratam servare. Quo facto alter 

repromisit. Testes Heijm et Spijerinc datum in vigilia Mathei. 

 

BP 1183 f 379r 02 za 20-09-1404. 

Vooornoemde Engbertus mag de pacht van 4 mud voor de helft terugkopen 

gedurende het leven van voornoemde Theodericus, en na zijn overlijden mag 

hij geheel de pacht, voor zover nog niet teruggekocht, terugkopen, elke mud 

met 40 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel voor 3 Hollandse gulden gerekend, 

met eventuele achterstallige termijnen en met de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, 

mr Johannes van Hees en Gerlacus Cnode. 

 

Et dictus Engbertus #poterit# ad vitam dicti Theoderici redimere 

medietatem dicte paccionis quatuor modiorum siliginis et post eiusdem 

Theoderici decessum (dg: illa) totam paccionem in quantum non fuerit 

redempta quemlibet modium dicte paccionis cum XL Hollant gulden scilicet 

uno Engels nobel pro tribus Hollant gulden et cum arrestadiis si que 

fuerint et cum paccione anni redempcionis ut in forma. Actum in camera 

anno CCCCmo quarto mensis septembris die #XX# (dg: XX XIX) hora prime 

presentibus dictis scabinis magistro Johanne de Hees et Gerlaco Cnode. 

 

BP 1183 f 379r 03 za 20-09-1404. 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus en Gerlacus Cnode zvw Gerlacus Cnode 

metten Brode beloofden aan Gerardus van Berze 21 Gentse nobel of de waarde, 

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

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici et Gerlacus Cnode filius 

quondam Gerlaci Cnode metten Brode promiserunt indivisi super omnia 

Gerardo de Berze XXI Gents nobel vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 379r 04 za 20-09-1404. 

De eerste beoofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 379r 05 za 20-09-1404. 

Oda gnd van den Meer wv Ghisbertus van den Leempoel zvw Engbertus van den 

Leempoel, Johannes, Engbertus, Henricus, Walterus en Heijlwigis, kv 

voornoemde Oda en wijlen Ghisbertus, Johannes Bijts smid ev Elizabeth, en 

Henricus zvw Walterus van den Vlasvoirt ev Agnes, dv voornoemde Oda en 

wijlen Engbertus, voor zich en voor Ghisbertus, zv voornoemde Oda en wijlen 

Ghisbertus, en Engbertus van den Yvenlaer zvw Willelmus van den Yvenlaer 

maakten een erfdeling van een hoeve, gnd het Goet ten Leempoel, van wijlen 

voornoemde Engbertus van den Leempoel, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel. 

Voornoemde Engbertus van den Yvenlaer zvw Willelmus van den Yvenlaer kreeg 

(1) een hofstad, gnd die Oude Hostat, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Berkel, met gebouwen, tussen Katherina Brocken enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Calverhof, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, tussen Heijlwigis Ghiben enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (3) een stuk eusel, gnd den Legen Grashof, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, tussen Johannes Doermans enerzijds en de gemeint 

anderzijds, (4) een stuk land, gnd die Straetacker, tussen Johannes Hermans 
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soen enerzijds en {f.379v} kvw Stephanus van den Amervoirt anderzijds, (5) 

een stuk land gnd den Hostacker, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

naast de waterlaat gnd die Moijn, met een eind strekkend aan kvw Hessello 

Gobels en met het andere eind aan voornoemde Johannes Doermans en 

Gobbelinus van den Berghe, (6) een stuk land, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, naast de kapel van Berkel richting het noorden, tussen kvw 

Johannes Vannijns enerzijds en Johannes Wolfs anderzijds, (7) een stukje 

land, aldaar, naast voornoemde kapel richting het zuiden, tussen erfgoed 

van de heer van Duffel enerzijds en Theodericus Wolf anderzijds, (8) een 

mudzaad land, uit een erfgoed gnd dat Holaer dat was van wijlen voornoemde 

Engbertus van den Leempoel, welk erfgoed geegen is naast erfgoed van 

Arnoldus Houtappel en met een eind reikt aan Statina gnd Statijn van Haren 

en met het andere eind aan de gemeint, te weten de mudzaad die ligt naast 

voornoemd erfgoed van Arnoldus Houtappel, (9) een stuk beemd, in 

Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd Riedonc, achter 

aldaar, tussen Walterus Gobels enerzijds en Johannes Daneels anderzijds, 

(10) een stuk eusel gnd weije, aldaar, voor in voornoemde plaats gnd 

Riedonc, tussen voornoemde Johannes Daneels enerzijds en Willelmus 

Hadewigen soen anderzijds, (11) de helft van een stuk beemd, in Helvoirt, 

ter plaatse gnd Noertbroec, tussen erfgoed van de heer van Duffel enerzijds 

en kvw Johannes van den Nuwenhuze anderzijds, (12) de helft van 2 stukken 

land, gnd die Heijhoeven, van wijlen voornoemde Engbertus van den Leempoel, 

in Venloon. Oda en haar kinderen zullen één helft van de lasten dragen en 

voornoemde Engbertus van den Yvenlaer de andere helft. Ghisbertus zv 

voornoemde Oda zal met deze deling instemmen. 

Voornoemde Engbertus van den Yvenlaer zal uit voornoemde erfgoederen die 

aan hem ten deel vielen de helft betalen en leveren van de navolgende 

cijnzen en pachten: (a) een b-erfcijns van 4 schelling, gaande uit 

voornoemde erfgoederen gnd die Heijdehoeve, (b) de hertogencijns, (c) de 

cijns gnd die cijns van Bijlst, (d) een cijns van 5 schelling aan de 

priesters in Oisterwijk, (e) verschillende pachten, op een totaal geschat 

van 6 mud 6 zester rogge, die uit geheel de hoeve gaan, waarvan (e1) 2 mud 

behoren aan Elizabeth mv voornoemde Engbertus van den Yvenlaer, (e2) 1 mud 

aan Sophia wv Goeswinus van Lijeshout, (e3) 1 mud aan Walterus Heijnen 

soen, (e4) 1 mud aan Johannes zvw Petrus Osman, (e5) ½ mud aan 

eeerstgenoemde Oda en haar kinderen, (e6) ½ mud aan erfg vw hr Willelmus 

Custer priester, (e7) 3 lopen aan Arnoldus van Eijndoven. 

 

Oda dicta van den Meer relicta quondam Ghisberti van den Leempoel filii 

quondam Engberti van den Leempoel Johannes Engbertus Henricus Walterus et 

Heijlwigis liberi dictorum Ode et quondam Ghisberti cum tutoribus 

Johannes Bijts faber maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris #et# 

Henricus filius quondam Walteri van den Vlasvoirt (dg: et) maritus et 

tutor legitimus Agnetis sue uxoris filiarum dictorum Ode et quondam 

Engberti (dg: pal et Engbert) pro se ipsis et pro Ghisberto (dg: eor) 

filio dictorum Ode et quondam Ghisberti et Engbertus van den Yvenlaer 

filius quondam Willelmi van den Yvenlaer palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de quodam manso dicto tGoet ten 

Leempoel dicti quondam Engberti van den Leempoel sito in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel atque de attinentiis dicti mansi 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis {nieuwe 

regel} 

et mediante qua divisione quoddam domistadium dictum die Aude Hostat 

situm in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem 

Katherine Brocken ex uno et inter communitatem ex alio simul cum 

edificiis in eodem consistentibus item pecia terre dicta die Calverhof 

sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem Heijlwigis Ghiben 

ex uno et inter communitatem ex alio item pecia pascue dicta den Legen 

Grashof sita in parrochia et loco predictis inter hereditatem Johannis 

Doermans ex uno et inter communitatem ex alio item pecia terre dicta die 
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Straetacker #sita# inter hereditatem Johannis Hermans soen ex uno et 

 

1183 f.379v. 

 in vigilia Mathei: zaterdag 20-09-1404. 

 

BP 1183 f 379v 01 za 20-09-1404. 

et inter hereditatem liberorum quondam Stephani van den Amervoirt ex alio 

item pecia terre dicta den Hostacker sitam! in parrochia et loco 

predictis juxta aqueductum dictum die Moijn (dg: ex uno) tendens cum uno 

fine ad hereditatem liberorum quondam Hessellonis Gobels et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti Johannis Doermans et Gobbelini van den Berghe 

item pecia terre sita in parrochia et loco predictis juxta capellam de 

Berkel (dg: inter here) versus (dg: q) aquilonem inter hereditatem 

liberorum (dg: li) quondam Johannis Vannijns ex uno et inter hereditatem 

(dg: liberorum quondam) Johannis Wolfs ex alio item particula terre sita 

ibidem (dg: versus meridiem) juxta dictam capellam versus meridiam inter 

hereditatem domini de Duffel ex uno et inter hereditatem Theoderici Wolf 

ex alio item modiata terre (dg: sita in parrochia et loco predictis ad 

locum dictum Holair) de hereditate quadam dicta dat Holaer que fuerat 

dicti quondam Engberti van den Leempoel et que hereditas sita est (dg: 

inter he) juxta hereditatem Arnoldi Houtappel et tendit cum uno fine ad 

hereditatem Statine dicte Statijn #de Haren# (dg: ex uno et) et cum 

reliquo fine ad communitatem scilicet illa modiata que sita est contigue 

juxta dictam hereditatem dicti Arnoldi Houtappel item pecia (dg: terre) 

prati sita in dicta parrochia ad locum dictum Udenhout in loco dicto 

Riedonc retro ibidem inter hereditatem Walteri Gobels ex uno et inter 

hereditatem Johannis Daneels ex alio item pecia pascue dicta weije sita 

ibidem ante in dicto loco Riedonc !inter hereditatem dicti Johannis 

Daneels ex uno et inter hereditatem Willelmi Hadewigen soen !item 

medietas pecie prati site in parrochia de Helvoert (dg: inter) in loco 

dicto Noertbroec inter hereditatem domini de Duffel ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis van den Nuwenhuze ex alio (dg: j) 

atque medietas (dg: hereditarii census cuiusdam ped) duarum peciarum 

terre dictarum die Heijhoeven dicti quondam Engberti van den Leempoel 

sitarum in parrochia de Venloen dicto Engberto van den Yvenlaer {streep 

om de rest van de regel op te vullen} 

cessit! in partem ut alii cum tutore recognoverunt super quibus etc 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam (dg: cessit) servare 

et obligationem ex parte sui (dg: deponere tali annexa) et dicti quondam 

Ghisberti van den Leempoel deponere et dampna equaliter portare scilicet 

Oda et eius liberi pro una medietate et dictus Engbertus pro reliqua 

medietate #{in linker marge:} et quod ipsi dictum Ghisbertum filium dicte 

Ode dicte divisioni facient consentire et promittere ratam servare# tali 

annexa conditione quod dictus Engbertus (dg: solvet et solvere tenebitur 

hereditarie m) ex dictis hereditatibus sibi in partem cessis medietatem 

censuum et paccionum infrascriptorum scilicet (dg: hereditarii census 

domini ducis et) hereditarii census IIII solidorum ex dictis 

hereditatibus die Heijdehoeve vocatis #solvendorum et census domini ducis 

atque# (dg: et) census dictus! die cijns van Bijlst et census quinque 

solidorum presbitris in Oesterwijc atque hereditarie #!duariarum 

paccionum ad summam# (dg: paccionis) sex modiorum et sex sextariorum 

siliginis #estimatarum# ex dicto integro manso ten Leempoel vocato cum 

suis attinentiis annuatim solvendarum (dg: taliter dabit taliter et 

solvet singulis annis et sic quod nec dicte Ode nec dictis eius liberis 

et generis nec ad et supra eorum hereditates et bona occacione huiusmodi 

medietatis censuum et paccionum dampna exinde eveniant in futurum ut ipse 

Engbertus super omnia repromisit) #de quibus paccionibus duo modii 

siliginis hereditarie paccionis ad Elizabeth matrem dicti Engberti van 

den Yvenlaer pertinent# unus modius #dicte paccionis# ad Sophiam relictam 

quondam Goeswini de Lijeshout unus modius siliginis #dicte paccionis# ad 

Walterum Heijnen soen unus modius siliginis #dicte paccionis# ad Johannem 
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filium quondam Petri Osman (dg: dimidius modius siliginis hereditarie 

paccionis) dimidius modius siliginis dicte paccionis ad Odam primodictam 

et eius liberos dimidius modius siliginis dicte paccionis ad heredes 

domini quondam Willelmi Custer presbitri tres lopini siliginis dicte 

paccionis ad Arnoldum de Eijndoven pertinere dicantur exnunc deinceps 

singulis annis et (dg: et mediante qua) perpetue taliter dabit et solvet 

ex premissis hereditatibus sibi in partem cessis ut dictum est quod nec 

dicte Ode nec dictis eius liberis et generis nec ad et supra hereditates 

et bona eorum dampna exinde eveniant in futurum ut ipse Engbertus super 

omnia habita et habenda promisit. Testes Walterus et Heijm datum in 

vigilia Mathei. 

 

BP 1183 f 379v 02 za 20-09-1404. 

Voornoemde Oda van den Meer en haar kinderen en schoonzoons kregen (1) een 

stuk eusel, gnd die Hoghe Grashof, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

(2) de rest van het stuk land gnd dat Holaer, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Berkel, naast Arnoldus Houtappel, met een eind strekkend aan Statina 

gnd Statijn van Haren en met het andere eind aan de gemeint, te weten het 

wat er meer is dan de mudzaad die aan voornoemde Engbertus van den Yvenlaer 

behoort, (3) een stuk land, gnd den {f.380r} Gasthuijsacker, in Oisterwijk, 

ter plaatse gnd Berkel, tussen hr Gerardus Groij priester en voornoemde 

Statina van Haren enerzijds en Elizabeth Danels van Tilborch anderzijds, 

(4) een stuk land, aldaar, tussen een waterlaat gnd die Moijne enerzijds en 

kvw Hessello Goebels anderzijds, met een eind strekkend aan Katherina 

Brocs, (5) eeen stuk eusel, gnd den Ossen Grashof, met een aangelegen stuk 

heideland, aldaar, naast Heijlwigis Ghiben, met een eind strekkend aan de 

gemeint, (6) een stuk beemd, gnd dat Gomellaer, in Oisterwijk, ter plaatse 

gnd Udenhout, tussen Goebelinus van den Berge enerzijds en kvw Ghibo Vette 

anderzijds, (7) de helft van een stuk beemd, in Helvoirt, ter plaatse gnd 

Noertbroec, tussen erfgoed gnd die Duffel enerzijds en kvw Johannes van den 

Nuwenhuijze anderzijds, (8) de helft van 2 stukken land, gnd die 

Heijdehoeve, van wijlen voornoemde Engbertus van den Leempoel, in Venloon. 

Voornoemde Oda en haar kinderen en schoonzoons zullen de andere helft van 

de cijnzen en pachten betalen en leveren. 

 

Et mediante qua divisione pecia pascue dicta die Hoghe Grashof sita in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel atque (dg: duo mo) 

residuum pecie terre dicte dat Holaer site in dicta parrochia ad dictum 

locum Berkel vocatum juxta hereditatem Arnoldi Houtappel et tendit cum 

uno fine ad hereditatem Statine dicte Statijn de Haren et cum reliquo 

fine ad communitatem scilicet illud residuum (dg: dicte) primodicte pecie 

terre quod ibi superstit ultra unam modiatam terre ad dictum Engbertum 

van den Yvenlaer spectantem item pecia terre dicta den 

 

1183 f.380r. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1183 f 380r 01 za 20-09-1404. 

Gasthuijsacker sita (dg: -m) in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem domini Gerardi Groij presbitri (dg: ex uno) et hereditatem 

dicte Statine de Haren ex uno et inter hereditatem Elizabeth Danels de 

Tilborch ex alio item pecia terre sita ibidem inter aqueductum dictum die 

Moijne ex uno et hereditatem liberorum quondam Hessellonis Goebels (dg: 

et Ka) ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Katherine Brocs item 

pecia pascue dicte den Ossen Grashof cum pecia terre mericalis sibi 

adiacente sita ibidem juxta hereditatem Heijlwigis Ghiben tendens cum uno 

fine ad communitatem item pecia prati dicta dat Gomellaer sita in dicta 

parrochia ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Goebelini van den 

(dg: Berge) Berge ex uno et hereditatem liberorum quondam Ghibonis Vette 

ex alio item medietas pecie prati site in parrochia de Helvoert in loco 

dicto Noertbroec inter hereditatem dictam die Duffel ex uno et inter 
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hereditatem liberorum quondam Johannis van den Nuwenhuijze ex alio item 

medietas duarum peciarum terre (dg: mericalis) dictarum die Heijdehoeve 

dicti quondam Engberti van den Leempoel sitarum in parrochia de Venloen 

(dg: dct) ut dicebant (dg: dct) {nieuwe regel} 

dictis prefate Ode van den Meer et eius liberis et generis cesserunt in 

partem ut alter repromisit {nieuwe regel} 

super quibus et jure etc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et dampna portare ut supra tali 

conditione quod dicti Oda et eius liberi et generi solvent et solvere 

tenebuntur reliquam medietatem censuum et paccionum suprascriptorum 

narrandum ut supra quod nec dicto Engberto van den (dg: Nij) Yvenlaer nec 

ad et supra eius bona hereditaria et bona eiusdem dampna exinde non 

eveniant in futurum ut ipsi cum tutore indivisi promiserunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 380r 02 ma 22-09-1404. 

Johannes van Condenberghen zvw Florencius van Condenberghen gaf uit aan 

Johannes Bruijstens zvw Bartholomeus gnd Meeus Bruijstens soen (1) de 

westelijke helft van de huizen en tuinen van de goederen gnd het Goet van 

Ghemonden, in Oirschot, in de herdgang van den Notelen, (2) de helft van 

een erfgoed gnd dat Rot, in Oirschot, met een eind naast de gemeint en met 

het andere eind naast Jacobus van Herzel, met een zijde strekkend aan 

Johannes Zueteric, (3) een stuk land, gnd die Heze, in Oirschot, naast 

kinderen gnd Groet Jordens Kijnder, (4) een stuk land, gnd die Scueracker, 

met een aangelegen beemd enn dijk, in Oirschot, met een zijde naast de 

gemene weg, met een eind strekkend aan Johannes Zueteric, welke erfgoederen 

behoorden aan Franco gnd Crupelant; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 25 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, belast met verplichtingen, die voornoemde Johannes 

van Condenberghe voor schepenen in Oirschot was aangegaan, en belast met 

wegen, die Willelmus van Audenhoven hierin had. Ter meerdere zekerheid 

stelde voornoemde Johannes Bruijstens tot onderpand (5) een b-erfpacht van 

2 mud rogge, maat van Oirschot, die Johannes Audenhoven geschonken had aan 

voornoemde Johannes Bruijstens en zijn vrouw Elizabeth dv voornoemde 

Johannes van Audenhoven, gaande uit erfgoederen, gnd die Postdonc, met 

gebouwen, die waren van voornoemde Johannes van Audenhoven, in Oirschot, 

(6) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, die kvw Johannes gnd 

Han Goeswijns soens moeten leveren aan voornoemde Johannes Bruijsten, welke 

pacht voornoemde Johannes Bruijstens verworven had van Arnoldus van den 

Braken, (7) een b-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Oirschot, die 

voornoemde Johannes Bruijstens beurt, gaande uit (7a) de helft van een 

erfgoed gnd die Vinckendonc, dat was van wijlen Luppertus van Herzel, in 

Oirschot, in de herdgang van den Noetelen, (7b) een b-erfpacht van 22 lopen 

rogge, maat van Oirschot, die Denkinus Moermans voor de levering van de 

pacht van 5 mud mede tot onderpand had gesteld, en welke pacht van 5 mud 

voornoemde Johannes van Audenhoven geschonken had aan voornoemde Johannes 

{f.380v} Bruijstens en zijn vrouw Elizabeth, (8) een b-erfpacht van 3½ mud 

rogge, maat van Oirschot, gaande uit (8a) een stuk land, gnd die Priesters 

Acker, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tussen kvw Cristianus Crumme 

enerzijds en Johannes Lenscart anderzijds, (8b) een stuk land, gnd de Loe, 

in Oirschot, tussen wijlen Walterus van den Audenhuijse enerzijds en 

Henricus Vromans anderzijds. Omdat tussen voornoemde Johannes van 

Condenberge en wijlen zijn broer Florencius enerzijds en voornoemde 

Johannes Bruijstens anderzijds eertijds voor schepenen van Oirschot 

afspraken zijn gemaakt mbt voornoemde erfgoederen, die voornoemde Johannes 

Bruijstens voor voornoemde pacht van 25 mud verkregen had van voornoemde 

Johannes van Condenberge en zijn broer Florencius, is deswege tussen 

voornoemde Johannes van Condenberge en Johannes Bruijstens afgesproken dat 

voornoemde Johannes van Condenberghe mbv de huidige brief en de brief van 

Oirschot jaarlijks niet meer zal manen dan de erfpacht van 25 mud, maat van 

Oirschot, in Oirschot op voornoemde erfgoederen te leveren, en dat 
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voornoemde Johannes Bruijstens mbv de huidige brief en de brief van 

Oirschot enkel het bezit zal claimen van voornoemde erfgoederen. 

 

Duplicetur. 

Johannes de Condenberghen filius quondam Florencii de Condenberghen 

medietatem domorum et ortorum bonorum dictorum tGoet de Ghemonden sitorum 

in parrochia de Oerscot in pastoria van den Notelen scilicet illam 

medietatem que sita est versus occidens item medietatem cuiusdam 

hereditatis dicte dat Rot site in dicta parrochia cum uno fine juxta 

communitatem et cum reliquo fine juxta hereditatem (dg: liberorum 

quondam) Jacobi de Herzel tendentis cum uno (dg: fine) #latere# ad 

hereditatem Johannis Zueteric item peciam terre dictam die Heze sitam in 

dicta parrochia cum uno latere juxta hereditatem liberorum dictorum Groet 

Jordens Kijnder item peciam terre dictam die Scueracker cum prato et 

aggere sibi adiacentibus sitam in dicta parrochia cum uno latere juxta 

(dg: communitatem) communem plateam tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Johannis Zueteric ut dicebat (dg: quas hereditates) que hereditates 

predicte ad Franconem dictum Crupelant pertinere consueverunt (dg: ei) ut 

dicebat dedit (dg: here) ad hereditarium pactum Johanni #Bruijstens# 

filio quondam Bartholomei dicti Meeus Bruijstens soen ab eodem Johanne 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione XXV modiorum siliginis 

mensure Oerscot danda sibi ab alio purificationis et #supra predictas 

hereditates# in Oerscot tradenda ex premissis promittens super omnia 

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

deponere exceptis obligationibus quas dictus (dg: dci) Johannes de 

Condenberghe de premissis hereditatibus pridem coram scabinis in Oerscot 

promiserat et fecerat et exceptis viis quas Willelmus de Audenhoven 

habuit in premissis et alter repromisit et ad maiorem securitatem 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis dicte mensure quam 

Johannes Audenhoven dederat dicto Johanni Bruijstens cum Elizabeth sua 

uxore filia dicti Johannis de Audenhoven nomine dotis solvendam ex 

hereditatibus dictis die Postdonc #cum suis edificiis# (dg: dicti 

Johannis de Audenhoven) que fuerant dicti Johannis de Audenhoven sita in 

dicta parrochia item hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

dicte mensure quam liberi quondam Johannis #dicti Han# Goeswijns soens 

dicto Johanni Bruijsten solvere tenentur annuatim et quam paccionem 

dictus Johannes Bruijstens erga Arnoldum van den Braken acquisierat item 

hereditariam paccionem quinque modiorum siliginis dicte mensure quam 

dictus Johannes Bruijstens solvendam habet hereditarie ex medietate 

hereditatis dicte die Vinckendonc que fuerat quondam Lupperti de Herzel 

sita in dicta parrochia in pastoria van den Noetelen atque ex hereditaria 

paccione XXII lopinorum siliginis dicte mensure quam Denkinus Moermans 

pro solutione dicte paccionis quinque modiorum siliginis ad pignus 

imposuerat et quam paccionem quinque modiorum siliginis dictus Johannes 

de Audenhoven dederat dicto Johanni 

 

1183 f.380v. 

 in crastino Mathei: maandag 22-09-1404. 

 tercia post Mathei: dinsdag 23-09-1404. 

 

BP 1183 f 380v 01 ma 22-09-1404. 

Bruijstens cum dicta Elizabeth sua uxore nomine dotis atque hereditariam 

paccionem trium et dimidii modiorum siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie et annuatim ex pecia terre dicta die Priesters Acker sita in 

dicta parrochia in pastoria de Arle inter hereditatem liberorum quondam 

Cristiani Crumme ex uno et inter hereditatem Johannis Lenscart ex alio 

atque ex pecia terre dicta dLoe sita in dicta parrochia inter hereditatem 

quondam Walteri van den Audenhuijse ex uno et inter hereditatem Henrici 

Vromans ex alio (dg: di) ut dicebat dicto Johanni de Condenberghe ad 

pignus imposuit #promittens super omnia habita et habenda {in linker 

marge: omnia habita et habenda} warandiam et aliam obligationem deponere# 
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et quia inter predictum Johannem de Condenberge et Florencium (dg: eis) 

quondam eius fratrem ex una parte et dictum Johannem Bruijstens ex altera 

parte pridem certe conventiones facte sunt (dg: super p) coram scabinis 

in Oirscot de hereditatibus suprascriptis quas idem Johannes Bruijstens 

erga predictum Johannem (dg: ?B) de Condenberge et Florencium eius 

fratrem pro predicta paccione XXV modiorum siliginis (dg: ad) dicte 

mensure ad (dg: p) pactum acquisierat prout in litteris que dicebantur 

scabinorum de (dg: Oesterwijc) #Oerscot# continentur idcirco conventum 

est inter predictos Johannem de Condenberge et Johannem Bruijstens quod 

predictus Johannes de Condenberghe mediantibus presentibus litteris ac 

dictis litteris scabinorum de Oerscot non plus petet nec monebit annuatim 

(dg: quam hereditariam pacccionem XXV modiorum) et quolibet anno futuro 

quam hereditariam paccionem XXV modiorum siliginis dicte mensure #et in 

Oerscot tradendam supra hereditates predictas# insuper quod predictus 

Johannes Bruijstens mediantibus (dg: dictis) presentibus litteris ac 

litteris scabinorum de (dg: Oesterwijc) #Oerscot# non petet #quam unicam 

possessionem# (dg: duplicem warandiam) hereditatum predictarum sed 

tantummodo unam warandiam ad obtinendum predictas hereditates sibi ad 

pactum datas ut ipsi mutuo hincinde super omnia promiserunt. Testes (dg: 

H) Dicbier et Spijerinc datum in crastino Mathei. 

 

BP 1183 f 380v 02 ma 22-09-1404. 

Voornoemde Johannes Bruijstens beloofde aan voornoemde Johannes van 

Condenberge 90 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 

1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Dictus Johannes Bruijstens promisit super omnia dicto Johanni de 

Condenberge XC novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 380v 03 di 23-09-1404. 

Lambertus Goeswijns soen van Eijndoven ev Katherina dvw Henricus van Arle 

wv Johannes van Onstaden verkocht aan Goeswinus zvw Thomas Goeswijns soen 

van Eijndoven alle erfelijke goederen, die aan hem en zijn voornoemde vrouw 

gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde Katherina en na 

overlijden van voornoemde Johannes van Onstaden. 

 

Lambertus Goeswijns soen de Eijndoven maritus et tutor Katherine sue 

uxoris filie quondam Henrici de Arle relicte quondam Johannis de Onstaden 

omnia et singula bona hereditaria sibi et dicte sue uxori de morte 

quondam patris et matris eiusdem Katherine !post decessum dicti quondam 

Johannis de Onstaden successione advoluta quocumque locorum consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Goeswino filio quondam Thome 

Goeswijns soen de Eijndoven promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Dicbier et Walterus datum 

tercia post Mathei. 

 

BP 1183 f 380v 04 di 23-09-1404. 

Henricus zvw Henricus Matheeus verkocht aan Johannes, Lambertus en Petrus, 

kvw Johannes van Pettelaer alias (dg: Priker), een b-erfpacht van 4 mud 

rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, die 

Johannes van Pettelaer alias gnd Priker met Lichtmis beurde, gaande2 uit 

(1) de helft, die aan voornoemde Johannes behoorde, van (1a) 8 bunder 

broekland, ter plaatse gnd Eilde, tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder 

enerzijds en Goeswinus Rutten soen anderzijds, (1b) een heidekamp, ter 

plaatse gnd Reijndvelts, naast de sloot van de hertog enerzijds en erfgoed 

van Johannes van de Dijk anderzijds, (2) de helft van de navolgende 

erfgoederen, gelegen onder de parochie van Gestel bij Herlaer, (2a) een 

                         
2 Zie → BP 1183 f 383r 06 za 27-09-1404, verkoop aan de broers Johannes, Lambertus en Petrus, 
kvw Johannes van Pettelaer, van deze helften (1+2), niet van onderpand (3). 
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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, bij Gestel, tussen kvw Gheerlacus van 

Keeldonc enerzijds en Ruelkinus van den Brekelen anderzijds, (2c) huizen en 

tuinen, in Gestel, ter plaatse gnd aen die Plaetse, tussen Everardus 

Wouters soen enerzijds en Cristina van der Heijden en haar kinderen 

anderzijds, achterwaarts strekkend aan het water gnd die Dommel, (2d) 

{f.381r} een beemd en een kleine beemd gnd die Truder, tussen Henricus 

Moelner enerzijds en Goeswinus Rutten soen anderzijds, (2e) een beemd, gnd 

die Laet, een beemd, gnd die Rijt, en een stuk land, buiten Gestel gelegen, 

richtung de plaats gnd Zegeworp, tussen wijlen Henricus van Zegheworp en 

Cristina wv Henricus van der Heijden enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, met een eind strekkend aan de sluis aldaar, en met het andere 

eind aan de plaats gnd Clocberch, (3) de overige goederen van Ghibo Keijot, 

die hij heeft en zal verkrijgen, welke pacht van 4 mud voornoemde Henricus 

zvw Henricus Matheeus verworven had van Henricus van Beke zv Arnoldus van 

Beke en zijn vrouw Agnes wv Henricus van Amersoijen. De pacht mag niet 

gemaand worden op een huis en erf van Willelmus van Beke, in Den Bosch, in 

het erfgoed3 van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, naast erfgoed van wijlen 

Rodolphus van den Haghen enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Beirman, 

nu van Johannes van Orthen, anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Henrici Matheeus hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco de hereditaria paccione quinque 

modiorum siliginis dicte mensure quam Johannes de Pettelaer alias dictus 

Priker solvendam habuit hereditarie purificationis ex !medibus (dg: 

hereditatum pro infrascriptarum) que ad dictum Johannem spectabat 

hereditatum infrascriptarum primo videlicet ex medietate octo bonariorum 

paludis sitorum in loco dicto Eilde inter hereditatem quondam domini 

Godefridi de Os militis !et inter hereditatem Goeswini Rutten soen ex 

alio item ex medietate cuiusdam campi merice siti in loco dicto 

Reijndvelts tendentis cum uno (dg: fine) latere juxta fossatum domini 

nostri ducis et cum alio latere juxta hereditatem Johannis de Aggere 

insuper ex medietate hereditatum infrascriptarum infra parrochiam de 

Gestel prope Herlaer sitarum videlicet ex medietate 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 ex medietate pecie terre dicte die Gansacker site prope 

Ghestel predictam inter hereditatem liberorum quondam Gheerlaci de 

Keeldonc ex uno et inter hereditatem Ruelkini van den Brekelen ex alio 

item ex medietate 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 suorum liberorum ex alio 

tendentium retrorsum ad aquam dictam die Dommel item ex medietate 

 

1183 f.381r. 

 tercia post Mathei: dinsdag 23-09-1404. 

 quinta post Mathei: donderdag 25-09-1404. 

 

BP 1183 f 381r 01 di 23-09-1404. 

cuiusdam prati et unius parvi prati dicti die Truder sitorum inter 

hereditatem Henrici Moelner ex uno et inter hereditatem Goeswini Rutten 

soen ex alio insuper ex medietate unius prati dicti die Laet et unius 

prati dicti die Rijt et pecie terre sitarum extra Gestel predictam versus 

locum dictum Zegeworp (dg: et) inter hereditatem quondam Henrici de 

Zegheworp et Cristine relicte quondam Henrici van der Heijden ex uno et 

                         
3 Zie ← BP 1180 p 605r 08 ma 16-10-1396, Ghibo gnd Keijot verkocht aan Willelmus van Beke zvw 
Godefridus van Beke 1/6 deel van een erfgoed van wijlen hr Arnoldus Rover ridder, in Den 

Bosch, bij de Markt, achter erfgoed van Amelius gnd Specier, tussen erfgoed van voornoemde 

Amelius enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, welk erfgoed achterwaarts reikt tot aan 

erfgoed van voornoemde Amelius, en voor tot aan een weg aldaar. 
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inter aquam dictam die Dommel ex alio tendentium cum uno fine ad slusam 

ibidem et cum reliquo fine ad locum dictum Clocberch atque ex ceteris 

bonis Ghibonis Keijot ab eodem Ghibone habitis et acquisitis et 

inposterum ab eodem habendis et acquirendis quam paccionem quatuor 

modiorum siliginis dictus Henricus filius quondam Henrici Matheeus erga 

Henricum de Beke filium Arnoldi de Beke et Agnetem eius uxorem relictam 

quondam Henrici de Amersoijen acquisierat prout in litteris hereditarie 

(dg: supportavit) #vendidit# Johanni Lamberto et Petro liberis quondam 

Johannis #de Pettelaer alias# (dg: Priker) #supportavit# cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere tali annexa conditione quod dicta paccio numquam 

monebitur nec (dg: petet) via juris assequitur ad et supra domum et aream 

Willelmi de Beke sitam in Busco in hereditate domini quondam Arnoldi 

Rover militis contigue juxta hereditatem quondam Rodolphi van den Haghen 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Beirman nunc ad Johannem de 

Orthen spectantem ex alio ut ipsi recognoverunt. Testes Rover et Becker 

datum tercia post Mathei. 

 

BP 1183 f 381r 02 di 23-09-1404. 

Voornoemde kopers en Ludekinus met den Ymen beloofden aan voornoemde 

verkoper 184 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 4 

mud rogge, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen en te 

leveren. 

 

Dicti emptores et Ludekinus met den Ymen promiserunt indivisi super omnia 

dicto venditori centum et LXXXIIII Hollant gulden monete comitis Willelmi 

vel valorem et quatuor modiios siliginis ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 381r 03 di 23-09-1404. 

De drie eersten beloofden Ludekinus schadeloos te houden. 

 

Primi tres promiserunt (dg: aliu) Ludekinum indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 381r 04 di 23-09-1404. 

Godefridus van den Kolke zv Johannes van den Kolke beloofde aan Walterus 

van Boemel 58 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Godefridus van den Kolke filius Johannis van den Kolke promisit super 

omnia Waltero de Boemel LVIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager 

vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato ad pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 381r 05 di 23-09-1404. 

Gerardus van Berkel en zijn kinderen Goeswinus van Berkel en Johannes 

beloofden aan Aleijdis dvw Wedekinus nzvw hr Alardus van Os propositus van 

Leuven 600 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus na maning te betalen. 

 

Gerardus de Berkel Goeswinus de Berkel et Johannes eius liberi 

promiserunt indivisi super habita et habenda Aleijdi filie quondam 

Wedekini filii naturalis domini quondam Alardi de Os propositi 

Lovaniensis sexcentos Hollant gulden monete comitis Willelmi ad 

monitionem persolvendos. Testes Dicbier et Walterus datum supra. 

 

BP 1183 f 381r 06 di 23-09-1404. 

(dg: Arnoldus van Os zvw Willelmus die Heirde: ¼ deel van een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode). 
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(dg: Arnoldus de Os filius quondam Willelmi die Heirde dimi quartam 

partem hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis mensure de Rode). 

 

BP 1183 f 381r 07 do 25-09-1404. 

Arnoldus Jacobs soen van Nuenen droeg over aan Arnoldus van den Gasthuze 

zvw Ywanus van Broegel, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Johannes 

Elsbenen soen, een b-erfcijns van 14 schelling, met Sint-Remigius-Belijder 

te betalen, welke cijns voornoemde Arnoldus Jacobs soen verworven had van 

voornoemde Arnoldus van den Gasthuze. De langstlevende zal de cijns voor 

zijn leven bezitten. Na overlijden van hen beiden gaat de cijns naar het 

gasthuis in Gerwen. 

 

Solvit II boddrager. 

Arnoldus Jacobs soen de Nuenen hereditarium censum XIIII solidorum 

solvendum hereditarie Remigii confessoris quem censum dictus Arnoldus 

Jacobs soen erga Arnoldum van den Gasthuze filium quondam Ywani de 

Broegel acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Arnoldo van den Gasthuze ad opus sui et ad opus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis Elsbenen soen cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

annexa conditione quod alter diutius vivens integraliter possidebit ad 

eius vitam post decessum ipsorum ad hospitale in Gherwen hereditarie 

devolvendum. Testes Walterus et Spijerinc datum quinta post Mathei. 

 

BP 1183 f 381r 08 do 25-09-1404. 

Henricus Bijsscap zvw Henricus Bijsscap droeg over aan Everardus van 

Oerscot zvw Walterus van Oerscot, tbv Walterus zv Willelmus van Beke, 40 

schelling b-erfcijns, die Gertrudis dvw Walterus Coelborner met Sint-

Martinus beurde, en welke cijns voornoemde Henricus verworven had van 

Gerardus zvw Ludovicus van den Elsbroec. De brief overhandigen aan 

Everardus en niet aan de ander. 

 

Henricus Bijsscap filius quondam Henrici Bijsscap XL solidos annui et 

(dg: perpetui cen) hereditarii census quos Gertrudis filia quondam 

Walteri Coelborner solvendos habuit hereditarie Martini ?ephiscopi 

hyemalis et quem censum dictus Henricus erga Gerardum filium quondam 

Ludovici van den Elsbroec acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Everardo de Oerscot filio quondam Walteri de Oerscot ad opus 

Walteri filii Willelmi de Beke cum litteris et jure promittens super 

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

supra. Tradetur littera Everardo et non alteri. 

 

BP 1183 f 381r 09 do 25-09-1404. 

Johannes zvw Gerardus Lambrechts soen verkocht aan Rijcoldus Gerijts soen 

een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het 

eerst over een jaar (vr 25-12-1405), gaande uit een huis en tuin, in 

Berghem, naast de versterking gnd dreijboem, tussen Zebertus van Duer 

enerzijds en Johannes Collart anderzijds, reeds belast met ½ vliegute aan 

de kerk van Berghem. 

 

Johannes filius quondam Gerardi Lambrechts soen hereditarie vendidit 

Rijcoldo Gerijts soen hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et pro primo termino #a# nativitatis 

Domini proxime futuro ultra annum ex domo et orto sitis in parrochia de 

Berchen juxta munimen dictum dreijboem inter hereditatem Zeberti de Duer 

ex uno et inter hereditatem Johannis Collart #ex alio# ut dicebat 

promittens super habita et habenda warandiam et #aliam# obligationem 

deponere excepto dimidio vliguit ecclesie de Berchen exinde prius 

solvendo ut dicebat et sufficientem facere. Testes Dicbier et Spijerinc 

datum supra. 
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BP 1183 f 381r 10 do 25-09-1404. 

Johannes zvw Nijcholaus Coke verkocht aan Johannes Smijt van Lijeshout, tbv 

hem en zijn vrouw Gertrudis dvw Henricus Hoerneer, een lijfpacht van 1 mud 

rogge, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in 

Lieshout, ter plaatse gnd {f.381v} die Brake, tussen Neza Alfarden 

enerzijds en erfgoed van de kloosterlingen van Floreff anderzijds. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

-. 

(dg: Ar) Johannes filius quondam Nijcholai Coke legitime vendidit Johanni 

Smijt de Lijeshout #ad opus sui et ad opus Gertrudis sue uxoris filie 

quondam Henrici Hoerneer# (dg: hereditariam) vitalem pensionem unius 

modii siliginis solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Johannis Smijt 

et Gertrudis seu alterius eorum diutius viventis et non ultra 

purificationis et in (dg: Busc Lije) Busco tradendam ex pecia terre sita 

in parrochia de Lijeshout ad locum dictum 

 

1183 f.381v. 

 quinta post Mathei: donderdag 25-09-1404. 

 

BP 1183 f 381v 01 do 25-09-1404. 

die Brake inter hereditatem Neze (dg: van Aff) Alfarden ex uno et inter 

hereditatem (dg: domus) monachorum de Floreff ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere 

tali annexa conditione quod alter diutius vivens integraliter levabit et 

cum ambo mortui fuerint erit quitum. 

 

BP 1183 f 381v 02 do 25-09-1404. 

Arnoldus Rover zvw Henricus Moelner verkocht aan Johannes zvw Willelmus 

Vrieze een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een kamp, deels akkerland 

en deels beemd, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Bovenrode, ter plaatse 

gnd Eirde, tussen Henricus van den Coppelen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met de gebouwen, welk kamp 2 bunder groot is, reeds belast met 

9 oude groten aan de naburen van Veghel en 1½ mud haver b-erfpacht, maat 

van Sint-Oedenrode. 

 

Arnoldus Rover filius quondam Henrici Moelner hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Willelmi Vrieze hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Rode sancte Ode solvendam hereditarie purificationis 

et (dg: in Rode pre) supra hereditates infrascriptas tradendam ex quodam 

campo #partim terre arabilis et partim prati# sito in parrochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Boven Rode in loco dicto Eirde inter 

hereditatem Henrici van den Coppelen ex uno et inter communem plateam ex 

alio atque ex edificiis in eodem campo consistentibus (dg: ut dicebat 

prom) qui campus continet simul duo bonaria ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

IX grossis antiquis (dg: d) vicinis de Vechel et uno et dimidio modiis 

avene hereditarie paccionis dicte mensure exinde prius solvendis ut 

dicebat et sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) Dicbier et 

Spijerinc datum quinta post Mathei. 

 

BP 1183 f 381v 03 do 25-09-1404. 

Yda dvw Henricus Lonijs soen verkocht aan haar broer Andreas zvw voornoemde 

Henricus (1) de helft in een huis, tuin en ½ mudzaad aangelegen land, in 

Erp, ter plaatse gnd die Mostartsche Hoeve, tussen erfg vw Walterus Ghiben 

soen enerzijds en Petrus zvw Petrus Barniers soen anderzijds, te weten de 

helft naast voornoemde erfg vw Walterus, deze helft belast met de helft van 

1 oude groot, (2) de helft in 1 lopen land, aldaar, tussen Thomas Moirs? 

soen enerzijds en voornoemde Andreas zvw Henricus anderzijds, (3) een stuk 

land, gnd die Hacke, in Erp, tussen Willelmus van Nuwelant enerzijds en 
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Johannes zvw Theodericus Arnts soen anderzijds, (4) ¾ deel van 4 vrachten 

hooiland, in Erp, naast de watermolen, tussen het water gnd die Aa 

enerzijds en Jacobus van Dieperbeke anderzijds. De brief overhandigen aan 

Johannes Hoessche van Lijttoijen. 

 

Yda filia quondam Henrici Lonijs soen cum tutore medietatem ad se 

spectantem in domo et orto et dimidia modiata terre sibi adiacente sitis 

in parrochia de Erpe ad locum dictum die Mostartsche Hoeve inter 

hereditatem heredum quondam Walteri Ghiben soen ex uno et inter 

hereditatem Petri filii quondam Petri Barniers soen ex alio scilicet 

illam medietatem que sita (dg: es) est contigue juxta hereditatem 

predictam heredum quondam Walteri predicti (dg: j) atque medietatem ad 

#se# spectantem in una lopinata terre sita ibidem (dg: sita) inter 

hereditatem Thome Moirs? soen ex uno et inter hereditatem Andree filii 

dicti quondam Henrici ex #alio# atque peciam terre (dg: sitam in) dictam 

die Hacke sitam in dicta parrochia inter hereditatem Willelmi de Nuwelant 

ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam Theoderici Arnts soen 

ex alio atque tres quartas partes (dg: trium) #quatuor# plaustratarum 

feni sitarum in dicta parrochia juxta molendinum aquatile inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter hereditatem Jacobi de Dieperbeke ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto (dg: Waltero suo fratri) Andree suo 

fratri promittens cum tutore super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepta medietate unius grossi antiqui ex dicta medietate 

dictorum domus et orti cum suis attinentiis solvenda. Testes datum supra. 

Tradetur Johanni Hoessche de Lijttoijen. 

 

BP 1183 f 381v 04 do 25-09-1404. 

Vooornoemde koper beloofde aan voornoemde Yda een lijfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, gaande uit al zijn 

goederen. De brief overhandigen aan Johannes Hoessche van Lijttoijen. 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia habita !habita et habenda se daturum 

et soluturum dicte Yde vitalem pensionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Erpe anno quolibet ad vitam dicte Yde et non ultra 

purificationis et in parrochia de Erpe tradendam ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis et cum mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

Tradetur Johanni Hoessche de Lijttoijen. 

 

BP 1183 f 381v 05 do 25-09-1404. 

Johannes, Gerardus en Elizabeth, kvw Gerardus Bouter zvw Johannes die 

Bouter, verkochten aan Conrardus zv Hermannus Coenen soen een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een stuk land, ongeveer 2 bunder groot, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

Udenhout, tussen Engbertus van den Hezeacker enerzijds en wijlen Albertus 

Wael en Gerardus Wael zvw Lambertus anderzijds, welk stuk land wijlen 

voornoemde Gerardus Bouter verworven had van Thomas zvw Stephanus van der 

Amervoert, reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Walterus 

Bertouts soen. 

 

Johannes Gerardus et Elizabeth liberi quondam Gerardi Bouter filii 

quondam Johannis die Bouter cum tutore hereditarie vendiderunt Conrardo 

filio Hermanni Coenen soen hereditariam paccionem dimidii modii 

siiliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quadam pecia terre duo bonaria vel circiter continente 

sita in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter 

hereditatem Engberti van den Hezeacker ex uno et inter #quondam# Alberti 

Wael et Gerardi Wael filii quondam Lamberti ex alio quam peciam terre 

dictus quondam Gerardus Bouter erga Thomam filium quondam Stephani van 

der Amervoert acquisierat prout in litteris quas vidimus promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 
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obligationem deponere excepta hereditaria paccione unius modii siliginis 

Waltero Bertouts soen exinde prius solvenda et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 381v 06 do 25-09-1404. 

Arnoldus van Andel droeg over aan Henricus en Johannes, kvw Arnoldus van 

der Heijden, de helft van 2 bunder minus 19 roeden beemd, gelegen onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Westlake, tussen Henricus van der 

Boijdonc enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, welke helft 

voornoemde Arnoldus gekocht had van Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen van 

den Dungen. De brief aan een van beiden overhandigen die het eerst komt.  

 

Solvit III grossos. 

Arnoldus de Andel medietatem duorum bonariorum prati minus XIX virgatis 

sitorum infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Westlake inter 

hereditatem Henrici van der Boijdonc ex uno et inter (dg: here) aquam 

dictam die Aa ex alio quam medietatem dictus Arnoldus erga Arnoldum 

filium quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico et Johanni liberis 

quondam Arnoldi van der Heijden cum litteris et jure promittens super 

omnia (dg: w) ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

datum supra. Tradetur alteri prius venienti. 

 

BP 1183 f 381v 07 do 25-09-1404. 

Arnoldus zv Arnoldus van Andel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Arnoldi de Andel prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.382r. 

 quinta post Mathei: donderdag 25-09-1404. 

 

BP 1183 f 382r 01 do 25-09-1404. 

Gerardus Mathijs soen en zijn vrouw Katherina, en Johannes Dolk en zijn 

vrouw Conegundis, dvw Johannes die Wert van Venloen, verkochten aan 

Gheerwinus zvw voornoemde Johannes Wert het deel, dat aan hen gekomen was 

na overlijden van Willelmus zvw voornoemde Johannes Wert, in (1) een stuk 

land, in Venloen, tussen wijlen Nijcholaus Spijerinc enerzijds en 

voornoemde Gheerwinus anderzijds, (2) een stuk beemd, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, ter plaatse gnd Scaefbroec, tussen Thomas Stevens en 

Willelmus Luer enerzijds en Henricus Bac van Rijthoven en Willelmus 

Glavijman anderzijds, belast met cijnzen en pachten, die wijlen voornoemde 

Willelmus hieruit betaalde en leverde. 

 

Solvit. -. 

Gerardus Mathijs soen maritus legitimus Katherine sue uxoris et Johannes 

Dolk maritus legitimus Conegundis sue uxoris filiarum quondam Johannis 

die Wert de Venloen et dicte Katherina et Conegundis cum dictis suis 

maritis (dg: j) tamquam etc (dg: peciam terre) #totam partem et omne jus 

eis de morte# quondam Willelmi filii dicti quondam Johannis Wert 

#successione advolutam in pecia terre# sitam! in parrochia de Venloen 

inter hereditatem (dg: quo) quondam Nijcholai Spijerinc ex uno et inter 

hereditatem (dg: Gheerwijndi) Gheerwini filii dicti quondam Johannis Wert 

ex alio atque in pecia prati sita in parrochia de Oesterwijc ad locum 

dictum Udenhout in loco dicto Scaefbroec inter hereditatem Thome Stevens 

et Willelmi Luer ex uno et inter hereditatem Henrici Bac de Rijthoven et 

Willelmi Glavijman ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Gheerwino promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus et paccionibus quos dictus 

quondam Willelmus ex premissis solvere consuevit et tenebatur. Testes 
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Dicbier et Spijerinc datum quinta post Mathei. 

 

BP 1183 f 382r 02 do 25-09-1404. 

Petrus van den Yvenlaer zvw Rutgherus verkocht aan Arnoldus Snijder van 

Geffen een lijfrente van 6 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan het einde van de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Johannes van Enode enerzijds en erfgoed van Engelberna 

van den Moelen anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 4 pond. 

 

Petrus van den (dg: Ye) Yvenlaer filius quondam Rutgheri legitime 

vendidit Arnoldo Snijder de Geffen vitalem pensionem sex librarum monete 

solvendum anno quolibet ad vitam dicti Arnoldi et non ultra 

purificationis ex domo area et orto dicti venditoris sitis in Busco ad 

finem vici Hijnthamensis inter hereditatem Johannis de Enode ex uno et 

inter hereditatem Engelberne van den Moelen ex alio ut dicebat promittens 

super habita et habenda warandiam et aliam obligationem !excepto 

hereditario censu quatuor librarum exinde prius solvendo et sufficientem 

facere et cum mortuus fuerit erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 382r 03 do 25-09-1404. 

Mijchael zvw Willelmus van Overacker verkocht aan Johannes zv Willelmus van 

den Dijc ¼ deel in een stuk beemd, gnd die Rijnsbeemt, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Hardbeemde, tussen Henricus van Arkel enerzijds en kvw 

Johannes Wijeroc anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd die 

Ghemeijn Beemde en met het andere eind aan Elizabeth dvw voornoemde 

Willelmus. 

 

Mijchael filius quondam Willelmi de Overacker quartam partem ad se 

spectantem in pecia prati dicta die Rijnsbeemt sita in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum die Hardbeemde inter hereditatem Henrici de Arkel 

ex uno et inter !liberorum quondam Johannis Wijeroc ex alio (dg: ut 

dicebat h) tendente cum uno fine ad locum dictum die Ghemeijn Beemde et 

cum reliquo fine ad hereditatem Elizabeth filie dicti quondam Willelmi ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni filio (dg: quondam) Willelmi van den 

Dijc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Dicbier et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 382r 04 do 25-09-1404. 

Voornoemde Mijchael zvw Willelmus van Overacker verkocht aan voornoemde 

Johannes zv Willelmus van den Dijc ¼ deel in een kamp heide, in Schijndel, 

ter plaatse gnd Luttel Eijnde, ter plaatse gnd Wuest Heijde, tussen 

Willelmus van den Dijc enerzijds en de gemeint gnd Roder Heijde anderzijds, 

met een eind strekkend aan Johannes Joseph en met het andere eind aan 

voornoemde gemeint, dit ¼ deel belast met ¼ deel van 1 oude groot. 

 

Dictus Mijchael quartam partem ad se spectantem in (dg: pe) quodam campo 

(dg: dicti s) merice sito in parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel 

Eijnde in loco dicto Wuest Heijde inter hereditatem Willelmi van den Dijc 

ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem dictam Roder Heijde ex 

alio tendente cum uno fine ad hereditatem Johannis Joseph et cum reliquo 

fine ad dictam communitatem (dg: here) ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Johanni filio (dg: quondam) Willelmi van den Dijc promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepta (dg: quarta) quarta 

parte unius grossi antiqui ex dicta quarta parte solvenda. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 382r 05 do 25-09-1404. 

Voornoemde koper beloode aan voornoemde verkoper 11 nieuwe Gelderse gulden 

of de waarde met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1405) te betalen. 
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Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XI novos Gelre gulden 

vel valorem a nativitatis Domini ultra annum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 382r 06 do 25-09-1404. 

Johannes Wonder zvw Heijnmannus Scuwinc verhuurde aan Johannes zv Willelmus 

van den Dijc ½ mudzaad land van wijlen voornoemde Heijnmannus, in 

Schijndel, achter de kerk, tussen Engbertus Peters soen enerzijds en 

Johannes Reijnkens soen anderzijds, voor een periode van 6 jaar, per jaar 

voor 15 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, 

voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406). Twee brieven. Johannes Wonder 

heeft betaald. 

 

Solvit Johannes Wonder. Duplicetur. 

Johannes Wonder filius quondam Heijnmanni Scuwinc dimidiam modiatam terre 

dicti quondam Heijnmanni sitam in parrochia de Scijnle retro ecclesiam 

inter hereditatem Engberti Peters soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Reijnkens soen #ex alio# locavit Johanni filio (dg: quondam) 

Willelmi van den Dijc ab eodem ad spacium sex annorum datam presentium 

sine medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum sex annorum pro 

XV sextariis siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio quolibet 

dictorum sex annorum purificationis et in Busco tradendis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et sic deinceps 

dictis sex annis durantibus (dg: et aliam obligationem depo) promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter super omnia repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 382r 07 do 25-09-1404. 

Petrus zvw Johannes Tielen soen verklaarde, tbv Theodericus nzvw Hubertus 

zvw Theodericus Tielen soen, ontvangen te hebben van Johannes zvw Gerardus 

Peteren 17 nieuwe Gelderse gulden, die wijlen voornoemde Hubertus vermaakt 

had aan zijn voornoemde natuurlijke zoon Theoodericus. Voornoemde Petrus 

beloofde voornoemde Johannes en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde 

Theodericus hiervan schadeloos te houden. 

 

Solvit II grossos. 

Petrus filius quondam Johannis Tielen soen (dg: palam non) palam 

recognovit se (dg: recepisse) ad opus Theoderici filii naturalis quondam 

Huberti (dg: Dircs soen) #filii quondam Theoderici Tielen soen# recepisse 

(dg: j) a Johanne filio quondam Gerardi Peteren XVII novos Gelre gulden 

quos dictus quondam Hubertus antedicto Theooderico suo filio naturali 

legaverat promittens dictum Johannem et Aleijdem eius uxorem (dg: de ?d) 

filiam dicti quondam Theoderici de predicta pecunia indempnem servare. 

Testes Spijerinc et Becker datum supra. 

 

1183 f.382v. 

 quinta post Mathei: donderdag 25-09-1404. 

 

BP 1183 f 382v 01 do 25-09-1404. 

Johannes zv Emondus van Hezeacker zvw Johannes van Hezeacker droeg over aan 

mr Godefridus van Rode, tbv Willelmus van den Espendonc, een b-erfpacht van 

32 lopen rogge, maat van Oirschot, die voornoemde Johannes en zijn broers 

Godefridus en Arnoldus beurden, gaande uit erfgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes van Hezeacker, in Oirschot. 

 

Johannes filius Emondi de Hezeacker #filii quondam Johannis de Hezeacker# 

(dg: hereditarie v) hereditariam paccionem XXXII lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot quam (dg: se solvendam h) dictus Johannes et 

Godefridus et Arnoldus eius fratres solvendam habuerunt #annuatim# ex 

hereditatibus dicti quondam Johannis de Hezeacker sitis in parrochia de 

Oerscot ut dicebat hereditarie supportavit magistro Godefrido de Rode ad 
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opus Willelmi van den Espendonc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte !et dictorum eorum fratrum deponere. Testes Dicbier 

et Becker datum quinta post Mathei. 

 

BP 1183 f 382v 02 do 25-09-1404. 

Henricus Brievinc beloofde aan Beatrix wv Lucas van de Kelder 2 mud haver, 

de beste minus 2 plakken per mud, met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-

1404) en 7 mud 3 lopen haver van dezelfde waarde met Lichtmis aanstaande 

(ma 02-02-1405) te leveren. 

 

Henricus Brievinc promisit super omnia Beatrici relicte quondam Luce de 

Penu II mud haveren in II placken na der besten ad Remigii proxime 

futurum et septem modios et tres lopinos consimilis avene ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 382v 03 do 25-09-1404. 

Goeswinus zv Nijcholaus Hellinc verkocht al zijn goederen aan mr Godefridus 

van Rode, tbv Johannes Wolphardi. De brief overhandigen aan de koper. 

 

Goeswinus filius Nijcholai Hellinc omnia et singula sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria et parata habita et habenda hereditarie (dg: sup) 

vendidit magistro Godefrido de Rode ad opus Johannis (dg: f) Wolphardi 

promittens super habita et habenda warandiam. Testes (dg: Spije) datum 

supra. Tradetur littera dicto venditori. 

 

BP 1183 f 382v 04 do 25-09-1404. 

Franco zvw Johannes Vannarts droeg over aan Nijcholaus van Arle zvw 

Nijcholaus van Arle een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Tilburg, die 

Johannes van Aerle zvw voornoemde Nijcholaus van Aerle met Lichtmis op het 

onderpand aan voornoemde Franco moet leveren, gaande uit een huis en tuin, 

in Tilburg, ter plaatse gnd Aen den Hoevel, tussen Nijcholaus Lebben soen 

en zijn kinderen enerzijds en Enghela her Ghijs en haar kinderen 

anderzijds. 

 

Franco filius quondam Johannis Vannarts hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Tilborch quam Johannes de Aerle filius 

quondam Nijcholai de Aerle dicto Franconi solvere tenetur hereditarie 

purificationis et supra domum et ortum infrascriptos tradendam ex domo et 

orto sitis in parrochia de Tilborch ad locum dictum Aen den Hoevel inter 

hereditatem Nijcholai Lebben soen et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Enghele her Ghijs et eius liberorum ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Nijcholao de Arle filio dicti quondam Nijcholai 

de Arle cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 382v 05 do 25-09-1404. 

Willelmus zvw hr Laurencius van Gorp priester ontlastte Goeswinus zvw 

Albertus Gielijs soen van (1) 50 Stramprooise gulden, die voornoemde 

Goeswinus beloofd had aan voornoemde Willelmus en zijn zoon Laurencius, (2) 

alle geldsommen, die voornoemde Goeswinus beloofd had aan voornoemde 

Willelmus. 

 

Willelmus filius (dg: j) quondam domini Laurencii de Gorp #presbitri# 

palam quitavit (dg: dictum) Goeswinum filium quondam Alberti Gielijs soen 

de L Stramproedsche !quos dictus Goeswinus promiserat dicto Willelmo et 

Laurencio eius filio in litteris scabinorum de Busco atque ab omnibus 

pecuniarum summis quas dictus Goeswinus promiserat dicto Willelmo in 

litteris scabinorum de Busco a quocumque tempore evoluto usque in diem 

presentem (dg: clamans) promittens super omnia dictum Goeswinum de 

premissis indempnem servare. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 382v 06 do 25-09-1404. 

Johannes van Os die Plattijnmaker droeg over aan Matheus Posteel de oudere 

zvw Henricus Posteel een stuk beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Ruebeemt, 

zoals dit behoorde aan Henricus gnd Rode, aan hem verkocht door voornoemde 

Matheus Posteel zvw Henricus Posteel. 

 

Johannes de Os die Plattijnmaker peciam prati sitam in parrochia de 

Bucstel ad locum dictum Ruebeemt prout huiusmodi pecia terre ibidem sita 

est et ad Henricum dictum Rode spectare consueverat venditam sibi a 

Matheo Posteel filio quondam Henrici Posteel prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Matheo Posteel seniori filio dicti quondam 

Henrici Posteel cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1183 f 382v 07 do 25-09-1404. 

Johannes van den Hoevel zvw Johannes Zerijs droeg over aan Gerardus van 

Ghiersberch ½ bunder beemd, in Nistelrode, ter plaatse gnd Vorstenbosch, 

naast de dijk gnd den Bijsterveltschen Dijc, welke ½ bunder wijlen 

voornoemde Johannes Zerijs verworven had van Henricus van Gassel van Hees. 

 

Solvit. 

Johannes van den Hoevel filius quondam Johannis Zerijs dimidium bonarium 

prati !prati situm in parrochia de Nijsterle ad locum dictum Vorstenbosch 

juxta aggerem dictum den Bijsterveltschen Dijc quod dimidium bonarium 

prati dictus quondam Johannes Zerijs erga Henricum de Gassel de Hees 

acquisierat (dg: pro) ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo de 

Ghiersberch promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicti quondam Johannis Zerijs deponere. Testes Dicbier et Walterus 

datum quinta post Mathei. 

 

BP 1183 f 382v 08 do 25-09-1404. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Johannes 10 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde met Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Johanni X Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 382v 09 do 25-09-1404. 

Goeswinus van der Slusen zvw Nijcholaus Bijercop droeg over aan Gerardus 

nzv hr Gerardus Groij priester een b-erfcijns van 3 pond geld, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelegen beemd, in Erp, 

naast de plaats gnd die Wassche Aa, tussen Heijnmannus Lonijs soen 

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

water gnd die Aa, welke cijns voornoemde Goeswinus gekocht had van Johannes 

zvw Emondus gnd Scoenmeker van Erpe. Voornoemde hr Gerardus Groij heeft in 

deze cijns zijn vruchtgebruik. 

 

Goeswinus van der Slusen filius quondam Nijcholai Bijercop hereditarium 

censum trium librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex domo 

area et orto ac prato sibi adiacente sitis in parrochia de Erpe iuxta 

locum dictum die Wassche Aa inter hereditatem Heijnmanni Lonijs soen ex 

uno et inter communem plateam ex alio tendentem cum uno fine ad aquam 

dictam die Aa et quem censum dictus Goeswinus erga Johannem filium 

quondam Emondi dicti Scoenmeker de Erpe #emendo acquisierat# prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo filio naturali domini Gerardi 

Groij presbitri cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere salvo dicto domino Gerardo Groij 

suo usfructu in dicto censu. Testes Coptiten et Spijerinc datum sexta 

post (dg: Mathie) Mathei. 
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1183 f.383r. 

 tercia post Mathei: dinsdag 23-09-1404. 

 tercia post Dijonisii: dinsdag 14-10-1404. 

 

BP 1183 f 383r 01 di 23-09-1404. 

Walterus van Oekel beloofde aan Johannes van den Hautart 19 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Allerheiligen 

aanstaande (za 01-11-1404) te betalen. 

 

Walterus de Oekel promisit super omnia Johanni van den Hautart (dg: XII) 

XIX gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad omnium sanctorum proxime futurum persolvendos. Testes Heijm 

et Becker datum tercia post Mathei. 

 

BP 1183 f 383r 02 di 23-09-1404. 

(dg: Johannes Matheeus soen witlederbereider, zijn zoon Matheus). 

 

(dg: Johannes Matheeus soen parator albi corei Matheus eius filius Math). 

 

BP 1183 f 383r 03 di 14-10-1404. 

Johannes van den Haghen zvw Rodolphus van den Haghen ev Gertrudis dvw 

Herbertus Truden soen van Kessel droeg over aan zijn moeder Weijndelmodis, 

tbv haar en tbv Johannes en Fijssia, nkv voornoemde Johannes, door hem 

verwekt bij wijlen Katherina, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Jan in Den Bosch te leveren, aan wijlen voornoemde Herbertus 

verkocht door Vastradus zvw Johannes van Berkel, en welke pacht nu aan hem 

behoort. Voornoemde Weijndelmodis zal de pacht gedurende haar leven 

bezitten, om daarna over te gaan op voornoemde Johannes en zijn zuster 

Fijssia. Zou een van beide natuurlijke kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat de pacht naar de overlevende. De brief overhandigen 

aan voornoemde Weijndelmodis. 

 

Johannes van den Haghen filius quondam Rodolphi van den Haghen maritus et 

tutor Gertrudis sue uxoris filie quondam Herberti Truden soen de Kessel 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie nativitatis Johannis et in Busco tradendam venditam 

dicto quondam Herberto a Vastrado filio quondam Johannis de Berkel #quam 

nunc ad se spectare dicebat# prout in litteris hereditarie supportavit 

Weijndelmodi (dg: sue matri cum litteris et j) sue matri ad opus sui et 

ad opus Johannis et Fijssie puerorum naturalium dicti Johannis ab ipso et 

(dg: Katherina) quondam Katherina pariter genitorum cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere tali annexa conditione quod dicta Weijndelmodis dictam paccionem 

ad eius vitam et non ultra possidebit post eius decessum ad dictos 

Johannem et Fijssiam eius sororem hereditarie devolvendam hoc adiuncto si 

aliquis dictorum Johannis et Fijssie decesserit nulla prole legitima ab 

huiusmodi decedente superviva remanente quod tunc in hoc casu dicta 

paccio ad alterum eorum supervivum devolvetur et succedat. Testes 

Theodericus et Tijt (verbeterd uit: Fijt) datum tercia post Dijonisii. 

Tradetur dicte Weijndelmodi. 

 

BP 1183 f 383r 04 di 14-10-1404. 

Voornoemde Johannes Hageman zvw Rodolphus van den Haghen ev Gertrudis dvw 

Herbertus Truden soen van Kessel beloofde aan zijn moeder Weijndelmodis, 

tbv haar en tbv Johannes en Fijssia, nkv voornoemde Johannes, door hem 

verwekt bij wijlen Katherina, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een kamp, 4 morgen groot, 

van wijlen voornoemde Herbertus, nu aan eerstgenoemde Johannes verkoper 

behorend, in Kessel, ter plaatse gnd die Beemden, (dg: belast met dijken, 

waterlaten, sloten en sluizen). De brief overhandigen aan voornoemde  
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verkoper of zijn moeder. 

 

Dictus Johannes Hageman ut supra hereditarie (dg: vendidit) #promisit# 

dicte Weijndelmodi (dg: hereditariam) ad opus dictorum Johannis et 

Fijssie #quod dabit et solvet dictis Johanni et Fijssie# hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam campo #quatuor 

jugera continente# dicti quondam Herberti nunc ad primodictum #Johannem# 

venditorem spectante sito in parrochia de Kessel ad locum dictum die 

Beemden (dg: inter ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis aggeribus aqueductibus fossatis et slusis 

ad ipsum spectantibus et sufficientem facere). Testes datum supra. 

Tradetur littera venditori vel eius matri. 

 

BP 1183 f 383r 05 za 27-09-1404. 

Arnoldus Rover Boest beloofde onder verband van alle goederen die hij, 

weduwnaar zijnde, met eigen penningen heeft verworven en zal verwerven. 

 

Arnoldus Rover Boest promisit (dg: super omnia) sub obligatione omnium 

bonorum que ipse in sede sue viduitatis de et cum suis propriis denariis 

acquisivit et acquiret. 

 

BP 1183 f 383r 06 za 27-09-1404. 

Ludekinus metten Ymen zvw Cristianus van Zeelst verkocht aan de broers 

Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Pettelaer, (1) de helft, 

die behoorde aan voornoemde Johannes van Petthelaer alias gnd Priker, in de 

navolgende erfgoederen, te weten in (1a) 8 bunder broekland, ter plaatse 

gnd Eijlde, tussen wijlen hr Godefridus van Os ridder enerzijds en 

Goeswinus Rutten soen anderzijds, (1b) een kamp heide, ter plaatse gnd 

Reijndvelts, naast de sloot van de hertog enerzijds en naast Johannes van 

de Dijk anderzijds, (2) de helft, die aan eerstgenoemde Johannes behoorde 

in de volgende erfgoederen, gelegen onder Gestel bij Herlaer, (2a) een stuk 

land, gnd dat Rot, buiten Gestel gelegen, naast twee hekken gnd veken, 

tussen een gemene weg enerzijds en kv Hermannus Bathen soen anderzijds, 

(2b) een stuk land, gnd die Gansacker, bij Gestel, tussen kvw Geerlacus van 

Keeldonc enerzijds en Roelkinus van den Brekelen anderzijds, (2c) huizen en 

tuinen in Gestel, ter plaatse gnd aen die Plaetse, tussen Everardus Wouters 

soen enerzijds en Cristina van der Heijden en haar kinderen anderzijds, 

achterwaarts strekkend tot aan het water gnd die Dommel, (3) de helft, die 

aan voornoemde Johannes behoorde in een beemd en een kleine beemd, gnd die 

Truder, tussen Henricus Molner enerzijds en Goessen Rutten soen anderzijds, 

(4) de helft, die aan voornoemde Johannes van den Pettelaer behoorde, in 

een beemd, gnd die Laet, een beemd gnd die Rijt, en een stuk land, gelegen 

buiten Gestel, richting de plaats gnd Zegeworp, tussen wijlen Henricus van 

Zegeworp en Cristina wv Henricus van der Heijden enerzijds en het water gnd 

die Dommel anderzijds, met een eind strekkend aan de sluis aldaar en met 

het andere eind aan de plaats gnd Clocberch, welke helft van voornoemde 

erfgoederen voornoemde Johannes van den Pettelaer had uitgegeven aan Ghibo 

Keijot voor verschillende lasten, cijnzen en pachten die eerst eruit gaan, 

en voor een b-erfpacht4 van 5 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde 

Johannes van den Pettelaer te leveren, en welke helften nu aan voornoemde 

Ludekinus behoren. Voornoemde kopers zullen de pacht van 5 mud slechts 

manen {f.383v} op voornoemde helften van voornoemde erfgoederen, die aan 

voornoemde Ghibo in pacht werden gegeven, niet op andere goederen van 

voornoemde Ghibo, zoals ze beloofden. 

 

Ludekinus metten Ymen filius quondam Cristiani de Zeelst medietatem (dg: 

ad se spectantem in hereditatibus inf) que ad Johannem de Petthelaer 

alias dictum Priker spectabat in hereditatibus (dg: sit) infrascriptis 

                         
4 Zie ← BP 1183 f 380v 04 di 23-09-1404, verkoop aan Johannes, Lambertus en Petrus, kvw 
Johannes van Pettelaer, van een erfpacht vann 4 mud uit de erfpacht van 5 mud. 
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primo videlicet medietatem octo bonariorum paludis sitorum in loco dicto 

Eijlde inter hereditatem quondam domini Godefridi de Os militis ex uno et 

inter hereditatem Goeswini Rutten soen ex alio item medietatem que ad 

dictum Johannem de Petthelaer spectabat in quodam campo merice sito in 

loco dicto Reijndvelts tendente cum uno (dg: fine juxta) #latere juxta# 

fossatum domini nostri ducis et cum alio latere juxta hereditatem 

Johannis de Aggere insuper medietatem que ad primodictum Johannem 

spectabat in hereditatibus infrascriptis (dg: sitis) infra parrochiam de 

Gestel prope Herlaer sitis videlicet medietatem ad se spectantem in pecia 

terre dicta dat Rot sita extra Gestel predictam juxta duo repagula dicta 

veken tendente juxta communem plateam ex uno et inter hereditatem 

liberorum Hermanni Bathen soen ex alio item medietatem que ad dictum 

Johannem spectabat in pecia terre dicta die Gansacker sita prope Gestel 

predictam inter hereditatem liberorum quondam Geerlaci de Keeldonc ex uno 

et inter hereditatem Roelkini van den Brekelen ex alio item medietatem 

que ad dictum Johannem spectabat in domibus et ortis sitis in Gestel 

predicta ad locum dictum aen die Plaetse inter hereditatem Everardi 

Wouters soen ex uno et inter hereditatem Cristine van der Heijden et 

suorum liberorum ex alio tendentibus retrorsum ad aquam dictam die 

Dommelle item medietatem que ad dictum Johannem spectabat (dg: ad) in 

quodam prato et in uno parvo prato dicto die Truder sitis inter 

hereditatem Henrici Molner ex uno et inter hereditatem Goessen Rutten 

soen ex alio insuper medietatem que ad dictum Johannem van den Pettelaer 

spectabat in (dg: uno j) uno prato dicto die Laet et in prato dicto die 

Rijt et in pecia terre sitis extra Gestel predictam versus locum dictum 

Zegeworp inter hereditatem quondam Henrici de Zegeworp et Cristine 

relicte quondam Henrici van der (verbeterd uit: den) Heijden ex uno et 

inter aquam dictam die Dommelle ex alio tendentibus cum uno fine ad 

sluijsam ibidem #et cum reliquo fine ad locum dictum Clocberch# quas 

medietates hereditatum predictarum dictus Johannes van den Pettelaer 

dedit ad pacctum Ghiboni Keijot pro diversis oneribus censibus et 

paccionibus prius annuatim exinde solvendis atque pro hereditaria 

paccione quinque modiorum siliginis mensure de Busco dicto Johanni van 

den Pettelaer exinde (dg: solve et) solvendis prout in litteris et quas 

medietates hereditatum predictarum dictus Ludekinus nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Lamberto et Petro fratribus liberis 

dicti quondam Johannis de Pettelaer supportavit cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex !sui et dicti (dg: quondam) Ghibonis Keijot et 

quorumcumque heredum et successorum eiusdem Ghibonis deponere (dg: 

testes) excepta dicta paccione quinque modiorum siliginis in dictis 

litteris contenta tali conditione quod dicti fratres emptores dictam 

paccionem non petet! nec 

 

1183 f.383v. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 27-09-1404. 

 

BP 1183 f 383v 01 za 27-09-1404. 

Duplicetur. 

assequentur in parte vel in toto nisi ad et supra predictas medietates 

hereditatum predictarum dicto Ghiboni ad pactum datas et quod ipsi 

quecumque alia bona dicti Ghibonis ab huiusmodi paccione quinque modiorum 

siliginis relevabunt et quitabunt prout ipsi recognoverunt et indivisi 

super omnia #habita et habenda# dicto Ludekino promiserunt. Testes Aa et 

Spijrinc datum datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1183 f 383v 02 za 27-09-1404. 

(dg: een brief maken van de wederbelofte). 
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(dg: et fiet litttera de repromissione. Testes). 

{Hierna is enige ruimte onbeschreven gebleven}. 

 

BP 1183 f 383v 03 za 27-09-1404. 

Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert droeg over aan 

Theodericus Bathen soen en Gerardus Bathen soen (1) 1/3 deel, dat aan hem 

gekomen was na overlijden van zijn zuster Hilla dvw voornoemde Theodericus, 

in de navolgende erfgoederen en cijnzen van wijlen voornoemde Theodericus, 

waarin Egidius van der Bruggen brouwer evw voornoemde Hilla het 

vruchtgebruik bezit, te weten in (1a) de helft van een hoeve, in Oss, in de 

Voerstraet, (1b) de helft van een b-erfcijns van 11 pond 3 schelling gemeen 

paijment, die de graaf van Megen aan wijlen voornoemde Theodericus moest 

betalen, (1c) de helft van een b-erfcijns van 6 pond, die wijlen Jacobus 

Stevens soen moest betalen aan voornoemde wijlen Theodericus, gaande uit 

een hoeve van wijlen Ghisbertus Maecheleni, in Helvoirt, (1d) de helft van 

een b-erfcijns5 van 4 pond gemeen paijment, die Theodericus Hermans soen 

moest betalen aan wijlen voornoemde Theodericus, (1e) de helft van een 

b-erfcijns van 40 schelling gemeen paijment, die Johannes van Herlaer 

timmerman moest betalen aan wijlen voornoemde Theodericus, gaande uit de 

windmolen in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, en uit het huis dat bij 

deze molen hoort en ernaast staat, (2) alle goederen, die aan hem gekomen 

waren na overlijden van zijn zuster Hilla. 

 

Waelwinus filius quondam Theoderici Waelwijns soen de Hemert terciam 

partem sibi de morte quondam Hille sue sororis filie dicti quondam 

Theoderici successione advolutam in hereditatibus et censibus 

infrascriptis dicti quondam Theoderici et in quibus Egidius van der 

Bruggen braxator maritus olim legitimus dicte quondam Hille sue uxoris 

suum possidet usufructum videlicet in !medietate cuiusdam mansi siti in 

(dg: j) Os in vico dicto Voerstraet cum attinentiis eiusdem !tercie 

partis singulis et universis quocumque locorum consistentibus item (dg: 

in medietate hereditarii census in) #in medietate# hereditarii census 

(dg: quinque librarum et decem solidorum undecim solidorum et XX 

denariorum communis pagamenti #undecim librarum#) undecim librarum et 

trium solidorum communis pagamenti quem comes de Megen dicto quondam 

Theoderico solvere tenebatur annuatim atque (dg: tercia) in medietate 

hereditarii census sex librarum quem Jacobus quondam Stevens soen dicto 

quondam Theoderico solvere tenebatur ex quodam manso cum suis attinentiis 

quondam Ghisberti Maecheleni sito in parrochia de Helvoert item in 

medietate hereditarii census quatuor librarum (dg: monete) communis 

pagamenti quem Theodericus Hermans soen dicto Theoderico solvere 

tenebatur item in !in medietate hereditarii census XL solidorum communis 

pagamenti quem (dg: Theodericus Martens soen) #Johannes de Herlaer 

carpentarius# solvere tenebatur dicto quondam Theoderico ex molendino 

venti sito in Busco ad vicum dictum Buerde ac ex domo ad (dg: eundem) 

idem molendinum spectante et juxta ipsum situata (dg: hereditarie s 

hereditarie sup) atque omnia bona sibi de morte dicte quondam Hille sue 

sororis advoluta quocumque locorum consistentia hereditarie supportavit 

(dg: Waltero de Os) Theoderico Bathen soen et Gerardo Bathen soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 383v 04 za 27-09-1404. 

Walterus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

                         
5 Zie → BP 1184 f 136r 09 do 21-05-1405, Henricus Roempot zvw Theodericus Waelwijns soen van 
Hemert die Boghemaker droeg waarschijnlijk deze cijns over aan Ghibo zvw Johannes Everaets 

soen van Hijntham. 
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BP 1183 f 383v 05 za 27-09-1404. 

Gertrudis wv Johannes Hugen droeg over aan haar dochters Elizabeth en Oda 

en aan Andreas Hoppenbrouwer ev Gertrudis dvw voornoemde Johannes Hugen 

haar vruchtgebruik in een huis, erf en tuin, in Den Bosch, aan de 

Vughterdijk, tussen erfgoed van Willelmus Zeelmaker enerzijds en Jacobus 

Gheenkens anderzijds, zoals daar gelegen aan deze en gene zijde van het 

water. 

 

Gertrudis relicta quondam Johannis Hugen cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo et area et orto sitis in Busco ad aggerem Vuchtensem 

inter hereditatem Willelmi Zeelmaker ex uno et hereditatem Jacobi 

Gheenkens ex alio prout !h ibidem (dg: sit) citra aquam et ultra aquam 

siti sunt ut dicebat legitime supportavit !i Elizabeth et (dg: Trude) 

#Ode# suis filiabus et Andree Hoppenbrouwer (dg: promittens cum tutore 

super omnia ratam etc) tamquam marito legitimo Gertrudis sue uxoris filie 

dicti quondam Johannis Hugen (dg: testes datum supra) promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

{Rest van de bladzijde is onbeschreven; hier een haal in de linker 

marge). 

 

1183 f.384r. 

 in profesto Remigii: dinsdag 30-09-1404. 

 

BP 1183 f 384r 01 di 30-09-1404. 

De schepenen Rover en Becker zagen de volgende schepenbrieven van Den Bosch 

mbt cijnzen en pachten, (1) Johannes Brenthen zvw Willelmus van Bucstel 

verkocht aan Jacobus van den Wijel een b-erfcijns van 20 schelling geld, 

(2) Johannes van Bucstel zvw Willelmus van Bucstel zadelmaker verkocht aan 

Jacobus van den Wijel een b-erfcijns van 30 schelling voornoemd geld, (3) 

Everardus Scerpinc verkocht aan Jacobus van den Wijel een b-erfcijns van 30 

schelling voornoemd geld, (4) Johannes Boen verkocht aan Jacobus van den 

Wijel een b-erfcijns van 20 schelling voornoemd geld en een b-erfpacht van 

1 lopen rogge, (5) Arnoldus Moddart bontwerker verkocht aan Jacobus van den 

Wijel een b-erfcijns van 40 schelling voornoemd geld, (6) Engbertus 

Aelbrechts soen van Maren verkocht aan Jacobus van den Wijel een b-erfcijns 

van 40 schelling voornoemd geld, (7) Johannes Luweken zvw Albertus Loze, 

zijn broer Hermannus en hun zusters Hilla en Gherberga gaven uit aan 

Henricus van Houthem ¼ deel van een kamp, Willem Lobbekens Camp, in Eirde 

bij Dinther, 2 bunder uitgezonderd; de uitgifte geschiedde voor (7a) 5 

groten Tournoois en 4 penningen aan de grondheer, (7b) 12 penningen aan de 

kapelaan van de kerk van Dinther, (7c) een b-erfcijns van 4 pond, 1 groot 

Tournoois geld van Frankrijk voor 16 penningen gerekend, te betalen aan 

voornoemde Johannes, Hermannus, Hilla en Gherberga, (8) Petrus zvw Johannes 

zv Lucas van Erpe ev Hilla dvw Johannes Aijkini verkocht aan Jacobus van 

den Wijel een b-erfcijns van 4 pond, 1 groot Tournoois geld van Frankrijk, 

(9) Henricus gnd Heijnmanneken verkocht aan Jacobus van den Wijel een 

b-erfpacht van 15 lopen rogge, Bossche maat, (10) Thomas zv Henricus Bax 

van Weijstilborch verkocht aan Jacobus zv Henricus van den Wijele een 

b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oisterwijk, (11) Godefridus Rijke zvw 

Godefridus Rijke verkocht aan Jacobus van den Wijel een b-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, (12) Henricus Vinckelman beloofde aan Gerardus van 

Wijel b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, (13) Gerardus van Wijel gaf 

uit aan Ghibo van den Schueren 10 hond land in het gebied van Herpen ?en 1 

hont land aldaar; de uitgifte geschiedde voor waterlaten en dijken, de 

cijnzen de eruit gaan en voor een b-erfpacht van 10 zester rogge, Bossche 

maat, (14) een brief, waarin Henricus van Broechoven zvw Gerardus van 

Broechoven verkocht aan Jacobus van den Wijel een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, (15) een vidimus waarin voornoemde Henricus beloofde 

aan voornoemde Jacobus, indien nodig te geven, een brief die begint met “de 

broers Gerardus en Henricus, kvw Lambertus gnd Rijxken”. Kennelijk werd van 

deze brieven een vidimus gemaakt. Jacobus van Wiel zvw Gerardus van Wiel 
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verklaarde voornoemde brieven te hebben ontvangen in een kleine kist6, die 

voornoemde Jacobus van den Wijel gesloten voor schout en schepenen bracht 

en die daar geopend werd. 

 

Nos etc Rover et Becker {ruimte vrijgelaten} quod nos litteras scabinorum 

de Busco mentionem de censibus et paccionibus infrascriptis facientes 

vidimus et legi audivimus Johannes Brenthen filius quondam Willelmi de 

Bucstel hereditarie vendidit Jacobo van den Wijel hereditarium censum XX 

solidorum monete item Johannes de Bucstel filius Willelmi quondam de 

Bucstel cellipari hereditarie vendidit Jacobo van den Wijel hereditarium 

censum XXX solidorum dicte monete item Everardus Scerpinc hereditarie 

vendidit Jacobo van den !hereditarium censum XXX solidorum dicte monete 

item Johannes Boen hereditarie vendidit Jacobo van den Wijel hereditarium 

censum XX solidorum dicte monete #et hereditariam paccionem unius lopini 

siliginis# item Arnoldus Moddart pellifex hereditarie vendidit Jacobo van 

den Wijel hereditarium censum XL solidorum dicte monete item Engbertus 

Aelbrechts soen de Maren hereditarie vendidit Jacobo van den Wijel 

hereditarium censum XL solidorum dicte monete item (dg: Petrus filius 

quondam) Johannes Luweken filius quondam Alberti Loze Hermannus frater 

dicti Johannis Hilla et Gherberga sorores dictorum Johannis et Hermanni 

quartam partem cuiusdam campi dicti Willem Lobbekens Camp siti in (dg: 

Os) Eirde prope Dijnther duobus bonariis perexceptis dederunt ad 

hereditarium censum Henrico de Houthem pro (dg: quatuor denariis) quinque 

grossis (dg: et qua) Turonensibus et quatuor denariis domino duci et pro 

XII denariis cappelano ecclesie de Dijnther et pro annua et hereditaria 

pensione quatuor librarum grosso Turonensi denario monete Francie pro XVI 

denariis in hiis computato dictis Johanni Hermanno Hille et Gherberge 

exinde solvenda item Petrus filius quondam Johannis filii Luce de Erpe 

maritus et tutor legitimus Hille sue uxoris filie quondam Johannis 

Aijkini annuam et hereditariam pensionem quatuor librarum grosso! 

Turonensi denario monete Francie hereditarie vendidit Jacobo van den 

Wijel item Henricus dictus Heijnmanneken hereditariam paccionem XV 

lopinorum siliginis mensure de Busco hereditarie vendidit Jacobo van den 

Wijel item Thomas filius Henrici (dg: Bacs) #Bax# de Weijstilborch 

hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Oesterwijc 

hereditarie vendidit Jacobo filio Henrici van den Wijele item Godefridus 

Rijke filius quondam Godefridi Rijke hereditarie vendidit Jacobo van den 

Wijel hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

item Henricus Vinckelman promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum Gerardo de Wijel hereditariam !dimidii modii siliginis mensure 

de Busco item Gerardus de Wijel decem hont terre sita in territorio de 

Herpen !ad unum hont terre situm ibidem dedit ad (dg: hereditarium) ad 

annuum et hereditarium pactum Ghiboni van den Schueren pro aqueductibus 

et aggeribus ad premissa spectantibus atque pro censibus annuatim exinde 

solvendis atque pro hereditaria paccione decem sextariorum siliginis 

mensure de Busco item quandam litteram in qua Henricus de Broechoven 

filius quondam Gerardi de Broechoven #hereditarie vendidit Jacobo van den 

Wijel# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco item 

quoddam vidimus in quo idem Henricus promiserat tradere dicto Jacobo unam 

litteram incipientem Gerardus et Henricus fratres liberi quondam Lamberti 

dicti Rijxken item (dg: Johannes dictus Scoerman) quibus litteris sic a 

nobis visis etc constitutus Jacobus de Wiel filius quondam Gerardi de 

Wiel palam recognovit se dictas litteras recepisse et levasse de et ex 

quodam parvo scrineo quod dictus Jacobus van den Wijel in judicio coram 

sculteto in Busco et coram Henrico Dicbier filio Godefridi Waltero 

Coptiten Arnoldo Heijme Bartholomeo Spijerinc et Henrico Becker portavit 

clausum et quod scrineum ibidem in presentia sculteti et scabinorum de 

Busco predictorum aperiebatur datum in profesto Remigii. 

{Hierna in de linker marge een verticale haal, waarnaast ruimte 

                         
6 Zie ← BP 1183 f 371v 02 di 30-09-1404, vidimus van brieven die Jacobus van Wiel zvw Gerardus 
van Wijel zvw Jacobus van Wiel in een kleine kist voor schout en schepenen bracht. 
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onbeschreven is gebleven}. 

 

BP 1183 f 384r 02 di 30-09-1404. 

Bartholomeus van Bavele deed tbv Nijcholaus, Arnoldus en Sophija, kv 

Henricus Machiels soen, door voornoemde Henricus verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Katherina dv Nijcholaus Weijmers, afstand van zijn deel in ongeveer 1 

bunder beemd, in Westilburg, ter plaatse gnd in die Heze, tussen erfgoed 

gnd het Broec van Westric en erfgoed van voornoemde Bartholomeus enerzijds 

en wijlen Wolterus die Becker en kvw Bartholomeus gnd Jongerincs Kijnderen 

anderzijds. Voornoemde Henricus houdt zijn vruchtgebruik in één helft van 

het voornoemde, die zijn overlijden aan zijn voornoemde kinderen komt. 

 

Solvit. 

(dg: Matheus van Bavel) Bartholomeus de (dg: Bavele) #Bavele# super tota 

parte et jure sibi competente in bonario prati vel circiter sito in 

parrochia de Westilborch in loco dicto in die Heze inter hereditatem 
!hereditatem dictam tBroec van Westric #et dicti Bartholomei# ex uno et 

inter hereditatem Wolteri quondam die Becker et liberorum quondam (dg: 

Math) Bartholomei dicti! Jongerincs Kijnderen ex alio ut dicebat ad opus 

Nijcholai et Arnoldi et Sophije liberorum Henrici Machiels soen ab eodem 

Henrico et quondam Katherina sua uxore filia (dg: quondam) Nijcholai 

Weijmers (dg: soen) pariter genitorum hereditarie renunciavit promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

conditione quod dictus Henricus in #medietate# premissorum suum habebit 

usufructum post vero decessum dicti Henrici ad dictos suos liberos 

succedendam. Testes Coptiten et Becker datum in profesto Remigii. 

 

1183 f.384v. 

 in profesto Remigii: dinsdag 30-09-1404. 

 in festo Remigii: woensdag 01-10-1404. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1404. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1404. 

 

BP 1183 f 384v 01 di 30-09-1404. 

Rutgherus Cort maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 10 

pond, waarvan 5 pond betaald worden met Sint-Remigius en 5 pond met Sint-

Martinus, aan Elizabeth ev Henricus Corte verkocht door Waltherus gnd 

Bexken Dicbier, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Rutgherus Cort hereditarium censum decem librarum annui #et hereditarii# 

census de quibus quinque libre solvende sunt hereditarie Remigii et 

quinque Martini hyemalis venditas! Elizabeth uxori Henrici Corte a 

Walthero dicto Bexken Dicbier prout in litteris et quem ad se spectare 

dicebat monuit de 3 annis. Testes Coptiten et Becker datum in profesto 

Remigii. 

 

BP 1183 f 384v 02 di 30-09-1404. 

Johannes zvw Arnoldus van Bladel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius-Belijder te 

leveren, aan hem overgedragen door Rodolphus Wise. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi de Bladel hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii 

confessoris supportata! sibi a Rodolpho Wise prout in litteris monuit de 

3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 384v 03 di 30-09-1404. 

Mr Johannes van Best clericus droeg over aan Willelmus Broeder de 

watermolen in Rosmalen, ter plaatse gnd Enghelant met toebehoren, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Johannes van Best. 
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Magister Johannes de Best clericus molendinum aquatile situm in parrochia 

de Roesmalen ad locum dictum Enghelant atque attinentias eiusdem 

molendini aquatilis singulas et universas venditas sibi a (dg: Willelmo 

Broeder) Johanne de Best #per judicem etc# prout in litteris hereditarie 

supportavit Willelmo Broeder cum litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare. Testes Rover et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 384v 04 di 30-09-1404. 

Voornoemde mr Johannes van Best droeg over aan Willelmus Broeder alle 

goederen van Rutgherus Cort en zijn zoon Henricus, aan hem gerechtelijk 

verkocht door voornoemde Willelmus. 

 

Dictus magister Johannes de Best omnia bona Rutgheri Cort et Henrici eius 

filii habita et habenda vendita sibi a Willelmo Broeder per judicem etc 

hereditarie supportavit dicto Willelmo cum litteris et jure promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 384v 05 di 30-09-1404. 

Johannes van Bladel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2½ 

mud rogge, Bossche maat, aan hem verkocht door Willelmus nzv Johannes van 

Audenhoven. 

 

Johannes de Bladel hereditariam paccionem duorum et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Busco venditam sibi a Willelmo filio naturali 

Johannis de Audenhoven prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

Dicbier et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 384v 06 di 30-09-1404. 

Gerardus en Agnes, kvw Henricus van Amerzoijen, maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Henricus van Beke 

zv Arnoldus van Beke. 

 

Gerardus et Agnes liberi quondam Henrici de Amerzoijen omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas per Henricum de Beke 

filium Arnoldi de Beke calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 384v 07 di 30-09-1404. 

Jacobus van Neijnsel en Leonius van Erpe zvw Godefridus beloofden aan 

Andreas van Drodis, tbv etc, 38 oude Franse schilden met Vastenavond 

aanstaande (di 03-03-1405) te betalen, op straffe van 2. 

 

Jacobus de Neijnsel et Leonius de Erpe filius quondam Godefridi 

promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis ad opus etc XXXVIII 

aude scilde Francie ad carnisprivium proxime futurum persolvendos #sub 

pena II#. Testes (dg: Dicbie) Walterus et Becker datum supra. 

 

BP 1183 f 384v 08 wo 01-10-1404. 

C. 

Contractus scabinorum #Theoderici Berwout# Goeswini Steenwech (dg: 

Theoderici Berwout) Jacobi Tijt Ghisberti de Spina Johannis filii Wolphardi 

Jacobi de Neijnsel et Gerardi Bathen soen anno CCCCmo quarto. 

 

BP 1183 f 384v 09 wo 01-10-1404. 

Bernardus Witmeri Weenmaers soen beloofde aan Andreas van Drodis, tbv etc, 

31 nieuwe gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Severinus 

aanstaande (do 23-10-1404) te betalen, op straffe van 2. 

 

Bernardus Witmeri Weenmaers soen promisit super omnia Andree de Drodis 

etc XXXI novos gulden scilicet XXXVI placken pro quolibet gulden 

computato ad Severini proxime futurum persolvendos sub pena II. Testes 
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Theodericus et Jacobus datum in festo Remigii. 

 

BP 1183 f 384v 10 do 02-10-1404. 

Margareta ndvw Fredericus van den Veerdonc deed tbv haar broer Petrus nzvw 

voornoemde Fredericus afstand van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, die Johannes zvw Henricus Hadewigen soen van den Vorstenbossche 

beloofd had aan voornoemde Fredericus, met Lichtmis in Heeswijk te leveren, 

gaande uit een kamp, in Heeswijk, tussen de gemeint enerzijds en Danijel 

van Scijmelrot anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Vosberch en met het andere eind aan een gemene weg. De brief overhandigen 

aan Mijchael Beltkens. 

 

Tradetur Mijchaeli Beltkens. Solvit. 

Margareta filia naturalis #quondam# Frederici van den Veerdonc #cum 

tutore# super hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 

Busco quam Johannes filius quondam Henrici Hadewigen soen van den 

Vorstenbossche promiserat se daturum et soluturum dicto Frederico 

hereditarie purificationis et in Hezewijc tradendam et deliberandam ex 

quodam campo sito in parrochia de Hezewijc inter communitatem ex uno et 

inter hereditatem Danijelis de Scijmelrot ex alio tendente cum uno fine 

ad locum dictum Vosberch et cum reliquo fine ad communem plateam prout in 

litteris et super jure ad opus Petri sui fratris filii naturalis dicti 

quondam Frederici hereditarie renunciavit promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Theodericus et Gerardus datum in crastino Remigii. 

 

BP 1183 f 384v 11 za 18-10-1404. 

Voornoemde Petrus droeg voornoemde erfpacht, die nu aan hem behoort, over 

aan Mijchael zv Theobaldus gnd Beltken van den Kerchove. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Petrus dictam paccionem quam nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Mijchaeli filio Theobaldi dicti Beltken van den 

Kerchove cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et quondam Johannis sui fratris 

filii naturalis dicti quondam Frederici et quorumcumque heredum eiusdem 

Johannis deponere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 384v 12 do 02-10-1404. 

Johannes Molle en Jacobus zvw Henricus Bollen soen beloofden aan Johannes 

van Coelen zvw Nijcholaus van Coelen 150 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404) te betalen. 

 

Johannes Molle et Jacobus filius quondam Henrici Bollen soen promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Coelen filio quondam Nijcholai de Coelen 

centum et L nuwe gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.385r. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1404. 

 sabbato post Remigii: zaterdag 04-10-1404. 

 

BP 1183 f 385r 01 do 02-10-1404. 

Walterus Spijerinc nzvw Johannes Emonts soen droeg over aan zijn moeder 

Aleijdis dvw Willelmus Biggen, tbv Arnoldus Stamelart, zv voornoemde 

Aleijdis, bij haar verwekt door wijlen Eligius gnd Loij van den Spanct, de 

helft van alle goederen, die aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde moeder Aleijdis, en de helft van alle tegoeden en goederen die 
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voornoemde Aleijdis beloofd had aan voornoemde Walterus. 

 

Walterus Spijerinc filius #naturalis# quondam Johannis Emonts soen 

medietatem omnium bonorum sibi de morte Aleijdis sue matris filie quondam 

Willelmi Biggen advolvendorum aut quovismodo competendorum atque 

medietatem omnium debitorum ac bonorum que dicta Aleijdis promiserat 

dicto Waltero ut dicebat hereditarie supportavit dicte Aleijdi ad opus 

Arnoldi Stamelart (dg: filii v) filio! dicte Aleijdis ab ipsa et quondam 

Eligio dicto Loij van den Spanct pariter geniti promittens super omnia 

ratam servare. Testes Goeswinus et Jacobus datum in crastino Remigii. 

Scabini noluerunt. 

 

BP 1183 f 385r 02 do 02-10-1404. 

Marselius gnd Zeel Vilt, Arnoldus zvw Arnoldus Zanders soen, Johannes 

Nellen van Os en Matheus zvw Johannes van Geffen beloofden aan Bruijstinus 

zv Bruijstinus Hoppenbrouwer 35 mud rogge, Bossche maat, met Vastenavond 

aanstaande (di 03-03-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Marselius dictus Zeel Vilt Arnoldus filius quondam Arnoldi Zanders soen 

Johannes Nellen de Os et Matheus filius quondam Johannis de Geffen 

promiserunt indivisi super omnia Bruijstino filio Bruijstini 

Hoppenbrouwer XXXV modios siliginis mensure de Busco ad carnisprivium 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385r 03 do 02-10-1404. 

Nijcholaus Scilder wonend in Gestel zvw Gerardus Scilder gaf uit aan 

Arnoldus Cleijnael een huis en aangelegen stuk beemd, in Moergestel, naast 

de brug aldaar, tussen het water gnd die Aa enerzijds en wijlen Johannes 

van Brecht anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene dijk en met 

het andere eind aan erfgoed van de investiet van Gestel, met de sloot die 

bij voornoemd stuk land hoort en met recht van weg met beesten en karren 

over een ander erfgoed van voornoemde Nijcholaus dat daar ligt tot aan het 

stuk land; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 12 kleine zwarte 

tournosen en een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis op 

het stuk beemd te betalen en te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 

02-02-1405). Voornoemde Arnoldus beloofde het huis te verbeteren met 3 

gebinten. Voornoemde Nijcholaus houdt recht van weg met karren en beesten 

over voornoemd stuk beemd tot aan een ander erfgoed van voornoemde 

Nijcholaus dat daar ligt. 

 

Nijcholaus Scilder commorans in Ghestel filius quondam Gerardi Scilder 

(dg: peciam) domum et peciam prati sibi adiacentem sitas in parrochia de 

Ghestel prope Oesterwijc (dg: j) juxta pontem ibidem inter aquam dictam 

die Aa ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Brecht ex alio 

(dg: ut dic) tendentes cum uno fine ad communem aggerem et cum reliquo 

fine ad hereditatem investiti de Ghestel simul cum fossato ad predictam 

(dg: domo) peciam !terre spectante #simul cum jure viandi per reliquam 

hereditatem dicti Nijcholai ibidem sitam usque ad peciam !terre predictam 

cum bestiis et curribus# ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Arnoldo 

Cleijnael ab eodem hereditarie possidendas pro hereditario censu XII 

parvorum Turonensium denariorum nigrorum et pro hereditaria paccione 

unius modii siliginis mensure de Busco dandis sibi ab alio purificationis 

et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et supra 

peciam prati predictam tradendis ex premissis #promittens warandiam et 

obligationem deponere# et alter repromisit et #promisit super omnia# quod 

ipse dictam domum meliorabit et maiorabit cum tribus ligaturis 

edificiorum (dg: testes datum) salva dicto Nijcholao quadam via perpetua 

(dg: per) ad eundem et bestias abigendum #et curribus pergendum# per 

peciam prati predictam usque ad aliam hereditatem dicti Nijcholai ibidem 

sitam. Testes (dg: dat) Goeswinus et Gerardus datum supra. 
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BP 1183 f 385r 04 do 02-10-1404. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan Gerardus Scilder zv Willelmus Scilder 12 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde in de komende maand mei te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia Gerardo Scilder filio (dg: q) 

Willelmi Scilder XII nu Gelre gulden vel valorem (dg: ad n) infra mensem 

maii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385r 05 do 02-10-1404. 

Amelius zvw Ghibo Jans soen beloofde aan Bessella van Meghen een n-erfpacht 

van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit 4½ morgen land, die waren van voornoemde Bessella, in Rosmalen, naast 

de plaats gnd Kattenbos enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind 

strekkend aan Nijcholaus Goetkijnt, welke 4½  morgen land voornoemde 

Amelius verworven had van voornoemde Bessella en haar kinderen. Na 

overlijden van Bessella gaat de pacht naar haar kinderen. 

 

Amelius filius quondam Ghibonis Jans soen promisit se daturum et 

soluturum Besselle de Meghen hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex quatuor et dimidio jugeribus terre que fuerant dicte 

Besselle sitis in parrochia de Roesmalen juxta locum dictum Cattenbosch 

ex uno et inter communitatem ex alio tendentibus cum uno fine ad 

hereditatem Nijcholai Goetkijnt que quatuor et dimidium jugera terre 

dictus Amelius erga predictam Bessellam et eius liberos acquisierat ut 

dicebat tali annexa conditione quod dicta !post decessum dicte Besselle 

ad eius liberos hereditarie devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385r 06 do 02-10-1404. 

Ghibo zvw Ghibo Jans soen beloofde aan voornoemde Bessella van Meghen een 

n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 10 hont land die waren van voornoemde Bessella, in 

Rosmalen, tussen Ambrosius van den Kaijenberch enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, welke 10 hont land voornoemde Ghibo verworven had van 

voornoemde Bessella en haar kinderen. Na overlijden van Bessella gaat de 

pacht naar haar kinderen. 

 

Ghibo filius (dg: dicti) quondam Ghibonis Jans soen promisit se daturum 

et soluturum dicte Besselle hereditariam (dg: purificationis et in Busco) 

paccionem duorum sextariorum siliginis mensure de Busco #purificationis# 

et in Busco tradendam ex decem hont terre que fuerant dicte Besselle 

sitis in parrochia de Roesmalen inter hereditatem Ambrosii van den 

Kaijenberch ex uno et inter communem plateam ex alio que X hont terre 

dictus Ghibo erga predictam Bessellam et eius liberos acquisierat ut 

dicebat addita conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385r 07 do 02-10-1404. 

Gerardus Bolant droeg over aan zijn zoon Willelmus zijn vruchtgebruik in de 

helft, die aan voornoemde Willelmus gekomen was na overlijden van zijn 

moeder Maria ev voornoemde Gerardus resp. aan hem zal komen na overlijden 

van voornoemde Gerardus, in 1½ dagmaat beemd, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd die Made, tussen Nijcholaus die Bever en Arnoldus Lijnen soen 

enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch anderzijds, strekkend 

vanaf een gemene steeg tot aan de gemene waterlaat. 

 

Gerardus Bolant usufructum sibi competentem in medietate que Willelmo 

filio dicti Gerardi de morte quondam Marie sue matris uxoris olim dicti 

Gerardi successione fuerat advoluta et post mortem dicti Gerardi 

successione est advolvenda in una et dimidia (dg: bo) diurnatis prati 

sitis in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum die Made 

inter hereditatem Nijcholai die Bever et Arnoldi Lijnen soen ex uno et 
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inter hereditatem hospitalis in Busco #ex alio# tendentibus a quadam 

stega communi usque ad aqueductum communem ut dicebat legitime 

supportavit dicto Willelmo (dg: promittens) suo filio promittens super 

omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385r 08 za 04-10-1404. 

Voornoemde Willelmus zv Gerardus Bolant verkocht aan Henricus Keelbreker 

smid een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit voornoemde helft in 1½ dagmaat beemd, in Vught 

Sint-Lambertus, ter plaatse gnd die Made, tussen Nijcholaus die Bever en 

Arnoldus Lijnen soen enerzijds en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene steeg tot aan de gemene waterlaat, 

reeds belast met de hertogencijns. 

 

Dictus Willelmus hereditarie vendidit Henrico Keelbreker fabro 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex dicta medietate 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Ghisbertus et Gerardus datum sabbato post Remigii. 

 

1183 f.385v. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1404. 

 in profesto Francisci: vrijdag 03-10-1404. 

 

BP 1183 f 385v 01 do 02-10-1404. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel droeg over aan Henricus zvw Andreas 

Mutsart (1) een stuk land met gebouwen, gnd die Brake, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Bruekelen, tussen Johannes van den Molengrave enerzijds en 

Willelmus Bresser anderzijds, (2) de helft van een stuk land, gnd Mansweirs 

Brake, aldaar, tussen voornoemd stuk land gnd die Brake enerzijds en 

erfgoed gnd die Vorsthenpoel anderzijds, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed gnd die Vorsthenpoel, (3) een stukje land, alldaar, tussen hr 

Willelmus van Aa ridder enerzijds en de sloot gnd Molengrave anderzijds, 

met een beemdje dat aan het eind van dit stukje land ligt en dat erbij 

hoort, welke erfgoederen tezamen met andere goederen voornoemde Rodolphus 

verworven had van Willelmus Priem alias gnd van Hondenschoet nzvw Willelmus 

Hondenscoet. 

 

Rodolphus van den Zande de Bucstel peciam terre dictam die Brake sitam in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum Bruekelen inter hereditatem Johannis 

van den Molengrave ex uno et inter hereditatem Willelmi Bresser ex alio 

cum edificiis in dicta pecia terre consistentibus item medietatem (dg: ad 

dictum Willelmum s) pecie terre dicte Mansweirs Brake site ibidem inter 

dictam peciam terre die Brake vocatam ex uno et inter hereditatem dictam 

die Vorsthenpoel ex alio scilicet illam medietatem que sita est juxta 

dictam hereditatem die Vorsthenpoel vocatam atque particulam terre sitam 

ibidem inter hereditatem domini Willelmi de Aa militis ex uno et inter 

fossatum dictum Molengrave ex alio cum pratulo ad finem dicte particule 

terre sito et ad eandem spectante quas hereditates predictas dictus 

Rodolphus erga Willelmum Priem alias dictum de Hondenschoet filium 

naturalem quondam Willelmi Hondenscoet simul cum quibusdam aliis bonis 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico filio 

quondam Andree Mutsart cum litteris et aliis et jure occacione promittens 

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

Goeswinus et Gerardus datum in crastino Remigii. 

 

BP 1183 f 385v 02 do 02-10-1404. 

Een vidimus maken van de brief die begint met “Willelmus Priem etc” en 

voornoemde Henricus beloofde, zo nodig, de brief ter hand te stellen aan 
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voornoemde Rodolphus. 

 

Solvit. 

Et fiet vidimus de littera incipiente Willelmus Priem etc et dictus 

Henricus promisit super omnnia tradere dicto Rodolpho ut in forma. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 385v 03 do 02-10-1404. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Rodolphus 8 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pasen (zo 

19-04-1405), en 9 nieuwe gulden van gelijke waarde met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnnia dicto Rodolpho VIII nu gulden 

scilicet IX boddrager vel XIII Vlems pro quolibet gulden computato ad 

pasche et IX nu gulden similis valoris ad penthecostes proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385v 04 do 02-10-1404. 

(dg: Johannes van Os zvw Johannes van Os). 

 

(dg: Johannes de Os filius quondam Johannis de Os). 

 

BP 1183 f 385v 05 do 02-10-1404. 

Johannes van Os zvw Johannes van Os droeg over aan Arnoldus van Beke zvw 

Johannes Jacobs soen van den Lijnden (1) de helft, van Arnoldus zv 

Rodolphus van Heze, van een hoeve lands, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

welke helft voornoemde Johannes gerechtelijk gekocht had van voornoemde 

Arnoldus van Beke, (2) ½ morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, 

tussen Rodolphus Bubbe enerzijds en Denkinus zvw Rodolphus Danen soen 

anderzijds, (3) ½ morgen broekland, in Rosmalen, achter de plaats gnd Heze, 

ter plaatse gnd de Broec, tussen Rodolphus Bubben enerzijds en Arnoldus 

Rolofs soen anderzijds, welke ½ morgen voornoemde Arnoldus van Beke 

verworven had van broeder Johannes zv Johannes van Swalmen. De brief 

overhandigen aan Stephanus Weirt. 

 

Solvit II grossos. 

Johannes de Os filius quondam Johannis de Os medietatem Arnoldi filii 

(dg: qu) Rodolphi de Heze cuiusdam mansi terre siti in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Heze et attinentias eiusdem medietatis dicti 

mansi singulas et universas quam medietatem dicti mansi cum suis 

attinentiis dictus Johannes erga Arnoldum de Beke filium quondam Johannis 

Jacobs soen van den Lijnden per judicem mediante sententia etc emendo 

acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie supportavit Stephano filio 

naturali Stephani Wert cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere testes datum supra) atque 

dimidium juger terre situm !dicta parrochia ad dictum locum Heze vocatum 

inter hereditatem Rodolphi Bubbe ex uno et inter hereditatem (dg: 

Rodolphi filii) Denkini filii quondam Rodolphi Danen soen ex alio atque 

dimidium juger terre (dg: mericalis) paludialis situm in dicta parrochia 

retro dictum locum (dg: dictum) Heze vocatum in loco dicto dBroec inter 

hereditatem Rodolphi Bubben ex uno et inter hereditatem Arnoldi Rolofs 

soen ex alio que! dimidium juger et (dg: dimidium juger terre dictus 

Arnoldus de Beke erga fratrem Johannem #filium Johannis# de Swalmen 

acquisierat prout in litteris) hereditarie supportavit Arnoldo de Beke 

predicto cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum 

supra. Tradetur Stephano Weirt. Solvit II grossos. 

 

BP 1183 f 385v 06 vr 03-10-1404. 

Arnoldus die Lange droeg over aan Nijcholaus Nouden (1) 41 Hollandse 



Bosch’ Protocol jaar 1404 08. 43 

gulden, aan hem beloofd door Johannes van den Veken van Westilborch en 

diens broer Nijcholaus van den Veken, (2) 41 Hollandse gulden geld van 

graaf Willelmus, aan hem beloofd door Johannes van den Veken, zijn dochter 

Enghelberna, Elizabeth dvw Gerardus Kuijcman en Nijcholaus bv voornoemde 

Johannes. Voornoemde Nijcholaus beloofde van het voornoemde niet meer te 

vragen dan de waarde van 42 nieuwe Gelderse gulden. 

 

Arnoldus die Lange XLI Hollans gulden promissos sibi a Johanne van den 

Veken de Westilborch et Nijcholao van den Veken eius fratre ut dicebat 

atque XLI Hollant gulden monete comitis Willelmi promissos sibi a Johanne 

van den Veken Enghelberna eius filia Elizabeth filia quondam Gerardi 

Kuijcman et Nijcholao fratre dicti Johannis prout in litteris legitime 

supportavit Nijcholao (dg: Louw) #Nouden# cum litteris et jure tali 

annexa conditione quod ipse de premissis no! plus petet (dg: et) quam 

valorem XLII nu Gelre gulden ut ipse recognovit et promisit. Testes 

Theodericus et Gerardus datum in profesto Francisci. 

 

BP 1183 f 385v 07 vr 03-10-1404. 

(dg: voornoemde Nijcholaus beloofde aan voornoemde Arnoldus 42 Gelderse 

nieuwe gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te 

betalen). 

 

ǂ. {Verbonden met BP 1183 f 385v 10}. 

(dg: dictus Nijcholaus promisit super omnia dicto Arnoldo XLII Gelre nu 

gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos). 

 

BP 1183 f 385v 08 vr 03-10-1404. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Broechoven en Thomas Valant 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 17 oude Franse schilden met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Broechoven et 

Thomas Valant promiserunt indivisi super omnia Andree de Drodis etc XVII 

aude scilde Francie ad (dg: pasche pro) purificationis proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes Theodericus et Ghisbertus datum in 

profesto Francisci. 

 

BP 1183 f 385v 09 vr 03-10-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385v 10 vr 03-10-1404. 

Voornoemde Nijcholaus Louwer beloofde aan Arnoldus die Lange, tbv 

Godefridus van Driel, 42 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis 

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

 

ǂ. {Verbonden met BP 1183 f 385v 07}. 

Dictus (dg: Ar) Nijcholaus Louwer promisit super omnia Arnoldo die Lange 

#ad opus Godefridi de Driel# XLII nu Gelre gulden vel valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 385v 11 vr 03-10-1404. 

Lambertus van Herlaer zvw Johannes van Herlaer timmerman, Willelmus zvw 

Theodericus van Herlaer timmerman en Johannes van Helvoirt zvw Henricus 

beloofden aan Andreas van Drodis, tbv etc, 9 oude Franse schilden met 

Lichtmis aanstaande te betalen, op straffe van ½. 

 

Lambertus de Herlaer filius quondam Johannis de Herlaer carpentarii 

Willelmus filius quondam Theoderici de Herlaer carpentarii et Johannes de 



Bosch’ Protocol jaar 1404 08. 44 

Helvoirt filius quondam Henrici promiserunt indivisi super omnia Andree 

de Drodis etc IX aude scilde Francie (dg: vel) ad purificationis proxime 

futurum persolvendos sub pena dimidii. Testes datum supra. 

 

1183 f.386r. 

 in crastino Remigii: donderdag 02-10-1404. 

 sexta post Remigii: vrijdag 03-10-1404. 

 in profesto Francisci: vrijdag 03-10-1404. 

 

BP 1183 f 386r 01 do 02-10-1404. 

Engbertus van Arle mesmaker gaf uit aan Walterus sAbts een stuk land, in 

Tilburg, ter plaatse gnd den Hovel, tussen een gemene weg enerzijds en 

voornoemde Walterus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfpacht 

van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. 

 

Engbertus de Arle cultellifex peciam terre sitam !parrochia de Tilborch 

ad locum dictum den Hovel inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Walteri sAbts ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Waltero predicto ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione trium sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes (dg: Jac) Neijnsel et Gerardus datum in crastino 

Remigii. 

 

BP 1183 f 386r 02 do 02-10-1404. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Heijmericus Buc 

(1) 4 morgen 2 hont land, in Lith, ter plaatse gnd Godekens Hoeve, (2) 1 

morgen land, in Lith, ter plaatse gnd Nederste Hoeve, (2) 1½ hont land, in 

Lith, ter plaatse gnd Ulend, voor een periode van 4 jaar, ingegaan 

afgelopen Pasen (zo 30-03-1404), per jaar voor de cijnzen aan het kapittel 

in Luik en voor 10 nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmmis te 

betalen, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405). Alle 

dijken, waterlaten en sluizen moeten worden onderhouden voor het oude werk. 

Slechts één brief. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis quatuor 

jugera et duo hont terre sita in parrochia de Lijt ad locum dictum 

Godekens Hoeve item unum juger terre situm in dicta parrochia ad locum 

dictum Nederste Hoeve item unum et dimidium (dg: jug) hont terre sitam! 

in dicta parrochia ad locum dictum Ulend in ea quantitate qua ibidem site 

sunt locavit (dg: recto) Heijmerico Buc (dg: ad) ab eodem ad spacium (dg: 

trium) quatuor annorum festum pasche proxime preteritum sine medio 

sequentium quolibet dictorum quatuor annorum pro censibus capitulo sancti 

Lamberti Leodiensis exinde solvendis dandis etc et pro X novis Gelre 

gulden vel valorem dandis sibi ab alio quolibet dictorum quatuor annorum 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere et alter 

super omnia repromisit et quod ipse omnes aggeres aqueductus et slusas ad 

premissa spectantes in bona dispositione tenebit ab omni opere antiquo 

dicto spacio pendente quod dicto Theoderico dampna exinde non eveniant. 

Testes datum supra. Erit tantum una littera. 

 

BP 1183 f 386r 03 do 02-10-1404. 

Johannes van Slipen verklaarde dat Arnoldus van den Broec zvw Arnoldus van 

den Broec alle geldsommen heeft voldaaan, die voornoemde Arnoldus 

verschuldigd was aan Batha van Slipen mv voornoemde Johanns en Metta dv 

voornoemde Batha. 

 

Johannes de Slipen (dg: o) palam recognovit sibi per Arnoldum van den 

Broec filium quondam Arnoldi van den Broec fore satisfactum ab omnibus 
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debitis pecunialibus quas! dictus Arnoldus solvere tenebatur Bathe de 

Slipen (dg: sue) matri #dicti Johannis# !Mette filie eiusdem Bathe (dg: 

promittens) a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem 

promittens dictus Johannes dictum Arnoldum de premissis indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 386r 04 vr 03-10-1404. 

Nijcholaus van den Veken droeg over aan Nijcholaus Nouden de helft van 5 

bedden en andere gebruiksvoorwerpen, die voornoemde Nijcholaus verworven 

had van Engelberna dvw Johannes van den Veken. 

 

Solvit. 

Nijcholaus van den Veken medietatem quinque lectorum et ceterorum 

utensilium que (dg: sibi provenerunt) dictus Nijcholaus erga Engelbernam 

filiam quondam Johannis van den Veken acquisierat ut dicebat hereditarie 

supportavit Nijcholao Nouden promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum sexta post 

Remigii. 

 

BP 1183 f 386r 05 vr 03-10-1404. 

Ludekinus metten Ymen gaf uit aan Gerardus van Aa (1) de helft in (1a) een 

beemd, gnd die Laet, (1b) een beemd, gnd die Rijt, (1c) een aangelegen stuk 

land, in de parochie van Gestel bij Herlaer, buiten Gestel, richting de 

plaats gnd Zeghenworp, tussen wijlen Henricus van Zeghenworp, nu voornoemde 

Gerardus van Aa, en wijlen Cristina wv Henricus van der Heijden enerzijds 

en het water gnd die Dommel anderzijds, met een eind strekkend aan een 

kleine sluis, die bij voornoemde en andere erfgoederen van voornoemde 

Gerardus hoort, en met het andere eind aan de plaats gnd Clocberch, (2) de 

helft in een beemd en een aangelegen kleine beemd, gnd die Tuder, in Gestel 

bij Herlaer, ter plaatse gnd Gestelse Bosch, tussen Henricus zvw Johannes 

Gielijs soen enerzijds en Goeswinus Rutten soen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (a) het onderhoud, dat bij voornoemde helft hoort, van een 

hek dat tegenover de eerstgenoemde beemd staat, (b) de helft van 4 roeden 

dijk, waarvan 2 roeden tussen voornoemd hek en een brug die daar ligt 

tegenover eerstgenoemde beemd, en de andere twee roeden tussen Herlaer en 

de brug gnd die Hoijbrug, (c) wegen die over het voornoemde lopen, die 

voornoemde Gerardus daarin heeft, (d) de helft van 6 oude groten en 6 

hoenderen, uit voornoemde helften, en thans voor (e) een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1406). 

 

X. 

Ludekinus metten Ymen (dg: filius quondam Cristiani) medietatem (dg: que) 

ad se spectantem in quodam prato dicto die Laet et in uno prato dicto die 

Rijt et pecia terre eis adiacente sitis in parrochia de Ghestel prope 

Herlaer extra Gestel predictam versus locum dictum Zeghenworp inter 

hereditatem quondam Henrici de Zeghenworp nunc ad Gerardum de Aa 

spectantem et hereditatem quondam Cristine relicte quondam Henrici van 

der Heijden ex [un]o et inter aquam dictam die Dommelle ex alio 

tendentibus cum uno fine ad #!quam parvam slusam ad premissa et alias 

hereditates dicti Gerardi spectantem#  (dg: slusam) ibidem et cum reliquo 

fine ad locum dictum Clocberch atque medietatem ad se spectantem in uno 

prato et in uno parvo prato dicto die Tuder sibi adiacente sitis in dicta 

parrochia #in loco dicto Gestelsche Bosch# inter hereditatem Henrici 

filii quondam Johannis Gielijs soen ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Rutten soen ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Gerardo 

de Aa ab eodem hereditarie possidendas pro onere conservationis ad dictam 

medietatem spectante cuiusdam repaguli consistentis in opposito prati 

primodicti atque (dg: duabus v) pro medietate quatuor virgatarum aggeris 

quarum due inter dictum repagulum et inter quendam pontem ibidem situm in 

opposito prati primodicti et relique due inter Herlaer et pontem dictum 
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die Hoijbrug site sunt atque pro viis supra premissa de jure 

transeuntibus (dg: atque) quas dictus Gerardus habet in eisdem atque pro 

medietate sex grossorum antiquorum et sex pullorum #ex# (dg: exinde) 

dictis medietatibus premissorum solvenda danda observando et solvenda etc 

atque pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco 

danda sibi ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex predictis medietatibus 

promittens super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Theodericus et 

Ghisbertus datum in profesto Francisci. 

 

BP 1183 f 386r 06 vr 03-10-1404. 

De broers Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Petthelaer alias 

gnd Priker, gaven de andere helft uit aan voornoemde Gerardus van Aa voor 

de helft van voornoemde lasten en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (di 02-02-1406) {f.386v}. 

 

Johannes Lambertus et Petrus fratres liberi quondam Johannis de 

Petthelaer alias dicti Priker reliquam medietatem premissorum dederunt ad 

hereditarium pactum dicto Gerardo pro medietate onerum predictorum et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis etc danda eis ab alio #per 

totum# ut supra promittentes indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam 

 

1183 f.386v. 

 in profesto Francisci: vrijdag 03-10-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis octobris die tercia: vrijdag 03-10-1404. 

 in festo Francisci: zaterdag 04-10-1404. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 

BP 1183 f 386v 01 vr 03-10-1404. 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Theodericus et 

Ghisbertus datum in profesto Francisci. 

 

BP 1183 f 386v 02 vr 03-10-1404. 

Voornoemde Gerardus van Aa beloofde aan voornoemde Ludekinus, Johannes, 

Lambertus en Petrus 168 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

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

 

Dictus Gerardus de Aa promisit super omnia dicto Ludekino Johanni 

Lamberto et Petro centum et LXVIII Hollant gulden monete comitis Willelmi 

vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 386v 03 vr 03-10-1404. 

Johannes van Keent beloofde aan Willelmus van den Laer mesmaker een 

n-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een huis en erf van voornoemde Johannes, in 

Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen erfgoed van Willelmus Corstiaens 

soen des Plattijnmakers enerzijds en erfgoed van Gerardus van Dijnther smid 

anderzijds, strekkend vanaf de Vughterstraat achterwaarts tot aan erfgoed 

van Margareta wv Arnoldus Spoermeker, Petrus Lokart en Johannes Corf. 

 

Johannes de Keent promisit se daturum et soluturum Willelmo van den Laer 

cultellifici hereditarium censum sex librarum monete hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area dicti Johannis sita in Busco 

in vico Vuchtensi inter !Willelmi Corstiaens soen des Plattijnmakers ex 

uno et inter hereditatem Gerardi de Dijnther fabri ex alio tendente a 

dicto vico retrorsum ad hereditatem (dg: quond) Margarete relicte quondam 

Arnoldi Spoermeker Petri Lokart et Johannis Corf #ut dicebat# promittens 
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super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes 
!Dheodericus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1183 f 386v 04 vr 03-10-1404. 

En hij kan terugkopen tussen nu en Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) met 

60 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, eventuele 

achterstallige termijnen en de cijns van het jaar van wederkoop. Opgesteld 

in de kamer in aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Godefridus van 

Rode en Nijcholaus Nouden. 

 

Et poterit redimere infra hinc et festum Johannis proxime futurum semper 

dicto spacio pendente cum LX Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem et cum arrestadiis si que fuerint et cum censu anni redempcionis. 

Actum in camera anno CCCCmo quarto mensis octobris die tercia presentibus 

dictis scabinis magistro Godefrido de Rode et Nijcholao Nouden. 

 

BP 1183 f 386v 05 za 04-10-1404. 

Ghisbertus van der Steghen verkocht aan Johannes Peters soen den 

Hanscoemaker een n-erfpacht van ½ mud  rogge, Bossche maat, met Kerstmis in 

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

gelegen onder de vrijheid van Oisterwijk, tussen Johannes Vervijns 

enerzijds en Elizabeth Woijten anderzijds, reeds belast met (1) een 

b-erfrente van 1 oude groot en 2 hoenderen aan Rodolphus Roesmont, (2) een 

b-erfcijns van 6 schelling 2 penning paijment aan de kerk van Oisterwijk, 

(3) een b-erfcijns van 3 schelling aan erfg vw Franco Poppen. 

 

Ghisbertus van der Steghen hereditarie vendidit Johanni Peters soen den 

Hanscoemaker hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex 

domo et orto dicti venditoris sitis infra libertatem de Oesterwijc inter 

hereditatem Johannis Vervijns ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

Woijten ex alio ut dicebat promittens super omnia (dg: warandiam) habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis hereditario 

redditu unius grossi antiqui et duorum pullorum Rodolpho Roesmont (dg: 

exinde prius solvendo et sufficientem facere) et hereditario censu sex 

solidorum et II denariorum pagamenti ecclesie de Oesterwijc et 

hereditario censu trium solidorum (dg: paccionis) heredibus quondam 

Franconis Poppen exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Tijt et Gerardus datum in festo Francisci. 

 

BP 1183 f 386v 06 za 04-10-1404. 

De broers Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Pettelaer alias 

gnd Priker, verkochten aan Rodolphus van den Brekelen (dg: tbv hem en zijn 

broer Franco) (1) de helft in een heidekamp, gnd die Heijcamp, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Teijndvelds, naast de sloot van de hertog 

enerzijds en Johannes van de Dijk anderzijds, (2) de helft in een kamp, 

ongeveer 4 bunder broekland groot, in Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, 

tussen Johannes van Mijngen enerzijds en wijlen Laurencius van Vaelbeke, nu 

Ludekinus metten Ymen, anderzijds, (3) de helft van de stegen die bij 

voornoemde kampen horen, belast met (a) de grondcijns, (b) een b-erfcijns 

van 5 pond geld aan Walterus Coptiten, gaande uit voornoemde 4 bunder 

broekland, (c) de cijnzen uit de stegen. Verkopers behouden de belofte die 

heden door de koper aan hen werd gedaan. 

 

Johannes Lambertus et Petrus fratres liberi quondam Johannis de Pettelaer 

alias dicti Priker medietatem ad se spectantem in quodam campo merice 

dicto die Heijcamp sito in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Teijndvelds juxta fossatum domini ducis ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Aggere ex alio #(dg: simul cum stega medietate stege ad 

dictum campum spectante)# atque medietatem ad se spectantem in quodam 

campo quatuor bonaria paludis vel circiter continente sito in dicta 
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parrochia ad locum dictum Eijlde inter hereditatem Johannis de Mijngen ex 

uno et inter hereditatem quondam Laurencii de Vaelbeke nunc ad Ludekinum 

metten Ymen spectantem ex alio #simul cum medietate stegharum ad dictos 

duos campos spectante# ut dicebant (dg: dederunt ad hereditarium) 

hereditarie vendiderunt Rodolpho van den Brekelen (dg: ad opus sui et ad 

opus Franconis sui fratris) promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditario censu 

quinque librarum monete #Waltero Coptiten# ex dictis quatuor bonariis 

paludis solvendis (dg: et sufficientem) #et censibus ex dictis stegis 

solvendis# salva eis promissione ipsis per predictum emptorem hodierna 

die facta juxta continentiam litterarum inde confectarum. Testes 

Ghisbertus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1183 f 386v 07 do 05-03-1405. 

Voornoemde Rodolphus van den Brekelen droeg de helft van voornoemde helft 

over aan zijn broer Franco, belast met een b-erfpacht van 2 zester rogge. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Solvit II boddrager. 

Dictus Rodolphus medietatem dicte medietatis hereditarie supportavit 

Franconi suo fratri promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione hereditaria duorum sextariorum 

siliginis. Testes Theodericus et Ghisbertus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1183 f 386v 08 za 04-10-1404. 

Voornoemde Rodolphus van den Brekelen beloofde aan voornoemde broers 

Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Pettelaer alias gnd Priker, 

een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1406), gaande uit de 

helft van voornoemd heidekamp, gnd die Heijcamp, in Schijndel, ter plaatse 

gnd Teijndvelds, naast de sloot van de hertog enerzijds en Johannes van de 

Dijk anderzijds. 

 

(dg: Ludekinus met) Dictus Rodolphus promisit se daturum et soluturum 

dictis venditoribus hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum #et in Busco tradendam# ex 

medietate dicti campi merice. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 386v 09 za 04-10-1404. 

Ludekinus metten Ymen verkocht aan voornoemde Rodolphus van den Brekelen de 

andere helft van voornoemd heidekamp en kamp broekland met de helft van de 

stegen, belast met de grondcijns, voornoemde b-erfcijns van van 5 pond aan 

Wolterus Coptiten gaande uit geheel voornoemd kamp van 4 bunder, en cijnzen 

die uit de stegen gaan. Verkoper behoudt de belofte die heden door de koper 

aan hem werd gedaan. 

 

Ludekinus metten Ymen reliquam medietatem dicti campi merice et dicti 

campi terre paludialis #cum medietate stegarum predictarum# hereditarie 

vendidit dicto Rodolpho promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis censu domini fundi et #dicto# hereditario censu quinque 

librarum Woltero Coptiten (dg: in) ex dicto #integro# campo quatuor 

bonaria continente et censibus ex dictis stegis solvendis salva ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 386v 10 do 05-03-1405. 

Voornoemde Rodolphus van den Brekelen droeg de helft van voornoemde helft 

over aan zijn broer Franco, belast met een b-erfpacht van 2 zester rogge. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Solvit II boddrager. 
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Dictus Rodolphus medietatem dicte medietatis hereditarie supportavit 

Franconi suo fratri promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione hereditaria duorum sextariorum 

siliginis. Testes Theoodericus et Ghisbertus datum quinta ante invocavit. 

 

BP 1183 f 386v 11 za 04-10-1404. 

Voornoemde Rodolphus van den Brekelen beloofde aan voornoemde Ludekinus 

metten Ymen een n-erfpacht van 2 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1406), 

gaande uit de helft van voornoemd heidekamp, gnd die Heijcamp, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Teijndvelds, naast de sloot van de hertog 

enerzijds en Johannes van de Dijk anderzijds. 

 

Dictus Rodolphus promisit se daturum et soluturum dicto Ludekino 

hereditariam paccionem duorum sextariorum siliginis (dg: ex) ut supra ex 

(dg: dicta) medietate dicti campi merice. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 386v 12 za 04-10-1404. 

Voornoemde Rodolphus van den Brekelen beloofde aan voornoemde broers 

Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Pettelaer alias gnd Priker, 

98 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Lichtmis 

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

 

Dictus Rodolphus promisit super omnia dictis (dg: Ludekino) Johanni 

Lamberto Petro fratribus et Ludekino XCVIII Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

1183 f.387r. 

 in die Francisci: zaterdag 04-10-1404. 

 dominica post Remigii: zondag 05-10-1404. 

 tercia post Remigii: dinsdag 07-10-1404. 

 

BP 1183 f 387r 01 za 04-10-1404. 

Nijcholaus van Baerle gaf uit aan Franco sPapen soen van Dijessen een stuk 

heideland, gnd Heijhoveken, in Enschot, tussen Arnoldus Houtappels 

enerzijds en de gemeint van Tilburg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(1) de hertogencijns, en thans voor (2) een n-erfpacht van 6 lopen rogge, 

maat van Oisterwijk, met Lichtmis in Oisterwijk te leveren. Henricus Witen 

deed afstand tbv voornoemde Franco. 

 

Nijcholaus de Baerle peciam terre mericalis dictam Heijhoveken sitam in 

parrochia de Enscit inter hereditatem Arnoldi Houtappels ex uno et inter 

(dg: hereditatem) communitatem de Tilborch ex alio ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Franconi sPapen soen de Dijessen ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini ducis exinde solvendo dando etc et pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de (dg: Busco) 

Oesterwijc danda sibi ab alio purificationis et in Oesterwijc tradenda ex 

(dg: dicta) premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Quo facto Henricus Witen 

super predicta (dg: paccione) #pecia terre# et jure ad opus dicti 

Franconis hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Gerardus datum 

supra. 

 

BP 1183 f 387r 02 za 04-10-1404. 

Vooornoemde Henricus Witen ontlastte Nijcholaus van Baerle van alle 

bezwaringen tbv hem gedaan door Nijcholaus van Baerle mbt voornoemd stuk 

land. 
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Solvit. 

Dictus Henricus Witen palam quitavit Nijcholaum de Baerle ab omnibus 

obligationibus sibi factis per Nijcholaum de Baerle de pecia terre 

predicta a quocumque tempore etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 387r 03 za 04-10-1404. 

Johannes van Maren droeg bij wijze van erfwisseling over aan Johannes 

Huberts soen 2 hont land, in Maren, ter plaatse gnd die Cort Gheerden, 

waarvan (1) tussen Goeswinus Zeghers soen enerzijds en Johannes Bovinc 

anderzijds, (2) tussen voornoemde Goeswinus enerzijds en voornoemde 

Johannes Huberts soen anderzijds. 

 

Johannes de Maren duo hont terre sita in parrochia de Maren in loco dicto 

die Cort Gheerden quorum unum inter hereditatem Goeswini (dg: Seg) 

Zeghers soen ex uno et inter hereditatem Johannis Bovinc ex alio et 

reliquum inter hereditatem dicti Goeswini ex !ex uno et inter hereditatem 

Johannis Huberts soen ex alio #sita sunt in ea quantitate qua site! sunt# 

ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) supportavit Johanni Huberts soen 

predicto in modum vere et directe permutationis promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 387r 04 za 04-10-1404. 

Weijndelmodis wv Willelmus zvw Adam Hauwe, Elizabeth, dv voornoemde 

Weijndelmodis en wijlen Willelmus, en Johannes Hubrechts soen droegen bij 

wijze van erfwisseling over aan voornoemde Johannes van Maren 1½ hont land, 

in Maren, (dg: ter plaatse gnd Ensschers Laer), tussen Henricus en Petrus 

gnd Ghegel enerzijds en Willelmus zv Adam Hauwe en zijn zwager Henricus zv 

Matheus anderzijds, aan wijlen voornoemde Willelmus overgedragen door 

Gerardus zv Gerardus Scade herder zvw Gerardus Scade. 

 

Solvit II boddrager. 

Weijndelmodis relicta quondam Willelmi filii quondam Ade Hauwe Elizabeth 

filia dictorum (dg: W) Weijndelmodis et quondam Willelmi cum tutore et 

(dg: dictus) Johannes Hubrechts soen unum et dimidium hont terre sita in 

parrochia de Maren (dg: ad locum dictum Ensschers Laer) inter hereditatem 

Henrici (dg: Ghiben soen) #et Petri dictorum Ghegel# ex uno et inter 

hereditatem (dg: Petri Emonts soen) #Willelmi filii Ade Hauwe et Henrici 

filii Mathei eius sororii# ex alio (dg: ut in ea quantitate qua ibidem 

sita sunt ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni de Maren in 

modum vere et directe permutationis) supportata dicto quondam Willelmo a 

Gerardo filio Gerardi Scade pastoris filii quondam Gerardi Scade prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Johanni de Maren in modum vere et 

directe permutationis (dg: promittens) cum litteris et aliis et jure 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Willelmi et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 387r 05 za 04-10-1404. 

Johannes Huberts soen van Maren verkocht aan Goeswinus Zeghers soen 3 hont 

land, in Maren, ter plaatse gnd Cort Gheerden, waarvan (1) 2 hont tussen 

voornoemde Goeswinus enerzijds en Johannes van Audenhoven anderzijds, (3) 

het derde hont tussen voornoemde Goeswinus enerzijds en Johannes Bovinc 

anderzijds, belast met waterlaten en sloten. Voornoemde Weijndelmodis en 

Elizabeth deden afstand. 

 

Johannes Huberts soen de Maren #tria hont terre# sita in parrochia de 

Maren in loco dicto Cort Gheerden quorum duo hont inter hereditatem 

Goeswini Zeghers soen ex uno et inter hereditatem Johannis de Audenhoven 

ex alio et (dg: unum) tercium hont inter hereditatem dicti Goeswini ex 

uno et inter hereditatem Johannis Bovinc ex alio (dg: ut dicebat) #sita 

sunt# in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 
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vendidit dicto Goeswino promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Quo 

facto dicta! Weijndelmodis et Elizabeth cum tutore super (dg: pr) 

premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 387r 06 za 04-10-1404. 

Johannes Weijgherganc zvw Henricus Weijgherganc droeg over aan Katherina dv 

Andreas Jans soen van den Noddenvelt, tbv Henricus Noet zv voornoemde 

Andreas, de helft van een stuk land, in Berlicum, over de brug van 

Middelrode, tussen voornoemde Andreas enerzijds en Katherina dvw Petrus 

Ghenen soen anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Katherina, welke 

helft vooornoemde Johannes in pacht verkregen had van voornoemde Katherina 

en haar natuurlijke dochter Zeghewigis, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Johannes Weijgherganc filius quondam Henrici Weijgherganc medietatem 

pecie terre site in parrochia de Berlikem ultra pontem de Mijddelrode 

inter hereditatem Andree Jans soen van den Noddenvelt ex uno et inter 

hereditatem Katherine filie quondam Petri Ghenen soen ex alio scilicet 

illam medietatem que sita est juxta dictam hereditatem dicte Katherine 

quam medietatem dictus Johannes erga dictam Katherinam et Zeghewigem eius 

filiam naturalem ad pactum acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Katherine filie dicti Andree ad opus Henrici Noet filii 

eiusdem Andree cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes Tijt et Spina datum in die Francisci. 

 

BP 1183 f 387r 07 zo 05-10-1404. 

Henricus van Werthusen beloofde aan Gherlacus Lucas soen van Erpe 180 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus de Werthusen promisit super omnia Gherlaco Lucas soen de Erpe 

centum et LXXX novos Gelrenses gulden seu valorem ad monitionem 

persolvendos. Testes Steenwech et Doerne datum dominica post Remigii. 

 

BP 1183 f 387r 08 di 07-10-1404. 

Henricus van der Woerdt machtigde zijn zoon Henricus Pauweter zijn renten, 

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

 

Henricus van der Woerdt dedit Henrico Pauweter suo filio potestatem 

monendi suos redditus census et pacciones et credita que sibi debentur 

(dg: d) et debebuntur a personis quibuscumque et bona regendi usque ad 

revocationem. Testes Goeswinus et Tijt datum tercia post Remigii. 

 

BP 1183 f 387r 09 di 07-10-1404. 

Petrus Bije, Johannes Boem Oldekens soen, Lambertus Gherijts soen, 

Robbertus Rutghers soen, Gerardus zvw Johannes Dircs soen, Henricus 

Heijnmans soen, Hermannus Hermans soen, Ghibo Borchman, Johannes van Vlimen 

wonend in Druenen, Johannes Bije Arts soen en Gerardus van Ophoven 

beloofden aan Stephanus Marlengus, tbv etc, 91 oude Franse schilden, met 

Lichtmis aanstaande te betalen, op straffe van 3. De brief overhandigen aan 

Hermannus Hermans soen hierna genoemd en niet aan de ander. Is betaald?.  

 

Solvit. 

Petrus Bije Johannes Boem Oldekens soen Lambertus Gherijts soen Robbertus 

Rutghers soen Gerardus filius quondam Johannis Dircs soen Henricus 

Heijnmans soen Hermannus Hermans soen Ghibo Borchman Johannes de Vlimen 

commorans in Druenen Johannes Bije Arts soen et Gerardus de Ophoven 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Marlengo ad opus etc XCI aude 
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scild Francie ad purificationis proxime futurum persolvendos sub pena 

III. Testes datum supra. Tradetur littera Hermanno Hermans soen 

infrascripto non alteri et soluta? est. 

 

BP 1183 f 387r 10 di 07-10-1404. 

Alle eersten beloofden de twee laatsten schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Omnes primi promiserunt indivisi duos ultimos indempes servare. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.387v. 

 tercia post Remigii: dinsdag 07-10-1404. 

 quarta post Remigii: woensdag 08-10-1404. 

 in profesto Dijonisii: woensdag 08-10-1404. 

 

BP 1183 f 387v 01 di 07-10-1404. 

Henricus zv Ywanus Stierken droeg over aan Adulphus ?Gunter Tielmans soen 4 

pond Vlaamse groten, aan Weijndelmodis van Amersvoert ev voornoemde 

Henricus beloofd door Hubertus van Ghemert. 

 

Henricus filius Ywani Stierken quatuor libras grossorum monete Flandrie 

promissas Weijndelmodi de Amersvoert uxori dicti Henrici ab Huberto de 

Ghemert (dg: testes) prout in litteris (dg: here) legitime supportavit 

Adulpho ?Gunter Tielmans soen cum litteris et jure. Testes Goeswinus et 

Tijt datum tercia post Remigii. 

 

BP 1183 f 387v 02 wo 08-10-1404. 

Henricus van Kuijc zvw Johannes van Kuijc beloofde aan Franco zvw Sampson 

Munter 18 Gentse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) 

te betalen. 

 

Henricus de Kuijc filius quondam Johannis de Kuijc promisit super omnia 

Franconi filio quondam Sampsonis Munter XVIII Gentsche nobel vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et 

Bathensoen datum 4ta post Remigii. 

 

BP 1183 f 387v 03 wo 08-10-1404. 
Johannes† van de Steen smid, oorspronkelijk eigenaar van de Jodenpoort. 

1. Goeswinus† 

a. Cristina† (*) Hubertus† Steenwech 

i. Goeswinus 

ii. Petrus 

iii. Hilla 

iv. Cristina (*) Paulus van Vessem 

v. Gerardus, uitlandig 

vi. Jacobus, uitlandig 

vii. Hubertus, minderjarig 

2. Goderadis (*) Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode 

3. Gerardus. 

Goeswinus, Petrus en Hilla, kvw Hubertus Steenwech, door wijlen voornoemde 

Hubertus verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina dvw Goeswinus zvw Johannes 

van de Steen smid, en Paulus van Vessem ev Cristina dvw voornoemde Hubertus 

en Cristina, verkochten aan Willelmus nzvw Johannes Loijer een b-erfcijns 

van 5 pond geld, die aan Gheerlacus zv Gheerlacus Cnode ev Goderadis dvw 

voornoemde Goeswinus behoorde, in een b-erfcijns van 30 pond voornoemd 

geld, welke cijns van 30 pond Gerardus zvw voornoemde Johannes van de Steen 

beurde, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 

de Jodenpoort die was van wijlen voornoemde Johannes, in Den Bosch, aan de 

Zadelmakersstraat, en uit de huizingen die bij voornoemde poort horen en 

ernaast zijn gelegen, strekkend tot aan erfgoed van Henricus Goetkijnt, 

welke cijns van 5 pond wijlen voornoemde Cristina wv Hubertus Steenwech 

gekocht had van eerstgenoemde Gheerlacus. Ze beloofden dat Gerardus en 

Jacobus, kvw vooornoemde Hubertus en Cristina, zodra ze in Den Bosch zijn 
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teruggekeerd, afstand zullen doen. En dat Hubertus minderjarige zvw 

voornoemde Hubertus en Cristina, zodra hij meerderjarig is, afstand zal 

doen. 

 

Goeswinus Petrus fratres et Hilla eorum (dg: sororis) soror liberi 

quondam Huberti Steenwech ab eodem quondam Huberto et quondam Cristina 

sua uxore filia quondam Goeswini filii quondam Johannis de Lapide fabri 

pariter geniti cum tutore et Paulus de Vessem maritus et tutor legitimus 

Cristine sue uxoris filie dictorum quondam Huberti et Cristine 

hereditarium censum quinque librarum monete qui ad Gheerlacum filium 

Gheerlaci Cnode maritum et tutorem legitimum Goderadis sue uxoris filie 

quondam Goeswini predicti spectabat in hereditario censu XXX librarum 

dicte monete quem censum XXX librarum Gerardus filius dicti quondam 

Johannis de Lapide solvendum habuit hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis ex Porta Judeorum que fuerat dicti quondam Johannis 

sita in Busco ad vicum selliparorum et ex mansionibus ad dictam portam 

spectantibus et juxta eandem sitis tendentibus usque hereditatem Henrici 

Goetkijnt atque ex ceteris attinentiis dicte porte singulis et universis 

ubicumque locorum consistentibus sive sitis quem censum quinque librarum 

dicta quondam Cristina relicta quondam (dg: Gheer) Huberti Steenwech 

#erga primodictum Gheerlacum# acquisierat emendo prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Willelmo filio naturali quondam Johannis Loijer 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dicte quondam Cristine et dicti quondam Gerardi filii 

quondam Johannis de Lapide et quorumcumque heredum dictorum quondam 

Cristine et Gerardi deponere et quod ipsi Gerardum et Jacobum liberos 

dictorum quondam Huberti et Cristine quamcito infra opidum de Busco 

redierit! et Hubertum filium eorundem quondam Huberti et Cristine 

quamcito ad annos pubertatis pervenerit super predicto censu quinque 

librarum et jure ad opus dicti emptoris facient renunciare. Testes 

Goeswinus et Gerardus datum in profesto Dijonisii. 

 

BP 1183 f 387v 04 wo 08-10-1404. 

Johannes Loijer verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Loijer prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 387v 05 wo 08-10-1404. 

Voornoemde Goeswinus beloofde voornoemde Petrus, Hillam en Paulus van de 

laatste belofte mbt hun 3 broers schadeloos te houden. 

 

X. Solvit II grossos. 

Dictus Goeswinus promisit super omnia (dg: a dicta promissione) dictos 

Petrum Hillam et Paulum de ultima promissione facta de tribus eius 

fratribus indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 387v 06 wo 08-10-1404. 

Voornoemde Goeswinus zvw Hubertus Steenwech beloofde aan zijn voornoemde 

broer Petrus, tbv hem en andere kvw voornoemde Hubertus en Cristina, bij de 

deling van de goederen van wijlen voornoemde Hubertus en Cristina een 

erfcijns in te brengen van 5 pond geld, of dat elk van de voornoemde andere 

kinderen tevoren een erfcijns van 5 pond zal krijgen. 

 

Solvit II grossos. 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dicto Petro suo fratri ad opus #sui 

et ad opus# aliorum liberorum dictorum quondam Huberti et Cristine ab eis 

pariter genitorum si ipse Goeswinus aut eius heredes ad communem 

divisionem faciendam de bonis dictorum quondam Huberti et Cristine (dg: 

q) venire voluerit aut voluerint et huiusmodi bona condividere quod tunc 

dictus Goeswinus #aut heredes eius# ad huiusmodi divisione! importabit 
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hereditarium censum quinque librarum monete vel quod quis aliorum 

liberorum predictorum de huiusmodi bonis prehabebit et prelevabit 

hereditarium censum quinque librarum antequam ipse Goeswinus ad huiusmodi 

divisionem venire poterit et dicta bona in parte vel in toto 

apprehendere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 387v 07 wo 08-10-1404. 

Jacobus zvw Henricus Bol ev Elizabeth dvw Paulus Rutten soen gaf uit aan 

Johannes zvw Lambertus Hutmans soen (1) een huis, tuin en 6 lopen 

aangelegen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Einde, naast de 

plaats gnd Culen, tussen Arnoldus zvw voornoemde Paulus enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan Ghibo gnd Lobbe en met 

het andere eind aan een gemene weg, (2) 1 dagmaat beemd, in Schijndel, ter 

plaatse gnd die Hardbeemden, tussen Mijchael Willems soen enerzijds en 

Johannes zv Elizabeth Bastarts anderzijds, met een eind strekkend aan 

Arnoldus Eghen en met het andere eind aan de akker van Schijndel; {f.388r} 

de uitgifte geschiedde voor (a) 2 penning cijns aan de heer van Helmond, 

gaande uit voornoemd huis en tuin, (b) eeen n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis onder de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd 

Dungen, in het woonhuis van voornoemde Jacobus te leveren. Voornoemde 

Jacobus behoudt de beloften, heden aan hem gedaan in een andere 

schepenbrief van Den Bosch over een erfpacht van 1 mud rogge. 

 

Solvit Johannes II boddrager. 

Jacobus filius quondam Henrici Bol maritus et tutor legitimus Elizabeth 

sue uxoris filie quondam Pauli (dg: Jutt) Rutten soen domum et ortum et 

sex lopinatas terre sibi adiacentes sitos in parrochia de Scijnle ad 

locum dictum Luttel Eijnde juxta locum dictum Culen inter hereditatem 

Arnoldi filii dicti quondam Pauli ex uno et inter communem plateam ex 
!uno tendentes cum uno fine ad hereditatem Ghibonis dicti Lobbe et cum 

reliquo fine ad communem plateam atque unam diurnatam prati sitam in 

dicta parrochia ad locum dictum die Hardbeemden inter hereditatem 

Mijchaelis Willems soen ex uno et inter hereditatem Johannis filii 

Elizabeth Bastarts ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Arnoldi 

Eghen et cum reliquo fine ad agros de Scijnle ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Johanni {volgt BP 1183 f 388r 03}. 

 

BP 1183 f 387v 08 do 16-04-1405. 

Voornoemde Jacobus droeg voornoemde b-erfpacht van 1 mud rogge, over aan 

Johannes Meester zvw Henricus Meester. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Jacobus tot onderpand een huis, erf, tuin, en akker lands, onder 

de vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, in de straat gnd Lijtsche 

Straet, tussen Johannes Campart enerzijds en kvw Johannes Reijners soen 

anderzijds. {f.388r} En hij beloofde de pacht in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Jacobus dictam paccionem unius modii siliginis hereditarie 

supportavit Johanni Meester filio quondam Henrici Meester cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere et ad 

maiorem securitatem solutionis dicte paccionis dictus Jacobus domum et 

aream et ortum ac agrum terre sitos infra libertatem de Busco ad locum 

dictum Dungen in vico dicto Lijtsche Straet inter hereditatem Johannis 

[C]ampart ex uno et hereditatem liberorum quondam Johannis Reijners soen 
!ut dicebat dicto Johanni Meester {volgt BP 1183 f 388r 01}. 

 

1183 f.388r. 

 quinta post palmarum: donderdag 16-04-1405. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis octobris die nona: donderdag 09-10-1404. 

 

BP 1183 f 388r 01 do 16-04-1405. 
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{Vervolg van BP 1183 f 387v 08}. 

ad pignus imposuit promisit super habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere et dictam paccionem dicto Johanni in Busco 

deliberare. Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post palmarum. 

 

BP 1183 f 388r 02 do 16-04-1405. 

Johannes Mol zv Gerardus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Mol filius Gerardi prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388r 03 do 09-10-1404. 

{Vervolg van BP 1183 f 387v 07}. 

filio quondam Lamberti Hutmans soen ab eodem hereditarie possidendos pro 

duobus denariis census (dg: ex dictis) domino de Hel[mont ex] dictis domo 

et orto prius solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione (dg: 

duorum modiorum) #unius modii# siliginis mensure de Busco danda sibi ab 

alio purificationis et (dg: unum) infra libertatem de Busco ad locum 

dictum Dungen in domo mansionis dicti Jacobi tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit salvis eciam dicto Jacobo promissionibus 

sibi hodierna die factis in aliis litteris scabinorum de Busco de 

paccione unius modii siliginis juxta continentiam dictarum aliarum 

litterarum. Testes Berwout et Gerardus datum in festo Dijonisii. 

{Hier begint in de linker marge een verticale haal, die loopt naar BP 

1183 f 388r 06}. 

 

BP 1183 f 388r 04 do 09-10-1404. 

Arnoldus Bol verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus Bol prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388r 05 do 09-10-1404. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Jacobus een n-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Schijndel, in eerstgenoemd huis, 

te leveren, gaande uit voornoemde goederen. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in (dg: domo) parrochia de Scijnle in domo primodicta 

tradendam ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388r 06 do 09-10-1404. 

En hij kan laatstgenoemde pacht van 1 mud rogge terugkopen gedurende 4 

jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405), met 41½ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Arnoldus Bol, 

Henricus zv Lambertus Hutman en Godefridus Meeus soen van Wickenvoirt. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium dictam ultimam paccionem unius 

modii siliginis semper dicto spacio pendente cum XLIJ Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem et cum paccione anni redempcionis ut 

in forma. Actum in camera anno CCCCmo (dg: tercio) quarto mensis octobris 

die nona hora none presentibus Arnoldo Bol et Henrico filio Lamberti 

Hutman et Godefrido Meeus soen de Wickenvoirt. 

 

BP 1183 f 388r 07 do 09-10-1404. 

Johannes van Yngen verkocht aan Eustatius van Hedichusen 2 hont 25 roeden 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Lacharts Hoeve, in het achterste kamp, 

tussen voornoemde Eustatius enerzijds en een sloot aldaar naast het erfgoed 
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gnd Elijaes Hoeve anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd 

Wedenschoet, vrij van maasdijk en cijns, belast met zegedijken, waterlaten, 

sloten en sluizen. 

 

Johannes de Yngen duo hont et XXV virgatas terre sitas in parrochia de 

Lijttoijen ad locum dictum Lacharts Hoeve in posteriori campo inter 

hereditatem Eustatii de Hedichusen ex uno et inter (dg: hereditatem) 

fossatum situm ibidem (dg: inter ?e) juxta hereditatem dictam Elijaes 

Hoeve ex alio tendentes cum uno fine ad locum dictum Wedenschoet in ea 

quantitate qua ibidem per mensuram dictam hoefslach site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Eustatio promittens super omnia warandiam (dg: 

et obligationem deponere) tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose et 

censu libera et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus 

fossatis et slusis ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388r 08 do 09-10-1404. 

Gerardus van den Rode droeg over aan Willelmus, zv voornoemde Gerardus en 

wijlen zijn vrouw Jutta dvw Elizabeth van Zoemeren, zijn vruchtgebruik in 

alle erfelijke goederen, die voornoemde Gerardus en wijlen Jutta tezamen 

bezaten, waarin voornoemde Jutta was overleden. {Niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus van den Rode usufructum sibi competentem in omnibus bonis 

hereditariis (dg: in quib) que dictus Gerardus et quondam Jutta eius uxor 

filia quondam Elizabeth de Zoemeren simul possiderint! et in quibus ipsa 

Jutta decessit ut dicebat legitime supportavit Willelmo filio dictorum 

Gerardi et quondam Jutte promittens super omnia ratam servare. 

 

BP 1183 f 388r 09 do 09-10-1404. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan zijn voornoemde vader Gerardus een 

liijfpacht van 2½ mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te 

leveren. {Niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus (dg: Ge) Willelmus promisit se daturum et soluturum dicto Gerardo 

suo patri vitalem pensionem duorum #et dimidii# modiorum siliginis 

mensure de Vechel anno quolibet ad vitam dicti Gerardi et non ultra 

purificationis et in Vechel tradendam ex premissis. 

 

BP 1183 f 388r 10 do 09-10-1404. 

Mijchael zvw Lambertus van Oesterwijc snijder en Godefridus zvw 

Bartholomeus van Wickenvoirt ev Aleijdis dvw voornoemde Lambertus: 1/5 deel 

in een hoeve, gnd het Goet ten Bloemendael, van wijlen Mijchael van Halle, 

in Boxtel, ter plaatse gnd die Roent. {Niet afgewerkt contract}. 

 

Mijchael filius quondam Lamberti de Oesterwijc sartoris et Godefridus 

filius quondam Bartholomei de Wickenvoirt maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Lamberti quintam partem ad ipsos 

spectantem in quodam manso #dicto tGoet ten Bloemendael# quondam 

Mijchaelis de Halle sito in parrochia de Bucstel ad locum dictum die 

Roent simul cum attinentiis dicte quinte partis singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat. 

 

BP 1183 f 388r 11 do 09-10-1404. 

Everardus zvw Henricus van Hijntham schoenmaker droeg over aan zijn dochter 

Aleijdis (1) een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Nuenen, die 

Johannes zvw Roverus Braen beloofd had aan voornoemde Everardus, met 

Lichtmis in het na te noemen huis te leveren, gaande uit (1a) ¼ deel van 

een huis, hofstad en tuin, in Nuenen, ter plaatse gnd in die Nagels Straet, 

beiderzijds tussen Arnoldus Hermans soen, (1b) ¼ deel van een stuk beemd, 

in Nuenen, ter plaatse gnd in Nuenrebroec, tussen Walterus Ghiben soen 

enerzijds en Petrus van Langvelt anderzijds, (2) een b-erfpacht van 3 lopen 

rogge, maat van Nuenen, uit een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van 
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Nunen, die Egidius nzvw Egidius zvw Johannes Leeuwe met Lichtmis beurde, 

welke pacht van 3 lopen voornoemde Everardus verworven had van Elizabeth 

dvw Reijnerus Braen. Alleen deze brief is betaald 

 

Solvit istam tantum. 

Everardus filius quondam Henrici (dg: f) de Hijntham sutoris hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Nuenen (dg: hereditarie 

purificationis et in domo infrascripta tradendam de et ex) quam Johannes 

filius quondam Roveri Braen promiserat se daturum dicto Everardo 

hereditarie purificationis et in domo infrascripta tradendam de et ex 

quarta parte domus domistadii et orti sitorum in parrochia de Nuenen ad 

locum dictum in die Nagels Straet inter hereditatem Arnoldi Hermans soen 

ex utroque latere coadiacentem atque ex quarta parte pecie prati site in 

dicta parrochia in loco dicto in Nuenrebroec inter hereditatem Walteri 

Ghiben soen ex uno et inter hereditatem Petri de Langvelt ex alio prout 

in litteris (dg: hereditarie supportavit Aleijdi sue filie cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere) atque hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis mensure 

de Nuenen de hereditaria paccione XVI lopinorum siliginis dicte mensure 

quam Egidius filius naturalis quondam Egidii filii quondam Johannis 

Leeuwe solvendam habuit hereditarie purificationis et quam paccionem 

trium lopinorum siliginis dictus Everardus erga Elizabeth filiam quondam 

Reijneri Braen acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Aleijdi sue filie cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

datum in festo Dijnosii. 

 

BP 1183 f 388r 12 do 09-10-1404. 

Voornoemde Everardus zvw Henricus van Hijntham schoenmaker droeg over aan 

zijn voornoemde dochter Aleijdis een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van 

Nuenen, die Luijtgardis wv Ghenekinus snijder met Lichtmis in Nuenen moet 

leveren aan voornoemde Everardus, gaande uit (1) voornoemd huis, hofstad en 

tuin, in Nuenen, ter plaatse gnd in die Nagels Straet, beiderzijds tussen 

Arnoldus Hermans soen, (2) voornoemd stuk beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd 

in Nuenrebroec, tussen Walterus Ghiben soen enerzijds en Petrus van 

Langvelt anderzijds. 

 

Dictus Everardus hereditariam paccionem trium lopinorum siliginis mensure 

de Nuenen quam Luijtgardis relicta quondam Ghenekini snijder dicto 

Everardo solvere tenetur hereditarie purificationis et in Nuenen 

tradendam !domo domistadio et orto predictis et ex pecia prati predicta 

ut dicebat hereditarie supportavit dicte Aleijdi sue filie promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.388v. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1404. 

 

BP 1183 f 388v 01 do 09-10-1404. 

Albertus zvw Ghibo Scuerman droeg over aan zijn broer Goeswinus zvw 

voornoemde Ghibo Scuerman (1) een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd die 

Brake, tussen Walterus van Oekel enerzijds en Johannes Ghiben soen 

anderzijds, (2) alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders. 

 

Albertus filius quondam Ghibonis Scuerman peciam terre sitam in parrochia 

de Geffen ad locum dictum die Brake inter hereditatem Walteri de Oekel ex 

uno et inter hereditatem Johannis Ghiben soen ex alio atque omnia et 

singula bona sibi de morte quondam suorum patris et matris successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit (dg: Goeswino s) Goeswino suo fratri filio dicti quondam 

Ghibonis Scuerman promittens super omnia warandiam et obligationem ex 
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parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1183 f 388v 02 do 09-10-1404. 
Johannes† van den Molen (*nk) Elizabeth† gnd Roentwijfs 

1. Heijlwigis† nd Johannes en Elizabeth (*) Theodericus† van den Molen 

a. Aleijdis dvw voornoemde Heijlwigis (*) Johannes zvw Henricus Venman 

b. Johannes van den Moelen zvw voornoemde Heijlwigis. 

Johannes zvw Henricus Venman ev Aleijdis dvw Heijlwigis, wv Theodericus van 

den Molen en ndvw Johannes van den Molen en wijlen Elizabeth gnd 

Roentwijfs, droeg over aan Johannes van den Moelen zvw voornoemde 

Heijlwigis 7 lopen rogge b-erfpacht, maat van Beers, die Ghijselt wv 

Johannes Struuf dvw Gerardus van den Kerchove met Lichtmis op het onderpand 

moest leveren aan voornoemde Heijlwigis, gaande uit een stuk erfgoed, in 

Oostelbeers, naast het huis van voornoemde Ghijselt, tussen kvw Arnoldus 

Ackermans enerzijds en voornoemde Ghiselt anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Henrici Venman #maritus et tutor Aleijdis sue 

uxoris filie quondam Heijlwigis relicte quondam Theoderici van den Molen 

filie naturalis quondam Johannis van den Molen et quondam Elizabeth dicte 

Roentwijfs# septem lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de 

Beers quos (dg: qu) Ghijselt relicta quondam Johannis Struuf filia 

quondam Gerardi van den Kerchove solvere tenebatur Heijlwigi predicte 

hereditarie purificationis et supra peciam terre infrascriptam tradendam 

ex pecia (dg: terre) hereditatis sita in Oestelberze juxta (dg: 

hereditatem) domum dicte Ghijselt (dg: ex uno) inter hereditatem 

liberorum quondam Arnoldi Ackermans (dg: ex uno) et Ghiselt predicte ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni van den Moelen filio dicte 

quondam Heijlwigis promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388v 03 do 09-10-1404. 

Yda dv Johannis Scout wolwever verkocht aan haar neef Henricus zvw 

Theodericus van den Kijndhuijs de helft in 2 stukken land, (1) in Lieshout, 

binnen de palen gnd des Goetshuijs Palen van Lijeshout, ter plaatse gnd 

Rodevenne, tussen Johannes Coninc enerzijds en Nijcholaus Engelen en 

Amisius gnd Mijs soen anderzijds, (2) aldaar, ter plaatse gnd Rodevenne, 

tussen voornoemde Johannes Coninc enerzijds en kvw Nijcholaus Boecke 

anderzijds, geheel de 2 stukken belast met (a) de grondcijns, (b) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, aan de h.geest in Helmond, 

(c) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond aan andere personen, 

die wijlen voornoemde Theodericus van den Kijndhuijse grootvader van 

voornoemde Yda eertijds verkocht had. 

 

Duplicetur. Solvit Henricus. Solvit Yda preter 4or solidos. 

Yda filia Johannis Scout textoris laneorum cum tutore #medietatem ad se 

spectantem in duabus peciis terre (dg: quarum) infrascriptis quarum una# 

pecia (dg: -m) terre sitam! in parrochia de Lijeshout (dg: in hereditate 

domus) infra palos dictos des (dg: Goes) Goetshuijs Palen de Lijeshout 

#ad locum dictum Rodevenne# inter hereditatem Johannis Coninc ex uno et 

inter hereditatem Nijcholai Engelen et Amisii dicti Mijs soen ex alio 

atque (g: ex) #altera# pecia (dg: -m) terre sitam! ibidem ad dictum locum 

Rodevenne vocatum inter hereditatem dicti Johannis Coninc ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Nijcholai Boecke ex alio ut dicebat 

#hereditarie vendidit# !dedit Henrico filio quondam Theoderici van den 

Kijndhuijs (dg: ab eodem hereditarie possidendam) promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini (dg: ducis et h) 

fundi et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Helmont 

mense sancti spiritus in Helmont et hereditaria paccione unius modii 

siliginis dicte mensure #aliis personis e...a..titis# ex dictis duabus 

integris peciis  terre solvendis (dg: l quem) quos dictus quondam 

Theodericus van den Kijndhuijse (dg: ex eisdem duabus dudum v) avus olim 

dicte Yde pridem vendiderat et quas (verbeterd uit: quam) paccionem unius 
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modii siliginis et paccionem unius modii siliginis dictus emptor exnunc 

deinceps singulis annis et perpetue talter dabit et solvet quod nec dicte 

Yde (dg: ?n) nec ad et supra quecumque bona dicte Yde dampna exinde 

eveniant in futurum ut ipse emptor super omnia promisit dicte Yde sue 

nepti. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388v 04 do 09-10-1404. 

Gerardus van Aa gaf uit aan Godefridus zvw Johannes van den Zantvoirt een 

stuk beemd, 3 bunder groot, in Beek bij Arle, ter plaatse gnd die Leke, 

tussen Ghisbertus van de Doorn en Johannes van Baex enerzijds en eertijds 

voornoemde Gerardus, nu Theodericus Smijt Alarts soen, anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Ghisbertus en Johannes en met het andere eind 

aan wijlen Hubertus Mersman; de uitgifte geschiedde voor (a) 6 penningen 

oude cijns, (b) een n-erfcijns van 2 oude schilden, geld van de keizer of 

van de koning van Frankrijk, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over 

een jaar (di 02-02-1406). 

 

Gerardus de Aa peciam prati tria bonaria continentem sitam in parrochia 

de Beke prope Arle ad locum dictum #die# Leke inter hereditatem Ghisberti 

de Spina et Johannis de Baex ex uno et inter hereditatem (dg: Theoderici) 

dudum dicti Gerardi nunc ad Theodericum Smijt Alarts soen spectantem ex 

alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dictorum Ghisberti et (dg: 

Rutgheri) #Johannis# et cum reliquo fine ad hereditatem quondam Huberti 

Mersman (dg: e) ut dicebat dedit ad hereditarium censum Godefrido filio 

quondam Johannis van den Zantvoirt ab (dg: here) eodem hereditarie 

possidendam pro sex denariis antiquis census et hereditario censu duorum 

aude scilde monete cesaris vel monete regis Francie vel valorem dandis 

sibi ab alio purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 388v 05 do 09-10-1404. 

Mr Johannes van Best verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Magister Johannes de Best prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388v 06 do 09-10-1404. 

Vooornoemde Godefridus beloofde aan voornoemde Gerardus 38¼ oude schilden 

geld van de keizer of de waarde met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) te 

betalen. 

 

Dictus Godefridus promisit super omnia dicto Gerardo XXXVIII aude scilde 

monete cesaris vel valorem et quartam partem unius aude scilt ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388v 07 do 09-10-1404. 

Jordanus en Jutta, kvw Henricus Hack smid en Danijel van den Acker ev Yda 

dvw voornoemde Henricus verkochten aan Walterus zvw voornoemde Henricus, 

tbv hem en Henricus zvw voornoemde Henricus Hack hun deel in de slijpstenen 

en andere smidswerktuigen, gnd smedegetouwe, die bij het vak van smid 

behoren, waarin wijlen voornoemde Henricus was overleden. 

 

Solvit. 

Jordanus et Jutta liberi quondam Henrici Hack fabri cum tutore et Danijel 

van den Acker (dg: g) maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris filie 

dicti quondam Henrici totam partem et omne jus eis quovismodo competentes 

in (dg: omnibus instrumentis) {hier BP 1183 f 388v 08 invoegen} 

fabrilibus dictis smedegetouwe (dg: et) que ad officium fabrorum spectant 

(?dg: ..) et in quibus dictus quondam Henricus decessit hereditarie 

vendiderunt Waltero filio dicti quondam Henrici ad opus sui et ad opus 
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Henrici filii dicti quondam Henrici Hack promittens super ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 388v 08 do 09-10-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 388v 07}. 

in molaribus dictis slijpsteen (dg: dci) et ceteris (dg: i) instrumentis. 

 

1183 f.389r. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1404. 

 

BP 1183 f 389r 01 do 09-10-1404. 

Everardus Sceijmaker ev Hadewigis dvw Gerardus Gruwel en Petrus Snor ev 

Margareta dvw Walterus Gruwel verkochten aan Johannes en Henricus, gnd 

Wetter, kvw Henricusi Wetter, een huis en tuin van wijlen voornoemde 

Gerardus, in Oirschot, in de herdgag van den Kerkhoven, naast de molen van 

de heer van Peterssem, rondom tussen de gemene weg. 

 

Solvit II boddrager. 

Everardus Sceijmaker (dg: Petrus) maritus et tutor legitimus Hadewigis 

sue uxoris filie quondam Gerardi Gruwe[l] et Petrus Snor maritus et tutor 

legitimus (dg: u) Margarete sue uxoris filie quondam Walteri Gruwel domum 

et ortum dicti quondam Gerardi sitos in parrochia de Oirscot in pastoria 

van den Kerchove (dg: inter communitatem) juxta molendinum domini de 

Peterssem inter communem plateam (dg: ex) circumquaque coadiacentem ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Johanni et Henrico dictis Wetter liberis 

quondam Henrici Wetter promittentes (dg: cum tutore) indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum et dicti quondam Gerardi 

Gruwel deponere. Testes Spina et Gerardus datum in festo Dijonisii. 

 

BP 1183 f 389r 02 do 09-10-1404. 

Arnoldus van Andel als procurator en meester van de kerkfabriek van Sint-

Jan-Evangelist in Den Bosch verhuurder aan Henricus Bruijn zvw Godefridus 

Bruijn 3 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd Neckerspit, tussen de 

waterlaat enerzijds en de dijk gnd Meerdijk anderzijds, voor een periode 

van 6 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Martinus (zo 11-11-1403), per jaar voor 

10¾ nieuwe Gelderse gulden of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het 

eerst met Lichtis aanstaande (ma 02-02-1405). De huurder zal het land in 

het laatste jaar niet bezaaien. Eén brief voor de kerkfabriek. 

 

Arnoldus de Andel procurator et magister fabrice ecclesie beati Johannis 

ewangeliste in Busco (dg: tri) nomine et ex parte etc tria jugera terre 

(dg: ad dictam fabr dictam die) sita in parrochia de Os ad locum dictum 

Neckerspit inter (dg: hereditatem) aqueductum ex uno et inter aggerem 

dictum Meerdijc ex alio ut dicebat locavit Henrico Bruijn filio quondam 

Godefridi Bruijn ab eodem ad spacium (dg: quinque) #sex# annorum (dg: 

proxime futurorum) #festum Martini proxime preteritum sine medio# 

sequentium quolibet dictorum (dg: quinque) #sex# annorum pro XI novis 

Gelre gulden vel valorem minus quarta parte unius Gelre gulden dandis 

dicte fabrice ab alio quolibet dictorum (dg: quinque) #sex# annorum 

purificationis et pro primo termino purificationis proxime futuro 

promittens sub obligationem omnium bonorum dicte fabrice warandiam et 

aliam obligationem deponere et alter super omnia repromisit et quod ipse 

dicta tria jugera terre ultimo anno dictorum sex annorum non seminabit. 

Testes datum supra. Et tantum una littera pro fabrica. 

 

BP 1183 f 389r 03 do 09-10-1404. 

Jacobus Jacobs van den Namer van Vechel beloofde aan Henricus Ghisel van 

Eirde 42 nieuwe Gelderse gulden of de waarde en 6 mud rogge, Bossche maat, 

na maning te betalen en te leveren. 
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Jacobus Jacobs van den Namer de Vechel promisit super omnia Henrico 

Ghisel de Eirde XLII novos Gelre gulden vel valorem et sex modios 

siliginis mensure de Busco ad eius monitionem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 389r 04 do 09-10-1404. 

Lambertus zvw Johannes Crumme verkocht aan Johannes Bruit van Colonia (1) 

alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn vader 

Johannes, resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder 

Heijlwigis wv voornoemde !Lambertus, (2) alle goederen die aan hem gekomen 

zijn na overlijden van Gerardus Custer alias gnd Wissellere. 

 

Lambertus filius quondam Johannis Crumme omnia et singula bona sibi de 

morte quondam Johannis sui patris successione advoluta et post mortem 

Heijlwigis sue matris relicte dicti quondam !Lamberti successione 

advolvenda atque omnia et singula bona sibi de morte quondam Gerardi 

Custer alias dicti Wissellere successione advolvuta aut quovismodo 

competentia hereditarie vendidit Johanni Bruit de Colonia promittens 

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

supra. 

 

BP 1183 f 389r 05 do 09-10-1404. 

Arnoldus Grotart beloofde aan Johannes van Oijen zvw Willelmus Heijmerics 

soen, tbv hem en zijn moeder Gertrudis wv voornoemde Willelmus, een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hofstad van wijlen Johannes Wonder, nu van 

voornoemde Arnoldus, in Oss, ter plaatse gnd Osser Scadewijc, tussen 

voornoemde Arnoldus enerzijds en een gemene weg anderzijds. De brief 

overhandigen aan Gerardus Heerken. 

 

Tradetur Gerardo Heerken. 

Arnoldus Grotart promisit (dg: se daturum et soluturum) Johanni de Oijen 

filio quondam Willelmi Heijmerics soen ad opus sui et ad opus Gertrudis 

sue (dg: uxoris filie) matris relicte dicti quondam Willelmi quod ipse 

dabit et solvet dictis (dg: di) Gertrudi et Johanni hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex quodam domistadio quondam 

Johannis Wonder nunc ad dictum Arnoldum spectante sito in (dg: O) 

parrochia de Os ad locum dictum Osser Scadewijc inter hereditatem dicti 

Arnoldi ex uno et inter communem plateam ex alio #ut dicebat# promittens 

super omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 389r 06 do 09-10-1404. 

Barnerus zv Henricus Barniers soen ev Katherina dvw Gerardus Heijnmans soen 

gaf uit aan Johannes Hubrechts soen van den Loeke (1) een hofstad, in 

Veghel, ter plaatse gnd aen die Heijde, op de plaats gnd Hulselaer, tussen 

Henricus Graet enerzijds en voornoemde Johannes Hubrechts soen anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint, (2) een beemd van wijlen voornoemde 

Gerardus, aldaar, tussen voornoemde Henricus Graet enerzijds en Arnoldus 

Scoenmaker anderzijds, met een eind strekkend aan Anselmus Danen soen, (3) 

een streep lands, gnd die Vlas Strepe, aldaar, tussen voornoemde Henricus 

Graet enerzijds en Arnoldus Scoenmaker anderzijds, met een eind strekkend 

aan voornoemde Anselmus, (4) een streep lands, aldaar, tussen voornoemde 

beemd enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde Anselmus en met het andere eind aan voornoemde Arnoldus 

Scoenmaker; de uitgifte geschiedde voor (a) 3 oude groten aan de heer van 

Helmond, (b) 1½ oude groot aan de naburen van Veghel, en thans voor (c) een 

n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Berlicum, naast 

de kerk aldaar, te leveren. 
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Solvit IIII grossos. 

Barnerus filius Henrici Barniers soen maritus et tutor Katherine sue 

uxoris filie quondam (dg: Henrici) Gerardi Heijnmans soen quoddam 

domistadium situm in parrochia de Vechel ad locum aen die Heijde (dg: ad) 

supra locum dictum Hulselaer inter hereditatem Henrici Graet ex uno et 

inter (dg: he) hereditatem Johannis Hubrechts soen ex alio tendens cum 

uno fine ad communitatem atque quoddam pratum dicti quondam Gerardi situm 

ibidem inter hereditatem dicti Henrici Graet ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi Scoenmaker ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Anselmi 

Danen soen (dg: ut dicebat dedit) atque quandam strepam terre dictam die 

Vlas Strepe sitam (dg: in) ibidem inter hereditatem dicti Henrici Graet 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi Scoenmaker ex alio tendentem cum uno 

fine ad hereditatem dicti Anselmi atque quandam strepam terre sitam 

ibidem inter (dg: hereditatem Arnoldi) pratum predictum ex uno et inter 

communitatem ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Anselmi 

et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Arnoldi Scoenmaker ut dicebat 

dedit ad hereditarium pactum #dicto# Johanni Hubrechts soen van den Loeke 

ab eodem hereditarie possidendas pro tribus grossis antiquis domino de 

Helmont et pro uno et dimidio grossis antiquis vicinis de Vechel exinde 

prius solvendis dandis etc et pro hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio purificationis et 

in Berlikem (dg: tra) juxta ecclesiam ibidem tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Spina et Jacobus datum supra. 

 

BP 1183 f 389r 07 do 09-10-1404. 

Lambertus zv Johannes Cuper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus filius Johannis Cuper prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 389r 08 do 09-10-1404. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Barnerus 22 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-

10-1405) te betalen. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Barnero XXII Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.389v. 

 in festo Dijonisii: donderdag 09-10-1404. 

 in crastino Dijonisii: vrijdag 10-10-1404. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 sabbato post Dijnosii: zaterdag 11-10-1404. 

 

BP 1183 f 389v 01 do 09-10-1404. 

Petrus Oir ev Katherina dvw Godefridus zvw Enghela gnd Goedens droeg over 

aan Johannes van den Pas zv Theodericus van den Pas een b-erfpacht van 1 

mud rogge, Bossche maat, met Sint-Bartholomeus-Apostel te leveren, aan 

wijlen voornoemde Godefridus verkocht door Lambertus zvw Arnoldus Reijners 

soen, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Petrus Oir maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam 

Godefridi filii quondam Enghele dicte Goedens hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Bartholomei 

apostoli venditam dicto quondam Godefrido a Lamberto filio quondam 

Arnoldi Reijners soen (dg: ex uno) prout in litteris #et quam nunc ad se 

spectare dicebat# hereditarie supportavit Johanni van den Pas filio 

Theoderici van den Pas cum litteris et jure promittens super omnia habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 
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dicti quondam Godefridi et quorumcumque suorum heredum deponere. Testes 

Spina et Jacobus datum in festo Dijnosii. 

 

BP 1183 f 389v 02 do 09-10-1404. 

Voornoemde Petrus Oir ev Katherina dvw Godefridus zvw Enghela gnd Goedens 

droeg over aan voornoemde Johannes van den Pas zv Theodericus van den Pas 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Remigius-Belijder in 

Den Bosch te leveren, aan wijlen voornoemde Godefridus verkocht door 

Ghisbertus zvw Johannes Meijnnarts, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Dictus Petrus ut supra hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: pi) Remigii confessoris et in 

Busco tradendam venditam (dg: sibi) dicto quondam Godefrido a Ghisberto 

filio quondam Johannis Meijnnarts prout in litteris (dg: he) et quam nunc 

ad se spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni cum litteris 

et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 389v 03 do 09-10-1404. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt alles. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit totum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 389v 04 vr 10-10-1404. 

Arnoldus van Hees zvw Johannes die Rode van Hees droeg over aan Johannes 

van den Eijnde wonend ter plaatse gnd Huijsberch (1) de helft van het 

woonhuis en erf en van het achterhuis met ondergrond van wijlen Nijcholaus 

gnd Broet, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen erfgoed van wijlen 

Henricus Leijten soen enerzijds en erfgoed van Henricus Wolf anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan een spijker van wijlen 

voornoemde Henricus Leijten soen, (2) het recht een weg te mogen gebruiken 

die daar ligt tussen erfgoed van wijlen voornoemde Henricus Leijten 

enerzijds en erfgoed van Walterus Coelborner en Arnoldus Abt anderzijds, 

welke weg daar reikt vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de gemene 

stroom aldaar, (3) de osendruppen van voornoemde huizen richting voornoemd 

erfgoed van wijlen Henricus Leijten soen, (4) de helft van een weg, 6 voet 

breed, aldaar, in een erfgoed van wijlen voornoemde Henricus Leijten soen, 

welke weg loopt vanaf voornoemd erf van wijlen Nijcholaus Broet, dwars in 

voornoemd erfgped van van wijlen Henricus Leijten soen en over dat erfgoed 

van wijlen Henricus tot aan eerstgenoemde weg, welke voornoemde goederen 

voornoemde Arnoldus gekocht had van de broers Willelmus en Johannes, kvw 

voornoemde Nijcholaus Broet. De brief overhandigen aan Arnoldus. 

 

Tradetur Arnoldo. 

Arnoldus de Hees filius quondam Johannis die Rode de Hees medietatem 

domus habitationis et aree ac domus posterioris cum suo fundo quondam 

Nijcholai dicti Broet sitarum in Buscoducis ad aggerem Vuchtensem inter 

hereditatem quondam Henrici Leijten soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Wolf ex alio tendentium a communi platea retrorsum usque ad 

promptuarium dictum spiker dicti quondam Henrici Leijten soen simul cum 

pleno jure utendi et fruendi quadam via sita ibidem inter hereditatem 

dicti quondam Henrici Leijten ex uno et inter hereditatem Walteri 

Coelborner et Arnoldi Abt ex alio et que via tendit ibidem a communi 

platea retrorsum usque ad communem aquam ibidem currentem atque cum 

stillicidiis dictarum domorum versus dictam hereditatem antedicti quondam 

Henrici Leijten soen insuper medietatem cuiusdam vie sex pedatas in 

latitudine continentis site ibidem in hereditate dicti quondam Henrici 

Leij#ten# soen et que via jamdicta tendit a dicta area dicti quondam 

Nijcholai Broet ex transverso in dicta hereditate dicti quondam Henrici 

Leijten soen et per eandem hereditatem eiusdem quondam Henrici usque ad 

viam primodictam et quas medietatem domus habitationis et aree ac domus 

posterioris cum suo fundo simul cum jure utendi dicta via atque 
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stillicidias! (dg: neco) necnon medietatem dicte vie dictus Arnoldus erga 

Willelmum et Johannem fratres liberos quondam dicti Nijcholai Broet 

acquisierat emendo prout in litteris hereditarie supportavit Johanni van 

den Eijnde commoranti in loco dicto Huijsberch (dg: -t) cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Steenwech et Wolphar[t] datum in crastino Dijonisii. 

 

BP 1183 f 389v 05 do 15-01-1405. 

Voornoemde Johannes droeg het voornoemde over aan eerstgenoemde Arnoldus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes premissa supportavit primodicto Arnoldo promittens super 

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

et Gerardus datum in crastino Felicis. 

 

BP 1183 f 389v 06 vr 10-10-1404. 

Voornoemde Arnoldus droeg over aan voornoemde Johannes van den Eijnde zoals 

hierboven voornoemde helft van het woonhuis enz zoals hierboven, welke 

helften enz zoals hierboven hij gekocht had van Johannes zv voornoemde 

Nijcholaus Broet. De brief overhandigen aan voornoemde Arnoldus. 

 

Tradetur Arnoldo. 

Dictus Arnoldus medietatem domus habitationis per totum ut supra et quas 

medietatem ut supra erga Johannem filium Nijcholai Broet predicti emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni van 

den Eijnde ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 389v 07 do 15-01-1405. 

Voornoemde Johannes droeg het voornoemde over aan eerstgenoemde Arnoldus. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes premissa hereditarie supportavit primodicto Arnoldo 

promittens ut supra. Testes Spina et Gerardus datum in crastino Felicis. 

 

BP 1183 f 389v 08 za 11-10-1404. 

Ludekinus met den Ymen beloofde aan Walterus Delijen soen 55 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

met Lichtmis aanstaande te betalen. 

 

Ludekinus met den Ymen promisit super omnia Waltero Delijen soen (dg: 

LVI) LV novos Gelre gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

(dg: j) Neijnsel et Gerardus datum sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 389v 09 za 11-10-1404. 

Heijlwigis wv Nijcholaus zvw Johannes zvw Alardus van Tricht droeg over aan 

Hubertus Osman zvw voornoemde Johannes haar vruchtgebruik in een huis en 

erf, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Vismarkt richting te tuin 

van de Minderbroeders, tussen erfgoed van Johannes Mol schoenmaker zvw 

Willelmus Mol enerzijds en erfgoed van kvw Henricus Cuper anderzijds, 

strekkend vanaf voornoemde straat tot aan een ander erfgoed van wijlen 

voornoemde Johannes, zoals eerstgenoemde Nijcholaus in voornoemd huis en 

erf overleed, echter voor de duur van het leven van voornoemde Heijlwigis 

en niet langer uitgezonderd de goot die behoort aan Elizabeth wv Arnoldus 

Osman, gelegen op de muur van het eerstgenoemde huis. 

 

Heijlwigis relicta quondam Nijcholai filii quondam Johannis filii quondam 

Alardi de Tricht cum tutore usufructum sibi competentem in domo et area 

sita in Busco in vico (dg: dicto ?Sc) tendente de foro piscium versus 

ortum fratrum minorum inter hereditatem Johannis Mol sutoris filii 

quondam Willelmi Mol ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 
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Henrici Cuper !tendente (dg: ab communi) a dicto vico usque ad (dg: 

diictam he) reliquam hereditatem dicti quondam Johannis prout primodictus 

Nijcholaus in dicta domo et area decessit excepto quodam guttario 

spectante ad Elizabeth relictam (dg: dicti) quondam Arnoldi Osman quamdiu 

(dg: vixerit) dicta Heijlwigis vixerit in humanis et non ultra 

consistente supra murum domus predicte ut dicebat legitime supportavit 

Huberto Osman filio dicti quondam Johannis promittens cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

guttario predicto. Testes Neijnsel et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1183 f 389v 10 za 11-10-1404. 

Voornoemde Heijlwigis, voor haar en haar erfgenamen, beloofde voornoemde 

Hubertus schadeloos te houden van 26 nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde 

Hubertus voor notaris en getuigen beloofd had aan voornoemde Heijlwigis, 

tbv haar en haar erfgenamen, te betalen indien althans Johannes zv 

voornoemde Hubertus zou overlijden zonder wettig nageslacht. 

 

Dicta Heijlwigis #pro se et suis heredibus# palam quitavit dictum 

Hubertum a XXVI (dg: gulden) novis Gelre !quos dictus Hubertus promiserat 

coram notario et testibus dicte Heijlwigi ad opus sui et suorum #heredum# 

solvendis si Johannes filius dicti (dg: Joh) Huberti decesserit absque 

prole legitima ab huiusmodi Johanne superviva remanente #ipsi Heijlwigi 

aut eius heredibus solvendis# promittens dictum Hubertum ab (dg: 

huiusmodi pecuniam indempnem servare) ab omnibus impetitionibus dicto 

Huberto per predictam Heijlwigem aut eius heredes occacione dicte pecunie 
!solvendis indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1183 f.390r. 

 sabbato post Dijnosii: zaterdag 11-10-1404. 

 secunda post Dijnosii: maandag 13-10-1404. 

 

BP 1183 f 390r 01 za 11-10-1404. 

Voornoemde Hubertus beloofde aan voornoemde Heijlwigis een lijfrente van 15 

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

gerekend, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit voornoemd huis en erf en al zijn goederen. 

 

Dictus Hubertus promisit super omnia se daturum et soluturum dicte 

Heijlwigi vitalem pensionem XV novorum Gelre gulden scilicet IX boddrager 

vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato anno quolibet ad 

vitam dicte Heijlwigis et [non] ultra mediatim Domini et mediatim 

Johannis ex domo et area predicta atque ex omnibus bonis sui et cum 

mortua fuerut erit quitum. Testes Neij#n#sel et Bathen soen datum sabbato 

post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 390r 02 za 11-10-1404. 

Voornoemde Hubertus droeg over aan voornoemde Heijlwigis het deel dat aan 

hem behoort en na overlijden van voornoemde Heijlwigis zal behoren in alle 

kleinodiën, huisraad en gebruiksvoorwerpen, die voornoemde Heijlwigis en 

wijlen Nijcholaus tezamen hebben bezeten, waarin voornoemde Nijcholaus was 

overleden. 

 

Dictus Hubertus totam partem et omne jus sibi competentes et post mortem 

dicte Heijlwigis (dg: sue) competituras in omnibus et singulis clenodiis 

domiciliis et utensilibus que dicta Heijlwigis et quondam Nijcholaus 

simul !pissiderunt et in quibus dictus quondam Nijcholaus decessit 

hereditarie supportavit dicte Heijlwigi promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 390r 03 za 11-10-1404. 

De broers Joseph en Willelmus, kvw Willelmus Joseph, verkochten aan 

Willelmus die Rode zvw Gerardus Rode een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Boxtel, met Lichtmis in Gemonden te leveren, gaande uit 1/8 deel in 3 

watermolens, in Boxtel, ter plaatse gnd Casteren. 

 

Joseph et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi Joseph hereditarie 

vendiderunt Willelmo (dg: de) die Rode filio quondam Gerardi Rode 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Bucstel 

solvendam hereditarie purificationis et in Ghemonden tradendam ex octava 

parte ad dictos venditores spectante in (dg: molendi) tribus molendinis 

aquatilibus sitis et consistentibus in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum Casteren atque ex attinentiis et juribus dicte octave partis 

singulis et universis (dg: promittente) ut dicebant promittentes indivisi 

super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes 

Berwout et Gerardus datum sabbato post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 390r 04 ma 13-10-1404. 

Mr Johannes van Hees zv Egidius van Gheel droeg over aan de secretaris, tbv 

Johannes Steijmpel zvw Jacobus Aven soen, een huis, erf en tuin, in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus uter Hasselt 

enerzijds en erfgoed van Henricus Rovers bakker anderzijds, aan hem 

gerechtelijk verkocht door Johannes Vijnninc goudsmid. 

 

Magister Johannes de Hees filius Egidii de Gheel domum et aream et ortum 

sitos in Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Nijcholai uter 

Hasselt ex uno et inter hereditatem Henrici Rovers pistoris ex alio 

venditos sibi a Johanne Vijnninc aurifabro (dg: prout in) per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie 

supportavit michi ad opus Johannis Steijmpel filii quondam Jacobi Aven 

soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes 

Goeswinus et (dg: Ja) Neijnsel datum secunda post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 390r 05 za 11-10-1404. 

Hubertus Osman zvw Johannes Alarts soen van Tricht ontlastte Heijlwigis wv 

Nijcholaus zvw voornoemde Johannes van 25 dobbel mottoen geld van Holland, 

die wijlen voornoemde Nijcholaus beloofd had in te brengen bij de deling 

van de goederen door wijlen voornoemde Johannes nagelaten, resp. die Hilla 

mv voornoemde Nijcholaus zal nalaten. Voornoemde Hubertus verklaarde dat 

voornoemde Heijlwigus 26 nieuwe Gelderse gulden betaald heeft, die wijlen 

voornoemde Nijcholaus in zijn testament had vermaakt aan Johannes zv 

voornoemde Hubertus. 

 

Hubertus Osman filius quondam Johannis Alarts soen de Tricht palam 

quitavit Heijlwigem (dg: uxorem) relictam quondam Nijcholai filii dicti 

quondam Johannis a XXV dobbel mottoen monete Hollandie quos dictus 

quondam Nijcholaus promiserat super omnia importare ad communem 

divisionem faciendam de bonis (dg: que) #per# dictum quondam Johannem in 

sua morte relictis et per Hillam matrem eiusdem Nijcholai in eius morte 

relinquendis insuper dictus Hubertus palam recognovit se recepisse a 

dicta Heijlwige XXVI novos Gelre gulden quos dictus quondam Nijcholaus in 

suo testamento legaverat Johanni filio dicti Huberti ut dicebat 

promittens dictus Hubertus (dg: predictam Heij) super omnia dictum 
!Hubertum et eius heredes (dg: occacione) a predictis pecuniarum summis 

indempnes servare. Testes Neijnsel et Bathen soen datum sabbato post 

Dijonisii. 

 

BP 1183 f 390r 06 za 11-10-1404. 

Arnoldus Groet Art de jongere droeg over aan Danijel Roesmont 2 morgen land 

van wijlen Arnoldus Gruter van Os, in Oss, op de gemeint van de villa van 

Oss, achter de plaats gnd Scadewijc, tussen Godefridus zv voornoemde 
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Arnoldus Gruter enerzijds en Cristina wv Rodolphus timmerman anderzijds, 

aan hem gerechtelijk verkocht door broeder Rodolphus Roesmont. De brief 

overhandigen aan voornoemde hr Rodolphus. 

 

Arnoldus Groet Art junior duo jugera terre (dg: Arnoldi) quondam Arnoldi 

Gruter de Os sita in parrochia de Os supra communitatem ville de Os retro 

locum dictum Scadewijc inter hereditatem Godefridi filii Arnoldi Gruter 

predicti et inter hereditatem Cristine relicte quondam Rodolphi 

carpentarii venditos sibi (dg: per jud) a fratre Rodolpho Roesmont per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris 

hereditarie supportavit Danijeli Roesmont cum litteris et jure promittens 

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

Berwout et Spina datum supra. Tradetur dicto domino Rodolpho. 

 

BP 1183 f 390r 07 za 11-10-1404. 

Voornoemde Arnoldus Groet Art de jongere droeg over aan voornoemde Danijel 

Roesmont (1) een erfgoed, in Hintham, tussen Thomas van Hijntham enerzijds 

en Petrus Sniders anderzijds, en de oliemolen en andere gebouwen op dit 

erfgoed, (2) 2½ morgen land van wijlen Petrus nzvw Willelmus Grieten soens, 

gelegen achter het klooster Porta Celi bij Den Bosch, tussen Johannes zv 

Ghibo van der Eijkendonc enerzijds en Willelmus Loijers anderzijds, aan hem 

gerechtelijk verkocht door voornoemde broeder Rodolphus. Twee brieven. Eén 

voor Johannes van Zanbeec linnenwever. De brief overhandigen aan voornoemde 

hr Rodolphus. 

 

Duplicetur. Et tradetur una Johanni de Zanbeec textori lineorum. 

Dictus Arnoldus Groet Art quandam hereditatem sitam in Hijntham inter 

hereditatem Thome de Hijntham et inter hereditatem Petri Sniders atque 

molendinum olei et cetera edificia in dicta hereditate consistentia 

necnon duo et dimidium jugera terre quondam Petri filii naturalis quondam 

Willelmi Grieten soens sita retro conventum de Porta Celi prope 

Buscumducis inter hereditatem Johannis filii Ghibonis van der Eijkendonc 

et inter hereditatem Willelmi Loijers venditos sibi a fratre Rodolpho 

predicto per judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Danijeli cum litteris et jure 

promittens ut supra. Testes datum supra. Tradetur littera dicto domino 

Rodolpho. 

 

BP 1183 f 390r 08 di 14-10-1404. 

Jacobus zvw Egidius van den Bogarde van Gheldorp verkocht aan Johannes 
?Satire kramer een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd den Aker, 4 

lopen rogge groot, in Geldrop in de dingbank van Heze en Leende, tussen 

Egidius van den Bogarde enerzijds en Rodolphus Geertruden soen anderzijds, 

(2) 2/3 deel van een beemd, 12 vrachten hooi groot, gelegen aan het eind 

van voornoemd stuk land, {f.390v} tussen voornoemde Rodolphus enerzijds en 

Jacobus van den Hout anderzijds, van welke beemd het resterende 1/3 deel 

behoort aan Egidius bv voornoemde verkoper, (3) een stuk land, gnd dat 

Luttellant, 4 lopen groot, in Geldrop in de dingbank van Heze en Leende, 

ter plaatse gnd ten Hout, tussen voornoemde Jacobus van den Hout enerzijds 

en de broers Happo en Theodericus, kvw Rodolphus gnd Roef van den Hout 

anderzijds, (4) een stuk beemd, gnd dat Luttellant, 4 lopen groot, gelegen 

aan het eind van voornoemd stuk land, met een sloot ertusssen, tussen 

Arnoldus Boudens soen enerzijds en voornoemde Jacobus van den Hout 

anderzijds, (5) 3 lopen land, gnd die Straet Acker, aldaar, tussen Jacobus 

zv voornoemde Jacobus van den Hout enerzijds en kvw Johannes van den Hout 

anderzijds, (6) een b-erfpacht van 4 mud 4 lopen rogge, maat van Geldrop, 

die voornoemde verkoper moest leveren aan Johannes Sluijsman van Geldorp 

tonnenmaker, gaande uit voornoemde goederen, en die voornoemde verkoper 

verworven had van voornoemde Johannes Sluijsman en zijn dochter Elizabeth, 

de goederen reeds belast met (a) de grondcijns, (b) een b-erfpacht van 1 
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mud rogge aan Walterus Potteije. 

 

Jacobus filius quondam Egidii van den Bogarde #de Gheldorp# hereditarie 

vendidit Johanni ?Satire institori hereditariam paccionem unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre dicta den Aker 

quatuor lopinos siliginis in semine capiente sita in parrochia de 

Gheldorp in jurisdictione #dicta dingbanc# de Heze et de Leende inter 

hereditatem Egidii van den Bogarde ex uno et inter hereditatem Rodolphi 

Geertruden soen ex alio atque ex duabus terciis partibus cuiusdam prati 

XII (dg: diur) plaustratas feni continentis siti ad finem pecie terre 

predicte. 

 

1183 f.390v. 

 tercia post Dijnosii: dinsdag 14-10-1404. 

 

BP 1183 f 390v 01 di 14-10-1404. 

inter hereditatem dicti Rodolphi ex uno et inter hereditatem Jacobi van 

den Hout ex alio de quo prato reliqua tercia pars ad Egidium fratrem 

dicti venditoris pertinere dinoscitur (dg: atque) #item# ex pecia terre 

dicta dat Luttellant (dg: s) quatuor lopinatas terre continente sita in 

parrochia et jurisdictione predictis ad locum dictum ten Hout inter 

hereditatem Jacobi van den Hout predicti ex uno et inter hereditatem 

Happonis et Theoderici fratrum liberorum quondam Rodolphi dicti Roef van 

den Hout ex alio item ex pecia prati dicta dat Luttellant quatuor 

lopinatas terre continente sita ad finem pecie terre predicte quodam 
!fassato interiacente inter hereditatem Arnoldi Boudens soen ex uno et 

inter hereditatem dicti Jacobi van den Hout ex alio item ex (dg: qui) 

tribus lopinatis terre dictis die Straet Acker sitis ibidem inter 

hereditatem Jacobi filii dicti Jacobi van den Hout ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis van den Hout (dg: ut dicebat 

proomittens super ?o) atque ex hereditaria paccione quatuor modiorum et 

quatuor lopinorum siliginis mensure de Gheldorp quam dictus venditor 

solvere tenebatur hereditarie et annuatim (dg: ex p) Johanni (dg: filio 

quondam) Sluijsman de Geldorp doliatori ex premissis quam dictus venditor 

erga eundem Johannem Sluijsman (dg: ac) et Elizabeth eius filiam 

acquisierat (dg: pro) ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini fundi et 

hereditaria paccione unius modii siliginis Waltero Potteije ex predictis 

hereditatibus prius solvendis et sufficientem facere. Testes Goeswinus et 

Jacobus datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 390v 02 di 14-10-1404. 

Ghibo Keijot droeg over aan Willelmus Bexken zv Mathijas alle goederen van 

Arnoldus die Langhe zvw Henricus Colen soen, aan hem gerechtelijk verkocht 

door voornoemde Willelmus. 

 

Ghibo Keijot omnia bona Arnoldi die Langhe filii quondam Henrici Colen 

soen vendita sibi a Willelmo Bexken filio Mathije per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Willelmo cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 390v 03 di 14-10-1404. 

Jkvr Beatrix kloosterlinge van Bijnderen dv hr Willelmus van Aa ridder 

verklaarde dat hr Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberch alle 

achterstallige termijnen heeft betaald van een lijfrente van 25 oude 

schilden, die voornoemde hr Johannes moet betalen aan voornoemde jkvr 

Beatrix. 
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Domicella Beatrix (dg: filia domini W) monialis monasterii de Bijnderen 

filia domini Willelmi de Aa militis palam recognovit sibi per dominum 

Johannem de Berlaer dominum de Helmont et de Keerberch fore satisfactum 

ab omnibus arrestadiis que sibi deficiebant et restabant (dg: occacione) 

a quocumque tempore evoluto usque in diem presentem (dg: de) occacione 

vitalis pensionis XXV aude scilde quam dictus dominus Johannes dicte 

domicelle Beatrici ad eius vitam solvere tenetur !ad eius vitam salva 

sibi sua pensione pro tempore futuro. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 390v 04 di 14-10-1404. 

Elizabeth dvw Petrus van den Bogarde beloofde aan haar natuurlijke dochter 

Gertrudis een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en aangelegen akker, in Helvoirt, 

naast de brug aldaar, tussen Nijcholaus Berkelman enerzijds en Henricus 

Maes soen anderzijds, (2) een beemdje, aldaar, tussen een waterlaat 

enerzijds en kv Katherina Ghiben anderzijds, (3) alle goederen, die aan 

haar gekomen zijn na overlijden van haar oom hr Theodericus Coninc 

priester. 

 

Elizabeth filia quondam Petri van den Bogarde cum tutore promisit (dg: 

super omnia h) se daturum et soluturum Gertrudi sue filie naturali 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: quodam agro 

terre sit) ex domo et agro terre sibi adiacente sitis in parrochia de 

Helvoirt juxta pontem ibidem inter hereditatem Nijcholai Berkelman ex uno 

et inter hereditatem Henrici Maes soen ex alio atque ex quodam pratulo 

sito ibidem inter (dg: he) aqueductum (dg: ex) ibidem ex uno et inter 

hereditatem liberorum Katherine Ghiben ex alio atque ex omnibus bonis 

sibi de morte quondam domini Theoderici Coninc presbitri eius avunculi 

successione advolutis quocumque locorum situatis promittens cum tutore 

super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes 

Theodericus et Jacobus datum supra. 

 

BP 1183 f 390v 05 di 14-10-1404. 

Vervolgens beloofde voornoemde Gertrudis voornoemde pacht niet te manen 

zolang voornoemde Elizabeth leeft. 

 

Solvit. 

Notum sit universis quod cum ita actum esset constituta igitur coram etc 

dicta Gertrudis cum tutore promisit super omnia habita et habenda dictam 

paccionem non monere quamdiu dicta Elizabeth vixerit in humanis prefatis 

litteris post decessum dicte Elizabeth in suo vigore permansuris. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 390v 06 di 14-10-1404. 

Henricus Bac zvw Willelmus Posteel droeg over aan Henricus Theeus van 

Lijeshout 1/3 deel in een b-erfpacht van 9 mud 4½ lopen rogge, maat van 

Helmond, 2 lopen raapzaad, maat van Helmond, en 2 steen vlas bereid tot de 

hekel, welke pacht Johannes Hoelcorf met Lichtmis in Schijndel beurde, 

gaande uit alle erfgoederen, die behoorden aan wijlen voornoemde Johannes 

Hoelcorf, gelegen onder Lieshout en onder de dingbank van Aarle, welke 

pacht wijlen voornoemde Willelmus gekocht had van Elizabeth wv voornoemde 

Johannes Hoelcorf, Johannes, Arnoldus, Bela en Elizabeth, kv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Johannes Hoelcorf, Rutgherus zv Henricus Arken soen, 

Gerardus zvw Johannes gnd Custer van Hezewijc en Johannes van Os zvw 

Johannes van Os des Pijnres {f.391r}. 

 

Henricus (dg: f) Bac filius quondam Willelmi Posteel terciam partem ad se 

spectantem in hereditaria paccione novem modiorum et quatuor et dimidii 

lopinorum siliginis mensure de Helmont et duorum lopinorum seminis 

raparum dicte mensure et duorum ponderum dictorum steen lini parati ad 



Bosch’ Protocol jaar 1404 08. 70 

scalcrum quam Johannes Hoelcorf solvendam habuit hereditarie 

purificationis et in Scijnle tradendam de et ex omnibus hereditatibus que 

spectabant ad dictum quondam Johannem Hoelcorf quocumque locorum tam 

infra parrochiam de Lijeshout quam infra jurisdictionem dictam dingbanc 

de Arle situatis quam paccionem dictus quondam Willelmus erga Elizabeth 

relictam dicti quondam Johannis Hoelcorf Johannem Arnoldum Belam et 

Elizabeth liberos dictorum Elizabeth et quondam Johannis Hoelcorf 

Rutgherum filium Henrici Arken soen Gerardum filium quondam Johannis 

dicti Custer de Hezewijc et Johannem (dg: die) de Os filium quondam 

Johannis de Os des Pijnres emendo acquisierat 

 

1183 f.391r. 

 tercia post Dijnosii: dinsdag 14-10-1404. 

 

BP 1183 f 391r 01 di 14-10-1404. 

prout in litteris hereditarie supportavit Henrico (dg: filio) Theeus de 

Lijeshout cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et dicti quondam Willelmi 

deponere. Testes Berwout et Tijt datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 391r 02 di 14-10-1404. 

Willelmus zvw voornoemde Willelmus Posteel droeg 2/3 deel in voornoemde 

erfpacht over aan voornoemde Henricus Theeus. Hij beloofde lasten van zijn 

kant, van de kant van wijlen voornoemde Willelmus Posteel en Godefridus zvw 

voornoemde Willelmus af te handelen. 

 

Willelmus filius dicti quondam Willelmi Posteel duas tercias partes ad 

ipsum (dg: et) spectantes in paccione predicta hereditarie supportavit 

dicto Henrico Theeus cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

sui et dicti quondam Willelmi Posteel et Godefridi filii eiusdem quondam 

Willelmi deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 391r 03 di 14-10-1404. 

Voornoemde Willelmus Posteel zvw Willelmus Posteel droeg over aan 

voornoemde Henricus Theeus (1) het deel, dat aan Arnoldus, Godefridus, 

Katherina en Belija, kvw Godefridus zvw Arnoldus die Smijt van Lijeshout, 

gekomen was na overlijden van hun voornoemde vader Godefridus, resp. aan 

hen zullen kommen na overlijden van hun moeder Belija, in alle erfgoederen 

van wijlen Johannes gnd Hoelcorf, zowel in Lieshout als onder de dingbank 

van Aarle gelegen, (2) 1/6 deel, dat aan Arnoldus smid zvw Henricus van den 

Velde en zijn vrouw Aleijdis dvw voornoemde Godefridus gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde Aleijdis, in voornoemde 

erfgoederen, welk deel en 1/6 deel eerstgenoemde Willelmus Posteel 

verworven had van eerstgenoemde Arnoldus smid. 

 

Dictus Willelmus Posteel filius quondam Willelmi Posteel totam partem et 

omne jus que Arnoldo Godefrido Katherine et Belije liberis quondam 

Godefridi filii quondam Arnoldi die Smijt de Lijeshout de morte dicti 

quondam Godefridi eorum patris successione fuerant advolute et post 

mortem Belije eorum matris successione fuerant advolvende in omnibus et 

singulis hereditatibus quondam Johannis dicti Hoelcorf quocumque locorum 

tam infra parrochiam de Lijeshout quam infra jurisdictionem dictam 

dingbanc de Arle situatis insuper unam sextam partem Arnoldo fabro filio 

quondam Henrici van den Velde et Aleijdi sue uxori filie dicti quondam 

Godefridi de morte quondam parentum eiusdem Aleijdis in dictis 

hereditatibus omnibus et singulis successione advolutam quas partem et 

jus atque sextam partem premissorum predictas primodictus Willelmus 

Posteel erga primodictum Arnoldum fabrum acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Theeus predicto cum litteris et aliis et 

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

 

BP 1183 f 391r 04 di 14-10-1404. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Willelmus 211 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met zondag 

Letare over een jaar (zo 21-03-1406) te betalen. 

 

(dg: dictus Willelmus promisit super omnia dicto W) Dictus Henricus 

promisit super omnia dicto Willelmo ducentos et XI novos Gelre gulden 

scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

(dg: ad) #a# dominica letare proxime futura ultra annum persolvendos (dg: 

hoc addito si ipse non persolverit dictam pecuniam termino predicto quod 

tunc dictus Willelmus poterit apponere manus suas ad paccionem et 

hereditates predictas sine contra et illas apprehendere sine 

contradictione dicti Henrici aut alterius cuiuscumque persone). Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 391r 05 di 14-10-1404. 

Voornoemde Willelmus beloofde aan Godefridus Berwout gedurende 8 jaar, elk 

jaar 25 nieuwe Gelderse gulden of de waarde te betalen, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405). Zou voornoemde Willelmus of zijn vrouw 

Postelima gedurende deze 8 jaar overlijden, dan zullen voornoemde Willelmus 

en zijn goederen ontlast zijn van de betaling van voornoemd geld, voor 

zover de termijnen dan niet verstreken zijn. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia se daturum et soluturum Godefrido 

Berwout ad spacium octo annorum proxime futurorum (dg: sine medio 

sequentium) quolibet dictorum octo annorum XXV novos Gelre gulden vel 

valorem mediatim Domini et mediatim Johannis et pro primo termino 

Johannis proxime futuro tali annexa conditione si dictus Willelmus aut 

Postelima eius uxor decesserit dicto spacio pendente quod extunc deinceps 

dictus Willelmus et eius bona a solutione dicte pecunie erunt quiti in 

quantum termini solutionis non fuerint elapsi. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 391r 06 di 14-10-1404. 

Ghevardus van Doirne zvw Everardus van Doirne droeg over aan Gerardus 

Scilder een hoeve, in Helvoirt, ter plaatse gnd Leendonc, welke hoeve aan 

Sijmon van Dijefhout behoorde, en welke hoeve voornoemde Ghevardus gekocht 

had van Nijcholaus van Dueren en zijn zuster Hilla, kvw Johannes van Duren. 

Twee brieven. Eén voor Willelmus Loijer. 

 

Duplicetur et unam habebit Willelmus Loijer. 

Ghevardus de Doirne filius quondam Everardi de Doirne quendam mansum 

situm in parrochia de Helvoert ad locum dictum Leendonc simul cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis et qui mansus cum suis attinentiis ad Sijmonem 

de Dijefhout pertinere consueverat quem mansum dictus Ghevardus erga 

Nijcholaum de Dueren et Hillam eius sororem liberos quondam Johannis de 

Duren emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Gerardo Scilder cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare. Testes Theodericus et Jacobus datum supra. 

 

BP 1183 f 391r 07 di 14-10-1404. 

Johannes van Achel zvw Henricus van Achel ev Katherina dvw Johannes Zesken 

droeg over aan Johannes van Amerzoijen zv Johannes van Amerzoijen 1 mud 

rogge b-erfpacht, Bossche maat, die Theodericus wettige zvw Mijchael van 

Halle met Lichtmis in Den Bosch moet leveren aan voornoemde Johannes van 

Achel, gaande uit een stuk land, gnd dat Staesroede, zoals dit behoorde aan 

wijlen voornoemde Johannes Zesken, in Boxtel, ter plaatse gnd Tongheren, 

ter plaatse gnd in het Ottenbosch, tussen Gerardus Arnts soen enerzijds en 
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Mijchael zvw Johannes Troest anderzijds. 

 

Johannes de Achel filius quondam Henrici de Achel maritus et tutor 

legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Johannis (dg: Ze) Zesken 

unum modium siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco quam! 

Theodericus filius legitimus quondam Mijchaelis de Halle predicto Johanni 

de Achel solvere tenetur hereditarie purificationis et in Busco tradendum 

ex pecia terre dicta dat Staesroede in ea quantitate qua ad dictum 

quondam Johannem Zesken pertinere consueverat sita in parrochia de 

Bucstel ad locum dictum Tongheren in loco dicto int Ottenbosch inter 

hereditatem Gerardi Arnts soen ex uno et inter hereditatem Mijchaelis 

filii quondam Johannis Troest ex alio ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni de Amerzoijen filio (dg: quond) Johannis de Amerzoijen promittens 

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

in dicta paccione existentem deponere et sufficientem facere. Testes 

Berwout et Tijt datum supra. 

 

1183 f.391v. 

 tercia post Dijnosii: dinsdag 14-10-1404. 

 in crastino Calixti: woensdag 15-10-1404. 

 

BP 1183 f 391v 01 di 14-10-1404. 

{Het volgende fragment heeft dezelfde tekst als waarmee BP 1183 f 390v 

begint; en dat was een voortzetting van een contract dat eindigde op BP 

1183 f 390r; kennelijk is die voortzetting hier voor de tweede keer 

genoteerd}. 

 

inter hereditatem dicti Rodolphi ex uno et inter hereditatem Jacobi van 

den Hout ex alio et de quo prato reliqua tercia pars ad Egidium fratrem 

dicti venditoris pertinere dinoscitur item ex pecia terre dicta dat 

Luttellant quatuor lopinos siliginis in semine capiente sita !sita in 

parrochia et jurisdictione predictis. 

 

BP 1183 f 391v 02 di 14-10-1404. 

Johannes, Henricus, Gerardus, Bela en Heijlwigis, kvw Henricus van 

Avenijoen, beloofden aan Johannes van Ghelen van Geldorp, tbv Katherina dvw 

Johannes van Avenijoen ev voornoemde Johannes van Ghelen, een lijfpacht van 

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

een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoed gnd den Boenhof, in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Roent, beiderzijds/rondom naast de gemeint. 

 

Solvit II grossos. 

Johannes Henricus Gerardus Bela et Heijlwigis liberi quondam Henrici de 

Avenijoen promiserunt indivisi super habita et #habenda# (dg: se daturos 

et soluturos) Johanni de Ghelen de Geldorp ad opus Katherine filie 

quondam Johannis de Avenijoen uxoris dicti Johannis de Ghelen #se daturos 

et soluturos dicte Katherine# annuam et vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solv) anno quolibet ad vitam dicte 

Katherine et non ultra purificationis et in Busco tradendam ex domo area 

et orto et hereditate sibi adiacente dicta den Boenhof! sitis in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum die Roent (dg: communitatem 

circumquaque ad) ex utroque latere communitati (dg: ad) circumquaque 

adiacentibus ut dicebant tali conditione apposita quod cum mortua fuerit 

erit quitum. Testes Berwout et Tijt datum 3a post Dijonisii. Scabini 

noluerunt. 

 

BP 1183 f 391v 03 di 14-10-1404. 

Alle voornoemde kinderen beloofden aan voornoemde Johannes van Ghelen 10 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande in Den Bosch te leveren. 
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Dicti omnes liberi promiserunt indivisi super omnia dicto Johanni de 

Ghelen decem modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos et deliberandos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 391v 04 di 14-10-1404. 

Nijcholaus van Eijndoven droeg over aan voornoemde kvw Henricus van 

Avenijoen voornoemd stuk land, gnd die Boenhorst, in Boxtel, ter plaatse 

gnd aen die Roent, met de gebouwen die erop staan, op welk stuk land wijlen 

Henricus van Avenijoen woonde, zoals dit aan voornoemde Henricus behoorde, 

aan voornoemde Nijcholaus gerechtelijk verkocht door Johannes van Ghelen 

van Gheldorp ev Katherina dvw Johannes van Avenijoen. 

 

Solvit duos boddrager. 

(dg: dictus Johannes de Ghelen maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie dicti quondam Johannis de Avenijoen) #Nijcholaus de 

Eijndoven# peciam terre predictam die Boenhorst! vocatam sitam in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum aen die Roent necnon edificia in 

dicta pecia terre consistentia in qua pecia terre cum suis edificiis 

Henricus quondam de Avenijoen morari consueverat et ibidem sita est et ad 

dictum Henricum pertinere consueverat venditas dicto Nijcholao a Johanne 

de Ghelen de Gheldorp marito et tutore legitimo dicte Katherine sue 

uxoris filie quondam dicti Johannis de Avenijoen per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco prout in litteris hereditarie supportavit 

dictis liberis quondam Henrici de Avenijoen cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 391v 05 di 14-10-1404. 

Hr Godefridus priester en investiet van Bergeijk zvw Godefridus zvw 

Godefridus sWeders van Eijndoven schonk aan Servacius van Doerne en zijn 

vrouw Margareta ndv voornoemde hr Godefridus (1) 30 schelling jaarlijkse en 

erfelijke pecunia, zodanig paijment als ten tijde van de betaling van dat 

geld gemeenlijk in Son in de beurs gaat, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit een beemd, gnd die Odelbeemt, in Broegel, tussen 

Henricus van den Eijghen enerzijds en Thomas Hennekens soen anderzijds, 

welke cijns wijlen voornoemde Godefridus zvw Godefridus sWeders gekocht had 

van Willelmus zvw Henricus van Runtvoert, (2) 40 schelling jaarlijkse en 

erfelijke pecunia van hetzelfde paijment, met Lichtmis te betalen, welke 

laatstgenoemde cijns wijlen voornoemde Godefridus zvw Godefridus sWeders 

gekocht had van Margareta wv Johannes van den Hoeve van Sonne, Beatrix en 

Margareta, wettige dv voornoemde Margareta, en haar zonen Johannes en 

Arnoldus. 

 

Dominus Godefridus #presbiter investitus de Berghe Eijcke# filius quondam 

Godefridi fillii quondam Godefridi sWeders de Eijndoven (dg: presbitri 

investitus de Berge Eijcke annuum et hereditarium censum triginta 

solidorum) XXX solidos annue et herditarie pecunie talis pagamenti qualis 

pro tempore solutionis huiusmodi pecunie communiter ad bursam #in Zonne# 

curret solvendos hereditarie Remigii confessoris ex quodam prato dicto 

die (dg: d) Odelbeemt cum omnibus suis attinentiis sito in parrochia de 

Broegel inter hereditatem Henrici van den Eijghen ex uno et inter 

hereditatem Thome Hennekens soen ex alio quem censum dictus quondam 

Godefridus filius quondam Godefridi sWeders erga Willelmum filium quondam 

Henrici van Runtvoert emendo acquisierat ut dicebat atque XL solidos 

annue !hereditarie pecunie (dg: con) consimilis pagamenti solvendos 

hereditarie purificationis quem censum jamdictum dictus quondam 

Godefridus filius quondam Godefridi sWeders erga Margaretam relictam 

quondam Johannis van den Hoeve de Sonne Beatricem et Margaretam filias 

legitimas dicte Margarete Johannem et Arnoldum eius filios emendo 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Servacio de Doerne cum 
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Margareta sua uxore filia naturali dicti domini Godefridi (dg: pro) 

nomine dotis ad jus opidi de Busco promittens super omnia ratam servare 

et obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Godefridi 

sui (dg: ?sui) patris et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 391v 06 di 14-10-1404. 

Voornoemde hr Godefridus priester en investiet van Bergeijk zvw Godefridus 

zvw Godefridus sWeders van Eijndoven schonk aan voornoemde Servacius van 

Doerne en zijn vrouw Margareta ndv voornoemde hr Godefridus 30 schelling 

jaarlijkse en erfelijke pecunia, paijment dat ten tijde van de betaling in 

Aarle in de beurs gaat, met Lichtmis te betalen, welke cijns wijlen 

eerstgenoemde Godefridus gekocht had van Lucas wettige zvw Johannes van den 

Kelre. 

 

Dictus dominus Godefridus ut supra XXX solidos annue et hereditarie 

pecunie pagamenti pro tempore solutionis in Arle ad bursam currentis 

solvendos hereditarie purificationis quem censum primodictus quondam 

Godefridus erga Lucam filium legitimum quondam Johannis van den Kelre 

emendo acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto Servacio ut 

supra promittens (dg: s) ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 391v 07 wo 15-10-1404. 

Voornoemde hr Godefridus priester en investiet van Bergeijk zvw Godefridus 

zvw Godefridus sWeders van Eijndoven droeg over aan zijn broer Arnoldus zv 

eerstgenoemde wijlen Godefridus de helft in een beemd, in Erp, achter de 

plaats gnd Empeldonc, tussen het water gnd die Aa enerzijds en kv Goeswinus 

Hemkens soen anderzijds, welke beemd wijlen voornoemde Godefridus zvw 

Godefridus van Eijndoven verwer verworven had van Engbertus gnd Cafkisten 

zoen van Erpe. Voornoemde Servatius van Doerne ev Margareta ndv voornoemde 

hr Godefridus deed afstand. 

 

Dictus dominus Godefridus ut supra medietatem ad se spectantem in quodam 

prato sito in parrochia de Erpe retro locum dictum Empeldonc inter aquam 

dictam die Aa ex uno et inter hereditatem liberorum Goeswini Hemkens soen 

ex alio quod pratum dictus quondam Godefridus filius quondam Godefridi de 

Eijndoven tinctor erga Engbertum dictum Cafkisten zoen de Erpe 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo suo fratri 

filio primodicti quondam Godefridi cum litteris et jure promittens super 

omnia (dg: ratam servare) #warandiam# et obligationem ex parte sui 

deponere. Quo facto dictus Servatius maritus et tutor legitimus dicte 

Margarete super dicta medietate et jure ad opus dicti Arnoldi hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare. (dg: testes datum 

supra) Testes Goeswinus et Tijt datum in crastino Calixti. 

 

1183 f.392r. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1404. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1404. 

 

BP 1183 f 392r 01 do 23-10-1404. 

Johannes Matheeus soen witledebereider, zijn zoon Matheus en Matheus 

Posteel de oudere zvw Henricus Posteel maakten een erfdeling van goederen 

die aan hen behoren. 

Voornoemde Johannes Matheeus soen kreeg, voor de duur van zijn leven, (1) 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Reijnerus van der Woirt beloofd had aan 

Johannes zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, (2) een b-erfcijns van 3 pond 

voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, die Arnoldus van Vladeracken zv 

Elizabeth, tbv Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen, verworven had 

van Jacobus Stevens soen, (3) ¼ deel van een b-erfcijns van 25 pond 

voornoemd geld, met Sint-Martinus te betalen, die wijlen voornoemde Thomas 

zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen gekocht had van Emondus Rover zvw 
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Johannes van Hellu, (4) de helft van een b-erfcijns van 50 schelling 

voornoemd geld, met Kerstmis te betalen, die Johannes van Os die 

Plattijnmaker gekocht had van voornoemde Jacobus Stevens soen, (5) de helft 

van een b-erfcijns van 4 oude schilden, of jaarlijks voor elke schild 

evenveel in ander paijment als de stad Bosch ten tijde voor 1 oude schild 

gemeenlijk zal geven en ontvangen, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, welke cijns wijlen voornoemde Thomas gekocht had 

van Hermannus gnd die Greve van Lijttoijen, (6) de helft van een b-erfcijns 

van 2 oude schilden of de waarde ervan in ander paijment, zoveel de stad 

Den Bosch zal nemen en beuren, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, welke 

cijns voornoemde Thomas Willems soen gekocht had van Godefridus zvw 

Johannes van Overmere, (7) ¼ deel van 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, welke cijns wijlen voornoemde Thomas zvw 

Willelmus Veren Ghisenraden soen gekocht had van Johhannes die Yoede zv 

Petrus, (8) ¼ deel van een b-erfcijns van 12½ oude schild, of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Jacobus van Hedel beloofd had aan 

voornoemde Thomas, met Pasen te betalen, (9) ¼ deel van een b-erfcijns van 

2 oude schilden, of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te 

betalen, welke cijns wijlen voornoemde Thomas gekocht had van Goeswinus zv 

Johannes gnd Buc. Johannes Matheeus soen zal één helft van de lasten dragen 

en voornoemde Matheus en Matheus samen de andere helft. Na overlijden van 

eerstgenoemde Johannes gaat het voornoemde naar zijn voornoemde zoon 

Matheus en zijn dochter Cristina. 

 

XCIII secunda post nativitatis Marie. 

LXXVII quinta post pasche. 

Johannes Matheeus soen parator albi corei Matheus eius filius et Matheus 

(dg: filius) Posteel (dg: maritus et) senior [filius] quondam Henrici 

Posteel palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de 

quibusdam bonis ad ipsos ut dicebant spectantibus mediante qua divisione 

hereditarius census quatuor librarum monete quem Reijnerus van der Woirt 

promiserat se daturum et soluturum Johanni filio quondam Willelmi Veren 

Ghisenraden soen hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis prout 

in litteris item hereditarius census trium librarum dicte monete 

solvendus hereditarie nativitatis Domini quem censum Arnoldus de 

Vladeracken filius Elizabeth ad opus Thome filii quondam Willelmi Veren 

Ghisenraden soen erga Jacobum Stevens soen acquisierat prout in litteris 

item (dg: me) quarta pars hereditarii census XXV librarum dicte monete 

solvendi hereditarie Martini hyemalis quem censum dictus quondam Thomas 

filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen erga Emondum Rover filium 

quondam Johannis de Hellu emendo acquisierat prout in litteris item 

medietas hereditarii census L solidorum dicte monete solvendi hereditarie 

nativitatis Domini quem censum Johannes de Os die Plattijnmaker erga 

predictum Jacobum Stevens soen emendo acquisierat prout in litteris item 

medietas hereditarii census quatuor aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum boni auri et justi ponderis vel annuatim 

pro quolibet dictorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum tantum in alio pagamento quantum opidum de Busco 

annuatim pro tempore pro uno aureo denario antiquo aude scilt communiter 

vocato dabit et exsolvet ac percipiet et levabit solvendi hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini quem censum dictus quondam Thomas 

erga Hermannum dictum die Greve de Lijttoijen emendo acquisierat prout in 

litteris item medietas hereditarii census duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter scilde vocatorum boni auri et justi ponderis aut 

valorem eorundem in alio pagamento quale scilicet opidum de Busco capiet 

et levabit (dg: s) solvendi hereditarie Remigii confessoris quem censum 

dictus Thomas Willems soen erga Godefridum filium quondam Johannis de 

Overmere emendo acquisierat prout in litteris item quarta pars 

hereditarii census XVI aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum boni etc seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendi 
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hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini quem censum dictus 

quondam Thomas filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen erga 

Johannem die Yoede filium Petri emendo acquisierat prout in litteris item 

(dg: medieta) item quarta pars hereditarii census XII et dimidii aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni auri et justi 

ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris quem Jacobus de Hedel 

promiserat se daturum et soluturum dicto Thome hereditarie pasche prout 

in litteris #≠ {hier BP 1183 f 392r 02 invoegen}# prefato Johanni 

Matheeus soen cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus etc 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et dampna portare scilicet Johannes Matheeus soen pro una 

medietate et dicti Matheus et Matheus pro reliqua medietate tali 

conditione quod primodictus Johannes premissa quoad vixerit possidebit 

sed post mortem eiusdem Johannis primodicti premissa !dictum Matheum suum 

filium et (dg: d) Cristinam eius filiam pleno hereditario iure succedent 

et devolventur ut ipse recognovit #≠ {hier BP 1183 f 392r 03 invoegen}#. 

 

BP 1183 f 392r 02 do 23-10-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 392r 01}. ≠. 

item (dg: met) quarta pars hereditarii census duorum aureorum denariorum 

antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni etc seu alterius 

pagamenti eiusdem valoris solvendi hereditarie purificationis quem censum 

dictus quondam Thomas erga Goeswinum filium Johannis dicti Buc emendo 

acquisierat prout in litteris. 

 

BP 1183 f 392r 03 do 23-10-1404. 

{Invoegen in BP 1183 f 392r 01}. 

Testes Berwout et Steenwech datum in festo Severini. 

 

BP 1183 f 392r 04 vr 24-10-1404. 

Vervolgens deden hr Fredericus investiet van Asperen, Philippus van 

Oesterhout orde van de predikheren in Den Bosch, Matheus Posteel de oudere 

zvw Henricus Posteel en Johannes van Os die Plattijnmaker, executores 

testamenti van wijlen Agnes gnd Tops wv Thomas zvw Willelmus Veren 

Ghisenraden soen afstand tbv eerstgenoemde Johannes Matheeus soen. 

 

Quo facto dominus Fredericus #investitus# de Asperen (dg: jus super) 

Philippus de Oesterhout ordinis fratrum predicatorum in Busco Matheus 

Posteel senior filius quondam Henrici Posteel et Johannes de Os die 

Plattijnmaker executores testamenti quondam Agnetis dicte Tops relicte 

quondam Thome filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen super 

premissis et jure (dg: et mediante qua divisione hereditarius census sex 

librarum monete venditus dicto quondam) ad opus primodicti Johannis 

Matheeus soen hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Neijnsel et Gerardus datum in crastino Severini. 

 

BP 1183 f 392r 05 vr 24-10-1404. 

Voornoemde Matheus zv Johannes en Matheus Posteel kregen (1) een b-erfcijns 

van 6 pond geld, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, die wijlen 

voornoemde Thomas gekocht had van Nijcholauss van Kessel, (2) ¼ deel van 

voornoemde cijns van 25 pond, (3) de helft van een b-erfcijns van 3 pond 15 

schelling voornoemd geld, die Theodericus Posteel moest betalen aan Agnes 

dvw Adam Tops wv voornoemde Thomas, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, (4) de helft van voornoemde b-erfcijns van 2 oude 

schilden, {f.392v} die wijlen voornoemde Thomas Willems soen gekocht had 

van Godefridus zvw Johannes van Overmere, (5) ¼ deel van voornoemde 

b-erfcijns van 16 oude schilden, die wijlen voornoemde Thomas zvw Willelmus 

Veren Ghisenraden soen verworven had van voornoemde Johannes Yoede, (6) ¼ 

deel van voornoemde cijns van 12½ oude schild, (7) ¼ deel van voornoemde 

cijns van 2 oude schilden, die wijlen voornoemde Thomas gekocht had van 
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Goeswinus zvw Johannes Buc, (8) de helft van een b-erfcijns van 4 oude 

schilden, of ander paijment etc, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, 

welke cijns wijlen voornoemde Thomas gekocht had van Florencius zvw 

Henricus Mudeken. Voornoemde Matheus en Matheus zullen één helft van de 

lasten dragen en eerstgenoemde Johannes de andere helft. Vervolgens deden 

voornoemde !3 executores uitgezonderd voornoemde !Godefridus Posteel 

afstand. 

 

Et mediante qua divisione hereditarius census sex librarum monete 

solvendus hereditarie Remigii confessoris quem censum dictus quondam 

Thomas erga Nijcholaum de Kessel emendo acquisierat prout in litteris 

item quarta pars dicti census XXV librarum (dg: item me) item medietas 

hereditarii census (dg: trium) trium librarum en XV solidorum dicte 

monete quem Theodericus Posteel Agneti filie quondam (dg: Thom) Ade Tops 

relicte dicti quondam Thome solvere tenebatur hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis prout in litteris item medietas #dicti# hereditarii 

censu! duorum aude scilde. 

 

1183 f.392v. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1404. 

 

BP 1183 f 392v 01 vr 24-10-1404. 

quem dictus quondam Thomas Willems soen erga Godefridum filium quondam 

Johannis de Overmere emendo acquisierat prout in litteris item quarta 

pars dicti census XVI aude scilde quem dictus quondam Thomas filius 

quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen erga Johannem (dg: j) Yoede 

retroscriptum acquisierat prout in litteris item quarta pars retroscripti 

census XII et dimidii aude scilt item quarta pars dicti census (dg: ?j) 

duorum aude scilde quem dictus quondam Thomas erga Goeswinum filium 

quondam Johannis Buc emendo acquisierat prout in litteris atque medietas 

hereditarii census quatuor aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum boni auri et justi ponderis seu alterius pagamenti etc 

solvendi hereditarie Remigii confessoris quem censum dictus quondam 

Thomas erga Florencium filium quondam Henrici Mudeken emendo acquisierat 

prout in litteris dictis Matheo filio Johannis et Matheo Posteel 

cesserunt in partem ut primodictus Johannes palam recognovit super quibus 

et jure promittens super omnia ratam servare #obligationem ex parte sui 

deponere# (dg: et obligationem) dampna equaliter portabunt scilicet dicti 

Matheus et Matheus pro una medietate et primodictus Johannes pro reliqua 

medietate. Quo facto dicti !3 executores excepto dicto !Godefrido Posteel 

super premissis et jure. Testes Neijnsel et Gerardus datum in crastino 

Severini. 

{In linker marge een verticale haal naast de onbeschreven rest van deze 

bladzijde}. 

 

1183 f.393r. 

 quinta post Calixti: donderdag 16-10-1404. 

 

BP 1183 f 393r 01 do 16-10-1404. 

Johannes, Thomas en Mabelia, kvw Arnoldus Stamellart van de Kelder, 

verkochten aan Johannes Zerijs van Erpe een b-erfpacht van 4 mud rogge, 

maat van Erp, die Johannes zvw Egidius van Gravia beloofd had met Lichtmis 

in Erp te leveren aan wijlen voornoemde Arnoldus Stamellart, gaande uit 

alle goederen van voornoemde Johannes zvw Egidius van Gravia, die hij heeft 

en zal verkrijgen, gelegen onder Erp. 

 

Johannes Thomas et Mabelia liberi quondam Arnoldi Stamellart de Penu cum 

tutore hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Erpe 

quam Johannes filius quondam Egidii de Gravia promiserat se daturum et 

soluturum prefato quondam Arnoldo Stamellart hereditarie purificationis 

et in Erpe traditurum de et ex omnibus et singulis bonis antedicti 
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Johannis filii quondam Egidii de Gravia ab eodem Johanne habitis et 

habendis quocumque locorum infra parrochiam de Erpe sitis prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Johanni Zerijs de Erpe #supportaverunt# 

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

habita et h) ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dicti quondam Arnoldi Stamellart deponere. Testes Tijt et Wolphart 

datum quinta post Calixti. 

 

BP 1183 f 393r 02 do 16-10-1404. 

Voornoemde Johannes, Thomas en Mabelia, kvw Arnoldus Stamellart van de 

Kelder, maakten een erfdeling van een stuk land, gnd Venne, in Moergestel, 

rondom tussen de gemeint, welk stuk land behoorde aan wijlen voornoemde 

Arnoldus Stamellart. Voornoemde Thomas kreeg het 1/3 deel richting de villa 

van Oisterwijk, zoals afgepaald. 

 

Dicti Johannes Thomas et Mabelia (dg: l) cum tutore palam recognoverunt 

se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quadam pecia terre dicta 

Venne sita in (dg: Busco) parrochia de Ghestel prope Oesterwijc inter 

communitatem circumquaque coadiacentem que pecia terre Venne vocata ad 

Arnoldum quondam Stamellart predictum pertinere consueverat mediante qua 

divisione una tercia pars scilicet illa tercia pars que sita est versus 

villam de Oesterwijc prout huiusmodi tercia pars ibidem sita est et 

limitata ut dicebant dicto Thome cessit in partem ut alii recognoverunt 

super quibus etc promittentes ratam servare. 

 

BP 1183 f 393r 03 do 16-10-1404. 

Voornoemde Johannes kreeg het 1/3 deel richting de villa van Moergestel, 

zoals afgepaald. 

 

Et mediante qua divisione tercia pars dicte pecie terre scilicet illa 

tercia pars que sita est versus villam de Ghestel (dg: dicto) prout 

ibidem (dg: cessit in partem su ut alii etc promittentes super quibus etc 

promittentes) sita est et limitata ut dicebant dicto Johanni cessit in 

partem ut alii recognoverunt super quibus (dg: et) etc promittentes ratam 

servare. 

 

BP 1183 f 393r 04 do 16-10-1404. 

Voornoemde Mabelia kreeg het 1/3 deel richting Tilburg, zoals afgepaald. 

 

Et mediante qua divisione tercia pars dicte pecie terre scilicet illa 

tercia pars que sita est versus Tilborch (dg: predicto) prout ibidem sita 

est et limitata dicte Mabelie cessit in partem ut alii recognoverunt 

super quibus etc promittentes super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 393r 05 do 16-10-1404. 

Arnoldus van Duerne zvw Willelmus van Duerne droeg over aan Rogerus van 

Duerne 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Helmond, die Everardus van den 

Haghen zv Arnoldus van den Haghen met Lichtmis in Deurne moet leveren aan 

voornoemde Arnoldus, gaande uit een stuk land en aangelegen stuk eusel, in 

Deurne, in een kamp gnd die Tijende, tussen eertijds Arnoldus van den 

Haghen enerzijds en kvw Marselius Metten soen anderzijds. De brief 

overhandigen aan Andreas van den Haghen. 

 

Arnoldus de Duerne filius quondam Willelmi de Duerne unum modium 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Helmont quem Everardus van den 

Haghen filius Arnoldi van den Haghen predicto Arnoldo solvere tenetur 

hereditarie purificationis #et in Duerne tradendam# ex pecia terre et 

pecia pascue sibi adiacente sitis in parrochia de Duerne in campo dicto 

die Tijende inter hereditatem que fuerat Arnoldi van den Haghen ex uno et 

inter hereditatem #liberorum# quondam Marselii Metten soen ex alio ut 
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dicebat hereditarie supportavit Rogero de Duerne promittens super omnia 

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

Tradetur Andree van den Haghen. 

 

BP 1183 f 393r 06 do 16-10-1404. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre deed tbv Rodolphus zvw 

Johannes Voet afstand van een hofstad en gebouwen, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Luttel Eijnde, tussen een gemene weg enerzijds en voornoemde 

Godefridus anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde 

Godefridus, zoals afgepaald, in welke hofstad Johannes Voet was overleden, 

en hij beloofde dit afstand doen alsmede de afpaling van de hofstad, gedaan 

tussen voornoemde Godefridus en Rodolphus, van waarde te houden. 

 

Solvit II boddrager. 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre super quodam 

domistadio sito in parrochia de Scijnle in loco dicto Luttel Eijnde inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti Godefridi ex alio 

tendente a communi platea ad hereditatem dicti Godefridi #prout huiusmodi 

domistadium ibidem situm est et limitatum et super edificiis in eodem 

consistentibus in quo domistadio Johannes quondam Voet decessit# ut 

dicebat et super jure ad opus Rodolphi filii quondam Johannis Voet (dg: 

prout huiusmodi domi) hereditarie renunciavit promittens super omnia 

habita et habenda #dictas renunciationem et limitationem factam inter 

dictos Godefridum et Rodolphum de domistadio predicto# ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 393r 07 do 16-10-1404. 

Johannes Carper zvw Johannes Carper verkocht aan zijn zuster Yda een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land van wijlen voornoemde Johannes Carper, in 

Heeswijk, ter plaatse gnd het Gheleer, tussen een gemene weg enerzijds en 

Zibertus van Hoculem anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een 

b-erfpacht van ½ mud rogge. 

 

Johannes Carper filius quondam Johannis Carper legitime vendidit Yde sue 

sorori (dg: hereditariam) vitalem pensionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam anno quolibet ad eius vitam et non ultra 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre (dg: quondam Johannis 

dicti) quondam Johannis Carper predicti sita in parrochia de Hezewijc ad 

locum dictum (dg: G) tGheleer inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Ziberti de Hoculem ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et (dg: ob) aliam obligationem deponere 

exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere et cum mortua 

fuerit etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 393r 08 do 16-10-1404. 

De broers Johannes en Henricus, nzvw Aleijdis gnd Calen dvw Willelmus 

Gerijt Shorgen soen, verkochten aan Henricus zvw Matheus van Mughovel de 

helft, die aan wijlen voornoemde Aleijdis behoorde, in een huis en tuin, ½ 

lopen rogge groot, in Gestel bij Herlaer, tussen Henricus Lange zvw 

Henricus die Lange enerzijds en Emondus zv Henricus van Rode anderzijds, 

strekkend vanaf een gemene weg tot aan voornoemde Emondus, welk huis en 

tuin voornoemde Aleijdis en Truda dvw Willelmus Vos van Gemonden in cijns 

verkregen hadden van voornoemde Emondus, en van welk huis en tuin 

voornoemde Aleijdis haar helft in haar testament had vermaakt aan 

voornoemde broers Johannes en Henricus. 

 

Solvit. 

Johannes (dg: filius) #et Henricus fratres filii naturales# quondam 

Aleijdis dicte Calen filie quondam Willelmi Gerijt Shorgen soen (dg: 
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medietatem a et Henricus van den Dungen) medietatem que ad dictam quondam 

Aleijdem spectabat in domo et orto dimidium lopinum siliginis in semine 

capientibus sitis in parrochia de Gestel prope Herlaer inter hereditatem 

Henrici Lange filii quondam Henrici die Lange ex uno et inter hereditatem 

Emondi filii Henrici de Rode ex alio tendentibus a communi platea ad 

hereditatem dicti Emondi quos domum et ortum dicta Aleijdis et Truda 

filia quondam Willelmi Vos de Gemonden erga predictum Emondum ad (dg: 

pactum) #censum# acquisierant prout in litteris et de quibus domo et orto 

dicta Aleijdis medietatem ad se spectantem prefatis Johanni et Henrico in 

eius testamento legaverat ut dicebant hereditarie vendiderunt Henrico 

filio quondam Mathei de Mughovel supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicte quondam Aleijdis et suorum heredum 

et successorum deponere. Testes Goeswinus et Jacobus datum supra. 

 

1183 f.393v. 

 quinta post Calixti: donderdag 16-10-1404. 

 

BP 1183 f 393v 01 do 16-10-1404. 

Walterus zvw Theodericus Wellen Ysebouts soen, voor zich en voor de 

medeërfgenamen vw voornoemde Theodericus, belloofde dat zij Johannes van 

den Schaut en zijn erfgenamen schadeloos zullen houden van elke aanspraak 

en schade van de kant van erfg vw Johannes Scillinc mbt de maheria van 

Helmond. 

 

Walterus filius quondam Theoderici Wellen Ysebouts soen promisit super 

omnia pro se et pro quibuscumque heredibus dicti quondam Theoderici quod 

ipse Walterus et eius coheredes predicti (dg: promittent super o) 

Johannem van den Schaut et eius (dg: co-) heredes !predicti (dg: Johannem 

van den Ho Schaut et eius heredes) ab omnibus impetitione et dampnis sibi 

evenientibus ac eventuris ab heredibus quondam Johannis Scillinc 

occacione maherie de Helmont relevabunt et indempnes observabunt. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum quinta post (dg: v) Calixti. 

 

BP 1183 f 393v 02 do 16-10-1404. 

Cristianus van den Donresdonc beloofde aan Robbertus van Neijnsel, tbv de 

armen in het gasthuis gnd van Neijnsel, in Den Bosch, 10 mud {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Cristianus van den Donresdonc promisit super omnia Robberto de Neijnsel 
!dat opus pauperum habitantium in hospitali dicto de Neijnsel sito in 

Busco X muod. 

 

BP 1183 f 393v 03 do 16-10-1404. 

Cristianus van den Donresdonc beloofde aan Robbertus van Neijnsel, tbv de 

armen in het gasthuis gnd van Neijnsel, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, gedurende 6 jaar, ingegaan afgelopen Pinksteren (zo 18-05-

1404), elk jaar met Lichtis in Den Bosch 10 mud rogge en 4 mud gerst, 

Bossche maat, te leveren, wegens een hoeve met toebehoren, gnd ter Slagen, 

aan het gasthuis behorend, gelegen in Sint-Oedenrode. 

 

Cristianus van den Donresdonc promisit super omnia Robberto de Neijnsel 

ad opus pauperum habitantium in hospitali dicto de Neijnsel #sito in 

Busco in vico Hijnthamensi# quod ipse dabit et solvet dictis pauperibus 

ad spacium sex annorum festum penthecostes proxime preteritum sine medio 

sequentium quolibet dictorum (dg: quin) sex annorum X mud rogs et (dg: 

quinque) #quatuor# mud gersten mensure de Busco purificationis et in 

Busco tradendos (dg: et) occacione cuiusdam mansi #cum suis attinentiis# 

dicti ter Slagen (dg: dicti) ad dictum hospitale spectantis sito! in 

parrochia de Rode. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 393v 04 do 16-10-1404. 

Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Pettelaer alias gnd Priker, 

gaven uit aan Theodericus Moelner van Vucht Gerits soen de helft die aan 

hen behoort in een stuk land, gnd Liven Rot, in Gestel bij Herlaer, naast 2 

hekken, tussen Rodolphus van den Stappen enerzijds en Ludekinus met den 

Ymen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte 

geschiedde voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 5 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (di 02-02-1406). 

 

Solvit II boddrager. 

Johannes Lambertus et Petrus liberi quondam Johannis de Pettelaer alias 

dicti Priker (dg: et Ludekinus met den Ymen) #medietatem ad se spectantem 

in# pecia (dg: -m) terre dictam! Liven Rot sitam! in parrochia de Ghestel 

prope Herlaer juxta duo repagula inter hereditatem Rodolphi van den 

Stappen ex uno et inter hereditatem !dicti Ludekini #met den Ymen# ex 

alio tendente cum uno fine ad communem plateam ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Theoderico Moelner de Vucht #Gerits soen# ab eodem 

hereditarie possidendam pro censu domini fundi exinde solvendo dando etc 

et pro hereditaria paccione (dg: IX) quinque (dg: sextariorum) 

#lopinorum# siliginis mensure de Busco danda #sibi# (dg: mediatim dictis 

fratribus et mediatim dicto Ludekino) ab alio purificationis #et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum# et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 393v 05 do 16-10-1404. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Johannes, Lambertus en 

Petrus, 10½ Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 2 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1406) in 

Den Bosch te betalen en te leveren. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dictis Johanni Lamberto #et# 

Petro (dg: et Ludekino XXI) #decem et dimidium (dg: undecim)# Hollant 

gulden #monete comitis Willelmi vel valorem# et (dg: quatuor) #duo# 

sextaria siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

#(dg: ultra annum) ultra annum# persolvendos et in Busco tradendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 393v 06 do 16-10-1404. 

Ludekinus met den Ymen gaf zijn helft van voornoemd stuk land uit aan 

voornoemde Theodericus, voor de grondcijns en thans voor een n-erfpacht van 

5 lopen rogge, zoals hierboven. 

 

Ludekinus met den Ymen medietatem dicte pecie terre dedit ad hereditarium 

pactum dicto Theoderico pro censu domini fundi et pro hereditaria 

paccione quinque lopinorum siliginis ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 393v 07 do 16-10-1404. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Ludekinus 10½ Hollandse 

gulden voornoemd geld of de waarde en 2 zester rogge, met Lichtmis over een 

jaar (di 02-02-1406) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Ludekino (dg: XI) #X et 

dimidium# Hollant gulden dicte monete vel valorem et II sextaria 

siliginis a purificationis proxime futurum ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 393v 08 do 16-10-1404. 

Arnoldus Hadewigen soen zvw Arnoldus Truden soen beloofde aan Henricus zv 
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Hermannus Venbosch 7 oude Franse schilden of de waarde met Kerstmis 

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

 

Arnoldus Hadewigen soen filius quondam Arnoldi Truden soen promisit super 

omnia Henrico filio Hermanni Venbosch septem aude scilde Francie vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 393v 09 do 16-10-1404. 

Goeswinus zv Goeswinus Steenwech beloofde aan zijn voornoemde vader nimmer, 

zolang zijn vader leeft, goederen te verkopen, te vervreemden of te 

bezwaren die Arnoldus Rover Boest aan eerstgenoemde Goeswinus en zijn vrouw 

Arnolda dv Arnoldus Rover Boest geschonken heeft, of die aan eerstgenoemde 

Goeswinus en zijn vrouw zullen komen na overlijden van voornoemde 

Goeswinus, of na overlijden van wie dan ook, tenzij met medeweten en 

uitdrukkelijke instemming van zijn voornoemde vader. 

 

Goeswinus filius Goeswini Steenwech promisit super omnia habita et 

habenda dicto Goeswino suo patri quod ipse (dg: predictus) primodictus 

Goeswinus non vendet alienabit nec obligabit alique bona que Arnoldus 

Rover Boest dederat sibi cum Arnolda sua uxore filia (dg: d) Arnoldi 

Rover Boest nomine dotis aut alique bona sibi de morte dicti Goeswini sui 

patris aut (dg: alique) alia bona quecumque sibi (dg: de morte) et dicte 

sue uxori seu eorum alteri de morte quarumcumque personarum advolvenda 

aut advenienda quovis modo nisi hoc fuerit de scitu et voluntate expressa 

Goeswini sui patris predicti saltem quamdiu dictus Goeswinus eius pater 

vixerit in humanis presentibus post (dg: revocationem) decessum dicti 

Goeswini sui patris minime valituris. Testes Ghisbertus et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1183 f 393v 10 do 16-10-1404. 

Henricus zvw Henricus nzvw hr Willelmus van Aa investiet van Gestel droeg 

over aan Aleijdis dv voornoemde Jordanus zvw Theodericus van Herende een 

stuk land, gnd die Aude Ynde Stat, in Schijndel, ter plaatse gnd aen 

Delscot, op de akkers aldaar, tussen voornoemde Jordanus enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, aan eerstgenoemde Henricus verkocht door Gerardus 

van Aa zvw hr Gerardus van Aa ridder en zijn zoon Gerardus. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii naturalis domini quondam Willelmi 

de Aa investiti de Gestel peciam terre dictam die Aude Ynde Stat sitam in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum aen Delscot supra agros ibidem inter 

hereditatem Jordani filii quondam Theoderici de Herende ex uno et inter 

communem viam ex alio venditam primodicto Henrico a Gerardo de Aa filio 

quondam domini Gerardi de Aa militis et Gerardo eius filio prout in 

litteris hereditarie supportavit Aleijdi filie dicti Jordani cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.394r. 

 quinta post Calixti: donderdag 16-10-1404. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1404. 

 

BP 1183 f 394r 01 do 16-10-1404. 

Willelmus zv Jordanus van Herende verkocht aan Henricus zvw Henricus zvw hr 

Willelmus van Aa investiet van Gestel een n-erfpacht van 1 mud haver, 

Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (wo 11-11-1405), gaande uit een akker, gnd den Huijsacker, in 

Schijndel, ter plaatse gnd aen den Borne, ter plaatse gnd in het Velt, 

tussen Erenbertus van den Strijpt enerzijds en Gerardus van den Acker 

anderzijds. 
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Willelmus filius Jordani de Herende hereditarie vendidit Henrico filio 

quondam Henrici filii domini quondam Willelmi de Aa investiti de Gestel 

hereditariam paccionem unius modii avene mensure de Busco solvendam 

hereditarie Martini hyemalis et (dg: in Bu) pro primo termino a Martini 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex quodam agro (dg: sito 

in par) dicto den Huijsacker sito in parrochia de Scij[nle] ad locum 

dictum aen den Borne in loco dicto int Velt inter hereditatem Erenberti 

van den Strijpt ex uno et inter hereditatem Gerardi van den Acker ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Goeswinus et Jacobus datum quinta 

post Calixti. 

 

BP 1183 f 394r 02 do 16-10-1404. 

Theodericus zv Johannes Laurens soen verkocht aan Hadewigis ev Johannes zv 

voornoemde Johannes Laurens soen, tbv haar, haar man en hun gezamenlijke 

kinderen, een huis, schuur met ondergrond en aangelegen stuk land, in 

Helvoirt, beiderzijds tussen de gemeint, strekkend vanaf de gemeint tot aan 

Dijonisius gnd Quap, belast met de hertogencijns, de cijns aan de naburen 

van Helvoirt, een b-erfcijns van 20 schelling paijment, een b-erfpacht van 

20 lopen rogge en een lijfpacht van 1 mud rogge, op het leven van Ghibo van 

den Broeck. 

 

Theodericus filius Johannis Laurens soen domum et horreum cum suo fundo 

et peciam terre sibi adiacentem sitos in parrochia de Helvoert inter 

communitatem ex utroque latere coadiacentem tendentes a communitate usque 

ad hereditatem Dijonisii dicti Quap (dg: ?ade ?op) #ut dicebat# 

hereditarie vendidit Hadewigi (dg: ?j) uxori Johannis filii dicti 

Johannis Laurens soen ad opus sui et ad opus dicti Johannis sui mariti et 

ad opus liberorum ab ipsis Hadewige et Johanne pariter genitorum et 

generandorum promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu domini ducis #et censu vicinorum de Helvoirt# et 

hereditario censu XX solidorum pagamenti et hereditaria (dg: cen) 

paccione XX lopinorum siliginis exinde solvendis et vitali pensione unius 

modii siliginis ad vitam Ghibonis van den Broeck exinde solvendis tali 

annexa conditione quod alter dictorum Johannis et Hadewigis coniugum 

diutius vivens in humanis premissa ad eius vitam integraliter possidebit 

postque decessum ipsorum amborum ad eorum liberos ab eis pariter genitos 

et generandos hereditarie devolvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 394r 03 do 16-10-1404. 

Jacobus, Rutgherus en Heijlwigis, kvw Jacobus van den Placke, beloofden aan 

Henricus Venbosch, tbv de heer van de villae van Gestel en Herlaer, een 

n-erfcijns van 4 oude groten en 2 gulden pieter, of ander etc, met Sint-

Michael te betalen, gaande uit 4 bunder heideland, in Gestel bij Herlaer, 

naast de windmolen, tussen Johannes van den Borch enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, met een eind strekkend aan de weg naast de windmolen en met 

het andere eind aan Arnoldus van den Steen. 

 

Jacobus Rutgherus fratres et Heijlwigis eorum soror liberi quondam Jacobi 

van den Placke cum tutore promiserunt indivisi (dg: se d) Henrico 

Venbosch ad opus domini temporalis villarum de Gestel et de Herlaer quod 

ipsi dabunt et solvent (dg: dicto domino) ipsi domino pro tempore 

villarum de Gestel et de Herlaer hereditarium #censum# quatuor grossorum 

antiquorum et duorum aureorum denariorum communiter gulden peter 

vocatorum seu alterius etc hereditarie Mijchaelis ex quatuor bonariis 

terre #mericalis# sitis in parrochia de Gestel prope Herlaer juxta 

molendinum venti inter hereditatem Johannis van den Borch ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentibus cum uno fine ad plateam sitam juxta 

molendinum venti predictum et cum reliquo fine ad hereditatem Arnoldi van 

den Steen ut dicebant in ea quantitate qua ibidem sita sunt. Testes datum 
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supra. 

 

BP 1183 f 394r 04 do 16-10-1404. 

Rodolphus van den Broecke zvw Theodericus van den Broeck verkocht aan zijn 

zuster Katherina dvw voornoemde Theodericus 1 bunder beemd, in Aarle Beke, 

ter plaatse gnd Herende, tussen Marselius van Ekart enerzijds en erfgoed 

van het klooster van Hodonc anderzijds, zoals Johannes Polslauwer deze 

bunder bezat, belast met 1 oude groot aan de heer van Helmond. 

 

Rodolphus van den Broecke filius quondam Theoderici van den Broeck unum 

bonarium prati situm in parrochia de Arle Beke in loco dicto Herende 

inter hereditatem Marselii de Ekart ex uno et inter hereditatem conventus 

de Hodonc ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est et Johannes 

Polslauwer possidere consueverat ut dicebat hereditarie vendidit 

Katherine sue sorori filie dicti quondam Theoderici promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo 

domino de Helmont exinde solvendo. Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1183 f 394r 05 do 16-10-1404. 

Voornoemde Katherina, dvw Theodericus van den Broeck en wv Godefridus van 

Gheldorp, beloofde haar voornoemde broer Rodolphus schadeloos te houden van 

100 Hollandse gulden, die wijlen voornoemde Godefridus in zijn testament 

vermaakt had aan zijn natuurlijke zoon Goeswinus Model. 

 

Solvit. 

Katherina predicta #relicta quondam Godefridi de Gheldorp# promisit super 

omnia quod ipsa dictum Rodolphum eius fratrem indempnem servabit (dg: ab) 

de centum Hollant gulden quos (dg: Godefridus) quondam Godefridus 

predictus in eius testamento legaverat Goeswino Model suo filio naturali. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 394r 06 za 18-10-1404. 

Jutta dvw Henricus van Merlaer droeg over aan haar zoon Henricus Becker 

haar vruchtgebruik in (1) 2/3 deel van een b-erfcijns van 3 schelling 6 

penning oude pecunia, die Reijmboldus schoenmaker van Berchen en Bollinus 

gnd Bollen szv Dijna ev voornoemde Reijmboldus moeten betalen, gaande uit 

een hofstad, waarop voornoemde Reijmboldus en Bollinus woonden, in Berghem, 

naast een gemene weg, (2) 2/3 deel van 10 penningen oude pecunia en 2 

hoenderen, die Corstantius gnd Stensken zv Leijta met Sint-Lambertus-

Martelaar moest betalen en leveren, gaande uit een hofstad van voornoemde 

Corstantius, in Berghem, naast voornoemde hofstad, (3) 2/3 deel van ½ hoen, 

dat Johannes Kampaert van Hees met Sint-Lambertus-Martelaar moest leveren, 

welke 2/3 delen wijlen voornoemde Henricus van Merlaer gekocht had van 

Wellinus zv Henricus Henssen soen handschoenmaker. Met achtterstallige 

termijnen. 

 

Jutta filia quondam Henrici de Merlaer cum tutore #usufructum sibi 

competentem# !duabus (dg: tercias) partibus (verbeterd uit: duas partes) 

hereditarii census trium solidorum et sex denariorum antique pecunie quos 

Reijmboldus sutor de Berchen et Bollinus dictus Bollen gener Dijne uxoris 

dicti Reijmboldi solvere tenebantur de uno domsitadio in quo Reijmboldus 

et Bollinus predicti morabantur sito in parrochia de Berchen contigue 

juxta communem plateam atque #in# duabus partibus (verbeterd uit: duas 

partes) decem denariorum antique pecunie et duorum pullorum quos 

Corstantius dictus Stensken filius Leijte (dg: antedicto Wellino in) 
!dicti beati Lamberti martiris solvere tenebatur de quo#dam# domistadio 

dicti Corstantii sito in predicta parrochia contigue juxta domistadium 

predictum atque #in# duabus partibus (verbeterd uit: duas partes) dimidii 

pulli qu[a?]s Johannes Kampaert de Hee[s] solvere tenebatur hereditarie 

beati Lamberti martiris scilicet dividendo dictos census trium solidorum 

et sex denariorum atque decem denariorum duorum pullorum et dimidii pulli 
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in tres partes equales (dg: duas partes de predictis tribus terciis 

partibus legitime supportavit Henrico Becker suo filio) quas duas partes 

dictus quondam Henricus (dg: Becker) #de Merlaer# erga Wellinum filium 

Henrici Henssen soen cijrothecartium emendo acquisierat prout in litteris 

legitime supportavit Henrico Becker suo filio cum litteris et jure et cum 

omnibus arrestadiis promittens cum tutore super omnia ratam servare 

servare. Testes Wolphart et Gerardus datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 394r 07 za 18-10-1404. 

Johannes van Brede van Hees en zijn zoon Johannes beloofden aan 

Bartholomeus Spijerinc 60 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1405) 

te betalen. 

 

Johannes de Brede de Hees et Johannes eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Bartholomeo Spijerinc LX novos Gelre gulden (dg: vel valorem) 

#scilicet IX boddrager vel X Vlems placken# ad carnisprivium proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 394r 08 za 18-10-1404. 

Johannes van Buchoven zvw Johannes Oem heer van Buchoven en Johannes van 

Best beloofden aan Adrianus Mijckart 19 Engelse nobel of de waarde met 

Kerstmis aanstaande te betalen. 

 

Johannes de Buchoven filius quondam Johannis Oem domini de Buchoven et 

Johannes de Best promiserunt indivisi super omnia Adriano Mijckart XIX 

Engels nobel vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.394v. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1404. 

 

BP 1183 f 394v 01 za 18-10-1404. 

Mijchael zvw Lambertus van Oesterwijc snijder en Godefridus zvw 

Bartholomeus van Wickenvoirt ev Aleijdis dvw voornoemde Lambertus 

verkochten aan de broers Johannes, Arnoldus, Mijchael en Theodericus, kvw 

Mijchael van Halle, alle erfelijke en gerede goederen, die aan voornoemde 

Mijchael en zijn zuster Aleijdis gekomen waren na overlijden van hun 

grootvader voornoemde wijlen Mijchael, gelegen in Boxtel, belast met 

cijnzen, pachten en andere lasten die wijlen voornoemde Mijchael daaruit 

had. 

 

Mijchael filius quondam Lamberti de Oesterwijc sartoris et Godefridus 

filius quondam Bartholomei de Wickenvoirt maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris filie dicti quondam Lamberti (dg: m) omnia et singula 

bona #hereditaria et parata# (dg: eis ac dictis) dictis Mijchaeli et 

Aleijdi eius sorori de morte quondam Mijchaelis de Halle eorum avi 

successione advoluta quocumque locorum (dg: consistentia sive sita u) in 

parrochia de Bucstel consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni Arnoldo Mijchaeli et Theoderico fratribus liberis 

dicti quondam !Mijchaelis promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censibus paccionibus et alii! oneribus 

quos dictus quondam Mijchael exinde solvere consuevit. Testes Goeswinus 

et Jacobus datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 394v 02 za 18-10-1404. 

Voornoemde Johannes zvw Mijchael van Halle beloofde aan voornoemde Mijchael 

zvw Lambertus van Oesterwijc snijder een n-erfpacht van 6 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1406), gaande uit de helft, behorend aan voornoemde 

Johannes, in een akker, gnd die Weten, 10 lopen groot, in Boxtel, ter 
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plaatse gnd die Roent, tussen Johannes Cnode enerzijds en Theodericus zvw 

voornoemde Mijchael van Hal anderzijds, te weten uit de helft naast 

voornoemde Johannes Cnode. 

 

Dictus Johannes promisit se daturum et soluturum dicto Mijchaeli filio 

quondam Lamberti predicti hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis mensure de Busco hereditarie purificationis et (dg: in Busco 

traden) pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et 

in Busco tradendam ex medietate ad dictum Johannem spectante !ex quodam 

agro dicto die Weten decem lopinatas terre continente sito in parrochia 

de Bucstel ad locum dictum die Roent inter hereditatem Johannis Cnode ex 

uno et inter hereditatem (dg: dc) Theoderici filii dicti quondam 

Mijchaelis de Hal ex alio scilicet ex illa medietate que sita est 

contigue juxta dictam hereditatem dicti (dg: q) Johannis Cnode ut dicebat 

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

deponere) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 394v 03 za 18-10-1404. 

Voornoemde Arnoldus zvw Mijchael van Halle beloofde aan voornoemde Mijchael 

zvw Lambertus van Oesterwijc snijder een n-erfpacht van 6 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1406), gaande uit de andere helft in voornoemde akker. 

 

Dictus Arnoldus filius quondam Mijchaelis de Halle promisit se daturum et 

soluturum dicto Mijchaeli filio dicti quondam Lamberti hereditariam 

paccionem sex sextariorum dicte mensure hereditarie purificationis #et 

pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum# et in 

Busco tradendam ex reliqua medietate dicti agri promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 394v 04 za 18-10-1404. 

Voornoemde Mijchael zvw Mijchael van Hal beloofde aan voornoemde Godefridus 

zvw Bartholomeus van Wickenvoirt een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar 

(di 02-02-1406), gaande uit de helft in een akker, gnd die Cleijn Weten, 6 

lopen groot, en een aangelegen beemd, gnd die Notendoncsche Beemt, 3 

vrachten hooi groot, in Boxtel, naast de plaats gnd die Roent, tussen 

Johannes Cnode enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. 

 

Dictus Mijchael filius quondam Mijchaelis de Hal promisit se daturum et 

soluturum dicto Godefrido hereditariam paccionem sex sextariorum 

siliginis dicte mensure hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam ex 

medietate ad ipsum spectante in quodam agro dicto die Cleijn Weten sex 

lopinatas terre continente et prato dicto die Notendoncsche Beemt tres 

plaustratas feni continente #ei adiacente# sitis in parrochia de Bucstel 

juxta locum dictum die Roent inter hereditatem Johannis Cnode ex uno et 

inter (dg: hereditatem) aquam dictam die Aa ex alio (dg: scilicet ex 

illa) ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 394v 05 za 18-10-1404. 

Voornoemde Theodericus zvw Mijchael van Hal beloofde aan voornoemde 

Godefridus zvw Bartholomeus van Wickenvoirt een n-erfpacht van 6 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit de andere helft van voornoemde 

akker en beemd. 

 

Dictus Theodericus promisit se daturum et soluturum dicto Godefrido 

hereditariam paccionem sex sextariorum siliginis ut supra ex reliqua 

medietate agri et prati (dg: su) jamdictorum promittens ut supra. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1183 f 394v 06 za 18-10-1404. 

Aleijdis wv mr Johannes Goutsmijt en haar zoon Petrus verpachtten te 

pachtersrecht aan Willelmus van Borgelen een hoeve, gnd het Goet ten 

Ymerle, van wijlen voornoemde mr Johannes, in Moergestel, voor een periode 

van 8 jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405). Met Sint-

Remigius zal Willelmus, in het eerste jaar, aan Aleijdis 9 gulden, 36 

plakken voor 1 gulden gerekend, betalen, en in elk van de andere 7 jaren 18 

gulden van gelijke waarde. Alle beesten zullen voor de helft van Aleijdis 

zijn en voor de andere helft van Willelmus. Willelmus zal elk jaar op de 

gebouwen 6 vimmen stro dekken, waar dat het meest nodig is, en hij zal de 

dekkers te eten geven, maar Aleijdis zal hen betalen. Willelmus zal de 

gebouwen te pachters recht onderhouden van dak en wanden. Willelmus zal 2 

koeien voederen, die aan Aleijdis alleen behoren, waarvan Aleijdis de 

melkproducten zal hebben. Willelmus zal elk jaar aan Aleijdis 4 steen vlas 

geven, bereid tot de hekel, en van de vlas die op de hoeve groeit zal ze 

niet méér dan dit krijgen. Willelmus zal de erfgoederen omwallen. 

 

Duplicetur. Solvit extraneus. 

Aleijdis relicta quondam magistri Johannis Goutsmijt et Petrus eius 

filius quendam mansum #dictum tGoet ten Ymerle# dicti quondam magistri 

Johannis situm in parrochia de Gestel prope Oesterwijc (dg: ad locum 

dictum den j) simul cum attinentiis dicti mansi singulis et universis 

(dg: h) dederunt (dg: ad annuum pactum) Willelmo de Borgelen ab eodem ad 

spacium octo annorum festum penthecostes proxime futurum #!et non ultra# 

possidendum (dg: pro n) ad jus coloni additis conditionibus sequentibus 

primo videlicet quod dictus Willelmus primo anno dictorum octo annorum 

dabit dicte Aleijdi IX gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato Remigii et (dg: reliq) quolibet aliorum septem annorum (dg: 

XXXVI) XVIII gulden similis valoris Remigii item quod omnes bestie que 

erunt supra predictum mansum erunt mediatim dicte Aleijdis et mediatim 

dicti Willelmi item quod dictus Willelmus quolibet dictorum octo annorum 

(dg: tradet dicte Aleij) teget (dg: dicte) supra edificia dicti mansi aut 

tegi procurabit sex vimas straminum ubi magis fuerit necessarium (dg: 

item) et (dg: op) tecores! enutriet sed Aleijdis illos premiabit item 

quod dictus Willelmus edificia dicti mansi in bona dispositione tenebit 

de tecto et parietibus ad jus coloni item quod dictus Willelmus depascet 

et enutriet #semper dicto spacio pendente# duas vaccas ad dictam Aleijdem 

tantum pertinentes de quibus ipsa (dg: el) Aleijdis lacticinea habebit 

item quod dictus Willelmus dabit dicte Aleijdi quatuor steen lini parati 

ad scalcrum et non plus habebit Aleijdis de lino ibidem crescente (dg: 

promittentes indivisi super omnia) item quod dictus Willelmus (dg: 

edificia) hereditates dicti mansi laudabiliter circonvallabit dicto 

spacio pendente promittentes indivisi super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 394v 07 za 18-10-1404. 

Voornoemde Aleijdis droeg al haar beesten die op de hoeve zijn of zullen 

zijn over aan haar zoon Petrus. 

 

Dicta Aleijdis omnes et singulas #suas# bestias que sunt et erunt supra 

mansum predictum legitime supportavit Petro suo filio promittens ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 394v 08 za 18-10-1404. 

Nijcholaus zv Henricus van Goderheijle droeg over aan Gerardus Scade zvw 

Henricus Os de helft van een huis en erf7, in Den Bosch, aan het eind van 

                         
7 Zie ← BP 1176 f 064v 07 ±di 20-04-1378, verkoop van een erfcijns uit de helft van dit huis 
en erf. 
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de Orthenstraat, tussen erfgoed van Nijcholaus van den Hullen enerzijds en 

wijlen Henricus Loijer anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Johannes Matheeus soen witlederbereider. 

 

Nijcholaus filius Henrici de Goderheijle medietatem domus et aree site in 

Busco ad finem vici Orthensis inter hereditatem Nijcholai van den Hullen 

ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Loijer !venditam sibi a 

Johanne Matheeus soen paratore albi corei per judicem etc prout in 

litteris hereditarie supportavit Gerardo Scade filio quondam Henrici !Os 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.395r. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1404. 

 

BP 1183 f 395r 01 za 18-10-1404. 

Destijds hadden hr Willelmus van Aa ridder en zijn kinderen Florencius en 

Gerardus verkocht aan Johannes zv Johannes van den Velde poorter van 

Mechelen een hoeve gnd het Goet ten Aer, van wijlen hr Jacobus van Duffel 

ridder, gelegen bij de stad Mechelen, in de heerlijkheid van Duffel .... 

Sint-Katherina van Waveren, met huizen en andere gebouwen, bossen, beemden, 

heiden en ander toebehoren. Vervolgens had voornoemde Johannes zv Johannes 

van den Velde aan voornoemde hr Willelmus van Aa en zijn kinderen 

Florencius en Gerardus een b-erfcijns beloofd van 20 kronen, geld van de 

koning van Frankrijk of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit 

voornoemde gooederen. Voornoemde Florencius en Gerardus verkochten thans 

voornoemde cijns aan voornoemde Johannes van den Velde, tbv zijn voornoemde 

zoon Johannes, en ze beloofden dat voornoemde hr Willelmus van Aa en zijn 

erfgenamen nimmer rechten op het voornoemde zullen doen gelden. En ze 

beloofden aan voornoemde Johannes van den Velde, tbv voornoemde Johannes zv 

Johannes van den Velde en kv voornoemde Johannes van den Velde, dat, mocht 

er iets van voornoemde goederen worden uitgewonnen, zij, voornoemde 

Florencius en Gerardus, dan de schade zullen vergoeden, voorzover die met 

twee of meer getuigen wordt aangetoond. Voornoemde Florencius en Gerardus 

verklaarden dat voornoemde Johannes zv Johannes van den Velde het geld 

betaald heeft, waarvoor voornoemde Johannes zv Johannes van den Velde 

voornoemde goederen en cijns gekocht had van voornoemde hr Willelmus en 

zijn kinderen Florencius en Gerardus. 

 

Notum sit universis quod !dominus Willelmus de Aa miles Florencius et 

Gerardus eius liberi quendam mansum dictum tGoe[t] ten Aer (dg: situm) 

domini quondam Jacobi de Duffel militis situm apud opidum de Mechel in 

dominio de Duffel .... sancte Katherine de Waveren simul cum domibus et 

aliis edificiis nemoribus pratis et mericis ac ceteris attinentiis dicti 

mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

legitime et hereditarie vendidissent Johanni filio Johannis van den Velde 

opidani opidi de Mechelen et cum eciam (dg: dicti Florencius) dictus 

Johannes filius Johannis van den Velde promisisset se daturum et 

soluturum prefatis domino Willelmo de Aa Florencio et Gerardo eius 

liberis hereditarium censum viginti aureorum denariorum communiter cronen 

vocatorum monete regis Francie seu valorem hereditarie purificationis ex 

premissis (dg: c) ut dicti Florencius et Gerardus dicebant constituti 

igitur coram etc dicti Florencius et Gerardus predictum (dg: j) censum 

hereditarie vendiderunt Johanni van den Velde predicto ad opus dicti 

Johannis van den Velde sui filii promittentes indivisi super omnia habita 

et habenda warandiam (dg: #de dictis hereditatibus et ...# et 

obligationem deponere exceptis oneribus que dictus quondam Ja.. et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti domini W) de 

predicto manso cum suis attinentiis predictis ut supra et de censu 

predicto (dg: pro) et quod ipsi predictum dominum Willelmum de Aa et 

quoscumque eius heredes perpetue tales habebunt quod numquam presument se 
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jus in predictis hereditatibus et censu predicto habere promiserunt 

insuper super habita et habenda dicto Johanni van den Velde ad opus dicti 

Johannis filii Johannis van den Velde et quorumcuque liberorum eiusdem 

Johannis van den Velde si prefatis Johanni et aliis liberis dicti 

Johannis van den Velde #ab aliqua persona vel aliquibus personis# de 

premissis hereditatibus et censu predicto inposterum aliquid via juris 

evincetur coram quocumque judice #aut in aliquo judicio impeterentur# 

quod tunc dampna ipsis Johanni filio Johannis van den Velde ac 

quibuscumque aliis liberis eiusdem Johannis van den Velde aut eorum 

heredibus exinde evenientia ac eventura ipsi Florencius et Gerardus 

fratres integraliter portabunt ac portare tenebunt! ac dictos Johannem et 

eius fratres et sorores et eorum heredes ab huiusmodi dampnis relevabunt 

et indempnes observabunt in quantum dicti liberi dicti (dg: quondam) 

Johannis vel eorum heredes aut alter eorum huiusmodi dampna probaverint 

aut probaverit per duos testes (dg: sive h) vel plures sive huiusmodi 

testes fuerint scabini vel opidani opidi de Buscoducis sive non fuerint 

scabini vel opidani eiusdem opidi sive eciam huiusmodi testes fuerint 

opidani (dg: in) opidi de Mechelen vel villani et subditi domini de 

Duffel !dicti Florencius et Gerardus palam recognoverunt eis per prefatum 

Johannem filium Johannis van den Velde fore satisfactum ab omnibus 

pecuniis pro quibus ipse Johannes filius Johannis van den Velde premissas 

hereditates et censum erga prefatos dominum Willelmum Florencium et 

Gerardum eius liberos acquisierat #clamantes inde quitum#. Testes 

Goeswinus et (dg: G) Jacobus datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 395r 02 za 18-10-1404. 

Willelmus die Haen ev Aleijdis dvw Willelmus Vleminc droeg over aan 

Bartholomeus gnd Everarts (1) een hofstad, uit 3 hofsteden, welke 3 

hofsteden gelegen zijn in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, in een 

erfgoed van wijlen Hermannus van Zonne, tussen erfgoed van Theodericus van 

Venne enerzijds en erfgoed van Mechtildis wv voornoemde Willelmus {Vleminc} 

anderzijds, reikend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

wijlen Johannes van Boemel, met een weg ertussen die 4 voet breed is, te 

weten de hofstad naast voornoemd erfgoed van Theodericus, met de gebouwen 

die erop staan, en met recht van weg, welke hofstad na gerechtelijke deling 

van de 3 hofsteden aan voornoemde Willelmus was gekomen, (2) de middelste 

van de 3 hofsteden, die voornoemde Willelmus verworven had van Hermannus 

van Zonne zvw voornoemde Willelmus {Vleminc}, belast met een b-erfcijns van 

3 pond en een b-erfcijns van 1 Hollandse gulden. 

 

Willelmus die Haen maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Willelmi Vleminc quoddam domistadium (dg: sit) de tribus 

domistadiis sitis in Busco ad vicum dictum Buerde in hereditate quondam 

Hermanni de Zonne inter hereditatem Theoderici de Venne ex uno et inter 

hereditatem Mechtildis relicte dicti quondam Willelmi ex alio ex que tria 

domistadia tendunt a communi platea retrorsum usque ad hereditatem 

quondam Johannis de Boemel quadam via quatuor pedatas in latitudine 

continente interiacente scilicet illud domistadium quod situm est 

contigue juxta dictam hereditatem dicti Theoderici simul cum edificiis in 

eodem consistentibus (dg: atque) #atque# cum (dg: jure) #viis# ad ipsum 

domistadium spectantibus (dg: aut viis ad premissa) quod domistadium 

dicto Willelmo mediante divisione hereditaria facta per judicem de dictis 

tribus domistadiis cessit in partem prout in litteris atque reliquum 

domistadium dictorum trium domistadiorum scilicet illud quod situm est in 

medio dictorum trium domistadiorum quod dictus (dg: quo) Willelmus erga 

(dg: predictum) Hermannum de Zonne filium dicti quondam Willelmi (dg: ..) 

accquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Bartholomeo dicto 

Everarts cum litteris et jure promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto hereditario censu trium librarum et 

hereditario censu unius Hollant gulden exinde solvendo. Testes 
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Theodericus et Berwout datum supra. 

 

BP 1183 f 395r 03 za 18-10-1404. 

Arnoldus nzvw Theodericus zv Bartholomeus verkocht aan Arnoldus Snijder van 

Geffen, tbv het leprozenhuis van Eijendonc bij Den Bosch, een n-erfcijns 

van 10 pond geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit de navolgende 

erfgoederen, die aan Rutgherus van Boemel zvw Gobelinus Zasman behoorden, 

(1) een stenen huis en erf, in Den Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed 

van Godefridus van Rode enerzijds en een weg die daar loopt, behorend aan 

voornoemde Rutgherus, anderzijds, strekkend vanaf de Peperstraat 

achterwaarts tot aan het houten huis van voornoemde Rutgherus, (2) de helft 

van de muur die staat tussen voornoemd stenen huis en het stenen huis van 

voornoemde Godefridus, (3) het recht in en op die muur te mogen bouwen, (4) 

een kelder met ondergrond, gelegen direct achter {f.395v} het achterste 

bouwwerk gnd gevel van eerstgenoemd stenen huis, welke kelder gelegen is in 

voornoemd houten huis, direct achter eerstgenoemd stenen huis, (5) de 

latrine met ondergrond, gelegen direct achter voornoemd achterste bouwwerk 

gevel gnd, welke latrine gelegen is in voornoemd houten huis direct achter 

eerstgenoemd stenen huis, (6) het achterhuis met ondergrond, ongeveer 18 

voet lang, aldaar gelegen op het eind van het erfgoed van voornoemde 

Rutgherus, tussen erfgoed van voornoemde Godefridus van Rode enerzijds en 

een weg die daar loopt naar de achterste latrine die ligt op het eind van 

voornoemd erfgoed van voornoemde Rutgherus anderzijds, (7) het recht 

voornoemde achterste latrine te mogen gebruiken, (8) het recht voornoemde 

weg te mogen gebruiken, welke weg altijd zo lang en breed zal zijn als die 

nu is, en verder, naast de tuin van voornoemde Rutgherus die daar ligt, 

waar de weg altijd 3½ voet breed zal zijn; al hetgeen voornoemd is had 

voornoemde Arnoldus verkoper verworven8 van voornoemde Rutgherus; reeds 

belast met een b-erfcijns van 4 pond geld, in de brief vermeld. Johannes 

Gobels soen schoenmaker deed afstand van de cijns en beloofde nimmer recht 

te verhalen mbv brieven en beloften aan voornoemde Johannes gedaan door 

voornoemde Arnoldus verkoper. 

 

Arnoldus filius (dg: quon) naturalis quondam Theoderici filii Bartholomei 

hereditarie vendidit Arnoldo #Snijder# de Geffen (dg: sartori) ad opus 

domus leprosorum de Eijendonc #siti prope Buscum# hereditarium censum X 

librarum monete solvendum hereditarie purificationis ex hereditatibus 

infrascfriptis (dg: ad) que ad Rutgherum de Boemel filium quondam 

Gobelini Zasman spectabant videlicet ex domo lapidea et area sita in 

Busco in vico dicto Peperstraet inter hereditatem Godefridi de Rode ex 

uno et inter quandam viam ibidem tendentem ad dictum Rutgherum spectantem 

ex alio et que domus lapidea et area tendit a dicto vico retrorsum usque 

ad domum ligneam dicti Rutgheri atque ex medietate muri consistentis 

inter dictam domum lapideam et inter domum lapideam Godefridi predicti 

atque ex jure edificandi in et supra eundem murum (dg: atque ex) atque ex 

penu cum suo fundo consistente immediate retro 

 

1183 f.395v. 

 in festo Luce: zaterdag 18-10-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis octobris die XVIII: zaterdag 18-10-1404. 

 secunda post Luce: maandag 20-10-1404. 

 in profesto XI milia virginum: maandag 20-10-1404. 

 

BP 1183 f 395v 01 za 18-10-1404. 

posterius edificium lapideum dictum ghevel domus lapidee primodicte et 

quod penu situm est in dicta domo lignea contigue retro primodictam domum 

lapideam atque ex latrina cum suo fundo sita immediate retro predictum 

posterius edificium lapideum ghevel vocatum et que latrina sita est in 

dicta domo lignea (dg: conigu) immediate retro domum lapideam primodictam 

                         
8 Zie ← BP 1180 p 597r 04 za 07-10-1396, overdracht van deze goederen. 
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atque ex posteriori domo cum suo fundo #XVIII pedatas in longitudine 

continente vel circiter# sita ibidem in fine hereditatis dicti Rutgheri 

inter hereditatem dicti Godefridi de Rode ex uno et inter quandam viam 

ibidem tendentem versus posteriorem latrinam in fine dicte (dg: Rute) 

hereditatis prenominati Rutgheri consistentem ex alio prout primodicta 

domus lapidea et area #dictum penu# primodicta latrina cum suo !et dicta 

domus posterior ibidem site sunt atque ex jure utendi (dg: premissa) 

perpetue dicta latrina posteriori et jure utendi via predicta et que via 

semper habebit et obtinebit easdem longitudinem et latitudinem quas habet 

pro presenti preterque juxta ortum dicti Rutgheri ibidem situm ubi ipsa 

via habebit et semper obtinebit latitudinem trium et dimidie pedatarum 

quas domum lapideam #et aream# primodictam medietatem muri predicti penu 

cum suo fundo latrinam primodictam domum (dg: cum) posteriorem cum suo 

fundo simul cum jure utendi latrina et (dg: dca) posteriori et via 

predictis prefatus Arnoldus venditor erga predictum Rutgherum (dg: eme) 

acquisierat prout in litteris quas vidimus promittens super omnia #habita 

et habenda# warandiam et obligationem deponere excepto hereditario censu 

quatuor librarum monete exinde prius solvendo et in dictis literis 

contento et sufficientem facere. Quo facto Johannes Gobels soen sutor 

super predictis censu et jure ad opus dicte domus leprosorum hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et quod numquam jus 

petet super premissa per quod solutio dicti census X librarum impediri 

vel differri possit in futurum mediantibus quibuscumque litteris et 

promissionibus dicto Johanni a dicto Arnoldo venditore datis aut factis. 

Testes Goeswinus et (dg: Jacobus) #Neijnsel# datum in festo Luce. 

 

BP 1183 f 395v 02 za 18-10-1404. 

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

02-02-1405), met 150 nieuwe Gelderse gulden, zoals die nu in de beurs gaan, 

of de waarde, met de cijns van het jaar van wederkoop en met eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van mr 

Johannes van Hees, Godefridus Mersken en Johannes Tijmmerman. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

centum et L novis Gelre gulden #quales jam ad bursam currunt# vel valorem 

et cum censu anni redemptionis et cum arrestadiis si que fuerint #ut ipse 

de consensu Jacobi de Neijnsel provisoris dicte domus recognovit#. Actum 

in camera anno CCCCmo quarto mensis octobris die XVIII hora vesperarum 

presentibus magistro Johanne de Hees Godefrido Mersken et Johanne 

Tijmmerman. 

 

BP 1183 f 395v 03 ma 20-10-1404. 

Michael zvw Jordanus Dunbliec ev Katherina dvw Arnoldus van Crumvoert droeg 

over aan Henricus van Crumvoert zvw voornoemde Arnoldus alle goederen, die 

aan hem en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Thomas die Brouwer 

van Crumvoert bv voornoemde Arnoldus. Is knecht van Porta Celi. 

 

Scabini noluerunt. Est famulus Porte Celi. 

Michael filius quondam Jordani Dunbliec maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Arnoldi de Crumvoert omnia bona sibi 

et dicte sue uxori de morte quondam Thome die Brouwer de Crumvoert 

fratris olim dicti Arnoldi jure successionis hereditarie advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico de Crumvoert filio dicti quondam Arnoldi promittens 

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

Goeswijn et Neijnsel datum 2a post Luce. 

 

BP 1183 f 395v 04 ma 20-10-1404. 

Arnoldus gnd die Haen zvw Theodericus gnd Rutgers soen droeg over aan de 

secretaris, tbv Yda van Doerne dvw Willelmus van den Venne en haar 
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natuurlijke kinderen bij haar verwekt of nog te verwekken door hr Thomas 

van Overacker van Weert priester, een huis en erf van wijlen Margareta van 

Anle, in Den Bosch, aan de straat gnd Triniteit, achter de tuin van het 

Groot Begijnhof, tussen erfgoed van wijlen Mijchael van Weert enerzijds en 

erfgoed van Gerardus van Weert anderzijds, aan Hilla gnd van Rode dv 

Arnoldus van Rode verkocht door voornoemde Mijchael, en welk huis en erf nu 

aan hem behoort. Voornoemde hr Thomas behoudt zijn vruchtgebruik. 

 

Arnoldus dictus die Haen filius quondam Theoderici dicti Rutgers soen 

domum et aream quondam Margarete de Anle sitam in Buscoducis ad vicum 

dictum Triniteijt retro ortum maioris curie beghinarum inter hereditatem 

#quondam# Mijchaelis de Weert ex uno et inter hereditatem Gerardi de 

Weert ex alio venditam Hille dicte de Rode filio! Arnoldi de Rode a 

Mijchale! predicto prout in litteris et quam nunc ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit mihi ad opus (dg: Henrici) Yde van (dg: den 

Broec) #Doerne# filie quondam Willelmi van den Venne ad opus sui et ad 

opus suorum puerorum naturalium ab ipsa et domino Thome! de Overacker de 

Weert #presbitro# pariter genitorum et generandorum cum litteris et aliis 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

et suorum #co#heredum deponere (dg: testes) salvo dicto domino Thome suo 

usufructu in premissis. Testes Goeswijn et Neijnsel datum in profesto XI 

milia virginum. 

 

BP 1183 f 395v 05 ma 20-10-1404. 

Rodolphus Rutgers soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Rodolphus Rutgers soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 395v 06 ma 20-10-1404. 

Katherina wv Johannes van Heirzel en Henricus van Heirzel zv voornoemde 

Katherina en wijlen Johannes van Heirzel, verkochten aan Bartholomeus 

Spijrinc een n-erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 bunder beemd, in Helmond, tussen 

Aleijdis wv Johannes Arts enerzijds en kvw Zeelkinus zvw Godefridus Oghen 

soen anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan het water gnd die 

Aa, (2) een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde 

Henricus met Lichtmis beurde, gaande uit een huis, tuin en schop van wijlen 

Henricus Scillinc en later van zijn dochter Bela, in Helmond, aan de Markt, 

tussen wijlen Willelmus gnd Barbier nu Petrus zvw Arnoldus Becker enerzijds 

en een gemene weg, gnd Huijskens Straet, anderzijds, strekkend vanaf een 

gemene weg achterwaart tot aan Elizabeth Snoecs, welk huis, tuin en schop 

Arnoldus zvw Henricus van Goerle in pacht verkregen had van voornoemde 

Katherina wv Johannes van Heirzel en voornoemde Henricus zv voornoemde 

Katherina en wijlen Johannes, voor de cijns aan de heer van Helmond en voor 

voornoemde pacht van 4 mud, aan voornoemde Henricus van Heirzel te leveren. 

 

#Katherina relicta quondam Johannis de Heirzel cum tutore et# Henricus 

(dg: filius q) de Heirzel filius #dictorum Katherine et# quondam Johannis 

de Heirzel #hereditarie vendiderunt Bartholomeo Spijrinc# hereditariam 

paccionem trium et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco (dg: de h) 

solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam #≠ {hier BP 

1183 f 395v 07 invoegen}# de et ex hereditaria paccione quatuor modiorum 

siliginis mensure de Helmont quam (dg: sibi) dictus (dg: venditor sibi) 

#Henricus# solvendam habebat hereditarie purificationis ex domo et orto 

et casa dicta buer quondam Henrici Scillinc et postea ad Belam eius 

filiam spectabant! sitis in Helmont ad forum ibidem inter hereditatem 

quondam Willelmi dicti Barbier nunc ad Petrum filium quondam Arnoldi 

Becker spectantem ex uno et inter communem plateam dictam Huijskens 

Straet ex alio tendentibus a communi platea retrorsum ad hereditatem 

Elizabeth Snoecs quos domum ortum et casam (dg: Katherina relicta quo) 

Arnoldus filius quondam Henrici de Goerle erga (dg: Katherinam) 
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#Katherinam# relictam #dicti# quondam Johannis de Heirzel et #dictum# 

Henricum filium eorundem Katherine et quondam Johannis ad pactum 

acquisierat scilicet pro censu domino de Helmont exinde solvendo et pro 

dicta paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont dicto 

Henrico de Heirzel exinde solvenda prout in litteris quas vidimus 

promittens super habita et habenda warandiam et sufficientem facere (dg: 

tam paccionem [quam ali]a contrapignora). Testes Wolphart et Neijnsel 

datum secunda post Luce. 

 

BP 1183 f 395v 07 ma 20-10-1404. 

≠. {Invoegen in BP 1183 f 395v 06}. 

ex bonario prati dictorum venditorum sito in parrochia de Helmont inter 

hereditatem Aleijdis relicte quondam Johannis Arts ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Zeelkini filii quondam Godefridi Oghen soen 

ex alio tendente a communi platea usque ad aquam dictam die Aa atque. 

 

1183 f.396r. 

 secunda post Luce: maandag 20-10-1404. 

 

BP 1183 f 396r 01 ma 20-10-1404. 

Hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch 

droeg over aan Cristianus zvw Theodericus van Ghenpe, tbv hem, zijn vrouw 

Aleijdis en Belia en Mechtildis, gezusters, ndv hr Willelmus van der 

Langdonc priester, een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Son, die 

Heijlwigis dvw Henricus van Boert beloofd had aan Willelmus zvw Lambertus 

van den Arennest, met Lichtmis te leveren, gaande uit het deel, dat 

voornoemde Willelmus had in (1) een stuk land, gnd die Brake, in Breugel, 

beiderzijds tussen een gemene weg, (2) ongeveer 2 bunder broekland, aldaar, 

tussen kvw Thomas gnd Paridaen enerzijds en Johannes Belen soen en zijn 

kinderen anderzijds, (3) een akker, gnd die Hezeacker, aldaar, naast 

erfgoed van het klooster van Hodonc, welke pacht aan voornoemde hr Gerardus 

Groij was overgedragen voor voornoemde Willelmus zvw Lambertus van den 

Arennest. 

 

Dominus Gerardus Groij canonicus ecclesie beati Johannis ewangeliste in 

Busco hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Zonne quam 

Heijlw[igis] filia quondam Henrici de Boert promisit se daturam et 

soluturam Willelmo filio quondam Lamberti van den Arennest hereditarie 

purificationis ex [tota] parte et omne jure quam et quod dictus Willelmus 

habuit in hereditatibus infrascriptis videlicet in pecia terre dicta die 

Brake sita in parrochia de Broegel inter communem plateam ex utroque 

latere coadiacentem atque in duobus bonariis paludis vel circiter sitis 

ibidem inter hereditatem liberorum quondam Thome dicti Paridaen ex uno et 

Johannis Belen soen (dg: ex alio) et eius liberorum ex alio necnon in 

quodam agro terre dicto communiter die Hezeacker sito ibidem juxta 

hereditatem spectantem ad conventus monialium de Hodonc supportatam dicto 

domino Gerardo Groij a dicto Willelmo filio quondam Lamberti van den 

Arennest prout in litteris hereditarie supportavit Cristiano filio 

quondam Theoderici de (dg: Gherwen) #Ghenpe# ad opus sui et ad opus 

Aleijdis sue uxoris (dg: filie na) Belie et Mechtildis sororum filiarum 

naturalium domini Willelmi van der Langdonc presbitri cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Goeswinus Steenwech et Gerardus datum 2a post 

Luce. 

 

BP 1183 f 396r 02 ma 20-10-1404. 

Voornoemde hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist 

in Den Bosch droeg over aan voornoemde Cristianus zvw Theodericus van 

Ghenpe, tbv hem, zijn vrouw Aleijdis en Bela en Mechtildis, gezusters, ndv 

hr Willelmus van der Langdonc priester, een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, gaande uit ¼ deel, behorend 
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aan Henricus zvw Gerardus van den Arennest van Zonne en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Henricus van Boert, in (1) een stuk land, gnd die Brake, in 

Breugel, beiderzijds tussen een gemene weg, (2) een stuk land, gnd die 

Hezeacker, aldaar, naast erfgoed behorend aan het klooster van Hodonc, (3) 

2 bunder beemd, in Breugel, tussen kvw Johannes Belen soen en wijlen Thomas 

Paridaens, welke pacht aan voornoemde hr Gerardus Groij was overgedragen 

door Willelmus zvw Lambertus van den Arennest. 

 

Dictus dominus Gerardus hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de (dg: Busco) Zonne solvendam hereditarie purificationis et in 

Zonne tradendam ex quarta parte ad Henricum filium quondam Gerardi van 

den Arennest de Zonne et Heijlwigem suam uxorem filiam quondam Henrici de 

Boert spectante in pecia terre dicta die Brake sita in parrochia de 

Broegel inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem item in 

pecia terre dicta die Hezeacker sita ibidem contigue juxta hereditatem 

spectantem ad conventum de Hodonc item in duobus bonariis prati sitis in 

parrochia de Broegel inter hereditatem liberorum quondam Johannis Belen 

soen et hereditatem quondam Thome Paridaens supportatam (dg: W) dicto 

domino Gerardo Groij a Willelmo filio quondam Lamberti van den Arennest 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Cristiano ad opus sui et 

dicte Aleijdis Bele et Mechtildis (dg: ut supra) promittens ut supra. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 396r 03 ma 20-10-1404. 

(dg: voornoemde hr Gerardus Groij). 

 

(dg: dictus dominus Gerardus Groij). 

 

BP 1183 f 396r 04 ma 20-10-1404. 

Destijds had Johannes van Bijnderen zvw Johannes Moelner van Helmont een 

b-erfcijns van 40 schelling geld beloofd aan hr Willelmus van den Langdonc 

priester, gaande uit 1/8 deel van de goederen gnd die Langdonc, in Mierlo. 

Daarna had eerstgenoemde Johannes beloofd aan hr Gerardus Groij kanunnik 

van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den Bosch, voornoemde cijns zó te 

betalen, dat voornoemde hr Gerardus Groij en zijn goederen daarvan geen 

schade ondervinden. Voornoemde hr Gerardus Groij droeg thans voornoemde 

belofte over aan Cristianus zvw Theodericus van Ghenpe. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes de Bijnderen filius quondam 

Johannis Moelner de Helmont promisisset se daturum et soluturum domino 

Willelmo van den Langdonc presbitro hereditarium censum XLa solidorum 

monete ex octava parte bonorum dictorum die Langdonc sitorum in parrochia 

de Mierle cumque primodictus Johannes promisisset super habita et habenda 

domino Gerardo Groij canonico ecclesie beati Johannis ewangeliste in 

Busco quod ipse Johannes primodictus dictum hereditarium censum perpetue 

taliter solveret quod dicto domino Gerardo Groij ac ad et supra bona 

quecumque eiusdem domini Gerardi dampna exinde non evenient in futurum 

prout in litteris constitutus igitur dictus dominus Gerardus Groij dictam 

promissionem sibi a dicto Johanne factam ut premittitur hereditarie 

supportavit Cristiano filio quondam Theoderici de (dg: Gherwen) #Ghenpe# 

cum litteriis et jure promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 396r 05 ma 20-10-1404. 

Hr Willelmus van der Langdonc priester droeg over aan de secretaris, tbv 

Gerardus nzv hr Gerardus Groij kanunnik van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch, (1) 18 lopen erfrogge, maat van Mierlo, en 40 schelling gemeen 

paijment, met Lichtmis te leveren en te betalen, gaande uit 1/8 deel van de 

goederen gnd het Goet ter Langdonc, welk 1/8 deel Johannes van Bijnderen zv 

Johannes Moelners verworven had van voornoemde hr Willelmus, en welke 18 

lopen erfrogge en 40 schelling voornoemde Johannes van Bijnderen verklaard 
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had verschuldigd te zijn aan voornoemde hr Willelmus, (2) het deel en 

recht, behorend aan voornoemde hr Willelmus, in voornoemde goederen gnd die 

Langdonc. Met achterstallige termijnen. 

 

Dominus Willelmus van der Langdonc presbiter decem et octo lopinos 

hereditarie siliginis mensure de Mierle atque XL solidos (dg: pagamenti 

co) communis pagamenti solvendos hereditarie purificationis ex octava 

parte bonorum dictorum tGoet ter Langdonc quam octavam partem Johannes de 

Bijnderen filius Johannis Moelners erga dictum dominum Willelmum 

acquisierat (dg: ut dicebat here) et quos decem et octo lopinos 

hereditarie siliginis et XLa solidos dictus Johannes de Bijnderen 

recognoverat se debere aut tenere dicto domino Willelmo (dg: ut dicebat 

hereditarie supportavit mihi ad opus Gerardi filii naturalis dicti domini 

Gerardi Groij promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere testes) insuper totam partem partem et jus dicto 

domino Willelmo in dictis bonis die Langdonc vocatis competentes ut 

dicebat hereditarie supportavit mihi ad opus Gerardi filii naturalis 

domini Gerardi Groij canonici beati Johannis ewangeliste in Busco #cum 

arrestadiis# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 396r 06 ma 20-10-1404. 

Johannes van Huesselingen droeg over aan Theodericus van Amerzoien 21 

nieuwe Gelderse gulden, aan hem in een schepenbrief van Den Bosch beloofd 

door Theodericus Roesmont. 

 

Johannes de Huesselingen XXI novos Gelre gulden promissos sibi a 

Theoderico Roesmont in litteris scabinorum de Busco ut dicebat legitime 

supportavit Theoderico de Amerzo[i]en. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 396r 07 ma 20-10-1404. 
Enghelberna† Posteels 

(*) Walterus† van Maerle 

1. Ghisbertus Posteel van Goerle 

(**) Johannes† Blerinc 

1. Elizabeth (*n) Hubertus Steenken 

a. Willelmus Posteel 

Elizabeth dvw Enghelberna Posteels, bij wijlen voornoemde Enghelberna 

verwekt door wijlen haar laatste man Johannes Blerinc, verkocht aan haar 

natuurlijke zoon Willelmus Posteel, bij voornoemde Elizabeth verwekt door 

Hubertus Steenken, alle goederen, die behoorden aan Ghisbertus Posteel van 

Goerle, zvw voornoemde Enghelberna en bij haar verwekt door wijlen haar 

eerste man Walterus van Maerle, gelegen in Goirle, welke goederen 

voornoemde Elizabeth verworven had van haar voornoemde broer Ghisbertus,  

belast met een lijfpacht van 8 mud rogge, maat van Oisterwijk, in Goirle te 

leveren, op het leven van voornoemde Ghisbertus en Elizabeth of de 

langstlevende. 

 

Elizabeth filia quondam Enghelberne Posteels ab eadem quondam Enghelberna 

et quondam (dg: Waltero de Maerle eius primo marito pariter ge) Johanne 

Blerinc eius #ultimo# marito pariter genita #cum tutore# omnia et singula 

bona mobilia et immobilia hereditaria #et# parata que #spectabant ad# 

Ghisbertum Posteel de Goerle filio! dicte quondam Enghelberne ab ipsa et 

quondam Waltero de Maerle pariter genitum quocumque locorum in parrochia 

de Goerle in (dg: duor) duro et in molli consistentia que bona omnia 

predicta dicta Elizabeth erga prefatum Ghisbertum eius fratrem 

acquisierat ut dicebat hereditarie vendidit (dg: dicto) Willelmo Posteel 

eius filio naturali ab ipsa et (dg: quondam) Huberto Stee[n]ken pariter 

genito promittens cum tutore super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere (dg: excepta u) ex parte sui excepta vitali 

pensione octo modiorum siliginis mensure de Oesterwijc et in Goirle 

tradenda ad vitam dictorum Ghisberti et Elizabeth seu alterius eorundem 

diutius viventis in humanis solvenda purificationis ex premissis ut 
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dictus emptor recognovit et promisit Elizabeth sue matri predicte. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 396r 08 ma 20-10-1404. 

Voornoemde Elizabeth verkocht aan haar voornoemde zoon Willelmus een 

n-erfpacht van 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit al haar goederen. 

 

Dicta Elizabeth #cum tutore# hereditarie vendidit dicto Willelmo suo 

filio hereditariam paccionem XX modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis promittens super habita et habenda warandiam et 

sufficientem. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 396r 09 ma 20-10-1404. 

Nijcholaus die Dreijer verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt alles, dwz 

erfelijke en roerende goederen en de pacht van 20 mud. 

 

{In linker marge}. 

Nijcholaus die Dreijer prebuit et reportavit totum scilicet bona 

hereditaria et mobilia et paccionem XX modiorum. Testes Theodericus et 

Goeswinus datum supra. 

 

BP 1183 f 396r 10 ma 20-10-1404. 

Voornoemde Willelmus beloofde voornoemde pacht niet te manen zolang zijn 

voornoemde moeder Elizabeth leeft. 

 

Dictus Willelmus promisit super omnia dictam paccionem non monere quamdiu 

dicta eius mater vixerit in humanis suprascriptis litteris p[ost 

d]ecessum dicte Elizabeth in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

1183 f.396v. 

 secunda post Luce: maandag 20-10-1404. 

 in festo XI milium virginum: dinsdag 21-10-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis octobris die (dg: q) XIIIIta: 

  dinsdag 21-10-1404 {er staat: 14-10-1404}. 

 

BP 1183 f 396v 01 ma 20-10-1404. 

Cristina wv mr Arnoldus van Oesterwijc schonk als huwelijksgift aan 

Henricus van Heirzel en zijn vrouw Cristina dv voornoemde Cristina en 

wijlen mr Arnoldus, haar vruchtgebruik in een stenen huis en erf van wijlen 

Bodo van Tiela, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen een stenen poort 

behorend aan Henricus Matheeus enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus van 

de Kloot anderzijds, strekkend vanaf de Orthenstraat tot aan het gemene 

water aldaar, (dg: voor voornoemde Cristina behouden de huizinge met een 

kamer, toren gnd rondeel op het gemene water en andere gebouwen met 

ondergronden gelegen over voornoemd water, richting de plaats gnd 

Muntelken). 

 

Cristina relicta quondam magistri Arnoldi de Oesterwijc cum tutore 

usufructum sibi competentem in domo lapidea et area quondam Bodonis de 

Tiela sita in Busco in vico Orthensi inter quandam portam lapideam (dg: 

ex u) ad Henricum Matheeus spectantem ex uno et inter hereditatem quondam 

(dg: Nijcholai de Welle) Henrici de Globo ex alio tendente a dicto vico 

Orthensi usque ad communem aquam (dg: ut) prout ibidem sita est et ad 

Bodonem quondam de Tiela pertinere consueverat (dg: atq salvis dicte 

Cristine #mansione cum quadam camera# turre dicta rondeel sita supra 

communem aquam atque ceteris edificiis cum suis fundis ultra predictam 

aquam versus locum dictum Muntelken situatis ut dicebat) legitime 

supportavit Henrico de Heirzel cum Cristina sua uxore filia dictorum 

Cristine et quondam magistri Arnoldi (dg: cum omni) nomine dotis et in 
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matrimonii subsidium cum omnibus litteris et jure promittens cum tutore 

super omnia ratam servare. Testes Wolphart et Neijnsel datum secunda post 

Luce. 

 

BP 1183 f 396v 02 di 21-10-1404. 

Henricus van den Cameren zvw Petrus van den Cameren verkocht aan Henricus 

Sceijnckel zvw Hermannus Sceijnckel van Ghestel een huis en schuur met 

ondergronden, en aangelegen stuk land, in Moergestel, ter plaatse gnd die 

Caterstraet, tussen Johannes Vannij enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint gnd die Wildert en met het andere 

eind aan voornoemde Johannes Vannij, belast met 1 kleine zwarte tournose 

grondcijns. 

 

Henricus van den Cameren filius quondam Petri van den Cameren (dg: p) 

domum horreum cum suis fundis et peciam terre sibi adiacentem sitos in 

parrochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum dictum die Caterstraet 

inter hereditatem Johannis Vannij ex uno et inter communem plateam ex 

alio tendentem cum uno fine ad communitatem dictam die Wildert et cum 

reliquo fine ad hereditatem dicti Johannis Vannij ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Sceijnckel #filio quondam Hermanni Sceijnckel# de 

Ghestel #promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto uno parvo nigro Turonensi denario domino fundi exinde solvendo# 

salva dicto venditori promissione sibi facta hodierna die ab Henrico 

emptore predicto coram scabinis infrascriptis. Testes Theodericus et 

Gerardus in festo XI milium virginum. 

 

BP 1183 f 396v 03 di 21-10-1404. 

Gerardus zv Petrus Goeswijns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Gerardus filius Petri Goeswijns soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 396v 04 di 21-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus van den Cameren verkoper 

een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Moergestel, met Lichtmis op de 

onderpanden te leveren, gaande uit voornoemde erfgoederen. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Henrico van den 

Cameren venditori hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Ghestel prope Oesterwijc hereditarie purificationis et supra 

predictas hereditates tradendam (dg: et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum #duos annos#) ex premissis 

promittens !omnia sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 396v 05 di 21-10-1404. 

(dg: Gerardus zv Petrus Goeswijns soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen). 

 

(dg: Gerardus filius Petri Goeswijns soen prebuit et reportavit. Testes). 

 

BP 1183 f 396v 06 di 21-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 25 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Philippus-en-Jacobus over een jaar (za 01-05-1406) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXV novos Gelre gulden 

(dg: vel a festo beatorum Petri Ph) scilicet IX boddrager vel XIII aude 

Vlemsche (dg: gu) pro quolibet gulden computato a festo Philippi et 

Jacobi proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1183 f 396v 07 di 21-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 25 nieuwe Gelderse gulden 

van dezelfde waarde {9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend}, met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen over twee jaar (zo 01-

05-1407) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXV novos Gelre gulden 

simili! valore a festo Philippi et Jacobi apostolorum proxime futuro 

ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 396v 08 di 21-10-1404 {er staat: 14-10-1404}. 

En hij kan terugkopen op Lichtmis over 5 jaar (zo 02-02-1410), op die dag 

zelf, met 100 nieuwe Gelderse gulden of de waarde als hierboven {9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend}, met de pacht die op 

die dag vervalt en eventuele achterstallige termijnen. Opgesteld in de 

kamer, in aanwezigheid van Gerardus zv Petrus Goeswijns soen, Godefridus 

Vos en Henricus van Audenhoven zv Nijcholaus Wijnmans. 

 

Et (dg: fiet) poterit redimere in festo purificationis (dg: festum 

purificationis) post festum purificationis proxime futuro #ultra quinque 

annos# sine medio sequentes ipso eodem die purificationis cum centum (dg: 

o) novis Gelre gulden !valorem ut supra proxime et cum paccione ipso 

eodem die provenienda ac cum arrestadiis si que fuerint. Actum in camera 

anno CCCCmo quarto mensis octobris die (dg: q) XIIIIta hora vesperarum 

presentibus Gerardo filio Petri Goeswijns soen Godefrido Vos et Henrico 

de Audenhoven filio Nijcholai Wijnmans. 

 

BP 1183 f 396v 09 di 21-10-1404. 

Henricus van den Cameren verkocht aan Willelmus {of toch: Henricus} 

Sceijnckel zvw Hermannus Sceijnckel zijn helft in ongeveer 7¾ bunder 

erfgoed van de gemeint van Oisterwijk, zowel heide als weide, gelegen voor 

de plaats gnd Wippenhout, naast de plaats gnd Berkenbeempt, uit ongeveer 24 

bunder erfgoed die de villa van Oisterwijk aldaar heeft liggen, welke 7¾ 

bunder daar gelegen zijn richting de palen van Boxtel, welke 7¾ bunder 

voornoemde Henricus en voornoemde Willelmus/Henricus Sceijnckel gekocht 

hadden van schepenen en gezworenen van Oisterwijk. 

 

Henricus van den Cameren medietatem ad se spectantem in octo bonariis 

hereditatis minus quarta parte unius bonarii vel circiter communitatis 

ville de Oesterwijc tam merice quam pascue sitis ante locum dictum 

Wijppenhout juxta locum dictum Berkenbeempt de XXIIII bonariis 

hereditatis (dg: que dicta vi) vel circiter que dicta villa de Oesterwijc 

ibidem habuit situata que octo bonaria minus quarta parte unius bonarii 

hereditatis sita sunt ibidem versus palos de Bucstel que octo bonaria 

minus quarta parte (dg: -s) unius bonarii dictus Henricus et Willelmus 

Sceijnckel erga scabinos et juratos de Oesterwijc emendo acquisierat! ut 

dicebat hereditarie vendidit dicto !Henrico Sceijnckel filio quondam 

Hermanni Sceijnckel promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 396v 10 di 21-10-1404.  

Gerardus zv Petrus Goeswijns soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus filius Petri Goeswijns soen prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 396v 11 di 21-10-1404.  

Henricus zvw Johannes gnd Ghijsbrechts soen uten Werde, Wijchmannus zv 

Nijcholaus Wijchmans soen en de broers Godefridus en Johannes, kvw 

Willelmus van Orthen, beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 75 oude 

Franse schilden, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen op straffe 
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van 2. 

 

Henricus filius quondam Johannis dicti Ghijsbrechts soen uten Werde 

Wijchmannus filius Nijcholai Wijchmans soen Godefridus et Johannes 

fratres liberi quondam Willelmi de Orthen promiserunt indivisi super 

omnia Stephano Merlingo ad opus etc LXXV aude scilde Francie ad pascha 

proxime futurum persolvendos #sub pena duorum#. Testes Berwout et Bathen 

soen datum in festo XIm virginum. 

 

BP 1183 f 396v 12 di 21-10-1404.  

De eerste beloofde de 3 anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit super omnia alios 3es indempnes servare. Testes datum 

supra. 

 

1183 f.397r. 

 in profesto Severini: woensdag 22-10-1404. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1404. 

 

BP 1183 f 397r 01 wo 22-10-1404.  

Katherina wv Johannes van Heirzel en Henricus zv voornoemde Katherina en 

wijlen Johannes, droegen over aan Gerardus van Eijcke een beemd, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd die Perric, ter plaatse gnd Berendungen, tussen 

Henricus Roefs soen enerzijds en een beemd van Johannes van den Kerchof 

anderzijds, welke eerstgenoemde beemd wijlen voornoemde Johannes van 

Heirzel gekocht had van hr Willelmus die pape van den Langdonc, Henricus, 

Johannes van den Langdonc en Arnoldus van Herende, gebroeders, Arnoldus 

Weijlart en Aleijdis van der Langdonc. 

 

Katherina relicta quondam Johannis de Heirzel cum tutore !Henricus filius 

dictorum Katherine et quondam Johannis quoddam pratum situm in Helvo[irt] 

in loco dicto die Perric ad locum dictum Berendungen inter hereditatem 

Henrici Roefs soen ex uno et inter pratum Johannis van den Kerchof ex 

alio quod pratum (dg: quond) dictus quondam Johannes de Heirzel erga 

dominum Willelmum die Pape van den Langdonc Henricum et (dg: Arnoldum) 

Johannem van den Langdonc Arnoldum de Herende fratres et Arnoldum (dg: 

Weijliart) Weijlar[t] et Aleijdem van der Langdonc acquisierat emendo ut 

dicebat hereditarie supportaverunt Gerardo de Eijcke promittentes 

indivisi cum tutore super habita et habenda ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis et (dg: s) 

heredes eiusdem quondam Johannis deponere. Testes Wolphart et Gerardus 

datum in profesto Severini. 

 

BP 1183 f 397r 02 wo 22-10-1404.  

Voornoemde Henricus van Heirzel beloofde aan voornoemde Gerardus van Eijke 

31 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Allerheiligen over een jaar (zo 

01-11-1405) te betalen. 

 

Dictus Henricus de Heirzel promisit super omnia dicto Gerardo de Eijke 

XXXI novos Gelre seu valorem a festo omnium sanctorum proxime futuro 

ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 397r 03 wo 22-10-1404.  

Voornoemde Katherina beloofde voornoemde Henricus schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Dicta Katherina promisit dictum Henricum indempnem servare. Testes datum 

supra. 
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BP 1183 f 397r 04 wo 22-10-1404.  

Henricus Vos zvw Willelmus Vos van Dijnther beloofde aan zijn broer Roverus 

zvw voornoemde Willelmus 110 nieuwe Gelderse gulden of de waarde na maning 

van voornoemde Roverus te betalen. 

 

Henricus Vos filius quondam Willelmi Vos de Dijnther promisit super omnia 

#habita et habenda# Rovero suo fratri filio dicti quondam Willelmi centum 

et decem novos Gelre gulden seu valorem ad monitionem dicti Roveri 

persolvendos. Testes Berwout et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1183 f 397r 05 wo 22-10-1404.  

Willelmus van Vucht zvw Willelmus Hoernken alias gnd Marschalc droeg over 

aan Willelmus Deenkens soen van Vechel 2 stukken land, in Veghel, (1) die 

Loe Acker, tussen Petrus van Langvelt enerzijds en de beemden gnd die 

Akersche Beemde anderzijds, (2) gnd den Roede Acker, tussen voornoemde 

Petrus van Langvelt enerzijds en Wolterus Peters !Peters soen anderzijds, 

welke 2 stukken land eerstgenoemde Willelmus verworven had van Sijmon, 

Johannes en Margareta, kvw voornoemde Willelmus Hoernken, Arnoldum zvw 

Henricus zvw voornoemde Willelmus Hoernken en Arnoldus zvw Henricus die 

Wever ev Heijlwigis dvw voornoemde Willelmus Hoernken. 

 

Willelmus de Vucht filius quondam Willelmi Hoernken alias dicti Marschalc 

duas pecias terre sitas in parrochia de Vechel quarum una dicta die Loe 

Acker inter hereditatem Petri de Langvelt ex uno et inter prata dicta die 

Akersche Beemde ex alio et altera dicta (dg: die) #den# Roede Acker inter 

hereditatem dicti Petri de Langvelt ex uno et inter hereditatem #Wolteri# 

Peters !Peters soen ex alio site sunt quas duas pecias terre (dg: dictus 

Willelmus) primodictus Willelmus erga Sijmonem Johannem fratres et 

Margaretam eorum sororem liberos dicti quondam Willelmi Hoernken Arnoldum 

filium quondam Henrici filii dicti quondam Willelmi Hoernken et Arnoldum 

filium quondam Henrici die Wever maritum legitimum Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti quondam Willelmi Hoernken acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Willelmo Deenkens soen de Vechel cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere etc. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 397r 06 do 23-10-1404.  

Albertus zvw Henricus van Kessel verkocht aan Albertus nzvw Willelmus Aben 

soen een tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd in den Hoven, tussen het water 

gnd die Dommel enerzijds en erfgoed van Theodericus Martens soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen mr Jacobus Groij en met het 

andere eind aan voornoemd erfgoed van Theodericus Mertens soen, belast met 

3 kleine zwarte tournosen aan de heer van Boxtel. 

 

-. Solvit. 

Albertus filius quondam Henrici de Kessel quendam ortum situm in 

parrochia de Bucstel in loco dicto in (dg: die) #den# Hoven inter aquam 

dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem Theoderici Martens soen ex 

alio tendentem cum uno (dg: tendentem cum uno fine) ad hereditatem 

quondam magistri Jacobi Groij et cum reliquo fine ad dictam hereditatem 

dicti Theoderici Mertens soen ut dicebat hereditarie vendidit Alberto 

filio naturali quondam Willelmi Aben soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis tribus parvis #nigris# 

Turonensibus domino de Bucstel annuatim exinde solvendis de jure ut 

dicebat. Testes Berwout et Steenwech datum in festo Severini. 

 

BP 1183 f 397r 07 do 23-10-1404.  

Johannes die Weirt zvw Willelmus Jans soen van Goerle verkocht aan Henricus 

Peijman zvw Johannes Peijman een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van 

Tilburg, met Lichtmis op de na te noemen hofstad te leveren, gaande uit (1) 

een hofstad, in Goirle, ter plaatse gnd Abbechoven, tussen Walterus van 
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Goerle enerzijds en Mathias Hovekens anderzijds, reeds belast met een 

b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Tilburg, (2) 1 bunder beemd, in 

Goirle, ter plaatse gnd den Brant, tussen kvw Walterus Weelmans enerzijds 

en Walterus van Goerle anderzijds, (3) 2 stukken land, in Goirle, (3a) 

tussen erfgoed van Arnoldus molenaar van Goerle enerzijds en wijlen 

Henricus Everdeij anderzijds, dit stuk reeds belast met een b-erfpacht van 

8 lopen rogge, maat van Tilburg, (3b) tussen voornoemd erfgoed van Arnoldus 

molenaar enerzijds en Godefridus Ghisen anderzijds, (4) een stuk land, in 

Goirle, ter plaatse gnd aen den Wevels Mortel, tussen Ancelmus Pauwels 

enerzijds en Walterus Bac anderzijds, (5) een stuk land, in Goirle, ter 

plaatse gnd aen den Wevels Mortel, tussen hr Arnoldus Theeus priester 

enerzijds en Walterus van Goerle anderzijds, alle voornoemde goederen reeds 

belast met de grondcijns. 

 

Johannes die Weirt filius quondam Willelmi Jans soen de Goerle 

hereditarie vendidit Henrico Peijman filio quondam Johannis Peijman 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis (dg: de) 

mensure de Tijlborch solvendam hereditarie purificationis et supra (dg: 

heredit) domistadium infrascriptum tradendam ex domistadio dicti 

venditoris sito in parrochia de Goerle ad locum dictum Abbechoven inter 

hereditatem Walteri de Goerle ex uno et inter hereditatem Mathie Hovekens 

ex alio atque ex bonario prati dicti venditoris sito #in dicta 
!perrochia# ad locum dictum den Brant inter hereditatem #liberorum# 

quondam Walteri Weelmans ex uno et inter hereditatem Walteri de Goerle ex 

alio necnon ex duabus peciis terre sitis in dicta parrochia quarum una 

inter hereditatem (dg: hereditatem) Arnoldi (dg: Moelner) multoris de 

Goerle ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Everdeij ex alio et 

reliqua inter dictam hereditatem Arnoldi multoris ex uno et inter 

hereditatem Godefridi Ghisen ex alio site sunt atque ex pecia terre sita 

in dicta parrochia ad locum dictum aen den Wevels Mortel inter 

hereditatem Ancelmi Pauwels ex uno et inter hereditatem Walteri Bac ex 

alio necnon ex pecia terre (dg: dic) sita in dictis parrochia et loco 

inter hereditatem domini Arnoldi Theeus presbitri ex uno et inter 

hereditatem Walteri de Goerle ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum 

fundi ex premissis atque hereditaria paccione (dg: XVIII) #decem# 

lopinorum siliginis dicte mensure annuatim ex (dg: premissis) #dicto 

domistadio# atque hereditaria paccione octo lopinorum siliginis dicte 

mensure ex supradicta pecia terre que sita est inter hereditatem Arnoldi 

multoris ex uno et inter hereditatem quondam Henrici Everdeij ex alio 

annuatim de jure prius solvendis ut dicebat et sufficientem facere. 

Testes Neijnsel et Gerardus datum in festo Severini. 

 

BP 1183 f 397r 08 do 23-10-1404.  

Johannes Boem van Druenen en Henricus die Meijer van Druenen beloofden aan 

Hermannus van Os zvw Willelmus van Panhedel 30 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

-. 

Johannes Boem de Druenen et Henricus die Meijer de Druenen promiserunt 

indivisi super omnia Hermanno de Os filio quondam Willelmi de Panhedel 

XXX modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.397v. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1404. 

 

BP 1183 f 397v 01 do 23-10-1404.  

Johannes rademaker zvw Henricus van den Waude van Scijnle verkocht aan 

Arnoldus van den Waude, tbv Batha gnd Leijtkents dvw Adam van Uden, 

Henricus, Johannes, Goeswinus en Gerardus, nkv eerstgenoemde Johannes door 
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hem verwekt bij voornoemde Batha en tbv de nog door hen samen te verwekken 

kinderen, een n-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit (1) een hoeve van voornoemde verkoper, in Schijndel, 

ter plaatse gnd aen Gheen Lijeschot, naast de windmolen aldaar, welke hoeve 

eerstgenoemde Johannes in pacht verkregen had van Johannes van Best, 

Reijnerus Willems en Johannes van Colen, (2) een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, die Petrus die Goide van Boekel jaarlijks aan hem moet 

leveren, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen, in Uden, ter plaatse gnd 

Boekel, waarin voornoemde Petrus thans woont. De pacht van 12 mud gaat 

direct na overlijden van voornoemde Batha naar voornoemde natuurlijke 

kinderen, die dan in leven zijn. Zou eerstgenoemde Johannes overlijden, 

terwijl voornoemde Batha dan achterblijft, dan zal voornoemde Batha het 

vruchtgebruik hebben in een “kindsdeel”. Zou een van voornoemde natuurlijke 

kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn deel naar de 

andere natuurliijke kinderen. Zouden alle voornoemde natuurlijke kinderen 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat de pacht naar de naaste 

erfgenamen van eerstgenoemde Johannes die dan leven. De brief overhandigen 

aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Johannes #rotifex# filius quondam Henrici van den Waude de Scijnle 

hereditarie vendidit Arnoldo van den Waude ad opus Bathe #dicte 

Leijtkents# filie quondam Ade de Uden et Henrici Johannis Goeswini et 

Gerardi puerorum naturalium #dicti Johannis# ab eodem Johanne primodicto 

et dicta Batha pariter genitorum atque ad opus puerorum ab eodem Johanne 

(dg: primo)-primodicto et Batha pariter generandorum hereditariam 

paccionem XII modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis Marie ex quodam manso dicti venditoris sito in parrochia 

de Scijnle ad locum dictum aen Gheen Lijeschot iuxta molendinum venti 

ibidem atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus quem mansum cum suis attinentiis primodictus 

Johannes erga Johannem de Best Reijnerum Willems et Johannem de Colen 

acquisierat ad pactum ut dicebat atque ex hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis dicte mensure quam Petrus die Goide de Boekel 

sibi annuatim solvere tenetur ex domo orto et hereditatibus sitis in (dg: 

B) parrochia de Uden ad locum dictum Boekel in quibus ipse predictus 

Petrus ad presens moratur ut dicebat promittens sub obligatione dictorum 

mansi cum suis attinentiis et paccionis unius et dimidii modiorum 

siliginis atque sub obligatione omnium bonorum suorum mobilium #et 

paratorum# habitorum et acquirendorum warandiam et sufficientem facere 

tali conditione (dg: -s) quod (dg: si contingat di primodictum Johannem 

decedere dicta Batha superviva remanente o) supradicta paccio duodecim 

modiorum siliginis dicte mensure statim post obitum dicte Bathe ad pueros 

naturales #primodicti Johannis# (dg: dictorum) ab eisdem primodicto 

Johanne et Batha pariter genitos et generandos protunc in humanis 

viventes pleno jure hereditarie succedet et devolvetur hoc eciam addito 

si contingat primodictum Johannem decedere antedicta Batha superstite 

remanente quod extunc dicta Batha suum plenum usufructum habebit et 

obtinebit in una parte primodicte paccionis secundum et iuxta quotam et 

(dg: quantum) numerum puerorum naturalium ab eisdem Johanne primodicto et 

Batha pariter genitorum et generandorum protunc in humanis viventium 

scilicet tali eciam annexa conditione quod si aliquis dictorum puerorum 

naturalium genitorum seu generandorum absque prole legitima ab ea 

generanda superviva remanente decesserit quod extunc portio huiusmodi 

decedenti competens in primodicta paccione XII modiorum siliginis ad 

alium et alios (dg: pro) dictorum puerorum naturalium protunc viventes in 

humanis pleno hereditario iure succedet et devolvetur et si omnes absque 

prole legitima superviva remanente decesserint extunc (dg: pro) 

primodicta paccio ad (dg: dg: primodictum Johannem si ipsum protunc 

vivere) proximores heredes eiusdem Johannis primodicti protunc viventes 

pleno hereditario jure succedet et devolvetur. Testes Neijnsel et 
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Gerardus datum in festo Severini. Tradetur littera primodicto Johanni. 

 

BP 1183 f 397v 02 do 23-10-1404.  
Johannes† Carnau de jongere zv Johannes Carnau (*) Margareta† dvw Henricus Crabbart 

1. Johannes Carnau 

2. Henricus Crabbart 

3. Hubertus 

4. Metta 

5. Herburgis (*) Johannes van Oijen 

6. Gertrudis (*) Theodericus van den Water 

Johannes Carnau, Henricus Crabbart, Hubertus en Metta, kvw Johannes Carnau 

door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw Henricus Crabbart, 

Johannes van Oijen ev Herburgis, en Theodericus van den Water ev Gertrudis, 

dvw voornoemde Henricus Crabbart en Margareta, verkochten aan Johannes die 

Meester zvw Henricus die Meester een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve die was van Heijlwigis 

gnd Linen, in Enschot, welke pacht aan voornoemde Henricus Crabbart was 

overgedragen door Jacobus nzvw Johannes van Neijnsel, en welke pacht nu aan 

hen behoort. 

 

Johannes Carnau Henricus Crabbart Hubertus fratres et Metta eorum soror 

liberi quondam (dg: Henrici Crabbart) #Johannis Carnau# ab eodem quondam 

(dg: Henrico) Johanne Carnau et quondam Margareta sua uxore filia quondam 

Henrici Crabbart pariter geniti #+ {met in iedere hoek een punt; hier BP 

1183 f 397v 03 invoegen}# #cum tutore# hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure #de Busco# solvendam hereditarie purificationis ex 

quodam manso qui fuerat Heijlwigis dicte Linen sito in parrochia de 

Enschit et ex eius attinentiis supportatam dicto Henrico Crabbart a 

Jacobo filio naturali quondam Johannis de Neijnsel prout in litteris et 

quam paccionem nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt 

Johanni die Meester filio quondam Henrici die Meester supportaverunt cum 

litteris et aliis et jure promittentes #cum tutore# indivisi super habita 

et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dicti quondam Henrici Crabbart et quorumcumque heredum dicti quondam 

Henrici Crabbart deponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum in festo 

Severini. 

 

BP 1183 f 397v 03 do 23-10-1404. 

+ {met in iedere hoek een punt}. {In linker marge}. {Invoegen in BP 1183 

f 397v 02}. 

et Johannes de Oijen maritus et tutor legitimus Herburgis sue uxoris et 

Theodericus van den Water maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filiarum dictorum quondam Henrici Crabbart et Margarete. 

 

BP 1183 f 397v 04 do 23-10-1404.  

Walterus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

{Met verticale haal in linker marge verbonden met BP 1183 f 397v 06}. 

 

BP 1183 f 397v 05 do 23-10-1404.  

Johannes van Haeften en Herbertus Aelbrechts soen van Lijt beloofden aan hr 

Nijcholaus Cleijnael priester 15 2/3 oude Franse schild of de waarde met 

Sint-Petrus-Stoel aanstaande (zo 22-02-1405) te betalen. 

 

Johannes de Haeften et Herbertus Aelbrechts soen de Lijt promiserunt 

indivisi super omnia domino Nijcholao Cleijnael presbitro XV aude scilde 

et #duas tercias# (dg: tres quartas) partes unius aude scilt monete 

Francie seu valorem ad cathedram Petri proxime futuram persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 397v 06 do 23-10-1404.  

Voornoemde Johannes Carnau, Henricus Crabbart, Hubertus en Metta, kvw 
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Johannes Carnau {de jongere} door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Margareta dvw Henricus Crabbart, Johannes van Oijen ev Herburgis, en 

Theodericus van den Water ev Gertrudis, dvw voornoemde Henricus Crabbart en 

Margareta, droegen over aan de secretaris, tbv mr Johannes van Best 

gezworen clericus van de stad Den Bosch, een b-erfcijns van 12 schelling, 

die Truda ndvw Ancelmus vleeshouwer beloofd had aan voornoemde Johannes 

Carnau de jongere, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van het midden van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus Sceijffart enerzijds en erfgoed van Petrus van Orthen 

anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan erfgoed van Johannes Carnau vv 

voornoemde Johannes Carnau de jongere, welke cijns nu aan hen behoort. 

 

{Met verticale haal in linker marge verbonden met BP 1183 f 397v 04}. 

Dicti liberi et generi quondam (dg: Henrici Crabbart) Johannis Carnau 

#!junioris cum tutore# hereditarium censum duodecim solidorum monete quem 

Truda filia naturalis quondam Ancelmi carnificis promisit se daturam et 

soluturam dicto Johanni Carnau juniori hereditarie mediatim nativitatis 

Johannis baptiste et mediatim nativitatis Domini ex domo et area sita in 

Busco in vico tendente a medio vici dicti Colperstraet versus vicum 

dictum Peperstraet inter hereditatem Theoderici Sceijffart ex uno et 

inter hereditatem Petri de Orthen ex alio tendente retrorsum ad 

hereditatem Johannis Carnau patris predicti Johannis Carnau junioris 

prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportaverunt mihi ad opus magistri Johannis de Best clerici jurati 

opidi de Busco cum litteris et jure promittentes indivisi cum tutore 

super habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Johannis Carnau eorum patris et quorumcumque 

heredum eiusdem quondam Johannis Carnau deponere. Testes Neijnsel et 

Gerardus datum in festo Severini. 

 

BP 1183 f 397v 07 do 23-10-1404.  

Johannes van Zelant, zijn broer Ambrosius gnd Broes en hun zuster 

Guedeldis, kvw Johannes van Zelant, en Johannes zv voornoemde Guedeldis, 

bij haar verwekt door wijlen Adam Kathelinen soen, deden tbv Ambrosius gnd 

Broes Guedelden soen afstand van alle goederen, die aan hen gekomen waren 

na overlijden van hun tante Agnes Guedelen dochter. 

 

-. 

Johannes de Zelant Ambrosius dictus Broes eius (dg: filius) #frater# et 

Guedeldis eorum soror liberi quondam Johannis de Zelant cum tutore atque 

Johannes filius eiusdem Guedeldis ab eadem et quondam Adam! Kathelinen 

soen pariter genitus super omnibus bonis ipsis et eorum alteri de morte 

quondam Agnetis Guedelen dochter matertere olim dictorum liberorum 

successione hereditarie advolutis quocumque consistentibus sive sitis ut 

dicebant ad opus Ambrosii dicti Broes Guedelden soen hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi cum tutore predicto super habita et 

habenda ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.398r. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1404. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: maandag 27-10-1404. 

 

BP 1183 f 398r 01 do 23-10-1404. 

Nijcholaus zvw Johannes van den Reecke droeg over aan Arnoldus zv Arnoldus 

van Liebergen (1) een huis met ondergrond en misse, en tuin met een 

aangelegen stuk land, in Nistelrode, tussen wijlen Johannes van den Dijesen 

enerzijds en Ghibo Hadewigen soen anderzijds, met beide einden strekkend 

aan een gemene weg, (2) een b-erfcijns van 10 penningen, geld waarin de 

naburen aldaar hun cijnzen beuren, die kvw Lucas gnd Brugmans moeten 
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betalen aan Johannes zvw Godefridus gnd Rike, gaande uit een huis en tuin 

van voornoemde kinderen, in Nistelrode, naast Arnoldus van Herwarden 

enerzijds een de gemeint anderzijds, welk huis met toen nog een schuur, met 

ondergronden en misse, tuin en aangelegen stuk land voornoemde Johannes van 

den Reecke gekocht had van Johannes zvw Godefridus gnd Rike, en die nu aan 

hem behoren, belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

Johannes den Bruijnen. 

 

Nijcholaus filius quondam Johannis van den Reecke domum cum suo fundo et 

fijmario ortum cum pecia terre ipsis adiacente sitos in parrochia de 

Nijsterle inter hereditatem quondam Johannis van den Dijesen ex uno et 

inter hereditatem Ghibonis Hadewig[en] soen ex alio tendentes cum utroque 

fine ad communem plateam atque hereditarium censum decem denariorum talis 

monete qualem vicini ibidem pro suis censibus recipiunt quem liberi 

quondam Luce dicte Brugmans Johanni filio quondam Godefridi #dicti Rike# 

(dg: van den Reecke) solvere tenetur ex domo et orto eorundem liberorum 

sitis in dicta parrochia iuxta hereditatem Arnoldi van Herwarden ex uno 

et inter communitatem ex alio quas! domum (dg: cum) quodam horreo in 

premissis protunc consistente cum suis fundis fijmarium ortum cum pecia 

terre ipsis adiacente dictus Johannes van den Reecke erga Johannem filium 

quondam Godefridi dicti Rike emendo acquisierat prout in litteris #et 

quos nunc ad se spectare dicebat# hereditarie supportavit Arnoldo filio 

Arnoldi van Liebergen cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam Johannis van den Reecke #et quorumcumque heredum dicti quondam 

Johannis# deponere excepta hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco Johanni den Bruijnen annuatim exinde solvenda ut 

dicebat. Testes Berwout et Steenwech datum in festo Severini. 

 

BP 1183 f 398r 02 do 23-10-1404. 

Godefridus zvw Godefridus Delijen soen verkocht aan Henricus Dicbier zv 

Godefridus een n-erfpacht van 20 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas 

in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huizinge van voornoemde 

verkoper, in Oirschot, tussen het kerkhof van de H.Maria-Maagd aldaar 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden strekkend aan 

voornoemde gemene weg, (2) een stuk beemd, in Oirschot, in de herdgang van 

Boterwijk, tussen Johannes van den Doerne van Arscot enerzijds en Willelmus 

Elijaes soen anderzijds, (3) een b-erfpacht van 12 mud rogge, maat van 

Zeelst, die voornoemde verkoper beurt uit de goederen die waren van 

Henricus van Dommelen, in Zeelst, welke pachht voornoemde verkoper 

verworven had van de broers Henricus en Willelmus, kvw Johannes van Haren. 

De koopsom van 1000 Hollandse gulden is voldaan. 

 

Godefridus filius quondam Godefridi Delijen soen hereditarie vendidit 

Henrico Dicbier filio Godefridi hereditariam paccionem viginti modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

#Andree# et in Busco tradendam ex (dg: domo et area) mansione dicti 

venditoris (dg: dci su) cum suis attinentiis sita in Oerscot inter 

cijmitherium beate Marie virginis ibidem ex uno et inter communem plateam 

(dg: ab) ex alio tendente cum utroque fine ad dictam communem plateam 

atque ex pecia prati sita in dicta parrochia in pastoria de Boterwijc 

inter hereditatem Johannis van den Doerne de Arscot ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Elijaes soen ex alio necnon ex hereditaria paccione 

duodecim modiorum siliginis mensure de Zeelst quam dictus venditor 

solvendam habet hereditarie ex bonis (dg: quondam Henrici) que fuerant 

Henrici de Dommelen sitis in parrochia de Zeelst et quam paccionem dictus 

venditor erga (dg: Wi) Henricum et Willelmum fratres liberos quondam 

Johannis de Haren acquisierat ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere et recognovit sibi de mille 

Hollant gulden tamquam de pretio huiusmodi venditionis per dictum 



Bosch’ Protocol jaar 1404 08. 106 

emptorem plenari fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 398r 03 do 23-10-1404. 

Johannes nzv hr Henricus investiet van Geldrop en Godefridus zvw Godefridus 

Delijen soen beloofden aan Theodericus van Amersoijen 26 Stramprooise 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (wo 01-10-1404) te betalen 

en hetzelfde bedrag met Sint-Remigius over een jaar (vr 01-10-1406). 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Johannes filius naturalis domini Henrici investiti de Geldorp #et 

Godefridus filius quondam Godefridi Delijen soen# promiserunt super omnia 

Theoderico de Amersoijen XXVI Stramproedsche gulden seu valorem ad 

Remigii proxime futurum et tantum a Remigii proxime futuro #ultra annum# 

persolvendos. Testes Berwout et Steenwech datum supra. Et ponatur in 

duabus litteris. 

 

BP 1183 f 398r 04 do 23-10-1404. 

Hr Fredericus investiet van Asperen priester, broeder Philippus van 

Oesterhout orde van de predikheren in Den Bosch, Matheus Posteel de oudere 

zvw Henricus Posteel en Johannes van Os die Plattijnmaker als executores 

testamenti van wijlen Agnes gnd Tops wv Thomas zvw Willelmus Veren 

Ghisenraden soen maanden 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 24 

pond geld, met Sint-Martinus te betalen, aan wijlen voornoemde Thomas zv 

etc verkocht door Emondus Rover zvw Johannes van Hellu. 

 

#Dominus Fredericus investitus de Asperen presbiter# frater Philippus de 

Oesterhout ordinis fratrum predicatorum in Busco Matheus Posteel senior 

filius quondam Henrici Posteel et Johannes de Os die Plattijnmaker 

tamquam executores testamenti seu ultime voluntatis quondam Agnetis dicte 

Tops relicte quondam Thome filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen 

hereditarium censum viginti quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

Martini hyemalis venditum dicto quondam Thome filio etc ab Emondo Rover 

filio quondam Johannis de Hellu prout in litteris et (dg: qui a) monuit 

de tribus annis. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 398r 05 do 23-10-1404. 

Voornoemde hr Fredericus investiet van Asperen priester, broeder Philippus 

van Oesterhout orde van de predikheren in Den Bosch, Matheus Posteel de 

oudere zvw Henricus Posteel en Johannes van Os die Plattijnmaker als 

executores testamenti van wijlen Agnes gnd Tops wv Thomas zvw Willelmus 

Veren Ghisenraden soen verkochten aan Matheus zv Johannes Matheeus soen 

witlederbereider een b-erfcijns9 van 4 pond geld, een helft te betalen met 

Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis en 

erf van Theodericus gnd Zoetmolc de jongere, in Den Bosch, aan de Vismarkt, 

tussen erfgoed van Godefridus Posteel enerzijds en erfgoed van Nijcholaus 

van Berze anderzijds, aan voornoemde Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen verkocht10 door voornoemde Theodericus Zoetmolc de jongere, welke cijns 

nu aan hen behoort. 

 

Dicti quatuor executores hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim nativitatis Johannis baptiste et mediatim 

nativitatis Domini ex domo et area Theoderici dicti Zoetmolc junioris 

sita in Buscoducis ad forum piscium inter hereditatem Godefridi Posteel 

ex uno et inter hereditatem Nijcholai de Berze ex alio venditum dicto 

Thome filio quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen a dicto Theoderico 

Zoetmolc juniore prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie vendiderunt (dg: Joh) Matheo filio Johanni! Matheeus soen 

parotoris albi corei supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

                         
9 Zie → BP 1183 f 398r 06 ma 27-10-1404, overdracht van de cijns. 
10 Zie ← BP 1175 f 039r 05 vr 30-04-1367, verkoop van de cijns. 
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indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 398r 06 ma 27-10-1404. 

Voornoemde Matheus zv Johannes droeg voornoemde cijns11 over aan Matheus 

Posteel de oudere zvw Henricus Posteel. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Matheus filius Johannis dictum censum supportavit Matheo Posteel 

seniori filio quondam Henrici Posteel promittens super omnia ratam 

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

datum in !in vigilia Sijmonis [et J]ude. 

 

BP 1183 f 398r 07 do 23-10-1404. 

Voornoemde hr Fredericus investiet van Asperen priester, broeder Philippus 

van Oesterhout orde van de predikheren in Den Bosch, Matheus Posteel de 

oudere zvw Henricus Posteel en Johannes van Os die Plattijnmaker als 

executores testamenti van wijlen Agnes gnd Tops wv Thomas zvw Willelmus 

Veren Ghisenraden soen droegen over aan Matheus zv Johannes Matheeus soen 

de helft, die aan de executores behoort, van 1 morgen 22½ roede land, ter 

plaatser gnd in den Vliedert, in een kamp aldaar dat behoort aan Godefridus 

gnd Zebrechts soen en de zijnen, welke helft voornoemde Johannes Matheeus 

soen, tbv Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen, verworven had van 

Nijcholaus van Kessel. 

 

Dicti quatuor tamquam executores ut supra medietatem ad ipsos spectantem 

ut dicebant (dg: in medietate) unius jugeris viginti duarum et dimidie 

virgate! terre sitarum in loco dicto in den Vliedert in quodam campo 

ibidem spectante ad Godefridum dictum Zebrechts soen et suos consocios 

quam medietatem dicti jugeris et viginti duarum et dimidi virgatarum 

terre Johannes Matheeus soen ad opus Thome filii quondam Willelmi Veren 

Ghisenraden soen acquisierat #erga Nijcholaum de Kessel# prout in 

litteris hereditarie supportaverunt Matheo filio Johannis Matheeus soen 

predicti cum litteris et jure (dg: occacione) promittentes super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. (dg: Dictus Matheus filius Joh). 

 

BP 1183 f 398r 08 do 23-10-1404. 

Voornoemde Matheus Posteel de oudere zvw Henricus Posteel droeg over aan 

Matheus zv voornoemde Johannes Matheeus soen het deel, dat aan hem gekomen 

was na overlijden van voornoemde Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden 

soen, in de helft van 1 morgen 22½ roede land, ter plaatse gnd in den 

Vliedert, in een kamp zoals boven {dat behoort aan Godefridus gnd Zebrechts 

soen en de zijnen}, welke helft Johannes Matheeus, tbv Thomas zvw Willelmus 

gnd Veren Ghisenraden soen, verworven had van Nijcholaus van Kessel. 

 

Dictus Matheus Posteel totam partem et omne jus sibi de morte dicti 

quondam Thome filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen successione 

hereditarie advolutas in medietate unius jugeris viginti duarum et 

dimidie virgatarum terre sitarum in loco dicto in den Vliedert in quodam 

campo ut supra quam medietatem Johannes Matheeus ad opus Thome filii 

quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen #erga Nijcholaum de Kessel# 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Matheo filio dicti 

Johannis Matheeus soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

1183 f.398v. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1404. 

                         
11 Zie ← BP 1183 f 398r 05 do 23-10-1404, verkoop van de cijns. 
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 in crastino Elisabeth: donderdag 20-11-1404. 

 

BP 1183 f 398v 01 vr 24-10-1404. 

Wellinus Dircs soen van Heelwijc en Elisabeth dvw Arnoldus van Westvalen 

maakten een erfdeling van 9 tiende delen van een hofstad in Hees, welke 

hofstad gelegen is tussen erfgoed gnd Loenhof enerzijds en erfgoed dat 

eertijds gemene weg was en nu behoort aan Johannes Willems soen anderzijds, 

in welke hofstad een tiende deel gelegen is dat behoort aan mr Johannes 

Mersman. 

Voornoemde Wellinus kreeg (1) een helft van 8 tiende delen, die gelegen 

zijn tussen voornoemd tiende deel van mr Johannes Mersman enerzijds en 

voornoemd erfgoed gnd die Loenhof anderzijds, te weten de helft richting 

voornoemd erfgoed gnd die Loenhof, (2) een helft van het 9e tiende deel dat 

gelegen is tussen voornoemd erfgoed van Johannes Willems soen enerzijds en 

erfgoed van voornoemde mr Johannes Mersmans anderzijds, en dat met een eind 

reikt naar het oosten en met het andere naar het westen, waarbij voornoemd 

9e tiende deel dwars tussen de einden wordt verdeeld, en dan de helft 

richting het westen. Voornoemde Elisabeth heeft recht van weg over deze 

helften met kar en beesten, vanaf de erfgoederen die aan haar ten deel 

vielen over voornoemde erfgoederen van voornoemde Wellinus tot aan de 

gemene weg. En omgekeerd geldt hetzelfde. Mechtildis Vilts deed afstand. 

 

Wellinus Dircs soen de Heelwijc et Elisabeth filia quondam Arnoldi de 

Westvalen cum tutore palam recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo 

fecisse de novem decimis partibus cuiusdam domistadii siti in Hees inter 

hereditatem dictam Loenhof ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis) que 

dudum fuerat (dg: Johannis Willems soen) communis platea nunc ad Johannem 

Willems soen spectantem ex alio in quo domistadio sita est una decima 

pars dicti domistadii que spectat ad magistrum Johannem Mersman ut ipsi 

dicebant mediante qua divisione una medietas octo decimarum partium dicti 

domistadii que site sunt inter dictam decimam partem dicti magistri 

Johannis Mersman ex uno et inter dictam hereditatem die Loenhof vocatam 

ex alio scilicet illa medietas que sita est versus dictam hereditatem die 

Loenhof vocatam atque una medietas (dg: unius) none decime partis que 

sita est inter dictam hereditatem que dudum fuerat communis platea nunc 

ad dictum Johannem Willems soen spectantem ex uno et inter hereditatem 

dicti magistri Johannis Mersmans ex alio et tendit cum uno fine versus 

oriens et cum reliquo fine versus occidens (dg: scilicet illa medietas 

dicte none decime partis que sita est #et tendit# versus occidens dicto 

Wellino) scilicet dividendo dictam nonam decimam partem ex transverso per 

suos fines illa medietas dicte none decime partis que tendit versus 

occidens dicto Wellino cesserunt in partem ut dicta Elisabeth cum tutore 

palam recognovit super quibus et jure promittens cum tutore super omnia 

ratam servare tali conditione quod dampna equaliter portabunt hoc eciam 

addito quod dictus Wellinus dictam Elisabeth viare tenebitur ad minus 

dampnum scilicet (dg: sup) ad et supra dictas medietates dictarum 

hereditatum sibi in partem cessas scilicet eundi et pergendi cum curru et 

bestiis ab hereditatibus dicte Elisabeth mediante presenti divisione in 

partem cessis supra dictas hereditates eiusdem Wellini ad communem 

plateam {ǂ: hier BP 1183 f 398v 02 invoegen}. Quo facto Mechtildis Vilts 

cum tutore super premissis dicto Wellino in partem cessis atque super 

toto jure ad opus dicti Wellini hereditarie renunciavit promittens cum 

tutore super omnia ratam servare. Testes Berwout et Gerardus datum in 

crastino Severini. 

 

BP 1183 f 398v 02 vr 24-10-1404. 

{ǂ: in BP 1183 f 398v 01 invoegen}. 

et simili modo dicta Elisabeth viabit dictum Wellinum ad et supra suas 

hereditates sibi mediante presenti divisione in partem cessas scilicet 

veniendi eundi et pergendi a dictis hereditatibus Wellino in partem 

cessis ad minus dampnum (dg: qs) supra hereditates dicte Elisabeth usque 
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ad communem plateam ut ipsi mutuo !tutor dicte Elisabeth recognoverunt. 

 

BP 1183 f 398v 03 vr 24-10-1404. 

Voornoemde Elisabeth kreeg (1) de andere helft van voornoemde 8 tiende 

delen, te weten de helft richting voornoemd erfgoed van mr Johannes 

Mersman, (2) de helft van het 9e tiende deel, dat gelegen is tussen 

voornoemd erfgoed van Johannes Willems soen enerzijds en voornoemd erfgoed 

van mr Johannes Mersman anderzijds, en dat met een eind reikt naar het 

oosten en met het andere naar het westen, te weten de oostelijke helft. Met 

de clausule van het recht van weg, maar niet de clausule mbt Mechtildis 

Vilts. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas dictarum octo decimarum 

partium dicti domistadii scilicet illa medietas que sita est versus 

dictam hereditatem magistri Johannis Mersman atque medietas relique none 

decime partis que sita est inter dictam hereditatem que dudum fuerat 

communis platea et nunc spectat ad dictum Johannem Willems soen ex uno et 

inter dictam hereditatem magistri Johannis Mersman ex alio et tendit cum 

uno fine (dg: ad) versus oriens et cum reliquo fine versus occidens illa 

medietas que tendit versus oriens dicte Elisabeth cessit in partem ut 

dictus Wellinus palam recognovit super quibus et jure promittens super 

omnia ratam servare (dg: et obligationem) et dampna equaliter portabunt 

cum illa clausula hoc eciam addito quod dictus Wellinus dictam Elisabethh 

viari tenebitur etc usque quo facto quod non inponetur in ista. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 398v 04 do 20-11-1404. 

Voornoemde Elisabeth dvw Arnoldus van Westvalen en Mechtildis Vilts dvw 

Henricus Vilt van Os gaven uit aan Jacobus zvw Theodericus Stinen soen van 

Heel voornoemde helften van de 8 tiende delen en het 9e tiende deel; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch aan voornoemde Elisabeth te leveren, voor het eerst 

over een jaar (ma 02-02-1405), belast met het recht van weg. 

 

Dicta Elisabeth #atque Mechtildis Vilts (dg: de Hees) filia quondam 

Henrici Vilt de Os# cum tutore dictas medietatem octo decimarum partium 

dicti domistadii atque medietatem unius none decime partis eiusdem 

domistadii (dg: siti in par) ad se spectantes ut supra dederunt ad 

hereditarium pactum Jacobo filio quondam Theoderici Stinen soen de Heel 

ab eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda integraliter dicte Elisabeth (dg: ad 

eius vitam post decessum dicte Elisabeth prefate Mette) hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes indivisi sum tutore 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

exceptis viis ad premissa spectantibus et alter repromisit. Testes (dg: 

datum supra) Berwout et Neijnsel datum in crastino Elisabeth. 

 

BP 1183 f 398v 05 vr 24-10-1404. 

Nijcholaus van den Brekelen droeg over aan zijn zoon Johannes een stuk 

beemd, in Diessen, ter plaatse gnd Baschot, beiderzijds tussen Walterus 

Hageman, aan hem verkocht door zijn dochter Yda. 

 

Nijcholaus van den Brekelen peciam prati sitam in parrochia de Dijessen 

ad locum dictum Baschot inter hereditatem Walteri Hageman ex utroque 
!coadiacentem venditam sibi ab Yda sua filia prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni suo filio cum litteris et jure promittens 

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

Neijnsel et Gerardus datum supra. 
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BP 1183 f 398v 06 vr 24-10-1404. 

Thomas zv Rodolphus van Gravia, Henricus Becker, Bodo van Zanthen 

chirurgijn en Danijel Herinc beloofden aan de secretaris, tbv Johannes van 

den Hautart, 30 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of de waarde voor 1 

gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

(dg: Henricus Becker) Thomas filius Rodolphi de Gravia Henricus Becker 

Bodo de Zanthen cijrurgicus et Danijel Herinc promiserunt mihi ad opus 

Johannis van den Hautart XXX novos Gelre gulden scilicet IX botdrager seu 

valorem pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Berwout et Steenwech datum supra. 

 

BP 1183 f 398v 07 vr 24-10-1404. 

Voornoemde Thomas beloofde de drie anderen schadeloos te houden. 

 

Et solvit I lelijart. 

Dictus Thomas promisit super omnia alios 3 indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.399r. 

 in crastino Severini: vrijdag 24-10-1404. 

 in vigilia Sijmonis et Jude: maandag 27-10-1404. 

 

BP 1183 f 399r 01 vr 24-10-1404. 

Hr Fredericus investiet van Asperen priester, broeder Philippus van 

Oesterhout orde van de predikheren in Den Bosc, Matheus Posteel de oudere 

zvw Henricus Posteel en Johannes van Os die Plattijnmaker, als executores 

testamenti van wijlen Agnes dvw Adam Tops wv Thomas zvw Willelmus Veren 

Ghisenraden soen, droegen over aan Matheus zv Johannes Matheeus soen (1) de 

helft van een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1a) 1½ morgen land van 

Goeswinus zv Johannes Buc, in Lith, tussen Roverus Kaechuijs soen enerzijds 

en Willelmus Lepper anderzijds, (1b) een huis en tuin van voornoemde 

Goeswinis, in Lith, tussen Johannes Buc vv voornoemde Goeswinus enerzijds 

en kvw een zekere Snel Sceijfarts soen anderzijds, welke cijns wijlen 

voornoemde Thomas gekocht had van voornoemde Goeswinus zv Johannes Buc, (2) 

een b-erfcijns van 2 oude schilden, geld van Frankrijk of ander paijment 

van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit 4 morgen 2 hont 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd des Bruijnen Hoeve, tussen Henricus zv 

Rodolphus Rover van Vladeracken enerzijds en Cristianus zv Johannes van 

Macharen anderzijds, aan wijlen voornoemde Thomas verkocht door Goeswinus 

zvw Bernardus van Loen, welke voornoemde helft van de cijns en cijns aan 

voornoemde executroes behoort krachtens testament van voornoemde Agnes. 

Opstellen in 2 brieven. 

 

Dominus Fredericus investitus de Asperen presbiter frater Philippus de 

Oesterhout ordinis fratrum predicatorum in Busco M[12atheus] Posteel 

senior filius quondam Henrici Posteel et Johannes de Os die Plattijnmaker 

tamquam executores !quondam Agnetis filie quondam Ade Tops relicte 

quondam Thome filii quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen medietatem 

hereditarii census duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie purificationis ex uno et dimidio 

jugeribus terre Goeswini filii Johannis Buc sitis in parrochia de (dg: 

Lijttoijen) Lijt inter hereditatem Roveri Kaechuijs soen ex uno et inter 

hereditatem Willelmi Lepper ex alio atque ex domo et orto dicti Goeswini 

sitis in dicta parrochia inter hereditatem Johannis Buc patris dicti 

Goeswini ex uno et inter hereditatem liberorum quondam cuiusdam dicti 

Snel Sceijfarts soen ex alio quem censum dictus quondam Thomas erga (dg: 

                         
12 Aanvulling op basis van BP 1183 f 399r 02. 
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Goeswinum predictum) dictum Goeswinum filium Johannis Buc emendo 

acquisierat prout in litteris atque hereditarium censum duorum aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum monete Francie 

boni auri et iusti ponderis seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendum hereditarie nativitatis Domini ex quatuor jugeribus et duobus 

hont terre sitis in parrochia de Lijttoijen in loco dicto des Bruijnen 

Hoeve inter hereditatem Henrici filii Rodolphi Rover de Vladeracken ex 

uno et inter hereditatem Cristiani filii Johannis de Macharen ex alio 

venditum dicto quondam Thome a Goeswino filio quondam Bernardi de Loen 

prout in litteris et quam medietatem primodicti census et dictum censum 

duorum aude scilde dicti executores jure !tastamenti dicte quondam 

Agnetis ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Matheo filio 

Johannis Matheeus soen cum litteris et jure promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Neijnsel et Gerardus datum in crastino Severini. Et ponatur in duabus 

litteris. 

 

BP 1183 f 399r 02 ma 27-10-1404. 

Voornoemde Matheus zv Johannes Matheus soen droeg voornoemde b-erfcijns van 

2 oude schilden over aan voornoemde Matheus Posteel de oudere. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Matheus filius Johannis Matheus soen dictum hereditarium censum 

duorum aureorum denariorum antiquorum hereditarie supportavit Matheo 

Posteel seniori predicto cum litteris et jure promittens super omnia 

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

Spina datum in vigilia Sijmonis et Jude. 

 

BP 1183 f 399r 03 ma 27-10-1404. 

Voornoemde Matheus zv Johannes Matheeus soen droeg voornoemde helft van de 

b-erfcijns van 2 oude schilden over aan Johannes van Os den Plattijnmaker. 

 

{In linker marge}. 

Dictus Matheus filius Johannis Matheeus soen dictam medietatem dicti 

hereditarii census duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude 

scilde vocatorum hereditarie supportavit Johanni de Os den Plattijnmaker 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Berwout et Spina datum in vigilia Sijmonis 

et Jude. 

 

BP 1183 f 399r 04 vr 24-10-1404. 

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

Arnoldus Voghelere van Vucht een n-erfpacht van 4 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een hoeve van wijlen 

voornoemde Arnoldus Stamelart die nu aan voornoemde verkoper behoort, gnd 

het Goit te Bussel, in Asten, reeds belast met (1) grondcijnzen, (2) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, aan Margareta wv Jacobus van Campen, (3) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge aan Laurencius van Oijen hoefsmid, (4) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan Godefridus zvw Marselius nzvw hr Godefridus 

van Os ridder. 

 

Thomas de Penu filius quondam Arnoldi Sta de Penu hereditarie vendidit 

Arnoldo Voghelere de Vucht hereditariam paccionem quatuor modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex quodam manso dicti quondam Arnoldi Sta nunc ad dictum 

venditorem spectante dictum! tGoit te Bussel situm! in parrochia de Asten 

atque ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere exceptis censibus dominorum fundi atque 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis Margarete 

relicte quondam Jacobi de Campen et hereditaria paccione duorum modiorum 
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siliginis Laurencio de Oijen calciferratori #+ {BP 1183 f 399r 05 

invoegen}# annuatim ex premissis de jure prius solvendis ut dicebat et 

sufficientem facere. Testes Berwout et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1183 f 399r 05 vr 24-10-1404. 

+. {Invoegen in BP 1183 f 399r 04}. 

atque hereditaria paccione unius modii siliginis Godefrido filio (dg: 

naturali dicti emptoris annuatim ut supra) quondam Marselii filii (dg: 

naturalis) naturalis (dg: domini) quondam domini Godefridi de Os militis. 

 

BP 1183 f 399r 06 vr 24-10-1404. 

Henricus van den Kelre verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus van den Kelre prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 399r 07 vr 24-10-1404. 

Rijxkinus zvw Gerardus Lepper van Berchen gaf uit aan Johannes Bogart (1) 

een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd in den Roden, tussen Elisabeth 

Weijers enerzijds en Zanderus gnd Oeden Collarts soen anderzijds, (2) een 

stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd op het Runsel, tussen Agnes Bogarts 

en haar kinderen enerzijds en Henricus Roelofs soen anderzijds, (3) een 

stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd op den Wettennere, tussen voornoemde 

Johannes Bogart enerzijds en voornoemde Henricus Roelofs soen anderzijds; 

de uitgifte geschiedde voor (a) een erfcijns die uit het eerstgenoemde stuk 

land gaat, aan voornoemde Rijxkinus te betalen, (b) een n-erfpacht van 9 

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

eerst over een jaar (di 02-02-1406). Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Johannes Bogart tot onderpand (4) een stuk land, in Berghem, ter 

plaatse gnd in het Roet, tussen Gerisius die Leeuwe enerzijds en Zebertus 

zvw Johannes Ioseph anderzijds. De brief van Rijxkinus overhandigen aan 

Agnes en Elizabeth, ndv mr Johannes Mersman. 

 

Rijxkinus filius quondam Gerardi Lepper de (dg: Berlikem) #Berchen# 

peciam terre sitam in parrochia de Os ad locum dictum in den Roden inter 

hereditatem Elisabeth Weijers ex uno et inter hereditatem Zanderi dicti 

Oeden Collarts soen ex alio atque peciam terre sitam in parrochia de 

Berchen #ad locum dictum opt Runsel# inter hereditatem Agnetis Bogarts et 

eius liberorum ex uno et inter hereditatem Henrici Roelofs soen ex alio 

necnon peciam terre sitam in dicta parrochia de Berchen ad locum dictum 

op den Wettennere inter hereditatem Johannis Bogart ex uno et inter 

hereditatem dicti Henrici Roelofs soen ex alio #prout ibidem site sunt et 

ad dictum Rijxkinum pertinere noscuntur# ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum dicto Johanni Bogart ab eodem hereditarie possidendas pro (dg: 

III) censu ex primodicta pecia terre annuatim prius de jure solvendo (dg: 

atque pro h) dando sibi ab alio etc atque pro hereditaria paccione novem 

sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit et ad 

maiorem securitatem solutionis dicte paccionis dictus Johannes Bogart 

peciam terre sitam in parrochia de Berchen predicta in loco dicto int 

Roet inter hereditatem Gerisii die Leeuwe ex uno et inter hereditatem 

Zeberti filii quondam Johannis Ioseph ex alio ut dicebat simul cum dictis 

tribus peciis terre pro solutione antedicte hereditarie paccionis dicto 

Rijxkino ad pignus imposuit et hereditario jure firmiter obligavit. 

Testes Berwout et Gerardus datum supra. Littera Rijxkini tradetur (dg: 

Elis) Agneti et Elizabeth filiabus naturalibus magistri Johannis Mersman. 

 

BP 1183 f 399r 08 vr 24-10-1404. 

Voornoemde Rijxkinus beloofde aan de secretaris 9½ Hollandse gulden geld 

van Willelmus of de waarde en 1 steen vlas bereid tot de hekel met Lichtmis 
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aanstaande (ma 02-02-1405) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Rijxkinus promisit mihi super omnia IX et dimidium Hollant gulden 

monete Willelmi seu valorem et unum pondus dictum steen lini parati ad 

scalcrum ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 399r 09 do 05-03-1405. 

Voornoemde Rijxkinus zvw Gerardus Lepper van Berchen droeg voornoemde 

b-erfpacht van 9 zester rogge over aan Gerardus Vilt, tbv Agnes en 

Elizabeth, ndv mr Johannes Mersman. Zou een van voornoemde dochters 

overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat haar deel naar de ander danwel 

naar het wettig nageslacht van de ander. Voornoemde gezusters danwel hun 

mannen als voornoemde gezusters leven, mogen de pacht verkopen, {f.399v} 

vervreemden en bezwaren en erover naar welgevallen beschikken. 

 

Dictus Rijxkinus predictam paccionem novem sextariorum siliginis 

hereditarie supportavit Gerardo Vilt ad opus Agnetis et Elizabeth 

filiarum naturalium magistri Johannis Mersman cum litteris et jure 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere et sufficientem facere tali conditione si aliquis dictarum 

Agnetis et Elizabeth decesserit absque prole legitima quod tunc pars 

decedentis ad alteram earum aut eius prolem legitimam hereditario jure 

devolvetur hoc adiuncto quod dicte sorores (dg: predictam paccionem) aur 

earum pro tempore mariti #ipsis sororibus viventibus# seu eorum alter 

predictam paccionem libere poterint [vendere]. 

 

1183 f.399v. 

 quinta ante invocavit: donderdag 05-03-1405. 

 in festo Severini: donderdag 23-10-1404. 

 sabbato post Severini: zaterdag 25-10-1404. 

 dominica post Severini: zondag 26-10-1404. 

 

BP 1183 f 399v 01 do 05-03-1405. 

[alienare] et obligare et de illa ad eorum seu alterius eorundem 

beneplacitum disponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum quinta ante 

invocavit. 

 

BP 1183 f 399v 02 do 23-10-1404. 

Rodolphus zvw Theodericus van den Broec gaf uit aan zijn broer Jordanus zvw 

voornoemde Theodericus (1) een stuk land, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Oerlemans Hoeveken, tussen voornoemde Jordanus van den Broec enerzijds 

en de gemeint van Sint-Oedenrode anderzijds, met een eind strekkend aan 

voornoemde gemeint en met het andere eind aan Elisabeth dvw vooroemde 

Theodericus van den Broec, (2) een stuk beemd, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Yecscot, tussen voornoemde Jordanus van den Broec enerzijds en 

Nijcholaus van den Broec anderzijds, zoals deze stukken land en beemd 

behoorden aan Johannes Polslauwer en wijlen zijn vrouw Margareta dvw 

voornoemde Theodericus van den Broec; de uitgifte geschiedde voor de lasten 

die eruit gaan en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde 

voornoemde Jordanus tot onderpand (3) 1 zesterzaad roggeland, in Sint-

Oedenrode, tussen eerstgenoemd stuk land enerzijds en erfgoed van 

voornoemde Jordanus anderzijds. 

 

(dg: The) Rodolphus filius quondam Theoderici van den Broec peciam terre 

sitam in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Oerlemans Hoeveken 

inter hereditatem (dg: spectantem) Jordani van den Broec ex uno et inter 

communitatem de Rode ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem 

predictam et cum reliquo fine ad hereditatem Elisabeth filie dicti 

quondam Theoderici van den Broec atque peciam prati sitam in dicta 
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parrochia in loco dicto Yecscot inter hereditatem dicti Jordani van den 

Broec ex uno et inter hereditatem Nijcholai van den Broec #ex alio# prout 

huiusmodi pecia terre et pecia prati ad Johannem Polslauwer et quondam 

Margaretam eius uxorem (dg: spectare consueverunt) filiam dicti quondam 

Theoderici van den Broec spectare consueverunt ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum dicto Jordano suo fratri filio dicti quondam 

Theoderici ab eodem hereditarie possidendas pro oneribus annuatim exinde 

de jure prius solvendis dandis et solvendis etc atque pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco #danda sibi ab alio 

hereditarie purificationis# et in Busco tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit (dg: testes) et ad maiorem securitatem solutionis dicte 

paccionis unius modii siliginis dicte mensure dictus Jordanus unam 

sextariatam terre siliginee ad se spectantem sitam in dicta parrochia 

(dg: !inta hereditatem Oerlemans Hoeve vocatam #ex uno et# inter 

hereditatem dicti Jorda) inter primodictam pecia terre ex uno et inter 

hereditatem dicti Jordani ex alio simul cum dicta pecia terre et pecia 

prati ad pignus imposuit et hereditarie obligavit. Testes Berwout et 

Steenwech datum in festo Severini. 

 

BP 1183 f 399v 03 za 25-10-1404. 

Matheus zvw Petrus Gheghel droeg over aan de secretaris, tbv Willelmus Bac 

zvw Mathijas van den Molengrave, 1 2/7 hont land, in Maren, ter plaatse gnd 

Faes Kijnder Goert, welke 1 2/7 hont samen met 4 hont land, in Maren 

gelegen, voornoemde Matheus gekocht had van Walterus van Vucht zvw Johannes 

van Vucht schoenmaker ev Cristina dvw Johannes Bernts soen. 

 

Matheus filius quondam Petri Gheghel unum hont et duas septimas partes 

unius hont terre sitas in parrochia de Maren ad locum dictum [F]aes 

Kijnder Goert quas unum hont et duas septimas partes unius hont terre 
!dictas simul cum quatuor hont terre sitis in dicta parrochia #dictus 

Matheus# erga Walterum de Vucht filium quondam Johannis de Vucht sutoris 

maritum et tutorem Cristine sue uxoris filie quondam Johannis Bernts soen 

emendo acquisierat prout in litteris quas vidimus hereditarie supportavit 

mihi ad opus Willelmi Bac filii quondam Mathije van den Molengrave 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes Goswinus et Bathen soen datum sabbato post Severini. 

 

BP 1183 f 399v 04 zo 26-10-1404. 

Martinus zvw Henricus Weerken en zijn dochter Hilla verkochten aan Johannes 

Goeswijns soen van Berlikem (1) een huis en tuin, in Berlicum, naast de 

plaats gnd die Ronne enerzijds en Jacobus die Laet anderzijds, (2) 4 lopen 

land en een aangelegen stuk beemd, in Berlicum, tussen Johannes Dorre 

enerzijds en Petrus die Bije anderzijds, (3) een stuk beemd, in Berlicum, 

tussen voornoemde Jacobus die Laet enerzijds en erfgoed van de monniken van 

Berne anderzijds, welke voornoemde goederen voornoemde Martinus gekocht had 

van Enghela wv Johannes Marinen soen en haar kinderen Johannes en 

Elizabeth, (4) 2 stukken land, in Berlicum, ter plaatse gnd op Beecvelt, 

(4a) tussen voornoemde Martinus zvw Henricus Weren soen enerzijds en 

erfgoed van de abdij van Berne anderzijds, met een eind strekkend aan een 

weg die over de brug van Beecvelt gaat en met het andere eind aan de plaats 

gnd die Boest, (4b) tussen voornoemd erfgoed van de abdij van Berne 

enerzijds en voornoemde Martinus en Enghela gnd Hennekens en haar kinderen 

anderzijds, welke 2 stukken land voornoemde Martinus in cijns verkregen had 

van Jacobus die Laet, belast met de cijnzen en pachten in de brief vermeld. 

Alle onmondige kv voornoemde Martinus zullen, zodra ze meerderjarig zijn, 

afstand doen. 

 

Martinus filius quondam Henrici Weerken #et Hilla eius filia cum tutore# 

domum et ortum sitos in parrochia de Berlikem juxta locum dictum die 

Ronne ex uno et inter hereditatem Jacobi die Laet ex alio atque quatuor 
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lopinatas terre et peciam prati sibi adiacentem sitas in dicta parrochia 

inter hereditatem Johannis Dorre ex uno et inter hereditatem Petri die 

Bije ex alio atque peciam prati sitam in dicta parrochia inter 

hereditatem dicti Jacobi die Laet ex uno et inter hereditatem monachorum 

de Berna ex alio quos domum ortum quatuor lopinatas terre #(dg: et)# 

peciam prati et peciam prati dictus Martinus erga Enghelam relictam 

quondam Johannis Marinen soen Johannem et Elizabeth eius liberos emendo 

acquisierat prout in litteris atque duas pecias terre sitas in dicta 

parrochia de Berlikem in loco dicto op Beecvelt quarum una inter 

hereditatem dicti Martini filii quondam Henrici Weren soen ex uno et 

inter hereditatem conventus de Berna ex alio tendens cum uno fine ad viam 

tendentem per pontem de Beecvelt et cum alio fine ad locum dictum die 

Boest et altera inter hereditatem predictam dicti conventus de Berna ex 

uno et inter hereditatem dicti Martini et hereditatem Enghele dicte 

Hennekens et eius liberorum ex alio #site sunt# quas duas pecias terre 

dictus Martinus erga Jacobum die Laet ad (dg: pactum) #censum# 

acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni Goeswijns 

soen de Berlikem supportavit cum litteris et jure promittentes (dg: s) 

#cum tutore# indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti Martini et suorum 

heredum deponere #exceptis censibus et paccionibus in dictis litteris 

contentis# et quod ipsi quoscumque liberos dicti Martini quamcito ad 

annos sue pubertatis pervenerint super (dg: super) premissis et jure ad 

opus dicti !Martini hereditarie facient renunciare. Testes Goeswinus et 

Gerardus datum dominica post Severini. 

 

BP 1183 f 399v 05 ma 27-10-1404. 

Hillinus gnd Hillen zvw Johannes van Zemwijnden droeg over aan Godefridus 

gnd Sijmons soen van Bruggen de helft van een b-erfcijns van 4 oude 

schilden of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Remigius-Belijder 

te betalen, gaande uit (1) een hofstad, huis en tuin, in Groot Lith, tussen 

de broers Johannes en Petrus, kvw Henricus Mudekens, enerzijds en een 

gemene sloot anderzijds, (2) 10½ hont land, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

op die Weijden, tussen Gerardus die Ridder enerzijds en Petrus Mast 

anderzijds, {f.400r} (3) 3½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Crickam, tussen Willelmus gnd van den Perre enerzijds en een gemene dijk 

gnd zegedijc anderzijds, welke cijns van 4 oude schilden Thomas zvw 

Willelmus gnd Veren Ghisenraden soen gekocht had van Florencius zvw 

Henricus Mudeken, en welke helft van de cijns Agnes Tops wv voornoemde 

Thomas in  haar testament had nagelaten aan voornoemde Hillinus gnd Hillen. 

 

Hillinus dictus Hillen filius quondam Johannis de Zemwijnden #medietatem 

annui et hereditarii# (dg: hereditarium censum duorum aureorum denariorum 

antiquorum) communiter aude scilde vocatorum (dg: seu alterius pagamenti 

eiusdem valoris solvendum hereditarie Remigii confessoris ?et annua et 

hereditaria paccione #....#) quatuor aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum seu alterius pagamenti eiusdem valoris 

solvendi hereditarie Remigii confessoris ex domistadio domo et orto sitis 

in parrochia de Groet Lijt inter hereditatem Johannis Petri fratrum 

liberorum !dicti quondam Henrici Mudekens ex uno et inter commune 

fosssatum ex alio item de et ex decem et dimidio hont terre sitis in 

dicta parrochia in loco dicto op die Weijden inter hereditatem Gerardi 

die Ridder ex uno et inter hereditatem Petri Mast ex alio atque de et ex 

tribus 

 

1183 f.400r. 

 in vigilia Sijmonis et Jude apostolorum: maandag 27-10-1404. 

 tercia post nativitatis Domini: dinsdag 30-12-1404. 

 dominica post Severini: zondag 26-10-1404. 

 

BP 1183 f 400r 01 ma 27-10-1404. 
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et dimidio jugeribus terre sitis in parrochia de Lijttoijen in loco dicto 

Crickam inter hereditatem Willelmi dicti van [den] Perre ex uno et inter 

communem aggerem dictum zegedijc ex alio et quem censum quatuor aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum Thomas filius 

quondam Willelmi dicti Veren Ghisenraden soen erga Florencium filium 

quondam Henrici Mudeken emendo acquisierat prout in litteris et quam 

(verbeterd uit: quem) (dg: censum duorum aureorum denariorum antiquorum) 

#medietatem dicti census# Agnes Tops relicta quondam dicti Thome prefato 

Hillino dicto Hillen in suo testamento legaverat ut dicebat hereditarie 

supportavit Godefrido dicto Sijmons soen de Bruggen cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Berwout et Spina datum in vigilia Sijmonis et Jude 

apostolorum. 

 

BP 1183 f 400r 02 ma 27-10-1404. 

(dg: Henricus Bisscop ev Gertrudis dv Wolterus Koelborner). 

 

(dg: Henricus Bisscop maritus et tutor legitimus Gertrudis sue uxoris 

filie Wolteri Koelborner). 

 

BP 1183 f 400r 03 di 30-12-1404. 

Wolterus Koelborner zvw Rodolphus zvw Henricus Priems soen, door voornoemde 

Rodolphus verwekt bij wijlen zijn vrouw Gertrudus dvw Wolterus Koelborner, 

droeg over aan Everardus van Oerscot zvw Walterus van Oerscot, tbv Walterus 

zv Willelmus van Beke, een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, die 

Petrus zvw Henricus van den Veken beloofd had met Lichtmis te leveren aan 

Gertrudis dvw Walterus Koelborner, gaande uit een stuk land, in Boxtel, ter 

plaatse gnd Groter Lijemde, tussen Aleijdis Deenkens en haar kinderen 

enerzijds en Katherina Langherbeens en haar kinderen anderzijds, met een 

eind strekkend aan een gemene weg, welke pacht eerstgenoemde Walterus, toen 

hij weduwnaar was, verkregen had na overlijden van zijn voornoemde moeder 

Gertrudis. 

 

Wolterus Koelborner filius quondam Rodolphi #filii quondam Henrici Priems 

soen# (dg: Willems soen) ab eodem et quondam Gertrude sua uxore filia 

quondam Wolteri Koelborner pariter genitus hereditariam paccionem sex 

sextariorum siliginis mensure de Busco quam Petrus filius quondam Henrici 

van den Veken promisit se daturum et soluturum Gertrudi filie quondam 

Walteri Koelborner hereditarie purificationis ex pecia terre sita in 

parrochia de Bucstel in loco dicto Groter Lijemde inter hereditatem 

Aleijdis Deenkens et suorum liberorum ex uno et hereditatem Katherine 

Langherbeens (dg: ex alio) et eius liberorum ex alio tendente cum uno 

fine ad communem plateam prout in litteris et quam paccionem primodictus 

Walterus sibi in sede sue viduitatis de morte dicte quondam Gertrudis sue 

matris successione advolutam !dicebat hereditarie supportavit Everardo de 

Oerscot filio quondam Walteri de Oerscot #ad opus Walteri filii Willelmi 

de Beke# cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque heredum suorum 

et dicte Gertrudis deponere. Testes (dg: datum supra) Wolph et Gerardus 

datum (dg: in) tercia post nativitatis Domini. 

 

BP 1183 f 400r 04 di 30-12-1404. 

Walterus zv Walterus Koelborner zvw Rodolphus zvw Henricus Priems soen en 

Henricus Bijsscop ev Gertrudis dv voornoemde Wolterus Koelborner zvw 

Rodolphus deden tbv Walterus zv Willelmus van Beke afstand van voornoemde 

b-erfpacht. 

 

Walterus filius Walteri Koelborner filii quondam Rodolphi #filii quondam 

Henrici Priems soen# (dg: Willems soen) et Henricus Bijsscop maritus et 

tutor Gertrudis sue uxoris filie dicti Wolteri Koelborner filii quondam 

Rodolphi super premissis paccione et jure ad opus dicti #Walteri filii 
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Willelmi# (dg: Everardi) hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

deponere. Testes (dg: datum supra) datum supra. 

 

BP 1183 f 400r 05 di 30-12-1404. 

Walterus Koelborner zvw Rodolphus zvw Henricus Priem, door wijlen 

voornoemde Rodolphus verwekte bij wijlen zijn vrouw Gertrudis dvw Wolterus 

Koelborner, droeg over aan voornoemde Everardus van Oerscot zvw Walterus 

van Oerscot, tbv voornoemde Walterus zv Willelmus van Beke, een b-erfcijns 

van 2 oude schilden, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) 1½ bunder 

land, in Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, ter plaatse gnd Braendonc, tussen 

wijlen Elizabeth des Riken enerzijds en de gemeint anderzijds, welke 1½ 

bunder Rodolphus zv Gerardus Oelen soen in cijns verkregen had van 

Gertrudis dvw Walterus Koelborner wv Rodolphus zv Henricus Priem en haar 

zoon Wolterus, voor voornoemde cijns en voor 1½ oude groot aan de heer van 

Boxtel, (2) 1 vracht hooiland, in Boxtel, ter plaatse gnd in Roesbeemt, 

tussen Arnoldus zv Henricus gnd Man enerzijds en Johannes Snoec anderzijds, 

welke vracht hooiland voornoemde Rodolphus zv Gerardus Oelen soen mede tot 

onderpand had gesteld. Eerstgenoemde Walterus en met hem zijn zoon Walterus 

en Henricus Bijsscop ev Gertrudis dvw eerstgenoemde Wolterus beloofden 

verplichtingen af te handelen en de onderpanden van waarde te houden. 

 

Walterus Koelborner (dg: filius quondam Walteri Koelborner) filius 

quondam !quondam (dg: Henrici) Rodolphi filii quondam Henrici Priem 

(dg: -s) ab eodem quondam Rodolpho et quondam Gertrude sua uxore filia 

quondam Wolteri Koelborner pariter genitus hereditarium censum duorum 

aude scilde solvendum hereditarie Martini hyemalis ex uno et dimidio 

bonariis terre sitis in parrochia de Bucstel in loco dicto Lijemde ad 

locum dictum Braendonc inter hereditatem quondam Elizabeth des Riken ex 

uno et communitatem ex alio que unum et dimidium bonaria terre Rodolphus 

filius Gerardi Oelen soen erga Gertrudem filiam quondam Walteri 

Koelborner relictam quondam Rodolphi filii Henrici Priem et Wolterum eius 

filium ad censum acquisierat (dg: necnon) scilicet pro censu predicto et 

pro uno et dimidio grossis antiquis domino de Bucstel necnon ex una 

plaustrata feni sita in dicta parrochia in loco dicto in Roesbeemt inter 

hereditatem Arnoldi filii Henrici dicti Man ex uno et hereditatem 

Johannis Snoec ex alio quam plaustratam feni dictus Rodolphus filius 

Gerardi Oelen soen antedictis Gertrudi et Woltero eius filio pro 

solutione primodicti census ad pignus imposuit prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Everardo de Oerscot filio quondam Wolteri 

de Oerscot #ad opus dicti Walteri# cum litteris et jure promittentes et 

cum eo Walterus filius primodicti Walteri atque Henricus (dg: Lijsscap) 

#Bijsscop# maritus et tutor Gertrudis sue uxoris filie primodicti Wolteri 

(dg: s) super habita et habenda ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et quorumcumque heredum suorum et (dg: 

dictorum) dicte Gertrudis deponere et dicta contrapignora pro solutione 

dicti census sufficientia facere. Testes (dg: datum supra) datum supra. 

 

BP 1183 f 400r 06 di 30-12-1404. 

Voornoemde Walterus zv Walterus zv Rodolphus en Henricus Bisscop ev 

Gertrudis dv voornoemde Wolterus zv Rodolphus deden tbv voornoemde Walterus 

zv Willelmus van Beke afstand van voornoemde b-erfcijns. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Walterus filius Walteri filii Rodolphi et Henricus Bisscop maritus 

ut supra super dicto censu et jure ad opus dicti Walteri filii Willelmi 

renunciaverunt promittentes super habita et habenda ratam servare ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 400r 07 di 30-12-1404. 

Matheus zv Johannes Matheeus soen en Matheus de oudere zvw Henricus Posteel 
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droegen over aan Petrus Witmeri zvw Wenemarus een b-erfcijns van 6 pond 

geld, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit een kamp, ongeveer 

3½ morgen groot, in de dingbank van Meerwijk, tussen wijlen Hugo Swartoge 

enerzijds en Henricus zvw Henricus Matheeus soen anderzijds, welke cijns 

aan Thomas zvw Willelmus Veren Ghisenraden soen was verkocht door 

Nijcholaus van Kessel en welke cijns nu aan hen behoort. Verplichtingen van 

de kant van wijlen voornoemde Thomas en wijlen zijn vrouw Agnes en hun 

erfgenamen worden afgehandeld. 

 

Matheus filius Johannis Matheeus soen et Matheus (dg: filius) senior 

filius quondam Henrici Posteel hereditarium censum sex librarum monete 

solvendum hereditarie Remigii confessoris ex quodam campo (dg: tria) tria 

et dimidium jugera terre vel circiter continente sito in jurisdictione de 

Meerwijc inter hereditatem quondam Hugonis Swartoge !et hereditatem 

Henrici filii quondam Henrici Matheeus soen ex alio venditum Thome filio 

quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen a Nijcholao de Kessel prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebant hereditarie supportaverunt 

Petro Witmeri filio quondam Wenemari cum litteris et jure promittentes 

indivisi super habita et habenda ratam servare et obligationem #et 

impetitionem# ex parte eorum et dicti quondam Thome et quondam Agnetis 

uxoris olim dicti quondam Thome et quorumcumque heredum et successorum 

eorundem quondam Thome et Agnetis deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 400r 08 zo 26-10-1404. 

Arnoldus Jans soen van Crumvoert en Jacobus Henric Zelen soen beloofden aan 

Arnoldus zv Arnoldus van Andel 65 Engelse nobel of de waarde in goed goud 

met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Arnoldus Jans soen de Crumvoert et Jacobus Henric Zelen soen promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo filio Arnoldi de Andel LXV Engels nobel seu 

valorem in alio bono auro ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

Berwout et Bathen soen datum dominica post Severini. 

 

BP 1183 f 400r 09 zo 26-10-1404. 

Jacobus Boijen en zijn broer Egidius Boijen beloofden aan voornoemde 

Arnoldus zv Arnoldus van Andel 65 Engelse nobel of de waarde in ander goed 

goud met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Jacobus Boijen et Egidius Boijen eius frater promiserunt indivisi super 

omnia dicto Arnoldo filio Arnoldi de Anndel LXV Engels nobel seu valorem 

eorundem in alio bono auro ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1183 f.400v. 

 quinta post Sijmonis et Jude: donderdag 30-10-1404. 

 in crastino Sijmonis et Jude: woensdag 29-10-1404. 

 

BP 1183 f 400v 01 do 30-10-1404. 

Elisabeth dvw Johannes Veirdonc de oudere maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 5 pond geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit de 

helft van een hoeve in Uden, ter plaatse gnd Zelant, welke cijns aan 

Henricus zvw Johannes van Zelant was verkocht door Hilla dvw Petrus snijder 

en welke cijns nu aan haar behoort. 

 

Elisabeth filia quondam Johannis Veirdonc senioris hereditarium censum 

quinque librarum monete solvendum hereditarie omnium sanctorum ex 

medietate cuiusdam mansi siti in parrochia de Uden ad locum dictum Zelant 

et ex attinentiis eiusdem (dg: mansi) medietatis supradicti mansi 

venditum Henrico filio quondam Johannis de Zelant ab Hilla filia quondam 

Petri sartoris prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Sijmonis et 
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Jude. 

 

BP 1183 f 400v 02 do 30-10-1404. 

Destijds had Henricus Caudeoven gerechtelijk gekocht van Reijnerus Scaden 

alle goederen van Ancelmus Groven. Daarna had voornoemde Henricus Caudeoven 

overgedragen aan Johannes Grove smid zvw Gerardus al die goederen van 

Ancelmus Groven. Voornoemde Johannes Grove smid verkocht thans aan Gerardus 

nzvw hr Tielmannus van Mulsen 2 stukken land van wijlen voornoemde Ancelmus 

Groven, in Gestel bij Herlaer, (1) in de herdgang van Hezellaer, tussen 

wijlen Henricus die Grove nu voornoemde Gerardus nzvw Tielmannus van Mulsen 

priester enerzijds en wijlen Hermannus Loden en een gemene weg anderzijds, 

(2) tussen Katherina des Groven enerzijds en een gemene weg richting de 

brug gnd Ghelenbrugsken anderzijds. 

 

Notum sit universis presentia visuris quod cum Henricus Caudeoven omnia 

bona Ancelmi Groven erga Reijnerum Scaden per judicem emendo acquisierat 

et cum deinde dictus Henricus Caudeoven dicta omnia bona Ancelmi Groven 

hereditarie supportaverat Johanni Grove fabro filio quondam Gerardi prout 

hec in quibusdam litteris quas scabini !constitutus igitur coram scabinis 

infrascriptis dictus Johannes Grove faber duas pecias terre dicti quondam 

Ancelmi Groven sitas in parrochia de Gestel prope Herlaer quarum una in 

(dg: loco) pastoria de Hezellaer inter hereditatem #quondam# Henrici die 

Grove nunc ad Gerardum filium naturalem domini quondam Tielmanni de 

Mulsen presbitri spectantem ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni 

Loden et communem plateam ex alio et altera inter hereditatem Katherine 

des Groven ex uno et inter communem viam tendentem versus pontem dictum 

Ghelenbrugsken ex alio site sunt ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Gerardo filio naturali dicti quondam domini Tielmanni de Mulsen 

supportavit cum litteris et jure occacione promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 400v 03 do 30-10-1404. 

Voornoemde Gerardus nzvw hr Tielmannus van Mulsen droeg over aan Johannes 

Grove smid 30 oude schilden, die aan voornoemde Gerardus de komende 5 jaar 

zullen komen van een lijfrente13 van 6 oude schilden, die voornoemde 

Gerardus gekocht had van de stad Den Bosch. 

 

Dictus Gerardus triginta aude scilde boni auri et iusti ponderis qui 

dicto Gerardo provenient infra quinque annos proxime futuros de vitali 

pensione sex aude scilde boni auri et iusti ponderis quam pensionem 

dictus Gerardus erga opidum de Busco emendo acquisivit prout in litteris 

de vero sigillo legitime supportavit Johanni Grove fabro cum litteris et 

jure occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 400v 04 do 30-10-1404. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Johannes dat, indien voornoemde 

Gerardus binnen de komende 5 jaar zou overlijden en dan voornoemde Johannes 

niet ten volle voornoemde 30 oude schilden zou hebben gebeurd, dat dan 

voornoemde Gerardus het ontbrekende zal betalen uit andere goederen van 

                         
13 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1, 30 03 1399 tot 01 10 1399. … Op meijdach … 
p.15, Item Gherijt heren Tielmans soen van Mulsen III sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 2, 01 10 1399 tot 18 04 1400. … Op alre heiligen 

dach, … p.44, Item Gherijt heren Tielmans soen van Mulsen III sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 3, 18 04 1400 tot 01 10 1400. (deel van de 

rekening is niet oovergeleverd), p.70, Item Gherijt heren Tielmans soen van Mulsen III sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 4, 01 10 1400 tot 03 04 1401. 

… Op alreheiligen dach, … p.97, Item Gherijt natuerlec soen heren Tielmans van Mulsen III sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 5, 26 03 1402 tot 01 10 1402. Op meijdach. … 

p.128, Item Gherijt natuerlec soen wilner heren Tielmans van Mulsen III sc. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6, 11 04 1406 tot 01 10 1406. Opten irsten dach 

van meij. … p.160, Item Gherijt natuerlec soen wilner her Tielmans van Mulsen III sc. 
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voornoemde Gerardus. 

 

Dictus Gerardus promisit super habita et habenda dicto Johanni quod si 

idem Gerardus infra dictos quinque annos proxime futuros decesserit et 

dictus Johannes dicta triginta aude scilde ad plenum non levaverit quod 

extunc dictus Gerardus talem defectum eidem Johanni protunc in hoc eventu 

deficientem restaurabit et persolvet de aliis quibuscumque bonis dicti 

Gerardi. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 400v 05 do 30-10-1404. 

Een vidimus maken van de brief met het zegel van de stad Den Bosch mbt de 

lijfrente van 6 oude schilden. Voornoemde Johannes Grove beloofde de brief 

direct na ommekomst van voornoemde 5 jaar te overhandigen aan voornoemde 

Gerardus. 

 

Et fiet vidimus de littera sigillata de sigillo opidi super vitali 

pensione VI aude scilde et dictus Johannes Grove promisit super omnia 

tradere dicto Gerardo (dg: #stat# post quinque) statim et immediate post 

quinque annos proxime futuros. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 400v 06 wo 29-10-1404. 

Vrouwe Katherina wv hr Henricus van Mordrecht ridder machtigde Nijcholaus 

gnd Coelken Bijndop al haar cijnzen, renten, pachten en tegoeden te manen 

en haar goederen te beheren. 

 

Domina Katherina relicta quondam domini Henrici de Mordrecht militis 

dedit et contulit Nijcholao dicto Coelken Bijndop plenam potestatem 

monendi omnes suos census redditus et pacciones et credita quecumque que 

sibi debentur ac debebuntur a personis quibuscumque quacumque occacione 

et ad bona regendum usque ad revocationem. Testes Steenwech et Spina 

datum in crastino Sijmonis et Jude. 

 

1183 f.401r. 

 tercia post Dijonisii: dinsdag 14-10-1404. 

 secunda post Luce: maandag 20-10-1404. 

 in crastino Sijmonis et Jude: woensdag 29-10-1404. 

 in crastino Huberti: dinsdag 04-11-1404. 

 quarta post Huberti: woensdag 05-11-1404. 

 

BP 1183 f 401r 01 di 14-10-1404. 

Contracten van de ontvangers van de stad. 

 

Contractus receptorum opidi etc. 

 

BP 1183 f 401r 02 di 14-10-1404. 

Godefridus van Orthen, Johannes Berwout zv Johannes Berwout, Ghisbertus van 

Yperen, Willelmus van Volkel, Arnoldus Stamellart van Uden, Godefridus van 

Rode en Johannes van Orthen beloofden aan Godefridus Berwout, tbv hem en 

Johannes van Best, 137½ oude schild geld van de keizer of van de koning van 

Frankrijk of de waarde op de laatste dag van deze maand oktober te betalen, 

en dezelfde bedragen op de laatste dag van november, december, januari, 

februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en september aanstaande. 

 

Godefridus de Orthen Johannes Berwout filius Johannis Berwout Ghisbertus 

de Yperen Willelmus de Volkel Arnoldus Stam[ellart] de Uden Godefridus de 

Rode et Johannes de Orthen promiserunt indivisi super omnia Godefrido 

Berwout ad opus sui et ad opus Johannis de Best seu ad opus alterius 

eorundem centum XXXVII et dimidium aude scilde monete (dg: cesas) cesaris 

vel regis Francie vel valorem ad (dg: pre) ultimam diem presentis mensis 

octobris item tantum ad ultimam diem mensis novembris proxime futuri item 

tantum ad ultimam diem mensis decembris proxime futuri item tantum ad 
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ultimam diem mensis januarii proxime futuri item tantum ad ultimam diem 

mensis februarii proxime futuri item tantum ad ultimam diem mensis marcii 

proxime futuri item tantum ad ultimam diem mensis aprilis proxime futuri 

item tantum ad ultimam diem mensis maij proxime futuri item tantum ad 

ultimam diem mensis junii proxime futuri item tantum ad ultimam diem 

mensis julii item tantum ad ultimam diem mensis (dg:ag) augusti item 

tantum ad ultimam diem mensis (dg: ja) septembris proxime futuri 

persolvendos. Testes Berwout et Neijnsel datum tercia post Dijonisii. 

 

BP 1183 f 401r 03 di 14-10-1404. 

Johannes Berwout beloofde voornoemde Godefridus van Rode schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Johannes Berwout promisit super omnia dictum Godefridum #de Rode# 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401r 04 di 14-10-1404. 

Ghisbertus van Yperen beloofde voornoemde Arnoldus Stamellart schadeloos te 

houden. 

 

Ghisbertus de Yperen promisit super omnia Arnoldum Stamellart indempnem 

servare. Testes (dg: datum supra). 

 

BP 1183 f 401r 05 di 14-10-1404. 

Lambertus van den Laer beloofde Willelmus van Volkel schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Lambertus van den Laer promisit super omnia Willelmum de Volkel indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401r 06 ma 20-10-1404. 

Willelmus die Haen en Bartholomeus Everardi beloofden aan Godefridus 

Berwout en Johannes van Best 48 oude schilden geld van de keizer of van de 

koning van Frankriijk of de waarde, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405). 

 

Willelmus die Haen et Bartholomeus Everardi promiserunt indivisi super 

omnia Godefrido Berwout et Johanni de Best seu eorum alteri XLVIII aude 

scilde monete cesaris vel regis Francie seu valorem pro una quarta parte 

nativitatis Domini pro 2a pasche pro 3a Johannis et pro quarta quarta 

parte Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Bathen 

soen datum 2a post Luce. 

 

BP 1183 f 401r 07 ma 20-10-1404. 

Henricus Oeden soen en Henricus Polslauwer beloofden aan Johannes van Best 

en Godefridus Berwout 72 oude schilden van de keizer of van Frankrijk of de 

waarde, in vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Henricus Oeden soen et Henricus Polslauwer promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Best (dg: ad opus sui et ad opus) #et# Godefrido Berwout 

seu (dg: ad opus alterius) !dictorum LXXII aude scilde cesaris vel 

Francie seu valorem ad dictos quatuor terminos persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 401r 08 wo 29-10-1404. 

Johannes Focke en Hilla dvw Ghibo Bogart beloofden aan Godefridus Berwout 
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en Johannes van Best 33 oude schilden, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405), met de algemene voorwaarde zoals gewoonte is. 

 

Johannes Focke et Hilla filia quondam Ghibonis Bogart promiserunt 

indivisi super omnia Godefrido Berwout et Johanni de Best seu #alteri# 

eorum XXXIII aude scilde ad dictos quatuor terminos persolvendos cum 

conditione generali ut moris est. Testes Berwout et Steenwech datum in 

crastino Sijmonis et Jude. 

 

BP 1183 f 401r 09 wo 29-10-1404. 

Johannes van Audehoesden, Thomas van de Kelder en Robbertus van Neijnsel 

beloofden aan Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 190 oude 

schilden, geld als  hierboven {van de keizer of van Frankrijk of de 

waarde}, in vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405), met de algemene 

voorwaarde. 

 

Johannes de Audehoesden Thomas de Penu et Robbertus de Neijnsel 

promiserunt indivisi super omnia Godefrido Berwout ad opus sui et ad opus 

Johannis de Best seu ad opus alterius eorundem centum et nonaginta aude 

scilde monete ut supra ad dictos quatuor terminos persolvendos cum 

conditione generali. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401r 10 wo 29-10-1404. 

Voornoemde Johannes beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit 1 scietleij. 

Dictus Johannes promisit super omnia alios indempnes servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 401r 11 wo 29-10-1404. 

Elizabeth wv Matheus zvw Arnoldus van den Winckel van Erpe verleende {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth relicta quondam Mathei filii quondam Arnoldi van den Winckel de 

Erpe dedit et contulit. 

 

BP 1183 f 401r 12 di 04-11-1404. 

Johannes Pels zvw Henricus Pels en Petrus der Weduwen beloofden aan 

Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 50 oude schilden 

voornoemd geld {van de keizer of van Frankrijk} of de waarde, in vier 

termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Johannes Pels filius quondam Henrici Pels et Petrus der Weduwen 

promiserunt indivisi super omnia Godefrido Berwout ad opus sui et ad opus 

Johannis de Best seu ad opus alterius eorundem L aude scilde dicte monete 

(dg: ad dci) vel valorem ad dictos terminos persolvendos. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum in crastino Huberti. 

 

BP 1183 f 401r 13 di 04-11-1404. 

Alardus zvw Gerardus Keelken steenhouwer, Nijcholaus die Hoessche en 

Johannes van Helvort zv Henricus beloofden aan voornoemde Godefridus 

Berwout, tbv hem en voornoemde Johannes van Best, 43 oude schilden 

voornoemd geld {van de keizer of van Frankrijk} of de waarde, in vier 

termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-
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Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Alardus (dg: Ghenen) filius quondam Gerardi Keelken lathomus (dg: et) 

Nijcholaus die Hoessche et Johannes de Helvort filius Henrici promiserunt 

indivisi super omnia dicto Godefrido ad opus sui et ad opus dicti 

Johannis de Best XLIII aude scilde dicte monete vel valorem ad dictos 

terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401r 14 di 04-11-1404. 

Voornoemde Alardus beloofde voornoemde Nijcholaus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Alardus promisit super omnia dictum Nijcholaum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401r 15 wo 05-11-1404. 

Arnoldus Jans soen en Jacobus Selen soen beloofden aan voornoemde 

Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 152 oude schilden geld 

als boven {van de keizer of van Frankrijk of de waarde}, in vier termijnen 

te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 

19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Arnoldus Jans soen et Jacobus Selen soen promiserunt indivisi super omnia 

dicto Godefrido ad opus sui et ad opus Johannis de Best seu ad opus 

alterius eorundem centum et quinquaginta duos aude scilde monete ut supra 

cum conditione generali. Testes Berwout et Spina datum quarta (post Sij 

et Jude) Huberti. 

 

1183 f.401v. 

 in crastino Martini: woensdag 12-11-1404. 

 sabbato post Martini: zaterdag 15-11-1404. 

 secunda post Martini: maandag 17-11-1404. 

 in profesto Elizabeth: dinsdag 18-11-1404. 

 in profesto Katherine: maandag 24-11-1404. 

 sexta post Lucie: vrijdag 19-12-1404. 

 in crastino Andree: maandag 01-12-1404. 

 in festo Nijcholai: zaterdag 06-12-1404. 

 

BP 1183 f 401v 01 wo 12-11-1404. 

Gerardus Bijts, Petrus van Hijnen zvw Petrus van Hijnen en Petrus van 

Hijnen zvw Egidius Gleijn beloofden aan Godefridus Berwout, tbv hem en 

Johannes van Best, 23 oude schilden geld van de keizer of de waarde, in 

vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Gerardus Bijts Petrus de Hijnen filius quondam Petri de Hijnen et Petrus 

de Hijnen filius quondam (dg: Petri) Egidii Gleijn promiserunt indivisi 

super omnia Godefrido Berwout ad opus sui et ad opus Johannis de Best seu 

ad opus etc XXIII aude scilde monete cesaris vel valorem ad dictos 

quatuor terminos persolvendos. Testes Berwout et Neijnsel datum in 

crastino Martini. 

 

BP 1183 f 401v 02 za 15-11-1404. 

Walterus van Os en Henricus van Arkel beloofden aan Godefridus Berwout, tbv 

hem en Johannes van Best, 193 oude schilden geld van de keizer of de 

waarde, in vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 
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Walterus de Os et Henricus de Arkel promiserunt indivisi super omnia 

Godefrido Berwout ad opus sui et ad opus Johannis de Best seu ad opus 

alterius eorundem centum et nonaginta tres aude scilde monete cesaris vel 

valorem ad dictos quatuor terminos persolvendos. Testes Berwout et Tijt 

datum sabbato post Martini. 

 

BP 1183 f 401v 03 ma 17-11-1404. 

Bodo Dunnecop beloofde aan Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van 

Best, 8 oude schilden, in vier termijnen te betalen: met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Bodo Dunnecop promisit super omnia Godefrido Berwout ad opus sui et 

Johannis de Best seu alterius eorum VIII aude scilde ad dictos quatuor 

terminos persolvendos. Testes Berwout et Gerardus datum 2a post Martini. 

 

BP 1183 f 401v 04 ma 17-11-1404. 

Willelmus van den Arennnest beloofde aan voornoemde Godefridus etc 2 oude 

schilden, in vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Willelmus van den Arennnest promisit super omnia dicto Godefrido etc ut 

supra duos aude scilde ad dictos quatuor terminos persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1183 f 401v 05 ma 17-11-1404. 

Johannes van Colen zvw Nijcholaus, Henricus zvw Mijchael van Breda en 

Willelmus van den Hoernic beloofden aan Johannes van Best en Godefridus 

Berwout 56½ oude schild of de waarde, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405). 

 

Johannes de (dg: Co) Colen filius quondam Nijcholai Henricus filius 

quondam Mijchaelis de Breda et Willelmus van den Hoernic promiserunt 

indivisi super omnia Johanni de Best et Godefrido Berwout seu eorum 

alteri LVI et dimidium aude scilde seu valorem ad dictos terminos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401v 06 ma 17-11-1404. 

Anselmus van den Wijel zvw Goeswinus van Best beloofde aan voornoemde 

Johannes en Godefridus 21½ oude schild, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405). 

 

Anselmus (dg: fi) van den Wijel filius quondam Goeswini de Best promisit 

super omnia dicto Johanni et Godefrido seu eorum alteri XXI et dimidium 

aude scilde ad dictos quatuor terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401v 07 di 18-11-1404. 

Willelmus Moelner, Ghibo zvw Rutgerus van Vlimen en Johannes Swertinc 

beloofden aan Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 183 oude 

schilden geld van de keizer of de waarde, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405), met voorwaarde als boven. 

 

Willelmus Moelner Ghibo filius quondam Rutgeri de Vlimen et Johannes 

Swertinc promiserunt indivisi super omnia (dg: Johanni de Best et) 
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Godefrido Berwout #ad opus sui et ad opus Johannis de Best seu ad opus 

alterius eorundem# (dg: seu eorum alteri) centum et LXXXIII aureos 

denarios antiquos aude scilde communiter vocatos monete cesaris vel 

valorem ad dictos quatuor terminos persolvendos cum conditione ut supra. 

Testes Neijnsel et Baten soen datum in profesto Elijzabeth. 

 

BP 1183 f 401v 08 ma 24-11-1404. 

Arnoldus Jans soen, Willelmus van Dijegheden, Gerardus Barniers en Hubertus 

nzvw Emondus van Ghemert beloofden aan Godefridus Berwout, tbv hem en 

Johannes van Best, 321 oude schilden geld van de keizer of de waarde, in 

vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405), met voorwaarde als boven. 

 

(dg: Gerardus Barniers) Arnoldus Jans soen Willelmus de Dijegheden 

Gerardus Barniers et #Hubertus# (dg: Emondus) filius naturalis quondam 

Emondi de Ghemert promiserunt indivisi super omnia Godefrido Berwout ad 

opus sui et ad opus Johannis de Best seu ad opus alterius eorundem 

trecentos et XXI aureos denarios antiquos monete cesaris seu valorem 

eorundem ad dictos quatuor terminos persolvendos cum conditione ut supra. 

Testes Berwout et Bathen soen datum in profesto Katherine. 

 

BP 1183 f 401v 09 ma 24-11-1404. 

Jordanus zv Arnoldus van der Hazeldonc en Gerardus Neve beloofden aan 

voornoemde Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 10 oude 

schilden geld van de keizer of de waarde, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405), met voorwaarde als boven. 

 

Jordanus filius (dg: quo) Arnoldi van der Hazeldonc et Gerardus Neve 

promiserunt indivisi super omnia dicto Godefrido ut supra decem aude 

scilde monete imperatoris seu valorem ad dictos quatuor terminos 

persolvendos cum conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 401v 10 vr 19-12-1404. 

Petrus Vrieze zvw Willelmus, Heijmericus Groeij, Godescalcus Arts soen en 

Rodolphus Roesmont beloofden aan voornoemde Godefridus Berwout, tbv hem en 

Johannes van Best, 1364 oude schilden geld van de keizer of de waarde, in 

vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405), met voorwaarde als boven. 

 

Petrus Vrieze filius quondam Willelmi Heijmericus Groeij Godescalcus Arts 

soen et Rodolphus Roesmont promiserunt indivisi super omnia dicto 

Godefrido ut supra (dg: XX) XIIIc et LXIIII (dg: -I) aude scilde monete 

imperatoris seu valorem ad dictos quatuor terminos persolvendos cum 

conditione ut supra. Testes Neijnsel et Bathen soen datum sexta post 

Lucie. 

 

BP 1183 f 401v 11 ma 24-11-1404. 

Arnoldus Groet Art de jongere en Johannes Swartinc beloofden aan voornoemde 

Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 9 oude schilden geld als 

boven {van de keizer of de waarde}, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405), met de algemene voorwaarde. 

 

Arnoldus Groet Art junior et Johannes Swartinc promiserunt indivisi super 

omnia dicto Godefrido ad opus sui et ad opus Johannis de Best et ad opus 

alterius eorundem IX aude scilde monete ut supra ad dictos quatuor 
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terminos persolvendos cum conditione communi. Testes Berwout et Bathen 

soen datum in profesto Katherine. 

 

BP 1183 f 401v 12 ma 01-12-1404. 

Johannes die Veer Ghiben soen, Godefridus zvw Arnoldus Ghenen soen van 

Orthen, Ghibo van Hees en Gerardus zvw voornoemde Arnoldus Ghenen soen van 

Orthen beloofden aan voornoemde Godefridus, tbv hem en Johannes van Best, 

411 oude schilden geld etc, een helft te betalen met Pasen (zo 19-04-1405) 

en de andere helft met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405), met de 

algemene voorwaarde. 

 

Johannes die Veer Ghiben soen Godefridus filius quondam Arnoldi Ghenen 

soen de Orthen Ghibo de Hees et Gerardus filius dicti quondam Arnoldi 

Ghenen soen de Orthen promiserunt indivisi super omnia dicto Godefrido ad 

opus sui et ad opus Johannis de Best et alterius eorundem XLI aude scilde 

monete etc (dg: quet) mediatim pasche et mediatim Remigii proxime futurum 

persolvendos cum conditione communi. Testes Berwout et Spina datum in 

crastino Andree. 

 

BP 1183 f 401v 13 za 06-12-1404. 

Theodericus Gegel, Gerardus Cnoden zvw Ghibo Harinc en Ywanus zvw Franco 

...cas beloofden aan Johannes van Best en Godefridus Berwout 66 oude 

schilden, in vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-

1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Theodericus Gegel Gerardus Cnoden filius quondam Ghibonis Harinc et 

Ywanus filius quondam Franconis ...c#a#s promiserunt indivisi super omnia 

Johanni de Best et Godefrido Berwout seu eorum !LXVI aude !ad dictos 

quatuor [terminos] persolvendos. Testes Berwout et Spina datum in festo 

Nijcholai. 

 

1183 f.402r. 

 secunda post Lucie: maandag 15-12-1404. 

 in octavis assumptionis: donderdag 04-06-1405. 

 quinta post Sijmonis et Jude: donderdag 30-10-1404. 

 

BP 1183 f 402r 01 ma 15-12-1404. 

Johannes van Heze zv Nijcholaus, Gherijt van Ophoeven, Godefridus van Orten 

zvw Willelmus en Hugo gnd Henrics soen van Hoesden beloofden aan Godefridus 

Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 138 oude schilden van Frankrijk of 

van de keizer of de waarde, in vier termijnen te betalen: met Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Johannes de Heze filius Nijcholai Gherijt de Ophoeven Godefridus de Orten 

filius quondam Willelmi et Hugo [dictus] Henrics soen de Hoesden 

promiserunt indivisi super omnia Godefrido Berwout ad opus sui et ad opus 

Johannis de Bes[t] seu ad opus alterius eorundem centum et XXXVIII aude 

scilde Francie vel imperatoris #seu valorem# ad dictos quatuor terminos 

persolvendos cum conditione ut supra. Testes Berwout Goeswijn datum 2a 

post Lucie. 

 

BP 1183 f 402r 02 ma 15-12-1404. 

Voornoemde Johannes beloofde voornoemde Hugo schadeloos te houden van het 

voorgaande en van hetgeen direct na de belofte volgt. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes promisit super omnia dictum Hugonem indempnem servare 

(dg: de testes) de premissis et post immediate ?promissionem. Testes 
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datum supra. 

 

BP 1183 f 402r 03 ma 15-12-1404. 

Voornoemde Gerardus beloofde voornoemde Godefridus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus promisit super omnia dictum Godefridum indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402r 04 ma 15-12-1404. 

Voornoemde Johannes van Heze zv Nijcholaus en Hugo gnd Henrics soen van 

Hoesden beloofden aan voornoemde Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes 

van Best, 7 oude schilden van Frankrijk of van de keizer of de waarde, in 

vier termijnen te betalen: met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405), Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405), met de voorwaarde. 

 

Dictus Johannes de Heze et Hugo promiserunt indivisi super omnia ut supra 

septem aude scilde Francie vel imperatoris vel valorem ad dictos 4or 

terminos persolvendos ut supra cum conditione. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402r 05 ma 15-12-1404. 

Johannes Pels zvw Henricus Pels en Johannes Vocke riemmaker beloofden aan 

voornoemde Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 94 oude 

schilden van Frankrijk of de waarde, in vier termijnen te betalen: met 

Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), Pasen aanstaande (zo 19-04-1405), 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) en Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405). 

 

Johannes Pels filius quondam Henrici Pels et Johannes Vocke corria-(dg: 

g)-tor promiserunt indivisi super omnia dicto Godefrido ut supra 

nonaginta quatuor aude scilde Francie vel valorem ut supra. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 402r 06 do 04-06-1405. 

Henricus Moelen zvw Johannes van Loen en Johannes Reijmbrant beloofden aan 

Godefridus Berwout, tbv hem en Johannes van Best, 35 oude schilden van de 

keizer of van Frankrijk of de waarde na maning te betalen. 

 

Henricus Moelen filius quondam Johannis de Loen et Johannes Reijmbrant 

promiserunt indivisi super omnia Godefrido Berwout ad opus sui et ad opus 

Johannis de Best seu ad opus alterius eorundem XXXV aude scilde monete 

cesaris vel regis Francie vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes 

Tijt et Neijnsel datum in octavis assumptionis. 

 

BP 1183 f 402r 07 do 04-06-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402r 08 do 30-10-1404. 

Elizabeth wv Matheus zvw Arnoldus van den Winckel van Erpe machtigde haar 

schoonzoon Johannes die Hoessche van Lijttoijen een b-erfpacht te manen van 

2 mud rogge, maat van Erp, aan wijlen voornoemde Matheus verkocht door de 

broers Henricus en Johannes gnd van Dicloe, kvw Johannes van Dicloe van 

Uden. 

 

Elizabeth relicta quondam Mathei filii quondam Arnoldi van den Winckel de 

Erpe dedit et contulit Johanni die Hoessche de Lijttoijen eius genero 

potestatem monendi hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Erpe venditam dicto quondam Matheo ab Henrico et Johanne 
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dictis de Dicloe fratribus liberis quondam Johannis de Dicloe de Uden 

prout in litteris usque ad revocationem. Testes Goeswinus et Jacobus 

datum quinta post Sijmonis et Jude. 

 

BP 1183 f 402r 09 do 30-10-1404. 

Henricus Belen zvw Johannes Heijnkens soen van Zonne verkocht aan Arnoldus 

van den Heijnmijden van Zonne een akker lands, 3 lopen groot, in Son, 

tussen Thomas Metten soen enerzijds en kvw Hennekinus Didden soen 

anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd den Hogen Wech en met het 

andere eind aan de weg gnd Boetter Straet. 

 

Henricus Belen filius quondam Johannis Heijnkens soen de Zonne quendam 

agrum terre tres lopinatas continentem situm in parrochia de Zonne (dg: 

ad locum) inter hereditatem Thome Metten soen ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Hennekini Didden soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

viam dictam den Hogen Wech et cum reliquo fine ad plateam dictam Boetter 

Straet ut dicebat hereditarie vendidit Arnoldo van den Heijnmijden de 

Zonne promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. T[estes] 

datum supra. 

 

BP 1183 f 402r 10 do 30-10-1404. 

Henricus zv Emondus Roesmont van Hezewijc verzocht aan zijn voornoemde 

vader Emondus om toestemming te mogen gaan en blijven buiten het huis, de 

leefgemeenschap en kosten van zijn vader bij wijze van emancipatie. 

Voornoemde Emondus stemde hierin toe en droeg aan zijn zoon over (1) een 

beemd, in Schijndel, tussen Sijmon Vos enerzijds en Elizabeth Gruijters 

anderzijds, met een eind strekkend aan een steeg aldaar en met het andere 

eind aan Elizabeth Doerijncs, (2) 1/3 deel in 1 bunder beemd, in Schijndel, 

achter de plaats gnd Lijekendonc, welk 1/3 deel gelegen is tussen wijlen 

Theodericus Smijt enerzijds en Godefridus Gorter anderzijds, belast met de 

grondcijnzen. 

 

Solvit II grossos. 

Henricus filius Emondi Roesmont de Hezewijc instanter petiit a dicto 

Emondo suo patre licenciam exeundi et essendi extra domum convictum et 

expensos dicti Emondi sui patris juxta modum in emancipationibus 

consuetum dictus vero Emondus in hoc favens petitioni dicti Henrici sui 

filii dedit ei licenciam etc atque idem Emondus quoddam pratum situm in 

parrochia de (dg: Heze) Scijnle inter hereditatem Sijmonis Vos ex uno et 

inter hereditatem Elizabeth Gruijters ex alio tendens cum uno fine ad 

(dg: hereditatem) stegam ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem 

Elizabeth Doerijncs atque terciam partem ad se spectantem in uno bonario 

prati sito in dicta parrochia (dg: q) retro locum dictum Lijekendonc que 

tercia pars sita est inter hereditatem quondam Theoderici Smijt ex uno et 

inter hereditatem Godefridi Gorter ex alio ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Henrico suo filio nomine vere emancipationis promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censibus domini 

fundi exinde solvendis. Testes Goeswinus et Wolph datum supra. 

 

BP 1183 f 402r 11 do 30-10-1404. 

De broers Johannes en Theodericus, kv voornoemde Emondus, en Johannes van 

Hamvelt ev Heijlwigis dvw voornoemde Emondus deden tbv voornoemde Henricus 

afstand van het recht, dat aan hen behoort resp. zal komen na overlijden 

van voornoemde Emondus en zijn vrouw Yda. 

 

Quo facto Johannes #(dg: senior)# Theodericus fratres liberi dicti Emondi 

et Johannes de Hamvelt maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie dicti Emondi super premissis et jure ipsis competente et post 

mortem dicti Emondi et Yde sue uxoris competituro ad opus dicti Henrici 

hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

1183 f.402v. 

 quinta post Sijmonis et Jude: donderdag 30-10-1404. 

 

BP 1183 f 402v 01 do 30-10-1404. 

Arnoldus van den Braken zvw Gerardus van den Braken verkocht aan Johannes 

zvw Albertus van den Dijc een kamp heideland, in Schijndel, ter plaatse gnd 

Eilde, tussen Beatrix Hoesschen enerzijds en de gemeint van Eilde 

anderzijds, belast met 1 oude groot per bunder. De brief overhandigen aan 

hem of aan Petrus Hoessche. 

 

[Solvit] II boddrager. 

Arnoldus van den Braken filius quondam Gerardi van den Braken quendam 

campum terre mericalis #(dg: diu)# situm in parrochia de Scijnle ad locum 

dictum Eilde inter hereditatem Beatricis Hoesschen ex uno et inter 
!hereditatem communitatem de Eilde ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Alberti van den Dijc promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepto uno grosso antiquo de 

quolibet bonario terre dicti campi exinde solvendo ut dicebat. Testes 

Wolph et Gerardus datum quinta post Sijmonis et Jude. Tradetur sibi vel 

Petro Hoessche. 

 

BP 1183 f 402v 02 do 30-10-1404. 

Theodericus van den Braken zvw voornoemde Gerardus van den Braken deed 

afstand. 

 

-. 

Theodericus van den Braken filius dicti quondam Gerardi van den Braken 

super predicto campo et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402v 03 do 30-10-1404. 

Wellinus Wellens soen van Acht verkocht aan Johannes van Acht zvw Johannes 

van Evershoet en Rodolphus gnd Roef van Acht zvw Rodolphus Roef van Acht de 

helft van 7 bunder erfgoed, in Boxtel, ter plaatse gnd Lijemde, tussen 

Willelmus van den Velle enerzijds en Arnoldus van den Perre anderzijds, 

welke 7 bunder beemd voornoemde Wellinus in pacht verkregen had van 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van der Sporct ev Eefsa, en Henricus Buc zv 

Theodericus Buc zvw Theodericus Buc ev Elizabeth, dvw Henricus van Uden 

door wijlen voornoemde Henricus van Uden verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Hadewigis dvw Bartholomeus zv Theodericus, voor de onraad en een b-erfpacht 

van 4 mud rogge aan voornoemde Theodericus Buc en Henricus Buc, belast met 

de pacht in de brief vermeld. De brief overhandigen aan Johannes. 

 

Solvit IX grossos. Tradetur Johanni. 

Wellinus Wellens soen de Acht medietatem septem bonariorum hereditatis 

sitorum in parrochia de Bucstel in loco dicto Lijemde inter hereditatem 

Willelmi van den Velle ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den Perre 

ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt que septem bonaria prati 

dictus Wellinus erga Theodericum Buc filium quondam Godescalci van der 

Sporct maritum et tutorem legitimum Eefse sue uxoris et Henricum Buc 

filium Theoderici Buc filii quondam Theoderici Buc maritum et tutorem 

legitimum Elizabeth sue uxoris filiarum quondam Henrici de Uden ab eodem 

quondam Henrico de Uden et !et quondam Hadewige eius uxore filia quondam 

Bartholomei filii Theoderici pariter genitarum ad pactum acquisierat 

scilicet pro oneribus dictis onraet exinde prius solvendis atque pro 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis predictis Theoderico Buc 

et Henrico Buc exinde solvenda #prout in litteris# hereditarie vendidit 

(dg: Johanni de Acht filio quondam Johannis de Evershoet et) #Johanni de 
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Acht filio quondam Johannis de Evershoet# Rodolpho dicto Roef #de Acht# 

filio quondam Rodolphi Roef de Acht (dg: cum) supportavit cum litteris et 

(dg: j) aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes (dg: datum supra) Wolph et Bathen soen datum quinta post 

Sijmonis et Yude. 

 

BP 1183 f 402v 04 do 30-10-1404. 

Wautgherus zvw Martinus Luden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Wautgherus filius quondam Martini Luden soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402v 05 do 30-10-1404. 

Johannes van Acht zvw Johannes van Evershoet vernaderde, de koper week en 

voornoemde Johannes droeg de helft van voornoemde helft over aan voornoemde 

Rodolphus. 

 

Johannes de Acht filius quondam Johannis de Evershoet prebuit et emptor 

cessit et (dg: jus sibi competens) dictus Johannes medietatem dicte 

medietatis hereditarie supportavit dicto Rodolpho promittens super omnia 

ratam servare. 

 

BP 1183 f 402v 06 do 30-10-1404. 

Theodericus Lu verkocht aan Johannes zvw Petrus Gerijts soen van Berchen 6 

morgen land van wijlen hr Godefridus van Os ridder grootvader van 

voornoemde Theodericus, in Oss, ter plaatse gnd Osser Scadewijc, tussen 

nkvw hr Johannes van Braest kanunnik van Braest enerzijds en Jacobus van 

Oeffel en zijn kinderen anderzijds. 

 

Theodericus Lu sex jugera terre domini quondam Godefridi de Os militis 

(dg: nunc ad dictum) avi dicti Theoderici sita in parrochia de Os ad 

locum dictum Osser Scadewijc inter hereditatem #puerorum naturalium# 

domini quondam Johannis de Braest (dg: presbitri et) canonici de Braest 

ex uno et inter hereditatem Jacobi de Oeffel et eius liberorum ex alio 

(dg: ut) in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni filio quondam Petri Gerijts soen de Berchen promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402v 07 do 30-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 171 nieuwe Gelderse 

gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori centum et LXXI novos 

Gelre gulden (dg: vel v) scilicet quales jam ad bursam currrunt vel 

valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402v 08 do 30-10-1404. 

Voornoemde Theodericus Lu verkocht aan Jacobus Berwijns soen (1) 2 morgen 

land van wijlen hr Godefridus van Os ridder grootvader van voornoemde 

Theodericus, in Oss, ter plaatse gnd Osser Scadewijc, tussen Agnes Bogarts 

enerzijds en Willelmus van Lijeshout anderzijds, (2) een stuk land, in Oss, 

ter plaatse gnd des Greven Cloet, tussen voornoemde Jacobus enerzijds en 

Godefridus zv Henricus Bruijn anderzijds. 

 

Dictus venditor duo jugera terre dicti quondam domini Godefridi de Os 

sita in parrochia de Os ad locum dictum Osser Scadewijc inter hereditatem 

Agnetis Bogarts ex uno et inter hereditatem Willelmi de Lijeshout ex alio 

in ea quantitate qua ibidem sita sunt atque peciam terre sitam in 
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parrochia de Os ad locum dictum des Greven Cloet inter hereditatem Jacobi 

Berwijns soen ex uno et inter hereditatem Godefridi filii Henrici Bruijn 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto Jacobo promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402v 09 do 30-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 80 nieuwe Gelderse 

gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LXXX novos Gelre 

gulden quales jam ad bursum currunt vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 402v 10 do 30-10-1404. 

Voornoemde Theodericus Lu verkocht aan Nijcholaus Berwijns soen 3 lopen 

land, in Oss, ter plaatse gnd dat Nedervelt, tussen Aleijdis Zelen 

enerzijds en erfgoederen gnd aenwijnden anderzijds. 

 

Dictus Theodericus Lu tres lopinatas terre sitas in parrochia de Os ad 

locum dictum dat Nedervelt inter hereditatem Aleijdis Zelen ex uno et 

inter hereditates dictas aenwijnden ex alio in ea quantitate qua ibidem 

site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Nijcholao Berwijns soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1183 f 402v 11 do 30-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 19½ nieuwe Gelderse 

gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XIX et dimidium novos 

Gelre gulden quales nunc ad bursum currunt vel valorem ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1183 f.403r. 

 quinta post Sijmonis et Jude: donderdag 30-10-1404. 

 

BP 1183 f 403r 01 do 30-10-1404. 

Voornoemde Theodericus Lu verkocht aan Henricus Heijmerics soen van 

Scadewijc 7 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd Rodevelt, tussen nkvw hr 

Johannes van Braest enerzijds en wijlen Henricus Venbosch anderzijds. 

 

Dictus Theodericus Lu septem lopinatas terre sitas in parrochia de Os ad 

locum dictum Rodeve[l]t in[ter hereditatem] puerorum domini quondam 

Johannis de Braest ex uno et inter hereditatem heredum quondam Henrici 

Venbosch ex alio in [ea] quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico Heijmerics soen de Scadewijc promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Wolph et Gerardus 

datum quinta post Sijmonis et Yude. 

 

BP 1183 f 403r 02 do 30-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 56 nieuwe Gelderse 

gulden, zoals die nu gaan of de waarde, met Sint-Remigius aanstaande (do 

01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LVI novos Gelre gulden 

quales jam currunt vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 
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BP 1183 f 403r 03 do 30-10-1404. 

Voornoemde Theodericus Lu verkocht aan Johannes Reijnkens soen van Nuwelant 

(1) 4 lopen land, in Oss, naast de tuin van Johannes Kebelken, tussen 

Ludolphus Buc van Boemel enerzijds en Petrus Pels anderzijds, (2) 2½ lopen 

land, in Oss, ter plaatse gnd Bevelaer, tussen erfgoed gnd Wellens Acker 

enerzijds en voornoemde Petrus Pels anderzijds, (3) 1 lopen land, in Oss, 

ter plaatse gnd Elsacker, met met een eind strekkend aan Johannes van 

Dijnther en met het andere eind aan erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, 

welk lopen land behoorde aan Henricus Bruijn van Scadewijc zvw Godefridus 

Bruijn. 

 

Dictus Theodericus Lu quatuor lopinatas terre sitas in parrochia de Os 

juxta ortum Johannis Kebelken (dg: ex) inter hereditatem Ludolphi Buc de 

Boemel ex uno et inter hereditatem Petri Pels ex alio atque duas et 

dimidiam lopinatas terre sitas in dicta parrochia in loco dicto Bevelaer 

inter hereditatem dictam Wellens Acker ex uno et inter hereditatem dicti 

Petri Pels ex alio atque lopinatam terre sitam in parrochia predicta in 

loco dicto Elsacker tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis de 

Dijnther (dg: ex) et cum reliquo fine ad hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco que lopinata terre ad Henricum Bruijn de Scadewijc 

filium quondam Godefridi Bruijn pertinere consueverat in ea quantitate 

qua ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit Johanni (dg: filio 

quo) Reijnkens soen de Nuwelant promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403r 04 do 30-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 52 nieuwe Gelderse 

gulden, zoals die nu in de beurs gaan of de waarde, met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LII novos Gelre gulden 

consimilis valoris vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403r 05 do 30-10-1404. 

Gerardus van Hees zvw Gerardus van Hees verkocht aan Willelmus Moelner, tbv 

Mechtildis wv Henricus Bije en tbv {?één} kv voornoemde Mechtildis bij haar 

verwekt door voornoemde wijlen Henricus Bije, een b-erfcijns van 5 pond 

geld, die Laurencius zvw Jacobus van den Yvenlaer beloofd had met Lichtmis 

aan eerstgenoemde Gerardus te leveren, gaande uit (1) de helft van 5 morgen 

land, in Rosmalen, naast de molen gnd Creijtenmoelen, beiderzijds tussen 

een gemene weg, (2) 1/6 deel van 2 kampen lands, 11 morgen 2 hont 50 roeden 

groot, in Rosmalen, tussen een gemene weg enerzijds en de gemeint aldaar 

anderzijds, (3) een b-erfcijns van 3 pond 15 schelling voornoemd geld, 

gaande uit 5/6 deel van voornoemde 2 kampen. Voornoemde Mechtildis zal de 

cijns gedurende haar leven beuren, om daarna over te gaan op voornoemde 

kinderen. Zou het kind overlijden zonder wettig nageslacht of voordat het 

over het voornoemde heeft beschikt, dan gaat de cijns voor één helft naar 

de naaste erfg vw voornoemde Henricus Bije en voor de andere helft naar 

voornoemde Mechtildis of haar naaste erfgenamen, maar voornoemde Mechtildis 

behoudt haar vruchtgebruik in de cijns. De brief overhandigen aan de 

executor van voornoemde Henricus Bije. 

 

Gerardus de Hees filius quondam Gerardi de Hees hereditarium censum 

quinque librarum monete quem Laurencius filius quondam Jacobi van den 

Yvenlaer promiserat #super omnia# se daturum et soluturum primodicto 

Gerardo purificationis ex medietate quinque jugerum terre sitorum in 

parrochia de Roesmalen juxta molendinum dictum Creijtenmoelen inter 

communem plateam ex utroque latere coadiacentem atque ex sexta parte 

duorum camporum terre XI jugera duo hont et L virgatas terre continentium 

sitorum in dicta parrochia inter communem plateam ex uno et inter 
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communitatem ibidem ex alio necnon ex hereditario censu trium librarum et 

XV solidorum dicte monete #solvendo annuatim et hereditarie# ex quinque 

partibus dictorum duorum camporum prout in litteris hereditarie vendidit 

Willelmo Moelner ad opus Mechtildis relicte quondam Henrici Bije (dg: 

supportavit cum) et prolis (dg: quam) legitime ab ipsa Mechtilde et dicto 

quondam Henrico Bije pariter genite supportavit cum litteris et jure 

promittens super habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere tali annexa conditione (dg: si dictus) quod dicta 

Mechtildis dictum censum ad eius vitam integraliter possidet post eius 

decessum ad dictam eius prolem (dg: devolvendum) #devolvendum# si autem 

huiusmodi proles decesserit (dg: antequam ad annos sue p) absque prole 

legitima superviva remanente aut antequam de premissis disposuerit quod 

tunc #dictus census pro# una medietate (verbeterd uit: medietas) (dg: 

dicti census) ad proximores heredes dicti quondam Henrici Bije et pro 

reliqua medietate ad dictam Mechtildem si vixerit alioquin ad proximores 

heredes eiusdem Mechtildis jure hereditario devolvetur et pertinebit 

salvo semper dicte Mechtildi suo usufructu in censu predicto. Testes 

datum supra. Tradetur executori dicti Henrici Bije. 

 

BP 1183 f 403r 06 do 30-10-1404. 

Ghibo Rutten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Theodericu) Ghibo Rutten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403r 07 do 30-10-1404. 

Theodericus Lu verkocht aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 1½ morgen land 

van wijlen hr Godefridus van Os  ridder, in Oss, ter plaatse gnd 

Cruijsenbemt, tussen voornoemde Jordanus enerzijds en Gerardus Yoede 

anderzijds. 

 

Theodericus Lu unum et dimidium jugera terre domini quondam Godefridi de 

Os  militis sita in parrochia de Os ad locum dictum Cruijsenbemt inter 

hereditatem Jordani filii Arnoldi Tielkini ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Yoede ex alio in ea quanitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Jordano promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403r 08 do 30-10-1404. 

Godefridus van Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Godefridus de Os prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403r 09 do 30-10-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 100 gulden, 37 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-

1405) te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori centum novos gulden 

XXXVII gemeijn placken pro quolibet gulden computato ad Remigii proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403r 10 do 30-10-1404. 

Henricus van Krekelhoven beloofde aan voornoemde Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 9½ nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande 

(di 03-03-1405) te betalen. 

 

Henricus de Krekelhoven promisit super omnia dicto Jordano IX et dimidium 

novos Gelre gulden vel valorem ad carnisprivium procime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 
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1183 f.403v. 

 quinta post Sijmonis et Jude: donderdag 30-10-1404. 

 in festo Leonardi: donderdag 06-11-1404. 

 

BP 1183 f 403v 01 do 30-10-1404. 

Henricus Coppen soen uter Hasselt droeg over aan Gerardus Heerken zvw 

Godefridus Heerken alle goederen van Henricus van Hijntham, die hij heeft 

en zal verkrijgen, aan hem gerechtelijk verkocht door Enghelbertus van 

Arle. 

 

Henricus Coppen soen (dg: uter .) uter Hasselt omnia et singula bona 

Henrici de Hijntham habita et habenda quocumque locorum consistentia sive 

sita vendita sibi ab Enghelberto de Arle per judicem mediante etc prout 

in litteris hereditarie supportavit Gerardo Heerken filio quondam 

Godefridi Heerken cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

datum quinta post Sijmonis et Jude. 

 

BP 1183 f 403v 02 do 06-11-1404. 

Jacobus Coppen soen uter Hasselt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus (dg: fi) Coppen soen uter Hasselt prebuit et reportavit. Testes 

Goeswinus et Spina datum in festo Leonardi. 

 

BP 1183 f 403v 03 do 30-10-1404. 

Voornoemde Henricus Coppen soen uter Hasselt droeg over aan voornoemde 

Gerardus Heerken zvw Godefridus Heerken een b-erfcijns van 15 pond geld, 

die Henricus van Hijntham en Walterus nzvw Walterus van Hijntham beloofd14 

hadden met Driekoningen te betalen aan voornoemde Henricus Coppen soen, 

gaande uit een huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Johannes Smedeken zv Arnoldus Smeets 

van Mijddelrode enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes van Hijntham 

anderzijds. 

 

Dictus Henricus Coppen soen uter Hasselt hereditarium censum (dg: XL) XV 

librarum monete quem Henricus de Hijntham et Walterus filius naturalis 

quondam Walteri (dg: de Hijnth) de Hijntham promiserant indivisi super 

omnia se daturos et soluturos dicto Henrico Coppen soen hereditarie 

epiphanije Domini de et ex domo et area sita in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem Johannis Smedeken filii Arnoldi Smeets de 

Mijddelrode ex uno et inter hereditatem quondam Johannis de Hijntham ex 

alio prout in litteris hereditarie supportavit dicto Gerardo cum litteris 

et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403v 04 do 06-11-1404. 

Jacobus Coppen soen uter Hasselt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Jacobus Coppen soen uter Hasselt prebuit et reportavit. Testes Steenwech 

et Spina datum in festo Leonardi. 

 

BP 1183 f 403v 05 do 30-10-1404. 

Henricus Doncker zvw Petrus Doncker verkocht aan Petrus zvw Robbertus Vilt 

1 zesterzaad land, in Oss, ter plaatse gnd Westervelt, tussen de weg gnd 

Usser Wech enerzijds en Zanderus Vake van Oijen anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Petrus. 

 

Henricus Doncker filius quondam Petri Doncker unam sextariatam terre 

sitam in parrochia de Os ad locum dictum Westervelt inter (dg: 

                         
14 Zie ← BP 1178 f 377r 03 di 19-04-1390, belofte van de cijns. 
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hereditatem) viam dictam Usser Wech ex uno et inter hereditatem (dg: Za) 

Zanderi Vake de Oijen !tendentem cum uno !ad hereditatem Petri filii 

quondam Robberti Vilt in ea quantitate qua ibidem sita est ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Petro promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1183 f 403v 06 do 30-10-1404. 

Mechtildis wv Andreas van Oudrigem verhuurde aan Engbertus zvw Petrus 

Anboij een kamp, 3½ bunder beemd groot, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Bordelaert, tussen Arnoldus Piper enerzijds en de gemeint anderzijds, voor 

een periode van 12 jaar, per jaar voor 8 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse 

plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus te 

betalen, voor het eerst over een jaar (wo 11-11-1405). Engbertus zal binnen 

de eerste 5 jaar op het kamp 500 wilgen planten, die Mechtildis hem binnen 

een halve mijl van het kamp zal leveren. Engbertus zal voor eigen rekening 

binnen de eerste 5 jaar op het kamp 500 berken planten, waarvoor Engbertus 

zelf zal zorgen. Mechtildis mag alle turven in het kamp uitgraven en 

drogen; bij het afvoeren van de turven zal Mechtildis met haar beesten geen 

schade veroorzaken. Engbertus mag op het kamp al het elzenhout zagen. 

Engbertus zal na afloop van de 12 jaar al het driejarig hout achterlaten, 

niet door beesten vernield. 

 

Duplicetur. Solvit extraneus III grossos. 

Mechtildis relicta quondam Andree de Oudrigem #quendam campum# (dg: q) 

tria et dimidium bonaria prati sita! in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum Bordelaert inter hereditatem Arnoldi Piper ex uno et inter 

communitatem ex alio (dg: ut) in ea quantitate qua ibidem sita! sunt! ut 

dicebat locavit Engberto filio quondam Petri Anboij ab eodem (dg: here) 

ad spacium (dg: XII) XII annorum proxime futurorum possidendum anno 

quolibet dictorum XII annorum pro VIII novis Gelre gulden scilicet X 

Vlemsche placken vel XIII aude Vlems pro quolibet dicto!? gulden 

computato dandis sibi ab alio Martini et pro primo termino a (dg: pu) 

Martini proxime futuro ultra annum (dg: promittens super o) tali annexa 

conditione quod dictus Engbertus (dg: quolibet dictis infra dictum 

spacium plantabit in campo predicto plantabit) infra quinque primos annos 

dictorum XII annorum plantabit in dicto campo quingentas plantas saliceas 

quas dicta Mechtildis sibi deliberabit infra spacium (dg: dimidii) 

dimidie leuce a campo item quod dictus Engbertus #sub eius expensis et 

laboribus# plantabit infra jam dictos quinque annos in campo predicto 

quingentas plantas dictas berken poet ad crescentiam quas plantas ipse 

Engbertus procurabit item quod dicta Mechtildis libere poterit evellere 

et effodere dicto spacio (dg: pende) XII annorum (dg: pen) pendente in 

campo predicto omnes cespites ibidem inveniendos et illos ibidem colere 

et desiccare hoc adiuncto quod dicta (dg: -s) Mechtildis in colendo vel 

deducendo cespites predicto! non faciet dicto Engberto aliqua dampna cum 

bestiis ibidem per predictam Mechtildem adducendis item quod dictus 

Engbertus libere poterit secare dictis XII annis durantibus in dicto 

campo omnia lignea alnea ibidem stantia et crescenda temporibus aptis et 

congruis ad crescentiam item quod dictus Engbertus in exitu dictorum XII 

annorum dimittet omnia ligna ibidem crescenda etatis trium annorum per 

nullas bestias destructa vel annullata et secundum istas condiciones 

promisit super omnia warandiam et obligationem et alter repromisit. 

Testes datum supra. 

 

 


