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1184 f.001r. 

 in crastino Huberti: dinsdag 04-11-1404. 

 

BP 1184 f 001r 01 ±di 04-11-1404. 

Herbertus Hals zvw Johannes zvw Rodolphus Scoemaker droeg over aan Gerardus 

zvw Lambertus van Ghestel een huis1 en tuin, in Nuland, naast de muur van 

het kerkhof van Nuland enerzijds en wijlen hr Henricus van Nuwelant ridder 

anderzijds, welk huis en tuin wijlen voornoemde Johannes in cijns verkregen 

had van voornoemde hr Henricus van Nuwelant ridder. 

 

Solvit VI grossos. 

Herbertus Hals filius quondam Johannis filii quondam Rodolphi Scoemaker 

domum et ortum cum o[mnibus suis attinentiis sitos] in Nuwelant cum uno 

latere juxta murum cijmiterii de Nuwelant ex uno et cum reli[quo latere 

juxta hereditatem] domini quondam Henrici de Nuwelant militis ex alio ut 

dicebat quos domum et ortum cum su[is attinentiis] dictus quondam 

Johannes erga prefatum dominum Henricum (dg: ad) de Nuwelant militem ad 

censum a[cquisierat] hereditarie supportavit Gerardo filio quondam 

Lamberti de Ghestel promittens super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem [ex parte sui et] dicti quondam Johannis sui patris et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis sui patris deponere. Testes 

Wolph .. ....... ..... ...... 

 

BP 1184 f 001r 02 ±di 04-11-1404. 

Willelmus van Loen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus de Loen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 001r 03 ±di 04-11-1404. 

Voornoemde Gerardus zvw Lambertus van Ghestel maakte bezwaar2 tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan door Henricus Voet met 

zijn goederen. 

 

Dictus Gerardus omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Henricum Voet cum quibuscumque eius b[onis] 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 001r 04 ±di 04-11-1404. 

Theodericus Rover van Oijen zvw Theodericus Rover van Oijen droeg over aan 

Gerardus Cloet die Mandemaker een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een huis 

en erf, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, over de brug gnd Heren 

Gheerlecs Bruggen, tussen erfgoed van Elizabeth wv voornoemde Theodericus 

enerzijds en erfgoed dat was van wijlen Theodericus Teije anderzijds, welke 

cijns aan eerstgenoemde Theodericus Rover was verkocht door Albertus Smijt. 

 

Theodericus Rover de Oijen filius quondam Theoderici Rover de Oijen 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

[mediatim] Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco in 

vico Hijnthamensi ultra pontem dictum Heren Gheerlecs Bruggen inter 

hereditatem Elizabeth relicte (dg: q) #dicti# quondam #(dg: dicti)# 

Theoderici (dg: predicti) ex uno et inter hereditatem que fuerat quondam 

Theoderici Teije ex alio ven[ditum] primodicto Theoderico Rover ab 

Alberto Smijt prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Cloet die 

Mandemaker cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

                         
1 Zie → BP 1184 f 172v 06 do 06-08-1405, Gerardus zvw Lambertus van Ghestel droeg het huis en 
tuin over de kerkfabriek van Nuland. 
2 Zie → BP 1184 f 172v 08 do 06-08-1405, vermelding van een brief van bezwaar, mogelijk deze 
brief. 
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obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 001r 05 ±di 04-11-1404. 

Arnoldus Rover Boest droeg over aan Everardus van Oirscot, tbv Walterus zv 

Willelmus van Beke, een b-erfcijns van 1 gulden hellinc of ander paijment 

etc, met Lichtmis te betalen, gaande uit huizen, erven en erfgoederen van 

Hessello zvw Lambertus Smijt, in Sint-Oedenrode, welke cijns voornoemde 

Arnoldus Rover Boest verworven had van Emondus van Erpe zv Henricus Moelner 

van Erpe en zijn vrouw Cristina ndvw Henricus Loenman. De brief 

overhandigen aan voornoemde Everardus en niet aan de ander. 

 

Arnoldus Rover Boest hereditarium censum unius floreni aurei dicti 

communiter gulden hellinc vel alterius pagamenti etc solv[endum] 

hereditarie purificationis ex domibus areis et hereditatibus Hessellonis 

filii quondam Lamberti Smijt sitis in parrochia de Rode s[ancte Ode] quem 

censum dictus Arnoldus Rover Boest erga Emondum de Erpe filium Henrici 

Moelner de Erpe et Cristinam [eius] uxorem filiam naturalem quondam 

Henrici Lo[e]nman acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Everardo de Oirscot ad opus Walteri filii Willelmi de Beke cum litteris 

et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. ....... ....... ....... Tradetur dicto Everardo et 

non alteri. 

 

BP 1184 f 001r 06 ±di 04-11-1404. 

Aleijdis dvw Marselius gnd Zeel Delijen soen en haar gekoren momber 

Johannes Roloefs soen verkochten aan Jacobus Berwijns soen 1 morgen 19½ 

roeden land, in Oss, ter plaatse gnd des Rentmeesters Hoeve, tussen 

Johannes Kebelken enerzijds en Marselius Vilt de jongere zvw Hermannus 

Visschers anderzijds. 

 

Aleijdis filia quondam Marselii dicti Zeel Delijen soen et Johannes 

Roloefs soen tamquam tutor ab ipsa electus [ad] hoc etc unum juger et XIX 

et dimidiam virgatas terre sitas in parrochia de Os ad locum dictum des 

Rentmeesters Hoeve inter hereditatem Johannis Kebelken ex uno et inter 

hereditatem Marselii Vilt junioris filii quondam Hermanni Vissche[rs] ex 

alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo Berwijns soen 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1184 f 001r 07 di 04-11-1404. 

Johannes van de Dijk maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

26 pond oude pecunia, gaande uit alle goederen van wijlen Danijel van de 

Dijk. 

 

Johannes de Aggere hereditarium censum XXVI librarum antique pecunie quem 

se solvendum habere dicebat annuatim et hereditarie ex omnibus et 

singulis bonis quondam Danijelis de Aggere ut dicebat monuit de 3 annis. 

Testes Berwout et Tijt datum in crastino Huberti. 

 

BP 1184 f 001r 08 di 04-11-1404. 

Voornoemde Johannes van de Dijk verklaarde dat zijn schoonzoon Godefridus 

Bije alle geldsommen heeft betaald, die hij hem verschuldigd was. 

 

Dictus Johannes de Aggere palam recognovit sibi per (dg: p) Godefridum 

Bije eius generum fore satisfactum ab omnibus pecuniarum summis quas 

dictus !dictus Godefridus Bije debebat dicto (dg: G) Johanni a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 001r 09 di 04-11-1404. 

Henricus van Tula zvw Deenkinus van Tula, Petrus Voghel en zijn vrouw 

Katherina dvw voornoemde Deenkinus droegen over aan hun broer Johannes van 
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Tuijlle alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Deenkinus. 

 

Henricus de Tula filius quondam Deenkini de Tula et Petrus Voghel maritus 

legitimus Katherine sue uxoris filie [dicti] quondam Deenkini et ipsa cum 

eodem tamquam cum tutore omnes et singulas hereditates eis #seu eorum 

alteri# de morte dicti quondam Deenkini (dg: eorum patris) jure 

successionis hereditarie advolutas quocumque locorum consistentes sive 

sitas ut dicebant hereditarie [supportaverunt] Johanni de Tuijlle eorum 

fratri promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte eorum 

deponere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in crastino Huberti. 

 

BP 1184 f 001r 10 di 04-11-1404. 

Rijcoldus van den Broecke droeg over aan Johannes Collart zv Johannes 

Collart de helft, die aan hem behoort, in het hoornvee dat staat op de 

hoeve van wijlen Godescalcus ......., in Gemonden, naast goederen van 

wijlen Johannes gnd Pape Jan van Bucstel. {f.1v} Rijcoldus houdt het 

voornoemde en de nakomelingen ervan te schattingsrecht van Johannes tot en 

met Pinksteren over twee jaar (zo 15-05-1407). Nadat Johannes hiervan 41 

nieuwe Gelderse gulden of de waarde heeft ontvangen, zal het voornoemde 

voor de helft van de koper zijn en voor de andere helft van de verkoper. 

Rijcoldus mag niets verkopen zonder instemming van Johannes. 

 

Rijcoldus van den Broecke medietatem ad se spectantem in (dg: XXI 

bestiarum pecoralium dictarum horen) omnibus bonis pecoralibus dictis 

vulgariter horenvede consistentibus in manso quondam Godescalci ....... 

sito in parrochia de Gemonden contigue juxta bona quondam Johannis dicti 

Pape Jan de Bucstel [?legitime supportavit] Johanni Collart filio 

Johannis Collart promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere tali ann[exa conditione quod] 

 

1184 f.001v. 

 in crastino Huberti: dinsdag 04-11-1404. 

 

BP 1184 f 001v 01 di 04-11-1404. 

[dictus Rijcoldus] premissa et omnia inde provenienda et enutrienda 

tenebit (dg: ad) a dicto Johanne ad jus stabilitionis [quod] exponetur te 

scettingen recht usque ad festum penthecostes proxime futurum et ad 

spacium duorum annorum [dictum] festum immediate sequentium hoc tamen 

addito postquam dictus Johannes de premissis perceperit et levaverit XLI 

[n]ovos Gelre gulden vel valorem quod tunc dicte bestie et omnes inde 

proveniende erunt mediatim dicti emptoris et mediatim dicti venditoris 

item quod de premissis non vendet sine consensu dicti Johannis. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum in crastino Huberti. 

 

BP 1184 f 001v 02 di 04-11-1404. 

Voornoemde Rijcoldus beloofde aan voornoemde Johannes 9 nieuwe gulden of de 

waarde met Pinksteren over twee jaar (zo 15-05-1407) te betalen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Rijcoldus promisit super omnia dicto Johanni IX nuwe gulden vel 

valorem a penthecostes proxime futuro ultra duos annos persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 001v 03 di 04-11-1404. 

De broers Henricus van Uden en Arnoldus Stamellart van Uden, kvw Henricus 

van Uden, verkochten3 aan hun oom Thomas van de Kelder zvw Arnoldus 

Stamellart van de Kelder (1) een stenen huis en erf van wijlen hun 

grootvader voornoemde Arnoldus Stamellart van de Kelder, in Den Bosch, aan 

                         
3 Zie → BP 1184 f 017r 08 wo 10-12-1404, verklaring dat de koopsom is voldaan. 
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de Markt, tussen erfgoed van hr Theodericus Rover ridder enerzijds en 

erfgoed van wijlen Sijmon van Heesselt, daarna van zijn schoonzoon Arnoldus 

van Ghele, anderzijds, met muren en ander toebehoren, strekkend vanaf de 

Markt achterwaarts tot aan het gemene water, (2) de stal met ondergrond en 

tuin van wijlen voornoemde Arnoldus Stamellart van de Kelder, gelegen 

achter voornoemd stenen huis, tussen erfgoeed van voornoemde hr Theodericus 

Rover enerzijds en erfgoed van wijlen Wijnricus van de Maas anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene Dieze achterwaarts richting de stadsmuur van Den 

Bosch tot aan het gemene water, met de brug die ligt tussen voornoemd 

stenen huis en voornoemde stal, belast met (a) de hertogencijns, (b) een 

b-erfcijns4 van 8 oude schilden aan erfg vw Volcwinus van Amersfoirt, (c) 

een b-erfcijns van 7 pond geld aan het Geefhuis in Den Bosch, (d) een 

b-erfcijns van 41 schelling voornoemd geld aan dekaan en kapittel van de 

kerk van Den Bosch. Bartholomeus Spijerinc deed afstand. 

 

Henricus de Uden et Arnoldus Stamellart de Uden fratres liberi quondam 

(dg: Arnoldi) Henrici de Uden domum lapideam et aream (dg: sitam in Busc) 

quondam Arnoldi Stamellart de Penu eorum avi sitam in Busco ad forum 

inter hereditatem domini Theoderici Rover militis ex uno et inter 

hereditatem quondam (dg: Arnoldi) Sijmonis de Heesselt et postea ad 

Arnoldum de Ghele eius generum spectabat! ex alio simul cum muris et 

aliis attinentiis domus et aree predicte tendentem a dicto foro (dg: re) 

retrorsum ad communem aquam atque stabulum cum suo fundo et ortum dicti 

quondam Arnoldi Stamellart de Penu sitos retro domum lapideam predictam 

inter hereditatem dicti domini Theoderici Rover ex uno et inter 

hereditatem quondam Wijnrici de Mosa ex alio tendentes a communi Dijesa 

retrorsum versus murum opidi de Busco ad communem aquam simul cum ponte 

consistente inter predictam domum lapideam et inter stabulum predictum ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Tnome de Penu eorum avunculo filio dicti 

quondam Arnoldi Stamellart de Penu promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis ipsi domino duci atque hereditario censu octo aude scilde 

heredibus quondam Volcwini de Amersfoirt ac hereditario censu septem 

librarum monete mense sancti spiritus in Busco atque hereditario censu 

XLI solidorum dicte monete decano et capitulo ecclesie de Busco exinde 

(dg: prius) solvendis. Quo facto Bartholomeus Spijerinc super premissis 

et jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 001v 04 di 04-11-1404. 

Henricus Buekentop droeg over aan Henricus nzv hr Theodericus Buekentop 

investiet van Kessel een huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen Nijcholaus van den Arennest 

enerzijds en erfgoed van Rutgherus Lubrechts soen anderzijds, met de helft 

van de muur tussen voornoemd huis en erf en voornoemd erfgoed van 

Rutgherus, welk voornoemd huis en erf met de helft van de muur voornoemde 

Henricus Buekentop verworven had van Godescalcus zv Theodericus Godescalcs 

soen. Zou voornoemde natuurlijke zoon Henricus overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan huis en erf naar Johannes nzv voornoemde hr 

Theodericus. Zouden echter beide natuurlijke zonen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaan huis en erf naar naaste erfg van voornoemde hr 

Theodericus. 

 

Henricus Buekentop domum et aream sitam in Busco ad finem vici 

Hijnthamensis inter hereditatem quondam Nijcholai van den Arennest ex uno 

et inter hereditatem Rutgheri Lubrechts soen ex alio simul cum medietate 

muri consistentis inter predictam domum et aream et inter dictam 

hereditatem dicti Rutgheri quam domum et aream predictam simul cum dicta 

                         
4 Zie ← BP 1179 p 520v 03 wo 11-12-1392, verkoop van de erfcijns. 
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medietate dicti muri dictus Henricus erga Godescalcum filium Theoderici 

Godescalcs soen acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico filio naturali domini Theoderici Buekentop investiti de Kessel 

cum litteris et #aliis et# jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere tali annexa conditione si jam dictus 

Henricus decesserit absque prole legitima quod tunc dicta domus et area 

devolvetur hereditarie ad Johannem filium naturalem dicti domini 

Theoderici si vero ambo decesserint nulla prole legitima ab ipsis seu 

eorum altero superviva remanente quod tunc dicta domus et area ad 

proximores heredes dicti domini Theoderici devolvetur et succedat. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 001v 05 di 04-11-1404. 

Gerongius en Elizabeth, kvw Henricus Geroncs soen, verkochten aan Ghibo van 

Roesmalen zvw Jacobus van der Heijden een b-erfpacht van 5 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Rosmalen te leveren, aan Maria dvw voornoemde 

Henricus verkocht door Theodericus zvw Baudericus Dravarts soen, welke 

pacht aan voornoemde Gerongius en Elizabeth gekomen was na overlijden van 

hun voornoemde zuster Maria. Verkopers beloofden voortaan de pacht in Den 

Bosch te leveren. 

 

(dg: Theodericus) Gerongius et Elizabeth liberi quondam Henrici Geroncs 

soen #cum tutore# hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Roesmalen 

tradendam venditam Marie filie dicti quondam Henrici a Theoderico filio 

quondam Bauderici Dravarts soen prout in litteris quam paccionem dicti 

Gerongius et Elizabeth (dg: ipi) eis de morte dicte quondam Marie eorum 

sororis successione advolutam esse dicebant hereditarie vendiderunt 

Ghiboni de Roesmalen filio quondam Jacobi van der Heijden supportaverunt 

cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et dicte Marie deponere #et 

sufficientem facere# promiserunt insuper cum tutore super omnia quod ipsi 

predictam paccionem exnunc deinceps sub eorum laboribus in Busco 

deliberabunt. Testes Tijt et Goeswinus datum supra. 

 

BP 1184 f 001v 06 di 04-11-1404. 

Voornoemde Gerongius zvw Henricus Geroncs soen droeg over aan zijn zuster 

Elizabeth de helft in (1) 1 zesterzaad land, in Rosmalen, naast de plaats 

gnd Coninxstrepe, tussen Petrus Jacobs soen enerzijds en Petrus Otten soen 

anderzijds, (2) 1 lopen land, in Rosmalen, naast de plaats gnd het Fenne, 

beiderzijds tussen Ambrosius gnd Broes Gheenkens soen, {f.002r} met een 

eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan Petrus Otten 

soen met een ....... ertussen. 

 

Dictus Gerongius medietatem ad se spectantem in una sextariata terre sita 

in parrochia de Roesmalen (dg: ad) juxta locum dictum Coninxstrepe inter 

hereditatem Petri Jacobs soen ex uno et inter hereditatem Petri Otten 

soen ex alio atque in una lopinata terre sita in dicta parrochia (dg: 

inter he) juxta locum [dictum] tFenne inter hereditatem Ambrosii dicti 

Broes Gheenkens soen ex utroque latere coadiacentem 

 

1184 f.002r. 

 in crastino Huberti: dinsdag 04-11-1404. 

 quarta post Huberti: woensdag 05-11-1404. 

 

BP 1184 f 002r 01 di 04-11-1404. 

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

hereditatem Petri Otten soen ....... ....... interiacente (dg: ex alio) 

ut dicebat hereditarie supportavit Elizabeth eius sorori (dg: cum) 

promittens super omnia ratam servare et obligationem [ex parte] sui 
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deponere et dampna equaliter portare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 002r 02 di 04-11-1404. 

Voornoemde Elizabeth dvw Henricus Geroncs soen droeg over aan haar 

voornoemde broer Gerongius (1) de helft in 3 stukken land, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd die Coninxstrepe, (1a) beiderzijds tussen Petrus Jacobi, (1b) 

tussen erfgoed van de kerk van Rosmalen enerzijds en Johannes van Dordrecht 

anderzijds, (1c) tussen Petrus Otten soen enerzijds en wijlen Rodolphus 

Koijt anderzijds, (2) haar deel in alle erfgoederen, die voornoemde 

Gerongius en zijn zuster Maria in pacht verkregen hadden van H...... zvw 

Rodolphus Rover van Vladeracken. 

 

Solvit. 

Dicta Elizabeth cum tutore medietatem ad se spectantem in tribus peciis 

terre sitis in parrochia de Roes[malen ad] locum dictum die Coninxstrepe 

quarum una inter hereditatem Petri Jacobi ex utroque latere coadiacentem 

alt[era inter] hereditatem ecclesie de Roesmalen ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Dordrecht ex alio et tercia inter [hereditatem] 

Petri Otten soen ex uno et inter hereditatem quondam Rodolphi Koijt 

#!site sunt# ut dicebat atque totam partem [sibi] competentem in omnibus 

et singulis hereditatibus que dictus Gerongius et quondam Maria eius 

soror erga H...... filium quondam Rodolphi Rover de Vladeracken ad pactum 

acquisierant ut dicebat hereditarie supportavit dicte! (dg: Elizabeth 

promittens) Gerongio eius fratri promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere et dampna equaliter 

portare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 002r 03 wo 05-11-1404. 

Sophija dv Theodericus van den Scelen Venne verkocht aan Johannes Kievit zv 

Theodericus een b-erfpacht van 2 lopen rogge, maat van Wedert, en 1 penning 

cijns, welke pacht en penning voornoemde Sophija met Lichtmis beurt, gaande 

uit een stuk land, gnd het Roedt, in Wedert, tussen Godefridus die Voecht 

enerzijds en Johannes Kelneir anderzijds, met een eind strekkend aan de 

gemeint van Wedert. 

 

Solvit. 

Sophija filia Theoderici van den Scelen Venne cum tutore (dg: hereditarie 

vendidit Johanni Kijevit filio Theoderici Kijevit) hereditariam paccionem 

(dg: uni) duorum lopinorum siliginis mensure de Wedert atque unum 

denarium census quos paccionem et denarium census dicta Sophija solvendos 

habet annuatim et hereditarie purificationis ex pecia terre dicta tRoedt 

sita in parrochia de Wedert inter hereditatem Godefridi die Voecht ex uno 

et inter hereditatem Johannis Kelneir ex alio tendente cum uno fine ad 

communitatem de Wedert ut dicebat #hereditarie vendidit Johanni Kievit 

filio Theoderici# promittens cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Berwout et Spina datum 4ta post Huberti. 

 

BP 1184 f 002r 04 wo 05-11-1404. 

Beatrix dvw Henricus Cuper en Arnoldus zvw Henricus van den Perre ev Sophia 

dvw voornoemde Henricus Cuper verkochten aan Arnoldus Stercke zvw Engbertus 

Sterke de helft in een b-erfcijns van 21 oude groten, met Sint-Michael-

Aartsengel te betalen, gaande uit een huis en schuur met ondergronden, tuin 

en 2 zesterzaad land van Aleijdis van den Leet, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Rumel, tussen Goeswinus van Tuijl enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan erfgoed gnd uutfanc van 

voornoemde Aleijdis, van welke cijns hr Goeswinus van Aa ridder de andere 

helft beurt. Lasten van de kant van verkopers en van wijlen voornoemde 

Henricus Cuper en zijn vrouw Oda, ouders van voornoemde Beatrix en Sophia, 

worden afgehandeld. 
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Beatrix filia quondam Henrici Cuper cum tutore et Arnoldus filius quondam 

Henrici van den Perre maritus et tutor legitimus Sophie sue uxoris filie 

dicti quondam Henrici Cuper medietatem ad #(dg: ipsos et)# se spectantem 

in hereditario censu XXI aude groten (dg: quem cens) solvendo hereditarie 

Mijchaelis archangeli ex domo horreo cum suis fundis et orto ac duabus 

sextariatis terre Aleijdis van den Leet sitis in parrochia de Gestel 

prope Herlaer ad locum dictum Rumel inter hereditatem Goeswini de Tuijl 

ex uno et inter communem plateam ex alio tendentibus a communi platea 

usque ad hereditatem dictam uutfanc dicte Aleijdis de quo censu (dg: 

reliqua medietas ad) dominus Goeswinus de Aa miles (dg: dicitur pertinere 

ut) reliquam medietatem percipere et levare solet ut dicebant (dg: 

hereditarie vendiderunt Arnoldo Stercke) in omni eo jure quo dicta 

medietas ad ipsos pertinere dinoscitur (dg: here) ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Arnoldo Stercke filio quondam Engberti Sterke promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum et dicti quondam Henrici Cuper et quondam Ode sue uxoris parentum 

olim dictarum Beatricis et Sophie deponere. Testes Spina et Bathen soen 

datum supra. 

 

BP 1184 f 002r 05 wo 05-11-1404. 

Voornoemde verkopers beloofden dat Johannes zvw voornoemde Henricus Cuper 

en zijn erfgenamen nimmer recht op voornoemde helft zullen doen gelden. 

 

Dicti venditores (dg: pro) cum tutore promiserunt indivisi super omnia 

quod ipsi Johannem filium dicti quondam Henrici Cuper et eius heredes 

perpetue tales habebunt quod numquam presument se jus in predicta 

medietate habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 002r 06 do 06-11-1404. 
Johannes† van Berze de oudere 

1. Cristina† (*) Conrardus† van Dedenem 

a. Johannes, 

b. Conrardus, 

c. Wenemarus, 

d. Gobelinus. 

2. Goeswinus† van Berze (*) Gertrudis 

a. Johannes, 

b. Heijlwigis, 

c. Batha (*) Johannes van Mameren, 

d. minderjarige kinderen. 

3. Johannes van Berze. 
De broers Johannes, Conrardus, Wenemarus en Gobelinus, kvw Conrardus van 

Dedenem, door wijlen voornoemde Conrardus verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Cristina dvw Johannes van Berze de oudere, Gertrudis wv Goeswinus van Berze 

zvw voornoemde Johannes van Berze de oudere, Johannes en Heijlwigis, kv 

voornoemde Gertrudis en wijlen Goeswinus, en Johannes van Mameren ev Batha 

dv voornoemde Gertrudis en wijlen Goeswinus, verkochten aan Henricus 

Hadewigen brouwer (A) de helft die aan hen behoort in de navolgende 

erfgoederen, gelegen in Maren, (A1) 4 hont minus 14 roeden land, ter 

plaatse gnd die Kesselse Delen, tussen kvw Walterus Wellens enerzijds en 

kvw Thomas Erenbrechts soen anderzijds, (A2) 5½ hont minus 3 roeden land, 

achter in de plaats gnd Goeswijns Hoeve, tussen erfgoed gnd Willems Hoeve 

enerzijds en erfgoed gnd Hillen Hoeve anderzijds, (A3) 4 hont minus 31 

roeden land, ter plaatse gnd Jans Hoeve, aldaar gelegen in het midden, 

tussen erfgoed gnd die Kuijcsche Hoeve enerzijds en erfgoed ?gnd ....... 

{f.002v} ?hoeve anderzijds, (A4) 1½ morgen 37½ roeden land, vooraan gelegen 

ter plaatse gnd Jans Hoeve, tussen Hilla wv Henricus Jans soen en andere 

lieden enerzijds en erfgoed gnd Willems Hoeve anderzijds, (A5) 1½ hont 21½ 

roeden land, ter plaatse gnd die Zantweijden, tussen Goeswinus Kerijs soen 

enerzijds en kvw Johannes van Hees anderzijds, (A6) 10 hont minus 5½ roeden 

land, ter plaatse gnd die Nederste Delen, tussen Matheus Geghel enerzijds 

en Hubertus Goeswijns soen anderzijds, (A7) 1 hont minus 6 roeden land, ter 

plaatse gnd die Cort Gheerden, naast Ghibo Colner swager, (A8) 1 morgen 8 

roeden land, ter plaatse gnd die Loeten, tussen Johannes Wolpharts 
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enerzijds en Emondus van Hellu anderzijds, (A9) 2 hont minus 10 roeden 

land, ter plaatse gnd die Stelten, tussen erfgoed van de kerk van Maren 

enerzijds en Petrus Jacobs soen anderzijds, (A10) 1½ hont 17½ roeden land, 

ter plaatse gnd Nuwe Lenden, tussen Jutta wv Johannes Ghier enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Maren anderzijds, (A11) ½ morgen minus 30 roeden, 

ter plaatse gnd op Diepart, tussen Johannes Kepken verwer enerzijds en 

erfgoed van de kerk van Maren anderzijds, (A12) 7 hont 40 roeden land, ter 

plaatse gnd Ghiben Goert, tussen erfgoed gnd Stinen Goert enerzijds en 

erfgoed gnd Jans Kijnder Goert anderzijds, (A13) 1 morgen 17 roeden land, 

ter plaatse gnd Jordens Goirt, tussen erfgoed gnd Faes Kijnder Goirt 

enerzijds en erfgoed gnd Hillen Goirt anderzijds, (A14) 14 hont 24½ roeden 

land, ter plaatse gnd op Nuwelant, tussen Albertus van Maren enerzijds en 

Ludovicus Goeswijns soen anderzijds, (A14) 1 hont minus 4½ roeden land, ter 

plaatse gnd Ebbarts Camp, tussen Arnoldus Loden soen enerzijds en Matheus 

zvw Petrus Geghel anderzijds, (A15) ½ morgen minus 20½ roeden land, ter 

plaatse gnd die Hoghe Epparden, tussen Zegherus van Wordragen enerzijds en 

Bertradis Goeswijns anderzijds, (A16) 2 gemeinten, samen 7 hont 21 roeden 

groot, ter plaatse gnd Albrechts Wert, tussen Leonius van Erpe enerzijds en 

Matheus Geghel en meer anderen anderzijds, (A17) ½ morgen 20 roeden land, 

ter plaatse gnd in den Seijwert, tussen erfg vw Ludovicus van Kessel 

enerzijds en Matheus Geghel anderzijds, (A18) 5 hont minus 23 roeden land, 

ter plaatse gnd die Overste Vierstucken, tussen Johannes van Audenhoven 

enerzijds en erfg vw Gerardus Roggen anderzijds, (A19) 10 hont 7 roeden 

land, ter plaatse gnd op Paddelaer, tussen erfg vw Henricus Scilder 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (A20) 7½ hont minus 1 roede, op 

de plaatsen gnd Veltbeemden en die Cort Gherden, waarvan (A20a) ongeveer 3 

hont ter plaatse gnd Veltbeemden, naast Zegherus van Wordragen enerzijds en 

Henricus van Doirne anderzijds, (A20b) de overige ongeveer 4½ hont ter 

plaatse gnd die Cort Gherden, naast Walterus Marien soen, (B) de helft die 

aan hen behoort in goederen gelegen in Kessel, (B1) 1 morgen 24½ roeden 

land, ter plaatse gnd opten Steert, naast erfgoed gnd der Heijligen Lant 

van Kessel, (B2) 4 hont 22 roeden land, ter plaatse gnd den Vorsten Gort, 

naast de plaats gnd Koecamp, naast erfgoed van Bodo bakker zvw Henricus 

Matheeus, (B3) 5 hont 40 roeden land, ter plaatse gnd Strobroec, tussen 

Henricus Jongge enerzijds en Reijnerus Muijkens anderzijds, {f.003r} welke 

voornoemde erfgoederen behoorden aan wijlen voornoemde Johannes van Berze 

de oudere, en van welke erfgoederen de andere helft behoort aan Johannes 

van Berze zvw voornoemde Johannes van Berze de oudere. Verkopers en met hen 

voornoemde Johannes van Berze zvw Johannes van Berze de oudere en Willelmus 

Pauwe van Gravia beloofden garantie. Geheel de goederen waren belast met 

20½ vadem maasdijk, in Maren, waarvan (1) 6 vadem achter de hofstad van 

Goeswinus Faessen, tussen de dijk van wijlen Adam Haeuwe en de dijk van 

Adam Heijnen soen, (2) 3 vadem achter de plaats gnd Luttel Maren, tussen de 

dijk van Johannes Daems soen en de dijk van Arnoldus Loijen, (3) 6 vadem 

achter de tuin gnd Schunden Hof, tussen de dijk van wijlen voornoemde Adam 

Hauwe en de dijk van kvw Ghibo van Maren, (4) 1½ vadem, tussen de dijk van 

Zegerus van Wordragen en de dijk van Ludovicus Colen soen, (5) ½ vadem, ter 

plaatse gnd die Gemeijn Zantweijen, naast de dijk van kvw Johannes van 

Hees, (6) 3½ vadem maasdijk, ter plaatse gnd Zantweijen, tussen de dijk van 

voornoemde kvw Johannes van Hees en de dijk van erfg vw Henricus Jans soen. 

Voornoemde helft is belast met zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

Alle minderjarige kv voornoemde Gertrudis bij haar verwekt door wijlen 

Goeswinus van Berze zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Johannes Conrardus Wenemarus et Gobelinus fratres liberi quondam Conrardi 

de Dedenem ab ipso et quondam Cristina eius uxore filia quondam Johannis 

de Berze #seniore# pariter geniti Gertrudis relicta quondam Goeswini de 

Berze filii dicti quondam Johannis de Berze #senioris# (dg: cum tutore 

Johannes) #Johannes# et Heijlwigis liberi dictorum Gertrudis et quondam 

Goeswini cum tutore et Johannes de Mameren maritus et tutor legitimus 

Bathe sue uxoris filie dictorum Gertrudis et quondam Goeswini medietatem 
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ad se spectantem in hereditatibus infrascriptis sitis in parrochia de 

Maren videlicet in quatuor hont terre minus XIIII virgatis sitis (dg: 

inter l) in loco dicto die Kesselsche Delen inter hereditatem liberorum 

quondam Walteri Wellens ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Thome Erenbrechts soen ex alio item in quinque et dimidio hont terre (dg: 

sitis) minus tribus virgatis sitis retro in loco dicto Goeswijns Hoeve 

inter hereditatem dictam Willems Hoeve ex uno et inter hereditatem dictam 

Hillen Hoeve ex alio item in quatuor hont terre minus XXXI virgatis [in 

loco] dicto Jans Hoeve in medio ibidem inter hereditatem dictam die 

Kuijcsche Hoeve ex uno et inter hereditatem [?dictam ....... 

 

1184 f.002v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 002v 01 do 06-11-1404. 

[?hoev]e ex alio (dg: item unum et dimidium jugera atque) item in uno et 

dimidio jugeribus et XXXVII et dimidia virgatis terre sitis ante in dicto 

loco Jans Hoeve vocato inter hereditatem Hille relicte quondam Henrici 

Jans soen et diversorum hominum ibidem ex uno et inter hereditatem dictam 

Willems Hoeve ex alio item #in# uno (dg: -um) et dimidio (dg: -um) hont 

ac viginti una et dimidia virgatis terre sitis in loco dicto die 

Zantweijden inter hereditatem Goeswini Kerijs soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis de Hees ex alio item in X hont 

terre minus quinque et dimidia virgatis terre sitis in loco dicto die 

Nederste Delen inter hereditatem Mathei Geghel ex uno et inter 

hereditatem Huberti Goeswijns soen ex alio item in uno hont terre minus 

sex virgatis sitis in loco dicto die Cort Gheerden contigue juxta 

hereditatem Ghibonis Colner swager item in uno jugere et octo virgatis 

terre sitis ad locum dictum die Loeten inter hereditatem Johannis 

Wolpharts ex uno et inter hereditatem Emondi de Hellu ex alio item in 

duobus hont terre minus X virgatis sitis ad locum dictum die Stelten 

inter hereditatem spectantem ad ecclesiam de Maren ex uno et inter 

hereditatem Petri Jacobs soen ex alio item in uno et dimidio hont (dg: 

terre) ac XVII et dimidia virgatis terre sitis ad locum dictum Nuwe 

Lenden inter hereditatem Jutte relicte quondam Johannis Ghier ex uno et 

inter hereditatem ecclesie de Maren predicte ex alio item in (dg: uno) 

dimidio jugere terre minus XXX virgatis sito ad locum dictum op Diepart 

inter hereditatem Johannis Kepken tinctoris ex uno et inter hereditatem 

dicte ecclesie de Maren ex alio item in septem hont et XL virgatis terre 

sitis ad locum dictum Ghiben Goert inter hereditatem dictam Stinen Goert 

ex uno et inter hereditatem dictam Jans Kijnder Goert ex alio item in uno 

jugere et XVII virgatis terre sitis in loco dicto Jordens Goirt inter 

hereditatem dictam Faes Kijnder Goirt ex uno et inter hereditatem dictam 

Hillen Goirt ex alio item in XIIII hont XXIIII et dimidia virgatis terre 

sitis ad locum dictum op Nuwelant inter hereditatem Alberti de Maren ex 

uno et inter hereditatem Ludovici Goeswijns soen ex alio item in uno hont 

terre minus quatuor et dimidia virgatis terre sito in loco dicto Ebbarts 

Camp inter hereditatem Arnoldi Loden soen ex uno et inter hereditatem 

Mathei filio! quondam Petri Geghel ex alio item in dimidio jugere terre 

minus viginti (dg: un) et dimidia virgatis terre sitis ad locum dictum 

die Hoghe Epparden inter hereditatem Zegheri de Wordragen ex uno et inter 

hereditatem Bertradis Goeswijns ex alio item in duabus communitatibus 

septem hont et XII virgatas continentibus sitis (dg: l) in loco dicto 

Albrechts Wert inter hereditatem Leonii de Erpe ex uno et inter 

hereditatem Mathei Geghel et diversorum aliorum ibidem ex alio item in 

dimidio jugere (dg: terre) et XX virgatis terre sitis ad locum dictum 

(dg: die Wert) in den Seijwert inter hereditatem heredum quondam Ludovici 

de Kessel ex uno et inter hereditatem Mathei Geghel ex alio item in 

quinque hont terre minus XXIII virgatis terre sitis ad locum dictum die 

Overste Vierstucken inter hereditatem Johannis de Audenhoven ex uno et 

inter hereditatem (dg: liberorum) heredum quondam Gerardi Roggen ex alio 
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item in X hont et septem virgatis terre sitis ad locum dictum op 

Paddelaer inter hereditatem heredum quondam Henrici Scilder ex uno et 

inter communem stegam ex alio item in septem et dimidio hont terre minus 

una virgata sitis ad loca dicta Veltbeemden et die Cort Gherden quorum 

tria hont #vel circiter# ad dictum locum Veltbeemden vocatum contigue 

hereditatem Zegheri de Wordragen ex uno et inter hereditatem Henrici de 

Doirne ex alio atque reliqua quatuor ac dimidium hont terre vel circiter 

ad dictum locum die Cort Gherden vocatum juxta hereditatemm Walteri 

Marien soen sita sunt atque (dg: q) medietatem ad ipsos spectantem in uno 

jugere (dg: ter) et XXIIII et dimidia virgatis terre sitis in parrochia 

de Kessel ad locum dictum opten Steert #contigue# juxta hereditatem 

dictam der Heijligen Lant de Kessel item in quatuor hont et XXII virgatis 

terre sitis (dg: ad locum) in dicta parrochia de Kessel ad locum dictum 

den Vorsten Gort juxta locum dictum Koecamp contigue juxta hereditatem 

Bodonis pistoris filii quondam Henrici Matheeus (dg: in) atque in quinque 

hont et XL virgatis terre sitis in dicta parrochia de Kessel in loco 

dicto Strobroec inter hereditatem Henrici Jongge ex uno et inter 

hereditatem Reijneri Muijkens ex alio ut dicebant  

 

1184 f.003r. 

 in festo Leonardi: donderdag 06-11-1404. 

 

BP 1184 f 003r 01 do 06-11-1404. 

et que hereditates supradicta ad (dg: Joh) prefatum quondam Johannem de 

Berze #seniorem# spectare consueverant et [de quibus] hereditatibus 

suprascriptis reliqua medietas ad Johannem #de Berze# filium eiusdem 

quondam Johannis de Berze #senioris# pertinere dinos[cuntur] 

{dg: hereditarie vendiderunt} 

hereditarie vendiderunt Henrico Hadewigen braxatori promittentes cum 

tutore et cum eis prefatus Johannes de Berze filius dicti quondam 

Johannis de Berze senioris et Willelmus Pauwe de Gravia indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepta 

medietate viginti (dg: virg) et dimidie (dg: virgatarum) mensuratarum 

dictarum vademen aggeris Mose ad predictas integras hereditates dicti 

quondam Johannis de Berze senioris (dg: spectantium sitarum) spectantium 

sitarum in dicta parrochia de Maren quarum sex vademen retro domistadium 

Goeswini Faessen inter aggerem quondam Ade Haeuwe et inter aggerem Ade 

Heijnen soen item tres vademen retro locum dictum Luttel Maren inter 

aggerem Johannis Daems soen et inter aggerem Arnoldi Loijen item sex 

vademen (dg: int) retro ortum dictum (dg: Schumen Ho) Schunden Hof inter 

aggerem dicti quondam Ade Hauwe et inter aggerem liberorum quondam 

Ghibonis de Maren (dg: ex alio) item una et dimidia vadem inter aggerem 

Zegeri de Wordragen et inter aggerem Ludovici Colen soen item dimidia 

vadem (dg: inter) ad locum dictum die Gemeijn Zantweijen juxta aggerem 

liberorum quondam Johannis de Hees atque tres et dimidia vademen aggeris 

Mose ad dictum locum Zantweijen vocatum inter aggerem dictorum liberorum 

dicti quondam Johannis de Hees et inter aggerem heredum quondam Henrici 

Jans soen #site sunt# ut dicebant et exceptis zegediken aqueductibus 

fossatis et sluijsis ad dictam medietatem spectantibus promiserunt 

insuper sub obligatione premissa quod ipsi quoscumque liberos dictorum 

(dg: Ger) Gertrudis et quondam Goeswini de Berze #ab ipsis pariter 

genitos# quamcito ad annos pubertatis pervenerint super premissis et jure 

ad opus dicti emptoris hereditarie facient renunciare. Testes Wolph et 

Bathen soen datum in festo Leonardi. 

 

BP 1184 f 003r 02 do 06-11-1404. 

Egidius zvw Nijcholaus Lemkens soen van Vechel verkocht aan Gerardus zv 

Johannes Metten soen een n-erfpacht van ½ mud gerst, maat van Veghel, met 

Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit (1) een akker lands, in Veghel, 

tussen erfgoed gnd die Vosacker behorend aan Anselmus Danels soen enerzijds 

en Arnoldus Zeghers soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Gulden 
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Bodem, in Veghel, ter plaatse gnd die Akart, beiderzijds tussen Petrus van 

Langvelt, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 3 mud gerst, 

gaande uit voornoemde erfgoederen en andere erfgoederen van verkoper. 

 

Egidius filius quondam Nijcholai Lemkens soen de Vechel hereditarie 

vendidit Gerardo filio Johannis Metten soen hereditariam paccionem 

dimidii modii (dg: ?s) ordei mensure de Vechel solvendam hereditarie 

purificationis et (dg: pro primo) in Vechel tradendam ex quodam agro 

terre sito in parrochia de Vechel inter hereditatem dictam die Vosacker 

spectantem ad Anselmum Danels soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Arnoldi) Arnoldi Zeghers soen ex alio atque ex (dg: par) pecia terre 

dicta die Gulden Bodem sita in dicta parrochia in loco dicto die Akart 

inter hereditatem Petri de Langvelt ex utroque latere coadiacentem ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria paccione 

trium modiorum (dg: s) ordei ex dictis hereditatibus et aliis 

hereditatibus dicti venditoris prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 003r 03 do 06-11-1404. 

Henricus Hadewigen brouwer droeg over aan Johannes, Conrardus, Wenemarus en 

Gobelinus, kvw Conrardus van Dedenem, voor één helft en voor de andere 

helft aan Gertrudis wv Goeswinus van Berze, tbv haar en haar kinderen bij 

haar verwekt door wijlen voornoemde Goeswinus, alle erfgoederen die aan hem 

behoren gelegen in het gebied van Herpen, belast met waterlaten en sloten. 

Voornoemde Henricus Hadewigen behoudt zijn cijnzen en pachten, die hij in 

het gebied van Herpen beurt. De brief overhandigen aan wie het eerst komt 

in aanwezigheid van Willelmus Pauwe. 

 

Solvit. 

Henricus Hadewigen braxator omnes et singulas hereditates ad ipsum 

spectantes sitas in territorio de Herpen ut dicebat hereditarie 

supportavit Johanni Conrardo Wenemaro et Gobelino liberis quondam 

Conrardi de Dedenem pro una medietate et Gertrudi relicte quondam 

Goeswini de Berze ad opus sui et ad opus liberorum ab ipsa Gertrude et 

dicto quondam Goeswino pariter genitorum pro reliqua #medietate# (dg: 

quinta parte) promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis aqueductibus et fossatis ad huiusmodi 

hereditates spectantibus salvis dicto Henrico Hadewigen quibuscumque suis 

censibus et paccionibus quos dictus Henricus in dicto territorio de 

Herpen habet solvendos presenti littera non obstante. Testes datum supra. 

Tradetur alteri prius venienti in presentia Wil Pauwe. 

 

BP 1184 f 003r 04 do 06-11-1404. 

De broers Gerardus en Arnoldus, kvw Gerisius van Os, en Leonardus zvw 

Johannes Griselijn ev Rijchmodis dvw voornoemde Gerisius, verkochten aan 

Rijcoldus Baudekens soen een stuk land, in Oss, ter plaatse gnd Hovelen, 

tussen voornoemde Rijcoldus enerzijds en Albertus van Drieborch anderzijds. 

 

Gerardus et Arnoldus fratres liberi quondam Gerisii de Os et Leonardus 

filius quondam Johannis Griselijn maritus et tutor legitimus Rijchmodis 

sue uxoris filie dicti quondam Gerisii peciam terre sitam in parrochia de 

Os ad locum dictum Hovelen inter hereditatem Rijcoldi Baudekens soen ex 

uno et inter hereditatem Alberti de D[rie]borch ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt dicto Rijcoldo promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.003v. 

 in festo Leonardi: donderdag 06-11-1404. 
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BP 1184 f 003v 01 do 06-11-1404. 

Johannes van Brabant zvw Johannes van Brabant beloofde aan Jacobus Meelman 

51 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

na maning te betalen. 

 

Johannes de Brabant filius quondam Johannis de Brabant promiserunt! 
!indivisi super omnia Jacobo Meelman LI nuwe gulden scilicet IX boddrager 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad eius monitionem 

persolvendos. Testes Wolph et Bathen soen datum in festo Leonardi. 

 

BP 1184 f 003v 02 do 06-11-1404. 

Johannes zvw Arnoldus Gielijs soen, Johannes Wijtmans, Johannes Moelner van 

Tilborch, Petrus Witloc zv Henricus Witloc, Godefridus Brabants en Henricus 

van der Teijnden beloofden aan Henricus nzv Johannes van de Dijk en Andreas 

Hoppenbrouwer 56 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes (dg: G) filius quondam Arnoldi Gielijs soen Johannes Wijtmans 

Johannes Moelner de Tilborch Petrus Witloc filius (dg: quondam) Henrici 

Witloc Godefridus Brabants et Henricus van der Teijnden promiserunt 

indivisi super omnia Henrico filio naturali Johannis de Aggere #et Andree 

Hoppenbrouwer# LVI modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes (dg: datum 

supra) testes Goeswinus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 003v 03 do 06-11-1404. 

Petrus zvw Bartholomeus van Druenen beloofde aan Johannes van den Doren 

wolwever 100 Engelse nobel na maning te betalen. 

 

Petrus filius quondam Bartholomei de Druenen promisit super omnia Johanni 

van den Doren textori laneorum centum Engels nobel ad monitionem dicti 

Johannis persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 003v 04 do 06-11-1404. 

Johannes van den Borch droeg over aan Johannes Boijdens soen van Vessem ¾ 

deel van een b-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis in Boxtel te betalen, 

welke cijns Willelmus zvw Nijcholaus Scilder en Truda sv voornoemde 

Willelmus verworven hadden van Elijas van den Donc van Vessem, van welke 

cijns voornoemde Johannes van den Borch ¼ deel verworven had van Johannes 

Bije Broes soen en van welke cijns voornoemde Truda een helft in haar 

testament vermaakt had aan voornoemde Johannes van den Borch. 

 

Johannes van den Borch tres quartas partes hereditarii census quatuor 

librarum monete solvendi hereditarie purificationis et in Buc[s]tel 

tradendi quem censum (dg: Elijas van der Veerdo nunc commorans in) 

Willelmus filius quondam Nijcholai Scilder (dg: et) et Truda soror 

eiusdem Willelmi erga Elijam van den Donc de Vessem emendo acquisierant 

prout in litteris et de quo censu dictus (verbeterd uit: dicta) (dg: 

Truda v) Johannes van den Borch unam quartam partem erga Johannem Bije 

Broes soen acquisierat prout in litteris et de quo censu dicta (dg: Ger) 

Truda unam medietatem in eius testamento legaverat Johanni van den Borch 

predicto hereditarie supportavit Johanni Boijdens soen de Vessem cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dictorum Willelmi et Trude et suorum heredum 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 003v 05 do 06-11-1404. 

Voornoemde Johannes Boijdens beloofde aan Gerardus Scilder, tbv Johannes 

Nellens van Eijndoven 10 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te betalen. 
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Dictus Johannes Boijdens promisit super omnia Gerardo Scilder ad opus 

Johannis Nellens de Eijndoven X Hollant gulden monete comitis Willelmi 

vel valorem ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1184 f 003v 06 do 06-11-1404. 

Deenkinus schoenmaker van Vechel verkocht aan Ghisbertus van Dorhout, tbv 

Luijtgardis dvw Godescalcus van Bladel, een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, gaande uit een akker, 

gnd dWijelrot, in Veghel, naast mr Johannes Clocgieter enerzijds en kvw 

Johannes Gerijts soen anderzijds. 

 

Deenkinus sutor de Vechel hereditarie vendidit Ghisberto de Dorhout ad 

opus Luijtgardis filie quondam Godescalci de Bladel hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Vechel solvendam hereditarie 

purificationis et in Vechel tradendam ex quodam agro dicto dWijelrot sito 

in parrochia de Vechel juxta (verbeterd uit: inter) hereditatem magistri 

Johannis Clocgieter ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Johannis Gerijts soen ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 003v 07 do 06-11-1404. 

De gezusters Batha en Mechtildis, dvw Baudericus gnd Veren Bathen soen, 

verkochten aan Ambrosius van den Papendijc (1) ½ morgen land, in Geffen, 

ter plaatse gnd Dijevits Venne, tussen Henricus van den Perre enerzijds en 

Arnoldus Snijder van Geffen anderzijds, (2) 1 morgen land, in Geffen, ter 

pplaatse gnd Vinckel, tussen Henricus van den Perre enerzijds en voornoemde 

Arnoldus anderzijds. 

 

Batha et Mechtildis sorores #filie# (dg: liberi) quondam Bauderici dicti 

Veren Bathen soen #cum tutore# dimidium juger terre situm in parrochia de 

Gheffen in loco dicto Dijevits Venne inter hereditatem Henrici van den 

Perre ex uno et inter hereditatem Arnoldi Snijder de Geffen ex alio item 

unum juger terre situm in dicta parrochia ad locum dictum Vinckel inter 

hereditatem Henrici van den Perre ex uno et inter hereditatem dicti 

Arnoldi ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt Ambrosio van den 

Papendijc promittentes cum tutore indivisi! super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 003v 08 do 06-11-1404. 

Johannes zv Arnoldus Belijen soen van Lijeshout gaf uit aan zijn zuster 

Jutta dv voornoemde Arnoldus de helft, die aan hem behoort, in een stuk 

land, in Lieshout, tussen Henricus Decker enerzijds en Ludovicus Dircs soen 

anderzijds, te weten de helft naast voornoemde Henricus Decker; de uitgifte 

geschiedde voor (1) 1 kleine zwarte tournose, (2) 1 kapoen aan het huis van 

Lieshout, (3) een b-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Helmond, aan 

Johannes Maes soen, welke lasten uit geheel het stuk land gaan, en thans 

voor (4) een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Kerstmis op 

het onderpand aan voornoemde Arnoldus Belijen soen te leveren en na zijn 

overlijden aan voornoemde Johannes. 

 

Solverunt ambo. Deficiunt 3 solidi. Duplicetur. 

Johannes (dg: Arnts) filius (dg: qu) Arnoldi Belijen soen de Lijeshout 

#medietatem ad se spectantem in# pecia (dg: -m) terre sita (dg: -m) in 

parrochia de Lijeshout inter hereditatem Henrici Decker ex !alio et inter 

hereditatem Ludovici Dircs soen ex alio scilicet illam medietatem que 

sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti Henrici Decker ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Jutte sue sorori filie dicti (dg: 

quondam) Arnoldi ab eadem hereditarie possidendam pro (dg: hereditaria 

paccione dimidii m) uno parvo nigro Turonensi (dg: ex dicta integra pecia 

terre et hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de) et uno 



Bosch’ Protocol jaar 1404 09. 15 

capone domui de Lijeshout et hereditaria paccione quinque lopinorum 

siliginis mensure de Helmont Johanni Maes soen ex dicta integra pecia 

terre prius solvendis dandis et pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginus mensure de Helmont danda (dg: sibi ab alio na purificationis 
?et nativitatis Domini et supra predictam peciam terre solvenda 

promittens super omnia warandiam pro) danda dicto Arnoldo Belijen soen ad 

eius vitam et non ultra et post eius vitam dicto Johanni ab alia 

#hereditarie# nativitatis Domini et supra predictam peciam terre tradenda 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et altera cum tutore repromisit insuper dicta Jutta cum tutore 

promisit super omnia quod ipse dictum nigrum (dg: Tuto) Turonensem unum 

caponem et paccionem quinque lopinorum siliginis taliter dabit singulis 

annis et perpetue ex [dicta] medietate que ad eandem Juttam spectabat in 

pecia terre predicta sic quod solutio dicte paccionis dimidii modii 

[siliginis] non impediatur vel dimittatur. Testes datum supra. 

 

1184 f.004r. 

 in festo Leonardi: donderdag 06-11-1404. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1404. 

 

BP 1184 f 004r 01 do 06-11-1404. 

Henricus Vos van Berze beloofde aan Johannes van Holaer riemmaker 64 nieuwe 

Gelderse gulden, 13 Vlaamse groten of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen. 

 

Henricus Vos de Berze promisit super omnia Johanni de Holaer corrigiatori 

LXIIII novos Gelre gulden scilicet XIII grossos Flandrenses seu IX 

boddrager pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Goeswinus et S[pina datum] in festo Leonardi. 

 

BP 1184 f 004r 02 do 06-11-1404. 

Johannes van Holaer riemmaker droeg over aan Henricus Vos van Berze 42 

nieuwe gulden, 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, aan hem beloofd 

door Henricus van den Velde zvw Willelmus van den Velde. 

 

Johannes de Holaer corrigiator XLII novos gulden scilicet X Vlemsche 

placken pro quolibet gulden computato promissos sibi ab Henrico van den 

Velde filio quondam Willelmi van den Velden !Velde prout in litteris 

legitime supportavit Henrico Vos de Berze cum litteris et jure (dg: 

promittens). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 004r 03 do 06-11-1404. 

Johannes van Yngen zvw Walterus Bijeken van Lijttoijen verkocht aan 

Johannes Kepken Ponteniers soen 4½ hont land, ter plaatse gnd des Bruijnen 

Hoeve, in Lithoijen, ter plaatse gnd Lijttoijer Broec, tussen Cristianus 

van Macharen enerzijds en Godefridus Sijmons soen van Bruggen anderzijds, 

met een eind strekkend aan de plaats gnd Wederscoet en met het andere eind 

aan voornoemde Johannes van Yngen, zoals daar per maat gnd hoefslach 

gelegen, vrij van cijns en maasdijk, belast met zegedijken, waterlaten en 

sloten. 

 

Johannes de Yngen filius quondam Walteri Bijeken de Lijttoijen quatuor et 

dimidium hont terre sita in loco dicto des Bruijnen #Hoeve# in parrochia 

de Lijttoijen in loco dicto Lijttoijer Broec inter hereditatem Cristiani 

de Macharen ex uno et inter hereditatem Godefridi Sijmons soen de Bruggen 

ex alio tendentia cum uno fine ad locum dictum Wederscoet et cum reliquo 

fine ad hereditatem dicti Johannis in ea quantitate qua ibidem per 

mensuram dictam hoefslach sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Kepken Ponteniers #soen# promittens super omnia warandiam (dg: et 

obligationem deponere ?tam) tamquam de hereditate ad omnibus aggere mose 

et censu libera et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus 
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et fossatis ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 004r 04 do 06-11-1404. 

Walterus zvw Arnoldus van Essche, Egidius die Rode zv Johannes die Rode, 

Cristianus Pauwels soen van Lijemde, Bertramus zvw Henricus Collart, 

Johannes Perman en Willelmus Roefs soen beloofden aan Jacobus Tijt 97 

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

gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1405) en de andere 

helft met Hemelvaart (za 15-08-1405). 

 

Walterus filius quondam Arnoldi de Essche Egidius die Rode filius 

Johannis die Rode Cristianus Pauwels soen de Lijemde Bertramus filius 

quondam Henrici Collart Johannes Perman #et# Willelmus Roefs soen 

promiserunt indivisi super omnia Jacobo Tijt (dg: XCVIII) XCVII novos 

Gelre gulden scilicet XIII aude Vlems vel IX boddrager pro quolibet 

gulden computato !ad mediatim nativitatis Johannis et mediatim 

assumptionis proxime futurum persolvendos. Testes Berwout et Spina datum 

supra. 

 

BP 1184 f 004r 05 do 06-11-1404. 

Nijcholaus zv Henricus van Goijderheijl verwer verkocht aan Petrus van den 

Doveloe een hofstad van wijlen Ghisbertus Maechelini, in Oisterwijk, naast 

de landweer gnd dreijboem, tussen Arnoldus van Os enerzijds en Arnoldus 

Denijs anderzijds, belast met 4 penning geld cijns aan voornoemde 

Nijcholaus, te gewinne. 

 

Solvit. 

Nijcholaus filius Henrici de Goijderheijl tinctoris quoddam domistadium 

quondam Ghisberti Maechelini situm in (dg: parrochia de) Oesterwijc juxta 

munimen dictum dreijboem inter hereditatem Arnoldi de Os ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Denijs ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Petro 

van den Doveloe ab eodem hereditarie possidendum promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor denariis census 

monete dicto Nijcholao exinde solvendis ad jus prelevii dicti gewinne. 

Testes Theodericus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 004r 06 do 06-11-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper met Sint-Thomas een 

erfcijns te betalen van 4 penningen, te gewinne, gaande uit voornoemde 

hofstad. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto venditori 

hereditarium censum quatuor denariorum monete hereditarie Thome ad omne 

jus prelevii quod exponetur gewinne ex predicto domistadio. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 004r 07 vr 07-11-1404. 

Aleijdis wv Ludovicus van Kessel, Johannes, Willelmus en Walburgis, kvw 

Petrus Bijeken, Reijnerus Loesken zvw Henricus Muijdekens, Willelmus van 

Goirle, Johannes van Yngen van Lijt, Walterus Bijeken zvw Herbertus 

Zebrechts soen, Henricus van Beke van Lijttoijen, Henricus Bijeken van den 

Graft en Johannes van der Graft zvw Otto deden tbv Reijnerus Bernts soen 

afstand van 2½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Esbergen, 

beiderzijds tussen voornoemde Reijnerus Bernts soen, zoals deze behoorden 

aan Ludovicus van Kessel. Voornoemde Walterus Bijeken zvw Herbertus 

beloofde dat zijn moeder Luijtgardis en haar erfgenamen nimmer rechten op 

het voornoemde zullen doen gelden. Voornoemde Henricus van Beke beloofde 

dat Godefridus van Griffelingen nimmer rechten op het voornoemde zal doen 

gelden. Henricus Bijeken van der Graft beloofde dat zijn vader Walterus 

Bijeken en zijn erfgenamen nimmer rechten op het voornoemde zullen doen 

gelden. Voornoemde Johannes van der Graft Otten soen beloofde dat zijn 
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moeder Truda en haar erfgenamen nimmer rechten op het voornoemde zullen 

doen gelden. 

 

Solvit III grossos. 

Aleijdis relicta quondam Ludovici de Kessel (dg: cum tutore) Johannes et 

Willelmus fratres et Walburgis eorum soror liberi quondam Petri Bijeken 

cum tutore Reijnerus #Loesken# filius quondam Henrici Muijdekens 

Willelmus de Goirle Johannes de Yngen de Lijt Walterus Bijeken filius 

quondam (dg: Henrici) Herberti Zebrechts soen Henricus de Beke de 

Lijttoijen et Henricus Bijeken (dg: filius Walteri) van den Graft (dg: 

super duobus et dimidio hont terre) et Johannes van der Graft filius 

quondam Ottonis super duobus et dimidio hont terre sitis in parrochia de 

Lijttoijen in loco dicto Esbergen inter hereditates Reijneri Bernts soen 

ex utroque latere coadiacentes prout ibidem sita sunt et ad Ludovicum de 

Kessel predictum pertinere consueverunt et super jure ad opus eiusdem 

Reijneri Bernts soen hereditarie renunciaverunt promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere promisit insuper dictus Walterus Bijeken filius quondam Herberti 

quod ipse Luijtga[rdem] eius matrem et eius heredes perpetue tales 

habebit quod numquam presument se jus in premissis habere promisit 

insuper Henricus de Beke predictus quod ipse Godefridum de Griffelingen 

perpetue talem habebit quod numquam presumet se jus in premissis habere 

promisit insuper Henricus Bijeken van der Graft quod ipse Walterum 

Bijeken eius patrem et eius heredes perpetue tales habebit quod numquam 

presument se jus in premissis habere promisit insuper dictus Johannes van 

der Graft Otten soen quod ipse Trudam eius matrem et eius heredes 

perpetue tales habebit quod numquam presument se jus in premissis habere. 

Testes Goeswinus et Spina datum in crastino Leonardi. 

 

1184 f.004v. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1404. 

 

BP 1184 f 004v 01 vr 07-11-1404. 

Alle voornoemde renunciatores en Reijnerus Bernts soen, behalve Reijnerus 

Loesken, deden tbv voornoemde Reijnerus Loeskens afstand van (1) 2 morgen 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Noddenhovel, tussen erfg vw Godefridus 

Sceijvel enerzijds en hr Henricus van Loen priester en Willelmus van den 

Perre anderzijds, (2) ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

Palkenhove, tussen Reijnerus Loesken zvw Henricus Muijken enerzijds en 

wijlen Pernela van Waderen anderzijds, zoals deze goederen behoorden aan 

Ludovicus gnd van Kessel. Met beloften als hiervoor. 

 

Dicti omnes renunciatores (dg: preter Reijner) et Reijnerus Bernts soen 

preter Reijnerum (dg: Muijkens) #Loesken# super duobus jugeribus terre 

sitis in parrochia de Lijttoijen ad locum dictum Noddenhovel inter 

hereditatem heredum quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter 

hereditatem domini Henrici de Loen presbitri et Willelmi van den Perre ex 

alio atque super dimidio jugere terre sito in dicta parrochia in loco 

dicto Palkenhove inter hereditatem Reijneri #Loesken# filii quondam 

Henrici Muijken ex uno et inter hereditatem quondam Pernele de Waderen ex 

alio ut dicebant prout ibidem sita sunt et ad (dg: dci) Ludovicum dictum 

de Kessel pertinere consueverunt ut dicebant et super jure ad opus dicti 

Reijneri (dg: Muijkens) #Loeskens# hereditarie renuciaverunt promittentes 

cum tutore per totum ut in contractu precedente. Testes Goeswinus et 

Spina datum in crastino Leonardi. 

 

BP 1184 f 004v 02 vr 07-11-1404. 

Alle voornoemden en met hen Reijnerus en Reijnerus, behalve Aleijdis, 

verkochten aan Aleijdis wv Ludovicus van Kessel alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van Saloma ev Ludovicus van Kessel en na 

overlijden van voornoemde Ludovicus, gelegen buiten Lithoijen, met 
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uitzondering van (1) een tiende, die voornoemde Ludovicus en wijlen Saloma 

bezaten, in Lith, (2) 8 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd Heijnmans 

Hoeve, tussen Henricus van Ranst en Thomas Peijen enerzijds en Elizabeth 

Albrechts anderzijds, (3) 4 hont land, in Kessel, ter plaatse gnd die 

Beemden, tussen wijlen vooornoemde Ludovicus van Kessel enerzijds en 

erfgoed gnd der Heijliger Lant anderzijds, (4) 2½ hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd die Beemden, tussen wijlen voornoemde Ludovicus enerzijds en 

erfgoed gnd der Heijligen Lant anderzijds. Met beloften als boven. 

 

Dicti omnes (dg: preter Aleijdem) et cum eis (dg: Henricus f) Reijnerus 

et Reijnerus #preter Aleijdem# (dg: super) omnia et singula bona eis de 

morte quondam Salome uxoris olim Ludovici de Kessel (dg: successione 

advoluta) ac de morte eiusdem quondam Ludovici seu de morte alterius 

eorundem successione advoluta quocumque locorum extra parrochiam de 

Lijttoijen consistentia sive sita excepta quadam decima quam dicti 

Ludovicus et quondam Saloma possidebant in parrochia de Lijt consistente 

(dg: salvis) #exceptis# eciam (dg: dicto Nijcholao Loesken #jure sibi 

competente in#) octo hont terre sitis in parrochia de Kessel ad locum 

dictum Heijnmans Hoeve inter hereditatem Henrici de Ranst et Thome Peijen 

ex uno et inter hereditatem Elizabeth Albrechts ex alio (dg: salvo eciam 

eidem Reijnero Loesken jure sibi competente in) #exceptis eciam# quatuor 

hont terre sitis in parrochia de Kessel ad locum dictum die Beemden inter 

hereditatem dicti quondam Ludovici de Kessel ex uno et inter hereditatem 

dictam der Heijliger Lant (dg: !salvo eciam eidem Reijnero Loesken jure 

sibi competente in) #exceptis quoque# duobus et dimidio hont terre sitis 

in parrochia et loco jamdictis inter hereditatem dicti quondam Ludovici 

ex uno et inter hereditatem dictam der Heijligen Lant ex alio (dg: 

exceptis) ut dicebant hereditarie vendiderunt (dg: dicti) Aleijdi 

(dg: -s) relicte quondam Ludovici de Kessel promittentes per totum ut in 

contractu !prededente. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 004v 03 vr 07-11-1404. 

Voornoemde Aleijdis droeg over aan voornoemde Reijnerus Loesken en 

Reijnerus Bernts soen een korentiende, die aan wijlen voornoemde Ludovicus 

behoorde, in Lith, welke tiende wijlen voornoemde Ludovicus samen met zijn 

voornoemde vrouw Saloma dvw Johannes Bijeken verkregen had. Alle verkopers 

behalve Reijnerus en Reijnerus deden afstand. Met belofte als in het eerste 

contract. 

 

Solvit. 

Dicta Aleijdis cum tutore quandam decimam bladi que ad dictum quondam 

Ludovicum spectabat in parrochia de Lijt et quam decimam dictus quondam 

Ludovicus sumpserat cum dicta Saloma sua uxore filia quondam Johannis 

Bijeken ut dicebat hereditarie supportavit Reijnero Loesken et Reijnero 

Bernts soen predictis promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et quorumcumque liberorum et 

heredum dicti quondam Ludovici deponere. Quo facto omnes venditores (dg: 

super) suprascripti cum tutore preter Reijnerum et Reijnerum super dicta 

decima et jure ad opus dictorum Reijneri et Reijneri hereditarie 

renunciaverunt promittentes per totum ut in contractu primo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 004v 04 vr 07-11-1404. 

Voornoemde Aleijdis beloofde de erfgenamen en opvolgers van wijlen Saloma, 

dvw Johannes Bijeken en ev Ludovicus van Kessel, uitgezonderd Saloma dvw 

Ghisbertus Reijners soen, schadeloos te houden van alle beloften en 

verplichtingen, gedaan en aangegaan door wijlen voornoemde Ludovicus. De 

brief overhandigen aan voornoemde Reijnerus of Reijnerus. 

 

Solvit. 

Dicta Aleijdis cum tutore promisit super omnia quod ipsa quoscumque 
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heredes et successores quondam Salome (dg: filie quondam) filie quondam 

Johannis Bijeken uxoris olim Ludovici de Kessel excepta Saloma filia 

quondam Ghisberti Reijners soen ab omnibus et singulis promissionibus et 

obligationibus #tam hereditariis quam debitalibus# promissis et factis 

per prefatum quondam Ludovicum quibuscumque personis atque ab omnibus 

bonis et rebus #tam hereditariis quam paratis# que et quas dictus quondam 

Ludovicus promiserat et debebat (dg: per) quibuscumque personis a 

quocumque tempore evoluto usque in diem presentem quitabit relevabit et 

simpliciter indempes observabit. Testes datum supra. Tradetur Reijnero 

vel Reijnero predictis. 

 

BP 1184 f 004v 05 vr 07-11-1404. 

Voornoemde Aleijdis verkocht aan Albertus nzvw voornoemde Ludovicus van 

Kessel (1) een hofstad, in Kessel, tussen Johannes van den Wijngart 

enerzijds en Thomas Peijen soen anderzijds, strekkend vanaf de Maas tot aan 

de weg gnd die Mijddelwech, met de dijk die erbij hoort, direct naat 

voornoemde hofstad gelegen, (2) een erfgoed, gnd Twe Nuwelenden, in Kessel, 

ter plaatse gnd in den Engge, beiderzijds tussen kinderen gnd Gorijs 

Kijnder, (3) 2 hont land, aldaar, tussen Hugo Swertoghe enerzijds en 

Egidius Theeus soen anderzijds, (4) 1 morgen land, in Kessel, ter plaatse 

gnd den Eftersten Ert, ter plaatse gnd Creijenhoevel, tussen erfg vw 

Henricus Bernts soen enerzijds en wijlen Ludovicus van Kessel anderzijds, 

strekkend vanaf de sloot gnd Mijddelgrave tot aan de steeg gnd Voerbroec 

Stege, belast met voornoemde dijk, zegedijken, waterlaten, sloten en 

sluizen, binnenlands gelegen {niet afgewerkt contract}  

 

-. 

Dicta Aleijdis cum tutore quoddam domistadium situm in parrochia de 

Kessel inter hereditatem Johannis van den Wijngart ex uno et inter Thome 

Peijen soen ex alio tendens a Mosa usque ad viam dictam die Mijddelwech 

simul cum aggere ad ipsum spectante (dg: juxta quod ip) sito contigue 

juxta domistadium predictum item quandam hereditatem dictam Twe 

Nuwelenden sitam in dicta parrochia ad locum dictum in den Engge inter 

hereditatem liberorum dictorum Gorijs Kijnder ex utroque latere 

coadiacentem item duo hont terre sita ibidem inter hereditatem Hugonis 

Swertoghe ex uno et inter hereditatem Egidii Theeus soen ex alio atque 

unum juger terre situm in dicta parrochia ad locum dictum den Eftersten 

Ert in loco dicto Creijenhoevel inter hereditatem heredum quondam Henrici 

Bernts soen ex uno et inter hereditatem quondam Ludovici de Kessel ex 

alio tendens a fossato dicto Mijddelgrave ad stegam dictam Voerbroec 

Stege ut dicebat hereditarie vendidit Alberto filio naturali quondam 

Ludovici de Kessel predicti promittens cum tutore super omnia warandiam 

(dg: excepto aggere pred) et obligationem deponere excepto aggere 

predicto atque zegediken aqueductibus fossatis et slusis ad premissa 

spectantibus et infra terram quod exponetur bijnnenlands sitis. 

 

1184 f.005r. 

 in crastino Leonardi: vrijdag 07-11-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis novembris die VII: vrijdag 07-11-1404. 

 

BP 1184 f 005r 01 vr 07-11-1404. 

Rutgherus Corte maande 3 achterstallige jaren van 10 pond b-erfcijns, 

voorzover die thans aan hem behoort, welke 10 pond Elizabeth wv Henricus 

Corte mv voornoemde Rutgherus verworven had van Woltherus Bexken Dicbier. 

 

Rutgherus Corte (dg: hereditarium) X libras hereditarii census in quantum 

ad ipsum pertinet pro presenti quas X libras Elizabeth relicta quondam 

Henrici Corte mater dicti Rutgheri erga Woltherum Bexken Dicbier 

acquisierat prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 005r 02 vr 07-11-1404. 

Johannes zvw Godefridus van den Hoevel en Johannes zv Theodericus van 

Zeelst snijder: een stuk heideland, gnd dat Hoeveken, in Vessem, ter 

plaatse gnd ter Donc, tussen Johannes Boijdens soen van Vessem {niet 

afgewerkt contract}. 

 

-. 

Johannes filius quondam Godefridi van den Hoevel et Johannes filius 

Theoderici de Zeelst sartoris peciam (dg: p) terre mericalis dictam dat 

Hoeveken sitam in parrochia de Vessem ad locum dictum ter Donc inter 

hereditates Johannis Boijdens soen de Vessem. 

 

BP 1184 f 005r 03 vr 07-11-1404. 

Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre, Willelmus van Nuwelant en 

Johannes van Ghemert beloofden aan Johannes zv Bernardus Hughe, tbv 

voornoemde Bernardus, 24 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404) te betalen. 

 

Godefridus de Os filius quondam Theoderici de Steenre Willelmus de 

Nuwelant et Johannes de Ghemert promiserunt indivisi super omnia (dg: 

Beri) Johanni filio Bernardi Hughe ad opus eiusdem Bernardi XXIIII nuwe 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Goeswinus et Spina datum (dg: sexta #post#) in crastino Leonardi. 

 

BP 1184 f 005r 04 vr 07-11-1404. 

Ee eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 005r 05 vr 07-11-1404. 

Franco timmerman nzvw Johannes Vrancken soen van den Dungen beloofde aan 

Johannes Dachverlies een n-erfcijns van 4 pond 10 schelling geld, een helft 

te betalen met Sint-Martinus en de andere helft met Sint-Servacius, voor 

het eerst met Sint-Martinus aanstaande (di 11-11-1404), gaande uit (1) een 

hofstad van wijlen Gerardus van Eijcke, in Den Bosch, in de Peperstraat, 

tussen huis en erf van wijlen Matheus van Doerne snijder enerzijds en 

erfgoed van Henricus Rovers bakker anderzijds, strekkend vanaf de 

Peperstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Petrus van Eijcke bvw 

voornoemde Gerardus van Eijcke, (2) de helft van een stenen muur van 

voornoemd huis van wijlen Matheus, te weten van de muur richting voornoemde 

hofstad, (3) een stuk land, aldaar, achter voornoemd huis en erf, tussen 

een straat die loopt van het midden van de Peperstraat naar de Kolperstraat 

enerzijds en voornoemde hofstad anderzijds, strekkend vanaf voornoemd huis 

van wijlen Matheus tot aan erfgoed van wijlen voornoemde Petrus, welke 

hofstad, helft van de muur en stuk land voornoemde Franco verworven had van 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini. 

 

Franco carpentarius filius (dg: qu) naturalis quondam Johannis Vrancken 

soen van den Dungen promisit ut debitor principalis se daturum et 

soluturum Johanni Dachverlies hereditarium censum quatuor librarum et X 

solidorum monete hereditarie mediatim Martini et mediatim Servacii (dg: 

ex quodam d) et pro primo termino Martini proxime futurum ex quodam 

domistadio quondam Gerardi de Eijcke sito in Busco in vico dicto 

Peperstraet inter domum et aream quondam Mathei de Doerne sartoris ex uno 

et inter hereditatem Henrici Rovers pistoris ex alio tendentem a dicto 

vico retrorsum ad hereditatem quondam Petri de Eijcke fratris dicti 

quondam Gerardi de Eijcke (dg: q) atque ex medietate muri lapidei (dg: 

dom) dicte domus quondam Mathei predicti scilicet illius muri qui situs 

est versus domistadium predictum atque ex pecia terre sita ibidem retro 

domum et aream predictam inter vicum tendentem de medio dicti vici 
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Peperstraet vocati versus vicum dictum Colperstraet ex uno et inter 

predictum domistadium ex alio (dg: q) tendente a dicta domo dicti quondam 

Mathei usque ad hereditatem dicti quondam Petri quas domistadium 

medietatem muri et peciam terre dictus Franco erga Jordanum filium 

Arnoldi Tielkini acquisierat prout in litteris. Testes Goeswinus et 

Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 005r 06 vr 07-11-1404. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen Sint-Servacius 

(di 13-05-1404), met 45 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde, of 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 Hollandse gulden, met 

eventuele achterstallige termijnen en met 45 schelling geld die vervallen 

op de dan komende termijn. Ogesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Bartholomeus Spijerinc en mr Johannes van Hees. 

 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum Servacii proxime 

preteritum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XLV 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem vel uno Engels nobel 

vel valorem pro tribus (dg: Ho) dictorum Hollant gulden et cum 

arrestadiis si que fuerint et cum XLV solidis (dg: in) monete tunc 

proximo termino proveniendis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

quarto mensis novembris die VII hora vesperarum presentibus dictis 

scabinis Bartholomeo Spijerinc et magistro Johanne de Hees. 

 

BP 1184 f 005r 07 vr 07-11-1404. 

Heijlwigis wv Gerardus Hessels soen van den Bleken en Lambertus van den 

Arennest zv Willelmus van den Arennest verkochten aan Johannes zvw Walterus 

Hennekens soen, tbv hem, zijn moeder Gertrudis wv voornoemde Walterus, en 

tbv Walterus en Jacobus, kv voornoemde Gertrudis en wijlen Walterus, een 

b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Son, die Willelmus zvw Rodolphus 

gnd Roef van den Sloegen, Rodolphus gnd Roef zvw Willelmus van Hetsrode en 

Johannes van Evershoet beloofd hadden met Lichtmis op de onderpanden te 

leveren aan voornoemde Heijlwigis en Lambertus, gaande uit (1) 1/8 deel van 

de goederen van wijlen Aleijdis gnd Ver Leijte van den Sloegen, in Son, ter 

plaatse gnd Wolfs Vinckel, (2) 1/8 deel van een ander 1/8 deel van 

voornoemde goederen. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Heijlwigis relicta quondam Gerardi Hessels soen (dg: et) van den Bleken 

#cum tutore# et Lambertus van den Arennest filius Willelmi van den 

Arennest hereditariam paccionem X lopinorum siliginis mensure de Zonne 

quam Willelmus filius quondam Rodolphi dicti Roef van den Sloegen 

Rodolphus dictus Roef filius quondam Willelmi de Hetsrode et Johannes de 

Evershoe[t] promiserant se daturos et soluturos prefatis (dg: Elizabeth) 

#Heijlwigi# et Lamberto hereditarie purificationis et supra bona 

infrascripta tradenda ex octava parte bonorum quondam Aleijdis dicte Ver 

Leijte van den Sloegen sitorum in parrochia de Zonne ad locum dictum 

communiter Wolfs Vinckel atque ex (dg: octava parte) attinentiis dicte 

octave partis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

situatis atque ex octava parte cum eius attinentiis alterius octave 

partis eorundem bonorum prout in litteris hereditarie vendiderunt Johanni 

filio quondam Walteri Hennekens soen ad opus sui et ad opus Gertrudis sue 

matris (dg: filie dicti quondam W) relicte dicti quondam Walteri ac ad 

opus Walteri et Jacobi liberorum dictorum Gertrudis et quondam Walteri 

#supportaverunt# cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et (dg: dc) Elizabeth filie dicte Heijlwigis deponere. Testes datum 

supra. Tradetur alteri prius venienti. 

 

1184 f.005v. 

 dominica post Leonardi: zondag 09-11-1404. 

 in profesto Martini: maandag 10-11-1404. 
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 in crastino Elizabeth: donderdag 20-11-1404. 

 in festo Martini: dinsdag 11-11-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis novembris die XI: dinsdag 11-11-1404. 

 quinta post pasche: donderdag 23-04-1405. 

 

BP 1184 f 005v 01 vr 07-11-1404. 

Theodericus zvw Johannes van der Voert: de helft in een hofstad, gnd de 

hofstad ter Voert, in Aarle bij Beke {niet afgewerkt contract5}. 

 

Theodericus filius quondam Johannis van der Voert medietatem ad se 

spectantem in quodam domistadio #dicto domistadium ter Voert# sito in 

parrochia de Arle prope Beke. 

 

BP 1184 f 005v 02 zo 09-11-1404. 

Willelmus van Uutwijc ev jkvr Margareta, en Lucas van Erpe ev jkvr 

Elizabeth, dvw Johannes Oem van Buchoven, deden tbv Johannes zvw voornoemde 

Johannes Oem van Buchoven afstand van (1) een b-erfcijns van 26 pond, 1 

oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penningen 

gerekend of ander paijment van dezelfde waarde, met Sint-Jan te betalen, 

gaande uit geheel de goederen gnd Reijghers Loe, in Tongelre, welke cijns 

wijlen voornoemde Johannes Oem verworven had van Rodolphus Delft zvw 

Jacobus Aven soen, (2) alle allodiale en cijnsgoederen van wijlen 

voornoemde Johannes Oem van Buchoven en wijlen zijn vrouw jkvr Bela, zowel 

erfelijke als gerede, waarin zij waren overleden, gelegen onder de 

villicatio van Den Bosch. 

 

Willelmus de Uutwijc maritus et tutor legitimus domicelle Margarete sue 

uxoris et Lucas de Erpe maritus (dg: l) et tutor legitimus domicelle 

Elizabeth sue uxoris filiarum quondam Johannis Oem de Buchoven #super# 

hereditario (dg: -um) censu (dg: -um) XXVI librarum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato 

seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendo hereditarie nativitatis 

Johannis de et ex integris bonis dictis Reijghers Loe sitis in parrochia 

de Tonghelre atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quem censum dictus quondam Johannes Oem erga Rodolphum Delft filium 

quondam Jacobi Aven soen acquisierat prout in litteris atque super 

omnibus et singulis bonis allodialibus et censualibus dicti quondam 

Johannis Oem de Buchoven et quondam domicelle Bele sue uxoris tam 

hereditariis quam paratis in quibus ipsi decesserunt quocumque locorum 

(dg: consistentibus) infra opidum seu villicationem de Busco 

consistentibus sive sitis ut dicebant et super jure ad opus Johannis 

filii dicti quondam Johannis Oem de Buchoven hereditarie renunciaverunt 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Spina et Neijnsel datum dominica post Leonardi. 

 

BP 1184 f 005v 03 ma  10-11-1404. 

Voornoemde Johannes Oem zvw Johannes Oem droeg over aan de secretaris, tbv 

vrouwe Aleijdis dvw voornoemde Johannes Oem wv hr Adam Millinc ridder, een 

n-erfcijns van 6 pond 10 schelling uit voornoemde b-erfcijns van 26 pond 

voornoemd geld, met Sint-Jan te betalen, gaande uit voornoemde goederen, 

welke cijns van 26 pond nu aan voornoemde Johannes Oem behoort. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes Oem filius dicti quondam Johannis Oem hereditarium censum 

sex librarum et decem solidorum de dicto hereditario censu XXVI librarum 

dicte monete solvendo hereditarie nativitatis Johannis ex dictis bonis 

cum suis attinentiis et (dg: quem) quem censum (dg: nunc ad se) XXVI 

librarum dictus Johannes Oem nunc ad se spectare dicebat hereditarie 

supportavit michi ad opus domine Aleijdis filie quondam dicti Johannis 

                         
5 Voor afgewerkt contract zie BP 1184 f 006r 01 ma 10-11-1404. 
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Oem relicte quondam domini Ade Millinc militis cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere. 

Testes Steenwech et Bathen soen datum in profesto Martini. 

 

BP 1184 f 005v 04 do 20-11-1404. 

Voornoemde Johannes droeg over aan zijn voornoemde zuster vrouwe Aleijdis 

10 pond n-erfcijns uit voornoemde b-erfcijns van 26 pond. 

 

{In linker marge}. 

Dictus Johannes X libras hereditarii census de dicto censu XXVI librarum 

hereditarie supportavit dicte domine Aleij[di] sue sorori cum litteris et 

jure (dg: promittens) occacione promittens (dg: ut supra) super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et quorumcumque heredum dicti 

quondam Johannis Oem deponere. Testes Tijt et Spina datum in crastino 

Elizabeth. 

 

BP 1184 f 005v 05 zo 09-11-1404. 

Elizabeth dvw Egidius Zeelmaker wv {niet afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth filia quondam Egidii Zeelmaker relicta. 

 

BP 1184 f 005v 06 zo 09-11-1404. 

Engbertus van Arle en zijn vrouw Elizabeth, dvw Egidius Zeelmaker en wv mr 

Hubertus van Horwinen, droegen over aan Walterus van Os, tbv Hubertus zv 

voornoemde Elizabeth en wijlen mr Hubertus, haar vruchtgebruik en recht in 

alle goederen, die aan Hubertus zv voornoemde Elizabeth en wijlen mr 

Hubertus gekomen waren na overlijden van voornoemde mr Hubertus, en in alle 

goederen die aan voornoemde Hubertus zullen komen na overlijden van 

voornoemde Elizabeth, voorzover voornoemde Elizabeth die goederen thans in 

vruchtgebruik bezit, waar ook gelegen. De brief overhandigen aan Walterus 

en niet aan de ander. 

 

Engbertus de Arle maritus legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam 

Egidii Zeelmaker relicte quondam magistri Huberti de Horwinen et ipsa 

Elizabeth cum eodem tamquam cum tutore usufructum atque jus sibi 

competentes in omnibus et singulis bonis que Huberto filio dictorum 

Elizabeth et quondam magistri Huberti de #{linker marge:} morte eiusdem 

quondam# #magistri Huberti# successione sunt advoluta atque in omnibus et 

singulis bonis que !primodicto Huberto post mortem dicte Elizabeth 

#competentia# sunt #et# adolvenda #in quantum ipsa Elizabeth illa bona 

sub usufructu eius ad presens possidet# quocumque locorum consistentia 

sive sita! ut dicebant legitime supportaverunt Waltero de Os ad #{in 

linker marge:} opus Huberti predicti# promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare. Testes Neijnsel #et Gerardus# datum dominica 

post Leonardi. Tradetur littera Waltero et non alteri. 

 

BP 1184 f 005v 07 di 11-11-1404. 

Voornoemde Hubertus droeg het voornoemde en alle goederen die aan hem 

zullen komen na overlijden van zijn zuster Hadewigis dv voornoemde 

Elizabeth en wijlen Marselius van Geffen, over aan voornoemde Engbertus. 

Twee brieven. Een voor Willelmus Zeelmeker. 

 

Duplicetur. Unam habebit Willelmus Zeelmeker. 

Dictus Hubertus premissa #ǂ {hier BP 1184 f 005v 08 invoegen}# 

supportavit dicto Engberto cum omnibus litteris promittens super omnia 

(dg: ratam) habita et habenda ratam !ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et suorum heredum deponere. Testes Berwout et 

Tijt datum in festo Martini. 

 

BP 1184 f 005v 08 di 11-11-1404. 
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ǂ {Invoegen in BP 1184 f 005v 07}. 

atque omnia et singula bona sibi de morte Hadewigis eius sororis filie 

#!dictorum Elizabeth et# quondam Marselii de Geffen successione 

advolvenda. 

 

BP 1184 f 005v 09 di 11-11-1404. 

Voornoemde Engbertus verklaarde dat zijn vrouw Elizabeth dvw Egidius 

Zeelmaker haar vruchtgebruik in voornoemde goederen heeft en beloofde die 

niet de verkopen, vervreemden of te bezaren zonder instemming van 

voornoemde Elizabeth. Opgesteld in Den Bosch op de Markt, in aanwezigheid 

Jacobus Goes, Waltero van Os en ?Rutgherus ....... 

 

{In linker marge}. 

Dictus Engbertus palam recognovit quod Elizabeth eius uxor filia quondam 

Egidii Zeelmaker suum possidet usufructum in premissis et promisit super 

omnia habita et habenda fide prestita premissa non vendere alienare vel 

obligare sine scitu et voluntate dicte Elizabeth. Actum in Busco in foro 

anno CCCCmo quarto mensis novembris die XI hora vesperarum presentibus 

Jacobo Goes Waltero de Os et [?R]utghero ....... ....... 

 

BP 1184 f 005v 10 di 11-11-1404. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in Den Bosch op de Markt in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, mr Johannes van Hees en Walterus van 

Os. 

 

Et fiet instrumentum super eodem presentibus dicti! scabinis magistro 

Johanne de Hees et Waltero de Os actum in Busco in foro anno CCCCmo 

quarto mensis novembris die XI hora vesperarum. 

 

BP 1184 f 005v 11 di 11-11-1404. 

Voornoemde Engbertus beloofde voornoemde Hubertus schadeloos te houden van 

100 Hollandse gulden, aan Lucia wv Johannes Keijser beloofd. 

 

Dictus Engbertus promisit super omnia quod ipse dictum Hubertum a centum 

(dg: aude scilde) #Hollant gulden# promissis Lucie relicte quondam 

Johannis Keijser prout in litteris continetur ut dicebat indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 005v 12 zo 09-11-1404. 

Walterus van den Odenbosch zvw Henricus van den Odenbosch verkocht aan zijn 

broer Lambertus zvw voornoemde Henricus (1) een huis en tuin van wijlen 

voornoemde Johannes, in Knegsel, tussen de weg gnd Kercwech enerzijds en 

Marselius Volkart anderzijds, (2) een stuk land, tegenover voornoemd huis 

en tuin, over de gemene weg, tussen voornoemde Marselius enerzijds en 

Walterus van den Venacker anderzijds, belast met (a) de hertogencijns, (b) 

een b-erfpacht van 3 lopen rogge, maat van Vessem, aan het huis van Postel, 

(c) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan Henricus Scellekens. 

 

Walterus van den Odenbosch (dg: he) filius quondam Henrici van den 

Odenbosch domum et ortum dicti quondam Johannis sitos in parrochia de 

Knechsel (dg: ad) inter viam dictam Kercwech ex uno et inter hereditatem 

Marselii Volkart ex alio atque peciam terre sitam in opposito dictorum 

domus et orti ultra communem plateam inter hereditatem dicti Marselii ex 

uno et inter hereditatem Walteri van den Venacker ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Lamberto suo fratri filio dicti quondam Henrici 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis et hereditaria paccione trium lopinorum siliginis mensure de 

Vessem domui de Postula et hereditaria paccione dimidii modii siliginis 

mensure de Busco Henrico Scellekens exinde solvendis annuatim ut dicebat. 

Testes Neijnsel et Gerardus datum dominica post Leonardi. 
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BP 1184 f 005v 13 di 11-11-1404. 

Engbertus van Arle en Walterus van Os beloofden aan Hubertus van Horwinen, 

tbv Arnoldus Govij en Reijnerus Scaden, (dg: 30 Hollandse gulden, 1 Engelse 

nobel of de waarde voor 3 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (do 25-

12-1404) te betalen) en hetzelfde bedrag op zondag Letare aanstaande (zo 

29-03-1405). 

 

Engbertus (dg: Mesmak) de Arle et Walterus de Os promiserunt indivisi 

super omnia Huberto de Horwinen ad opus Arnoldi Govij et Reijneri Scaden 

(dg: XXX Hollant gulden scilicet uno Engels nobel vel valorem pro 

quolibet #tribus# gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos) atque tantum ad letare proxime futuram persolvendos. Testes 

Berwout et Tijt datum in festo Martini. 

 

BP 1184 f 005v 14 di 11-11-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit !a alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 005v 15 do 23-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus Govije en Reijnerus Scaden droegen laatstgenoemde 30 

Hollandse gulden over aaan Agnes van Maren. 

 

{Ernaast geschreven}. 

Dicti Arnoldus Govije et Reijnerus Scaden predictos ultimos XXX Hollant 

gulden supportaverunt Agneti de Maren. Testes Theodericus et Spina datum 

quinta post pasche. 

 

1184 f.006r. 

 in profesto Martini: maandag 10-11-1404. 

 in festo Martini: dinsdag 11-11-1404. 

 in crastino Martini: woensdag 12-11-1404. 

 

BP 1184 f 006r 01 ma 10-11-1404. 

Theodericus zvw Johannes gnd van der Voert verkocht aan Thomas Bloc zvw 

Henricus Bloc de helft in een hofstad gnd Hofstad ter Voert, in Aarle bij 

Beke, zoals deze helft aan voornoemde Theodericus gekomen is na overlijden 

van zijn ouders, belast met de grondcijns. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Johannis dicti van der Voert medietatem ad se 

spectantem in quodam domistadio dicto Domistadium ter Voert sito in 

parrochia de Arle prope Beke (dg: prout) cum attinentiis dicti domistadii 

singulis et universis prout dicta medietas dicto Theoderico (dg: 

successione) de morte quondam suorum parentum successione est advoluta ut 

dicebat hereditarie vendidit Thome Bloc filio quondam Henrici Bloc 

promittens super omnia warandiam et omnem obligationem deponere excepto 

censu domini fundi exinde solvendo ut dicebat. Testes Tijt et Neijnsel 

datum in profesto Martini. 

 

BP 1184 f 006r 02 ma 10-11-1404. 

Johannes van Udenhout zvw Johannes Vette ev Margareta dvw Gerardus van 

Mulsen, door wijlen voornoemde Johannes Vette verwekt bij wijlen zijn vrouw 

Belia, deed tbv Johannes gnd die Bitter zvw Rutgerus afstand van alle 

goederen, die aan eerstgenoemde Johannes en zijn vrouw Margareta gekomen 

waren na overlijden van Theodericus Heijstman. 

 

Johannes de Udenhout filius quondam Johannis Vette maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie quondam Gerardi de Mulsen ab eodem 

et quondam Belia sua uxore pariter genitus #super# omnibus #et singulis# 

bonis sibi et dicte sue uxori de morte quondam Theoderici Heijstman 
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successione advolutis quocumque locorum consistentibus sive sitis ut (dg: 

dicebat hereditarie supportavit Johanni dicto die Bitter promittens super 

omnia) atque super toto jure ad opus Johannis dicti die B-(dg: e)-#i#tter 

filii quondam Rutgeri renunciavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 006r 03 ma 10-11-1404. 

Ghisbertus van Herlaer zvw Theodericus van Herlaer molenaar vernaderde en 

behield. Voornoemde Johannes die Bitter droeg zijn recht in het voornoemde 

over aan voornoemde Ghisbertus. 

 

Ghisbertus de Herlaer filius quondam Theoderici de Herlaer multoris 

prebuit (dg: et reportavit) #et# obtinuit et dictus Johannes die Bitter 

(dg: Vette) #totum# jus sibi competens in premissis supportavit dicto 

Ghisberto. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 006r 04 di 11-11-1404. 

Gertrudis wv Arnoldus Erenbrechts soen en haar schoonzoon Johannes van 

Berze zvw Jacobus van Berze verkochten aan Arnoldus Monic zvw Ghibo Scaep, 

tbv hem en zijn zuster Heijlwigis dvw voornoemde Ghibo Scape, een 

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

helft met Sint-Jan, gaande uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, die Rutgherus Buerincs soen beloofd had met Lichtmis te leveren aan 

voornoemde Gertrudis en Johannes van Berze, gaande uit (1) een stuk land, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Scoervoert, tussen kv Johannes van 

den Zande enerzijds en Erenbertus Lodewichs soen en zijn zuster Aleijdis 

anderzijds, (2) een stuk beemd, in Esch, ter plaatse gnd dat Esschelaer, 

ter plaatse gnd Berwouts Beemt, tussen erfg van voornoemde Johannes van den 

Zande enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Gertrudis relicta quondam Arnoldi Erenbrechts soen #cum tutore# et 

Johannes de Berze eius gener filius quondam Jacobi de Berze hereditarie 

vendiderunt (dg: Arnoldo Govije ad opus) Arnoldo #Monic filio quondam 

Ghibonis Scaep ad opus sui er ad opus Heijlwigis sue sororis filie 

d[icti]# (dg: et Hel Heijlwigis liberorum) quondam Ghibonis Scape 

hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex paccione infrascripta ad dictos 

venditores spectante scilicet ex hereditaria paccione unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Rutgherus Buerincs soen 

promiserat se daturum et soluturum prefatis Gertrudi et Johanni de Berze 

hereditarie purificationis ex quadam pecia terre sita in parrochia de 

Vucht sancti Petri ad locum dictum communiter Scoervoert inter 

hereditatem liberorum Johannis van den Zand[e] ex uno et inter 

hereditatem Erenberti Lodewichs soen (dg: ex alio) et Aleijdis eius 

sororis ex alio atque ex quadam pecia prati sita in parrochia de Essche 

in loco dicto communiter dat Esschelaer ad locum dictum Berwouts Beemt 

inter hereditatem heredum dicti Johannis van den Zande ex uno et inter 

communem plateam ex alio prout in litteris quas vidimus promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes Berwout et 

Gera[rdus] datum in festo Martini. 

 

BP 1184 f 006r 05 ma 10-11-1404. 

Ywanus Stierken, Henricus van ?Uden, Willelmus Broeder en Johannes van Best 

beloofden aan Johannes Sceffenere 173 gulden, 9 botdrager of 13 oude 

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

betalen. 

 

Ywanus Stierken Henricus de [?U]den Willelmus Broeder et Johannes de Best 

promiserunt indivisi super omnia Johanni Sceffenere centum et LXXIII 

gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 
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computato ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum in profesto Martini. 

 

BP 1184 f 006r 06 ma 10-11-1404. 

Vrouwe Katherina dvw Willelmus van Dijelbeke beloofde de anderen schadeloos 

te houden. 

 

Domicella Katherina filia quondam Willelmi de Dijelbeke promisit super 

omnia alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 006r 07 wo 12-11-1404. 

Henricus zvw Henricus Grieten soen droeg over aan Johannes die Smijt van 

Doerne zv Heijlwigis Truden een huis en tuin, in Deurne, tussen Arnoldus 

Haghen enerzijds en Henricus Scoerwegge anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg, aan wijlen voornoemde Henricus Grieten soen in pacht 

uitgegeven door Johannes van Essen, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Henrici Grieten soen domum et ortum sitos in 

parrochia de Doerne (dg: ..) inter hereditatem Arnoldi Haghen ex uno et 

inter hereditatem Henrici Scoerwegge ex alio tendentes cum uno fine ad 

communem plateam datos ad pactum dicto quondam Henrico Grieten soen a 

Johanne de Essen prout in litteris hereditarie supportavit Johanni die 

Smijt de Doerne filio Heijlwigis Truden cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: deponere) et 

dicti quondam Henrici sui patris deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta. Testes Berwout et Neijnsel datum in crastino Martini. 

 

BP 1184 f 006r 08 wo 12-11-1404. 

Henricus nzvw Willelmus Reuwe omtlastte Willelmus en Petrus, wettige zvw 

voornoemde Willelmus Reuwe, van alle schulden en geldsommen, die wijlen 

voornoemde Willelmus Reuwe verschuldigd was aan voornoemde Henricus en 

Petrus, nkvw voornoemde Willelmus. De brief overhandigen aan Arnoldus van 

van der Heijden of aan ?hem. 

 

Solvit. 

Henricus filius naturalis quondam Willelmi Reuwe palam (dg: rec) quitavit 

Willelmum et Petrum filios legitimos dicti quondam Willelmi Reuwe ab 

omnibus et singulis debitis et pecuniarum summis que et quas dictus 

quondam Willelmus Reuwe debebat prefato Henrico et Petro pueris 

naturalibus eiusdem quondam Willelmi. Testes datum supra. Tradetur 

Arnoldo (dg: vel sib) van der Heijden vel [?sibi]. 

 

BP 1184 f 006r 09 wo 12-11-1404. 

Willelmus wettige zvw Willelmus Reuwe droeg over aan Nijcholaus Wonderic 

een stuk land, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen wijlen Petrus 

Reuwe enerzijds en wijlen Willelmus Gerongs anderzijds, met een eind 

strekkend aan een weg gnd die Kercwech en met het andere eind aan erfgoed 

gnd Wuwer Acker, met een stuk dijk dat erop ligt, belast met voornoemd stuk 

dijk dat direct naast het stuk land ligt, tussen de dijk van wijlen Petrus 

Reuwe en de dijk van Hubertus Geroncs. Eerstgenoemde Willelmus beloofde dat 

zijn broer Petrus afstand zal doen {f.006v}. Voornoemde Nijcholaus beloofde 

binnen 2 jaar op voornoemd stuk land een huis te bouwen ter waarde van 50 

nieuwe Gelderse gulden en dat hij voornoemd stuk dijk zal onderhouden, zó 

dat noch voornoemde Willelmus noch zijn broer Petrus, wettige zvw 

voornoemde Willelmus Reuwe, daarvan schade ondervindt. De brief van de 

broers overhandigen aan een van beiden of aan Arnoldus van der Heijden. 

 

Willelmus filius legitimus quondam Willelmi Reuwe (dg: medietatem ad se 

spectantem in) peciam terre sitam in parrochia de [Or]then ad locum 
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dictum Maelstrem inter hereditatem quondam Petri Reuwe ex uno et inter 

hereditatem quondam Willelmi Gerongs ex alio tendentem cum uno fine ad 

viam dictam die Kercwech et cum reliquo fine ad hereditatem dictam Wuwer 

Acker #simul cum pecia aggeris ad ipsam spectante et in eadem sita# ut 

dicebat hereditarie supportavit Nijcholao Wonderic promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis #pecia predicta# aggeris ad 

predictam peciam terre et (dg: supra pre) contigue juxta eandem sita 

inter aggerem dicti quondam Petri Reuwe et inter aggerem Huberti Geroncs 

et quod ipse Petrum suum fratrem super (dg: predicta) premissis et jure 

ad opus dicti Nijcholai hereditarie faciet 

 

1184 f.006v. 

 in crastino Martini: woensdag 12-11-1404. 

 quinta post Martini: donderdag 13-11-1404. 

 quinta post Katherine: donderdag 27-11-1404. 

 

BP 1184 f 006v 01 wo 12-11-1404. 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

[renuncia]re (dg: Huberti Gerongs soen). Quo facto promisit dictus 

Nijcholaus #super omnia# quod ipse infra spacium duorum annorum proxime 

futurorum edificabit (dg: et ed) aut edificari procurabit in dicta (dg: 

par) pecia terre unam domum valentem L novos Gelre gulden et quod ipse 

predictam peciam (dg: terre) #aggeris# exnunc deinceps in bona 

dispositione tenebit et observabit quod nec dicto Willelmo nec (dg: ad et 

supra quas) Petro eius fratri filio legitimo dicti quondam Willelmi Reuwe 

nec ad et supra quascumque eorum hereditates et bona dampna exinde non 

eveniant in  futurum. Testes Berwout et Neijnsel datum in crastino 

Martini. Littera fratrum tradatur alteri eorum vel Arnoldo van der 

Heijden. 

 

BP 1184 f 006v 02 wo 12-11-1404. 

Margareta wv Nijcholaus van Zulen droeg over aan mr Johannes Foijsen, zv 

voornoemde Margareta en wijlen Nijcholaus, haar vruchtgebruik in een huis, 

erf en tuin, die waren van wijlen Tielmannus Dachverlies, in Den Bosch, in 

de straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Ludekinus Haghen enerzijds en 

erfgoed van Johannes nzvw Thomas Valant anderzijds, welk huis, erf en tuin 

wijlen voornoemde Nijcholaus van Zulen gekocht had van Gerardus zvw 

Conrardus Writers. De brief overhandigen aan Arnoldus van Casteren. 

 

Margareta relicta quondam Nijcholai de Zulen cum tutore usufructum sibi 

competentem in domo area et orto (dg: s) qui fuerant quondam Tielmanni 

Dachverlies (dg: si) cum suis attinentiis sitos in Busco in vico dicto 

Huls inter hereditatem quondam Ludekini Haghen ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii naturalis quondam Thome Valant ex alio quos 

domum aream et ortum dictus quondam Nijcholaus de Zulen erga Gerardum 

filium quondam Conrardi Writers emendo acquisierat prout in litteris 

legitime supportavit magistro Johanni Foijsen filio dictorum Margarete et 

quondam Nijcholai promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. Tradetur Arnoldo de Casteren. 

 

BP 1184 f 006v 03 do 13-11-1404. 

Voornoemde mr Johannes droeg het voornoemde over aan Arnoldus van Casteren 

timmerman. 

 

{In linker marge een verticale haal tot en met BP 1184 f 006v 05}. 

Dictus magister Johannes (dg: d) premissa hereditarie supportavit Arnoldo 

de Casteren carpentario cum omnibus litteris et jure promittentes et cum 

eo dicta (dg: -s) Margareta eius mater cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum 

heredum deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post 
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Martini. 

 

BP 1184 f 006v 04 do 13-11-1404. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Margareta en mr Johannes 36½ 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde, met Kerstmis over 

een jaar (vr 25-12-1405) te betalen. Zou Margareta of mr Johannes voor de 

vervaldatum overlijden dan gaat het deel van de overleden naar diens 

erfgenamen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dictis Margarete et magistro Johanni 

XXXVI et dimidium Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem a 

(dg: -d) nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos tali 

annexa conditione si aliquis dictorum Margarete et magistri Johannis 

decesserit (dg: quod tunc pars) ante dictum terminum solutionis quod tunc 

pars ipsius decedentis ad heredes eiusdem devolvetur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 006v 05 do 13-11-1404. 

Voornoemde Arnoldus beloofde aan voornoemde Margareta en mr Johannes 36½ 

gulden voornoemd geld of de waarde met Sint-Jan over 1 jaar (do 24-06-1406) 

te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dictis Margarete et magistro Johanni 

XXXVI et dimidium gulden dicte monete vel valorem a Johannis proxime 

futuro ultra annum persolvendos addita simili conditione. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 006v 06 do 13-11-1404. 

Johannes zvw Hubertus van Moenle verkocht aan Rijcoldus zvw Gerardus Lopers 

een stuk land, in Berghem, naast het kerkhof van de kerk van Berghem, 

tussen Lambertus van den Kerchove en zijn zuster Metta enerzijds en 

Arnoldus Grotart en kvw Lambertus Campen Zebrechts soen anderzijds. 

 

Johannes filius quondam Huberti de Moenle peciam terre sitam in parrochia 

de Berchen juxta cijmiterium ecclesie de Berchen (dg: ex uno et inter he) 

inter hereditatem Lamberti van den Kerchove et Mette eius sororis ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi Grotart et liberorum quondam Lamberti Campen 

Zebrechts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Rijcoldo filio 

quondam Gerardi Lopers promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Theodericus et Bathen soen datum quinta post Martini. 

 

BP 1184 f 006v 07 do 13-11-1404. 

Walterus die Cort zvw Willelmus die Cort van Spoerdonc verkocht aan 

Snellardus zvw Johannes Haeck een stuk beemd, in de beemden van Oirschot, 

ter plaatse gnd in Heijn Papenbroec, tussen Henricus van der Heijden 

enerzijds en Willelmus zvw voornoemde Willelmus die Cort anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan de helft 

{midden?} van de plaats gnd die Aaleije, welk stuk beemd voornoemde 

Walterus gekocht had van Franco van Baest. 

 

Walterus die Cort filius quondam Willelmi die Cort #de Spoerdonc# peciam 

prati (verbeterd uit: terre) sitam in pratis de Oerscot in loco dicto in 

Heijn Papenbroec inter hereditatem Henrici van der Heijden ex uno et 

inter hereditatem Willelmi filii dicti quondam Willelmi die Cort ex alio 

tendentem cum uno fine ad communitatem et cum reliquo fine ad medietatem 

loci dicti die Aaleije quam peciam prati dictus Walterus erga Franconem 

de Baest emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendidit 

Snellardo filio quondam Johannis Haeck #supportavit# cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 006v 08 do 27-11-1404. 

Johannes zv Johannes Bije van Beilver verkocht aan zijn broer Arnoldus zv 

voornoemde Johannes Bije alle erfgoederen, die aan eerstgenoemde Johannes 

gekomen waren na overlijden van zijn moeder Elizabeth des Kocs eertijds ev 

voornoemde Johannes Bije, gelegen onder Haaren. 

 

Solvit II boddrager. 

Johannes filius (dg: quo) Johannis Bije de Beilver omnes et singulas 

hereditates sibi de morte quondam Elizabeth des Kocs sue matris uxoris 

olim dicti Johannis Bije successione advolutas quocumque locorum infra 

parrochiam de Haren consistentes sive sitas ut dicebat hereditarie 

vendidit Arnoldo suo fratri filio dicti Johannis Bije promittens super 

omnia warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et 

Neijnsel datum quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 006v 09 do 13-11-1404. 

Johannes Molle zvw Gerardus Molle en Godefridus van Driel ev Heijlwigis dvw 

voornoemde Gerardus (dg: door hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta 

dvw Hessello of Philippus van Vucht) gaven uit aan Arnoldus zvw Arnoldus 

van den Rennedonc een hofstad, in Hintham, tussen Johannes van Geffen 

molenaar enerzijds en wijlen Rutgherus Cnode zvw voornoemde Arnoldus van 

den Rennendonc anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan een gemene 

steeg; {f.007r} de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 2 kapoenen 

en 40 schelling geld, met Kerstmis te leveren en te betalen. Voornoemde 

Arnoldus zal binnen een jaar op de hofstad een woonhuis bouwen. 

 

Johannes Molle filius quondam Gerardi Molle (dg: ab eodem quondam Johanne 

Molle Gerardo Molle et quondam Margareta sua uxore filia quondam 

Hessellonis #Philippi# de Vucht pariter genitus) et Godefridus de Driel 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dictorum! quondam 

Gerardi (dg: et Margarete medietatem que ad Johannem filium quondam 

Gevardi carnificis) quoddam domistadium situm in Hijntham inter 

hereditatem Johannis de Geffen multoris ex uno et inter hereditatem 

quondam Rutgheri Cnode filii quondam Arnoldi van den Rennendonc ex alio 

tendens a communi platea ad communem stegam ut dicebant dederunt ad 

hereditarium (dg: pactum) #censum# Arnoldo filio dicti quondam Arnoldi 

van den Rennedonc 

 

1184 f.007r. 

 quinta post Martini: donderdag 13-11-1404. 

 

BP 1184 f 007r 01 do 13-11-1404. 

ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu duorum caponum et 

XL solidorum monete dandis eis ab alio nativitatis Domini (dg: bn) 

promittentes (dg: super) indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit promittens insuper super 

omnia quod ip[se] infra annum proxime futurum edificabit aut edificari 

procurabit in domistadio predicto unam domum inhabitabilem. Testes 

Theodericus et Gerardus datum quinta post Martini. 

 

BP 1184 f 007r 02 do 13-11-1404. 

Gerardus Heerken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus Heerken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 007r 03 do 13-11-1404. 

Henricus van Geffen Jans soen beloofde aan de secretaris, tbv Johannes 

Sceffenere, 34 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 
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Henricus de Geffen Jans soen promisit super omnia mihi ad opus Johannis 

Sceffenere XXXIIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager pro quolibet 

gulden computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 007r 04 do 13-11-1404. 

Henricus Machiels soen van Essche en zijn kinderen Eligius, Matheus en 

Maria gaven uit aan Jacobus Pauwels soen een stuk land, in Esch, naast de 

plaats gnd den Aker, tussen voornoemde Jacobus Pauwels soen enerzijds en 

Anselmus Wijtmans anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht 

van 2 zester rogge, Bossche maat, met Sint-Katherina op het onderpand te 

leveren. 

 

Solvit Jacobus II grossos. (dg: solvit M). Solvit Henricus II grossos. 

Henricus Machiels soen de Essche Eligius (dg: Mijchael et M) Matheus et 

Maria eius liberi cum tutore peciam terre sitam in parrochia de Essche 

juxta locum dictum den Aker inter hereditatem Jacobi Pauwels soen ex uno 

et inter hereditatem Anselmi Wijtmans ex alio ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Jacobo Pauwels soen predicto ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione duorum sextariorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio (dg: purificationis) Katherine et supra 

peciam terre predictam tradenda ex premissis promittentes cum tutore 

indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes Goeswinus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 007r 05 do 13-11-1404. 

Henricus van Werthuzen machtigde Rodolphus van den Zande zijn cijnzen, 

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

 

Henricus de Werthuzen dedit et contulit Rodolpho van den Zande potestatem 

monendi suos census redditus et pacciones et credita que sibi debentur et 

debebuntur a personis quibuscumque et bona sua regendi usque ad 

revocationem. Testes Goeswinus et Tijt datum supra. 

 

BP 1184 f 007r 06 do 13-11-1404. 

Rutgherus Cort droeg over aan Lambertus zv Udo die Olijsleger, tbv hem en 

Udekinus zv voornoemde Udo, (1) een huis en hofstad, in Lith, naast 

Willelmus van Nuwelant enerzijds en Johannes zvw Henricus gnd Scoen Heijn 

anderzijds, welke hofstad en huis voornoemde Rutgherus verworven had van 

Jacobus Scaden, (2) een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Maria-

Boodschap in Den Bosch te betalen, gaande uit voornoemd huis en hofstad, 

welke cijns Gerardus der Weduwen soen handschoenmaker gekocht had van 

Henricus zvw Henricus gnd Scoen Heijn van Lijt, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Rutgherus Cort domum et domistadium sitas in parrochia de Lijt contigue 

juxta hereditatem Willelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem 

Johannis !Johannis filii quondam Henrici dicti Scoen Heijn ex alio (dg: 

quam) quas domistadium et domum dictus Rutgherus erga Jacobum Scaden 

acquisierat prout in litteris atque hereditarium censum XX solidorum 

monete (dg: quem) solvendum hereditarie in festo annunciationis Dominice 

et (dg: in) #ad# Buscum tradendum ex (dg: dicta) domo et (dg: domo) 

#domistadio# predictis quem censum Gerardus der Weduwen soen 

cijrothecarius erga Henricum filium quondam Henrici dicti Scoen Heijn de 

Lijt emendo acquisierat prout in litteris quem censum nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Lamberto filio Udonis die Olijsleger ad 

opus sui et ad opus (dg: dicti Udonis et) Udekini filii dicti Udonis cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Gerardi et 

suorum heredum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 007r 07 do 13-11-1404. 

De broers Rodolphus, Arnoldus en Gerardus, kvw Rodolphus Moelner van Erpe, 

deden tbv Ulendis, wv Willelmus van Ghemert zvw Rodolphus Moelner en dv 

Johannes Loij, afstand van het voorste gebint van een huis en erf van 

wijlen Arnoldus van Wesel, in Den Bosch, aan de Orthenstraat, naast erfgoed 

van wijlen Johannes Basijn, op de hoek van de straat die loopt naar de 

Vismarkt, welk voorste gebint reikt vanaf de Orthenstraat tot aan het 

midden van de eerste balk in voornoemd huis, welk voorste gebint voornoemde 

Willelmus verworven6 had van Hessello van Boert. Aanspraken van de kant van 

erfg vw voornoemde Willelmus en van wijlen Willelmus en Johannes, kv 

voornoemde Ulendis en wijlen Willelmus, voorzover erfg van de kant vw 

voornoemde Willelmus van Ghemert. 

 

Solvit II grossos. 

Rodolphus Arnoldus et Gerardus fratres liberi quondam Rodolphi Moelner de 

Erpe super anteriori ligatura domus et aree quondam Arnoldi de Wesel site 

in Busco ad vicum Orthensem contigue juxta hereditatem quondam Johannis 

Basijn supra conum vici tendentis versus forum piscium que anterior 

ligatura tendit a dicto vico Orthensi ad medium trabis proxime in dicta 

domo consistentis quam anteriorem ligaturam (dg: dictus) Willelmus de 

Ghemert filius quondam Rodolphi (dg: de Erpe) Moelner erga Hessellonem de 

Boert acquisierat prout in litteris et super jure ad opus Ulendis relicte 

dicti quondam Willelmi (dg: filii) filie (dg: dicti) Johannis Loij 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et quorumcumque 

heredum dicti quondam Willelmi et (dg: quondam Willelmi) quorumcumque 

heredum quondam Willelmi et Johannis liberorum dictorum Ulendis et 

quondam Willelmi ex parte et latere eiusdem quondam Willelmi de Ghemert 

deponere. Testes Theodericus et Johannes datum supra. 

 

BP 1184 f 007r 08 do 13-11-1404. 

Voornoemde Ulendis, wv Willelmus van Ghemert zvw Rodolphus Moelner en dv 

Johannes Loij, droeg over aan de broers Rodolphus, Arnoldus en Gerardus, 

kvw Rodolphus Moelner van Erpe, tbv hen en Johannes, Henricus en Aleijdis, 

kvw voornoemde Rodolphus, haar vruchtgebruik in alle erfgoederen van wijlen 

haar voornoemde man Willelmus, waarin voornoemde Willelmus was overleden, 

gelegen onder Gemert. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Dicta Ulendis cum tutore usufructum sibi competentem in omnibus et 

singulis hereditatibus dicti quondam Willelmi sui mariti in quibus idem 

quondam Willelmus decessit quocumque locorum (dg: consistentibus sive) 

infra parrochiam de (dg: Erpe) #Ghemert# consistentibus sive sitis 

legitime supportavit Rodolpho Arnoldo et Gerardo fratribus liberis 

quondam Rodolphi Moelner de Erpe ad opus eorum et ad opus Johannis 

Henrici et Aleijdis liberorum dicti quondam Rodolphi promittens cum 

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

Testes datum supra. Tradetur littera alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 007r 09 do 13-11-1404. 

Lambertus van den Camp Gerits soen, Nijcholaus Grieten soen en Zebertus 

Vrancken soen van Haren beloofden aan Arnoldus Roveri Boest 57 Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen. 

 

Lambertus van den Camp Gerits soen Nijcholaus Grieten soen #et# Zebertus 

Vrancken soen de Haren promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Roveri 
!Loest LXVII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

                         
6 Zie ← BP 1181 p 073r 03 ma 31-12-1397, verkoop van het eerste gebint. 



Bosch’ Protocol jaar 1404 09. 33 

1184 f.007v. 

 quinta post Martini: donderdag 13-11-1404. 

 

BP 1184 f 007v 01 do 13-11-1404. 

Elizabeth wv Johannes Hals de oudere deed tbv alle erfg vw voornoemde 

Johannes Hals afstand van alle goederen waarin wijlen voornoemde Johannes 

Hals was overleden. De brief overhandigen aan Johannes Hals. 

 

Elizabeth relicta quondam Johannis Hals senioris cum tutore super omnibus 

et singulis bonis mobilibus et immobilibus !et immobilibus hereditariis 

et paratis in quibus dictus quondam Johannes Hals decessit quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat et super jure ad opus omnium 

(dg: liberorum) #heredum# dicti quondam Johannis Hals hereditarie 

renuntiavit promittens cum tutore super omnia ratam servare. Testes 

Theodericus et Johannes datum quinta post Martini. Tradetur Johanni Hals. 

 

BP 1184 f 007v 02 do 13-11-1404. 

Johannes Hals zvw Johannes Hals, Johannes van Zoemeren en Johannes zv 

Gerardus Pels beloofden aan voornoemde Elizabeth alle schulden en 

geldsommen te betalen die wijlen voornoemde Johannes Hals bij zijn 

overlijden verschuldigd was. De brief overhandigen aan Henricus Truden. 

 

Solvit. 

Johannes Hals filius quondam Johannis Hals Johannes de Zoemeren et 

Johannes filius Gerardi Pels promiserunt indivisi super omnia dicte 

Elizabeth quod ipsi omnia debita et pecuniarum summas que et quas dictus 

quondam Johannes Hals tempore eius obitus mansit debens taliter dabunt et 

solvent quod nec dicte Elizabeth nec ad et supra eius bona dampna exinde 

eveniant in futurum. Testes datum supra. Tradetur Henrico Truden. 

 

BP 1184 f 007v 03 do 13-11-1404. 

Paulus van Heijst smid zvw Godefridus van Heijst ev Elizabeth dvw Petrus 

van Moudewijc smid droeg over aan Henricus zvw Bartholomeus van Wickenvoirt 

een n-erfpacht van 1 mud rogge, uit 2½ mud rogge b-erfpacht die aan 

voornoemde Paulue en Elizabeth behoort in een b-erfpacht van 8 mud rogge, 

Bossche maat, welke pacht wijlen voornoemde Petrus beurde, ¼ deel met 

Pasen, ¼ deel met Sint-Jan, ¼ deel met Sint-Remigius en ¼ deel met 

Kerstmis, gaande uit (1) de watermolen in Den Bosch, aan de Vughterstraat, 

naast die Molenbrugge, uit de Molenbrugge die bij voornoemde molen behoort 

en uit ander toebehoren van de watermolen, (2) alle goederen van mr 

Johannes van Herlaer timmerman en zijn zoon Theodericus. 

 

Paulus de Heijst faber filius quondam Godefridi de Heijst maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie quondam Petri de Moudewijc 

fabri hereditariam paccionem unius modii siliginis de duobus et dimidio 

modiis siliginis hereditarie paccionis ad dictum Paulum et Elizabeth 

spectantibus in hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de 

Busco quam (dg: dictus quondam Theodericus) dictus quondam Petrus 

solvendam habuit hereditarie (dg: purificationis) pro una quarta parte 

pasche pro reliqua quarta parte (dg: pasche) nativitatis Johannis pro 

tercia quarta parte Remigii et pro ultima quarta parte nativitatis Domini 

ex molendino aquatili sito in Busco ad vicum Vuchtensem juxta pontem 

dictum die Molenbrugge atque ex dicto ponte Molenbrugge vocato ad dictum 

molendinum spectante atque ex ceteris attinentiis eiusdem molendini 

aquatilis singulis et universis atque ex (dg: u) omnibus bonis (dg: J) 

magistri Johannis de Herlaer carpentarii et Theoderici sui filii prout in 

litteris #quas vidimus hereditarie supportavit# Henrico filio quondam 

Bartholomei de Wickenvoirt (dg: cum litteris et jure) promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 007v 04 do 13-11-1404. 

Lambertus van Moudewijc smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Lambertus de Moudewijc faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 007v 05 do 13-11-1404. 

Henricus zvw Rutgherus van der Hellen verkocht aan Agnes dvw Godefridus 

Sceijvel een stukje beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd Heijenrot, tussen 

voornoemde Agnes enerzijds en Ghibo Loden soen anderzijds. 

 

Henricus filius quondam Rutgheri van der Hellen (dg: pe) particulam prati 

sitam in parrochia de Berlikem ad locum dictum Heijenrot inter 

hereditatem Agnetis filie quondam Godefridi Sceijvel ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Loden soen !ut dicebat hereditarie vendidit dicte 

Agneti promittens super omnnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 007v 06 do 13-11-1404. 

Henricus Toppen van Dijnther verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Nota). 

Henricus Toppen de Dijnther prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 007v 07 do 13-11-1404. 

Hubertus zvw Hubertus van Lijeshout verkocht aan Sijmon zvw Theodericus die 

Velkennere een stuk land, in Dinther, ter plaatse gnd die Diepenpoel, 

rondom tussen de gemeint, belast met een b-erfpacht van 20 lopen rogge, 

Bossche maat, aan hr Theodericus Snoec priester. 

 

Hubertus filius quondam Huberti de Lijeshout peciam terre sitam in 

parrochia de Dijnther (dg: sitam) in loco dicto die Diepenpoel inter 

communitatem circumquaque coadiacentem ut dicebat hereditarie vendidit 

Sijmoni filio quondam Theoderici die Velkennere promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione viginti 

lopinorum siliginis (dg: d) mensure de Busco domino Theoderico Snoec 

presbitro annuatim exinde de jure solvenda ut dicebat. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 007v 08 do 13-11-1404. 

Henricus Toppen van Dijnther verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Toppen de Dijnther prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 007v 09 do 13-11-1404. 

Godefridus zvw Marselius gnd Bastart nzvw hr Godefridus van Os ridder ev 

Agnes ndv Thomas van de Kelder droeg over aan Johannes van Bladel een 

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

leveren, gaande uit goederen gnd het Goet te Bussel van wijlen Arnoldus 

Stamelart van de Kelder, behorend aan voornoemde Thomas, in Asten, welke 

pacht voornoemde Thomas van de Kelder geschonken had aan eerstgenoemde 

Godefridus en zijn vrouw Agnes dv voornoemde Thomas. 

 

Godefridus filius quondam Marselii dicti Bastart filii naturalis domini 

quondam Godefridi de Os militis maritus et tutor legitimus Agnetis sue 

uxoris filie #naturalis# Thome de Penu hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam de et ex bonis dictis tGoet te Bussel quondam Arnoldi Sta 

de Penu ad dictum Thomam spectantibus sitis in parrochia de Asten et ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis quam paccionem dictus Thomas de Penu primodicto 

Godefrido (dg: cum Ai) supportaverat cum #dicta# Agnete sua uxore filia 
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eiusdem Thome nomine dotis ad ius opidi de Busco prout in litteris 

hereditarie supportavit Johanni de Bladel cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 007v 10 do 13-11-1404. 

Theodericus Lu verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Lu prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 007v 11 do 13-11-1404. 

Broeder Johannes van Zwalmen zvw Johannes van Zwalmen oude schoenmaker 

verkocht aan Heijlwigis wv Marselius gnd Zeel Gobels soen (1) ½ morgen 

land, die aan Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen behoorde, in Rosmalen, ter 

plaatse gnd Heze, tussen Johannes van Zwalmen enerzijds en Bela sv Henricus 

Scerpinc anderzijds, aan wijlen voornoemde Johannes van Zwalmen 

overgedragen door voornoemde Arnoldus zvw Rodolphus Danen soen, (2) 4 

{f.008r} hont land, die aan de broers Gerardus en Herbertus, kvw Gerardus 

Bruijn, en Gerardus zv Ghibo Kesselman behoorden, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Heze, tussen Rodolphus Danen soen enerzijds en Arnoldus zv voornoemde 

Rodolphus Danen soen anderzijds, aan wijlen voornoemde Johannes van Zwalmen 

verkocht door voornoemde Gerardus, Herbertus en Gerardus. 

 

Frater Johannes de Zwalmen filius quondam Johannis de Zwalmen #antiqui 

sutoris# dimidium juger terre quod ad Arnoldum filium quondam Rodolphi 

Danen soen spectabat situm in parrochia de Roesmalen ad locum dictum 

communiter Heze inter hereditatem Johannis de Zwalmen ex uno et inter 

hereditatem Bele sororis Henrici Scerpinc ex alio supportatum dicto 

quondam Johanni de Zwalmen a dicto Arnoldo filio quondam Rodolphi Danen 

soen prout in litteris atque quatuor 

 

1184 f.008r. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 008r 01 do 13-11-1404. 

hont terre que ad Gerardum et Herbertum fratres liberos quondam Gerardi 

Bruijn et Gerardum filium Ghibonis Kesselman spectabant sita in parrochia 

de Roesmalen ad locum dictum Heze inter hereditatem Rodolphi Danen soen 

ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii eiusdem Rodolphi Danen soen ex 

alio vendita dicto quondam Johanni de Zwalmen a dictis Gerardo et 

Herberto fratribus et Gerardo filio Ghibonis Kesselman prout in litteris 

hereditarie vendidit Heijlwigi relicte quondam Marselii dicti Zeel Gobels 

soen supportavit cum litteris et jure promittens super habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui (dg: deponere) 

et dicti quondam Johannis sui patris deponere. Testes Berwout et Wolphart 

datum supra. 

 

BP 1184 f 008r 02 do 13-11-1404. 

Voornoemde Heijlwigis wv Marselius gnd Zeel Gobels soen beloofde aan Ghibo 

Jacobs soen een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Martinus te 

betalen, gaande uit voornoemde ½ morgen land en 4 hont land, die voornoemde 

Heijlwigis kocht van broeder Johannes van Zwalmen. 

 

Dicta Heijlwigis cum tutore promisit se daturam et soluturam Ghiboni 

Jacobs soen hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie Martini 

hyemalis ex dicto dimidio jugere terre atque ex dictis quatuor hont terre 

que dicta Heijlwigis erga fratrem Johannem de Zwalmen coram scabinis (dg: 

infa) infrascriptis emendo acquisierat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 008r 03 do 13-11-1404. 

Johannes Steijmpel zvw Jacobus Aven zoen maande 3 achterstallige jaren van 



Bosch’ Protocol jaar 1404 09. 36 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en 

de andere helft met Sint-Jan, aan wijlen voornoemde Jacobus verkocht door 

Albertus Smedekens zvw Albertus bakker, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes Steijmpel filius #quondam# Jacobi Aven zoen hereditarium censum 

viginti solidorum monete solvendum hereditarie mediatim nativitatis 

Domini et mediatim Johannis (verbeterd uit: Domini) venditum dicto 

quondam Jacobo ab Alberto Smedekens filio quondam Alberti pistoris (dg: 

et q) prout in litteris et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 008r 04 do 13-11-1404. 

Arnoldus van Nuwelant zvw hr Henricus van Nuwelant ridder gaf uit aan 

Henricus van Volkel nzv Willelmus van Nuwelant (1) een stuk land, in Heze, 

ter plaatse gnd Hezer Velt, tussen Johannes van de Dijk enerzijds en 

Henricus Maechelini en Arnoldus Vrient van Waderle anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan een gemene weg die 

loopt vanaf de plaats gnd Huijsberch naar de kerk van Nuland, (2) een 

stukje land, aldaar, tussen voornoemde Henricus Maechelini en Arnoldus 

Vrient van Waderle enerzijds en Nijcholaus Plaetmaker anderzijds, met een 

eind strekkend aan eerstgenoemde gemene weg en met het andere eind aan 

voornoemde gemene weg die loopt vanaf de plaats gnd Huijsberch naar de kerk 

van Nuland; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aan het huis van voornoemde Arnoldus dat in 

Nuland staat te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406). 

Willelmus van Nuwelant deed tbv voornoemde Henricus afstand van deze 

erfgoederen. 

 

Arnoldus de Nuwelant filius domini quondam Henrici de Nuwelant militis 

#(dg: quartam partem ad se spectantem cuiusdam)# peciam terre sitam in 

parrochia de Heze ad locum dictum Hezer Velt inter hereditatem Johannis 

de Aggere ex uno et inter hereditatem Henrici Maechelini et Arnoldi 

Vrient de Waderle ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam et 

cum reliquo fine ad communem viam tendentem de (dg: b) loco dicto 

Huijsberch versus ecclesiam de Nuwelant atque #(dg: quartam partem ad 

se)# particulam terre sitam ibidem inter hereditatem dictorum Henrici 

Maechelini et Arnoldi Vrient de Waderle ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Plaetmaker ex alio tendentem cum uno fine ad communem plateam 

predictam et cum reliquo fine ad dictam communem viam ut dicebat dedit ad 

hereditarium pactum Henrico de Volkel filio naturali Willelmi de Nuwelant 

ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria paccione unius modii 

siliginus mensure de Busco danda sibi ab alio hereditarie purificationis 

et (dg: in Bu) pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et ad domum dicti Arnoldi in Nuwelant stante! tradenda ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Quo facto Willelmus de Nuwelant super 

dictis hereditatibus et jure ad opus dicti Henrici hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

!Dictus. 

 

BP 1184 f 008r 05 do 13-11-1404. 

Gerardus van Ophoven en zijn vrouw Mechtildis Wulners dvw Johannes die 

Wulner gaven uit aan Arnoldus die Leeuwe een stuk land, gnd die Stappe, 7 

lopen gerst maat van Sint-Oedenrode groot, in Sint-Oedenrode, ter plaatse 

gnd Ollant, tussen Nijcholaus van Craendonc enerzijds en het water gnd die 

Dommel anderzijds, met een eind strekkend aan Hermannus Necker en met het 

andere eind aan een gemene weg aldaar, welk stuk land Mechtildis wv 

Theodericus Mulner grootmoeder van eerstgenoemde Mechtildis gekocht had van 

Johannes Rielant zvw Johannes Tijerelai van Sint-Oedenrode en Willelmus zvw 

Gerardus Turnout; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 3 zester 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 



Bosch’ Protocol jaar 1404 09. 37 

over een jaar (di 02-02-1406). 

 

Gerardus de Ophoven maritus legitimus Mechtildis Wulners #sue uxoris# 

filie quondam Johannis die Wulner #et dicta Mechtildis cum eodem tamquam 

cum suo tutore# quandam peciam terre dictam die Stappe (dg: sitam in) 

septem lopina ordei mensure de Rode annuatim in semine capientem sitam in 

parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Ollant inter hereditatem 

Nijcholai de Craendonc ex uno et inter #aquam dictam die Dommel# (dg: 

hereditatem Eligii dicto Loij van der Brugghen) ex alio tendentem cum uno 

#!ad hereditatem Hermanni Necker (dg: ex)# (dg: ad aquam dictam die 

Dommel) et cum reliquo fine ad communem viam ibidem quam peciam terre 

Mechtildis relicta quondam Theoderici Mulner avia dicte !primodicte 

Mechtildis erga Johannem Rielant filium quondam Johannis Tijerelai de 

Rode sancte Ode et Willelmum filium quondam Gerardi Turnout emendo 

acquisierat ut dicebant (dg: prout in litteris) et quem nunc ad se 

spectare dicebant (dg: hereditarie vendiderunt) dederunt ad hereditarium 

pactum Arnoldo die Leeuwe ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: 

tribus sextariis) hereditaria paccione trium sextariorum siliginis 

mensure de Busco danda et solvenda dictis Gerardo et Mechtildi a dicto 

Arnoldo 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. Testes (dg: Goeswinus et) Berwout et Goeswinus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 008r 06 vr 14-11-1404. 

Johannes Margrieten soen van Alem verkocht aan Johannes van Best clericus, 

tbv Johannes van Gewanden, een n-erfcijns van 25 oude schilden, met Pasen 

te betalen, gaande uit de navolgende erfgoederen, in Alem gelegen, (1) 4 

hont land, ter plaatse gnd Driekempken, tussen Johannes Jans soen enerzijds 

en Marselius Claes soen anderzijds, (2) 1 morgen land, ter plaatse gnd 

Koijts Camp, tussen Nijcholaus van ?Hollant enerzijds en Baudekinus van 

Alem anderzijds, (3) 4 hont land, ter plaatse gnd Koijts Camp, {f.008v} 

tussen kvw Fijssia Judaes enerzijds en 2 hont land van voornoemde verkoper 

anderzijds, (4) 4 hont land, ter plaatse gnd Koijts Camp, tussen voornoemde 

kvw Fijssia enerzijds en wijlen Gerardus sPapen soen anderzijds, (5) de 

helft van 4 hont land, ter plaatse gnd Clever Camp, tussen Hubertus Claes 

soen enerzijds en Baudekinus van Alem anderzijds, (6) 4½ hont land, met 

gebouwen gnd tgheseet die erop staan, en een tuin die erbij hoort, ter 

plaatse gnd die Meeren, tussen Oda des Ledigen enerzijds en Gerardus Jans 

soen en Elizabeth Weenmaes anderzijds, (7) 5½ hont land, naast de plaats 

gnd den Aker, tussen Jutta Baudekens enerzijds en een zekere Sam 

anderzijds, (8) 3 hont land, ter plaatse gnd in het Sellant, tussen Jacobus 

Judaes enerzijds en wijlen Hubertus Claes soen anderzijds, (9) 2 hont land, 

ter plaatse gnd Sellant, tussen Nijcholaus Plaetmaker enerzijds en 

Nijcholaus Wouters soen anderzijds, (10) 2 hont land, ter plaatse gnd 

Daspen, tussen Henricus Groijs enerzijds en feodaal goed van voornoemde 

verkoper anderzijds, (11) 2 morgen land, in Maren, ter plaatse gnd in den 

Ham, tussen Vastradus van Berkel enerzijds en Johannes van Dordrecht 

anderzijds. De brief overhandigen aan de verkoper en niet aan de ander. 

 

Johannes Margrieten soen de Alem hereditarie vendidit (dg: magistro) 

Johanni de Best clerico ad opus Johannis de Gewanden hereditarium censum 

XXV aude scilde solvendum hereditarie (dg: in) pasche ex hereditatibus 

infrascriptis ad dictum venditorem spectantibus sitis in parrochia de 

Alem videlicet ex quatuor hont terre sitis in loco dicto Driekempken 

inter hereditatem Johannis Jans soen ex uno et inter hereditatem Marselii 

Claes soen ex alio item ex uno jugere terre sito in loco dicto Koijts 

Camp inter hereditatem Nijcholai de Holla[?nt] ex uno et inter 

hereditatem Baudekini de Alem ex alio item ex quatuor hont terre sitis in 
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dicto loco Koijts Ca[mp] 

 

1184 f.008v. 

 sexta post Martini: vrijdag 14-11-1404. 

 

BP 1184 f 008v 01 vr 14-11-1404. 

Camp vocato inter hereditatem liberorum quondam Fijssie Judaes ex uno et 

inter duo hont terre dicti (dg: Johannis) venditoris ex alio item ex 

quatuor hont terre sitis (dg: inter) in dicto loco Koijts Camp nuncupato 

inter hereditatem dictorum liberorum quondam Fijssie predicte ex uno et 

inter hereditatem quondam Gerardi sPapen soen ex alio item (dg: ex 

duobus) #ex medietate quatuor# hont terre sitorum in (dg: d) loco dicto 

Clever Camp inter hereditatem Huberti Claes soen ex uno et inter 

hereditatem Baudekini de Alem ex alio (dg: que duo hont) atque ex quatuor 

(dg: et dim) et dimidio hont terre et edificiis dictis tgheseet #in 

eisdem consistentibus# et orto ad ipsa spectante sitis #ad locum dictum 

die Meeren# inter hereditatem Ode des Ledigen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi Jans soen et Elizabeth Weenmaes! ex alio item ex quinque et 

dimidio hont terre sitis juxta locum dictum den Aker inter hereditatem 

Jutte Baudekens ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti Sam ex alio 

item ex tribus hont terre sitis in loco dicto int Sellant inter 

hereditatem Jacobi Judaes (dg: et hereditatem) ex uno et inter 

hereditatem quondam Huberti Claes soen ex alio item ex duobus hont terre 

sitis in dicto loco Sellant vocato inter hereditatem Nijcholai Plaetmaker 

#ex uno# et inter hereditatem Nijcholai Wouters soen ex alio item ex 

duobus hont terre sitis ad locum dictum Daspen inter hereditatem Henrici 

Groijs ex uno et inter bonum feodale dicti venditoris ex alio atque ex 

duobus jugeribus terre sitis in parrochia de Maren in loco dicto in den 

Ham inter hereditatem Vastradi de Berkel ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Dordrecht ex alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut 

dicebat promittens super omnia warandiam. Testes Goeswinus et Wolph datum 

sexta post Martini. Tradetur littera venditori et non alteri. 

{In linker marge een verticale haal naast niet beschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 008v 02 vr 14-11-1404. 

Theodericus Buc zvw Godescalcus van den Sporct verkocht aan Johannes 

Everaets soen van den Loeke 4 stukken land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Westeracker, (1) beiderzijds tussen kvw Hermannus Drinchellinc, (2) tussen 

voornoemde kvw Hermannus enerzijds en voornoemde Johannes Everaets soen 

anderzijds, (3) tussen voornoemde kvw Hermannus enerzijds en voornoemde 

Johannes anderzijds, (4) tussen een gemene weg enerzijds en Henricus 

Lemmens abt van Berne, Lambertus smid en hr Johannes Snoec priester 

anderzijds. Een allodium. 

 

Theodericus Buc filius quondam Godescalci van den Sporct quatuor pecias 

terre sitas in parrochia de Berlikem ad locum dictum Westeracker quarum 

una inter hereditatem liberorum quondam Hermanni Drinchellinc ex utroque 

latere coadiacentem altera inter hereditatem dictorum liberorum dicti 

quondam Hermanni ex uno et inter hereditatem Johannis Everaets soen van 

den Loeke ex alio tercia inter hereditatem dictorum liberorum dicti 

quondam Hermanni ex uno et inter hereditatem dicti Johannis ex alio et 

quarta inter (dg: hereditatem) communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Henrici Lemmens abbatis de Berna Lamberti fabri et domini 

Johannis Snoec presbitri ex alio site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Johanni Everaets soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tamquam de vero allodio. Testes (dg: datum supra) 

Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 008v 03 vr 14-11-1404. 

Jacobus uter Hasselt verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Jacobus uter Hasselt prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 008v 04 vr 14-11-1404. 

Hr Goeswinus van Aa ridder beloofde aan Nijcholaus zvw Hubertus zvw 

Johannes Zwenelden soen van Ghemert een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-

1406), gaande uit goederen gnd ter Aa van voornoemde hr Goeswinus van Aa, 

in Boxtel, naast het water gnd die Dommel. Na overlijden van voornoemde 

Nijcholaus gaat de pacht naar Elizabeth dv voornoemde Nijcholaus, door hem 

verwekt bij Katherina ndv voornoemde hr Goeswinus, als voornoemde Elizabeth 

dan leeft en anders naar de wettige kv voornoemde Elizabeth. Zou echter 

voornoemde Elizabeth overlijden zonder wettige kinderen door haar te 

verwekken, dan gaat de pacht naar voornoemde hr Goeswinus als hij leeft en 

anders naar zijn naaste erfgenamen. 

 

Dominus Goeswinus de Aa miles promisit se daturum et soluturum Nijcholao 

filio quondam Huberti filii quondam Johannis Zwenelden soen de Ghemert 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum ex bonis dictis ter #Aa# prefati domini Goeswini de Aa 

sitis in parrochia de Bucstel juxta aquam dictam die Dommel atque ex 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod dicta paccio statim post 

decessum dicti Nijcholai ad Elizabeth filiam dicti Nijcholai ab ipso et 

Katherina filia naturali dicti domini Goeswini #{linker marge:} (dg: 

pariter genita) pariter genitam# (dg: devolvetur) si vixerit alioquin ad 

liberos legitimos eiusdem Elizabeth devolvetur si autem dicta (dg: Kat) 

Elizabeth (dg: et poterit redimere semper dum sibi placuerit ipse vel 

heredes eius cum LXXV francken vel valorem et cum tribus modiis 

siliginis) decesserit absque prole legitima ab ipsa (dg: genita vel) 

generanda quod tunc dicta paccio in hoc eventu (dg: devolvetur) ad dictum 

dominum Goeswinum (dg: ali) si vixerit alioquin ad proximos heredes 

eiusdem domini Goeswini devolvetur. Testes !Nijensel et Geradus datum 

sexta post Martini. 

 

BP 1184 f 008v 05 vr 14-11-1404. 

En hij kan terugkopen wanneer hij wil, zowel hij als zijn erfgenamen, met 

75 franken {f.009r} of de waarde en 3 mud rogge. Opgesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van voornoemde schepenen, Jacobus Kesselman en Paulus van 

Heijst smid. 

 

Et poterit redimere semper dum sibi placuerit ipse vel heredes eius vel 

eorum alter cum LXXV francken 

 

1184 f.009r. 

 anno CCCCmo quarto mensis novembris die !XXIIII: vrijdag 14-11-1404. 

 {er staat echter: 24-11-1404}. 

 

BP 1184 f 009r 01 vr 14-11-1404. 

vel valorem et cum tribus modiis siliginis semel dandis ut in forma ut 

ipse Nijcholaus recognovit pro se suis heredibus et super omnia habita et 

habenda fide prestita (dg: prot) promisit. Actum in camera anno CCCCmo 

quar[to] mensis novembris die !XXIIII hora vesperarum presentibus (dg: 

testibus) dictis scabinis Jacobo Kesselman et Paulo de Heijst fabr[o]. 

 

BP 1184 f 009r 02 vr 14-11-1404. 

Voornoemde hr Goeswinus beloofde aan voornoemde Nijcholaus 39 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch te 

leveren. 
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Dictus dominus Goeswinus promisit super omnia dicto Nijcholao XXXIX 

modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 009r 03 vr 14-11-1404. 

(dg: Ludekinus metten Ymen, de broers Johannes, Lambertus en Petrus kv). 

 

(dg: Ludekinus metten Ymen Johannes Lambertus et Petrus fratres liberi). 

 

BP 1184 f 009r 04 vr 14-11-1404. 

Henricus Dicbier zv Godefridus en Arnoldus Stamellart van Uden beloofden 

aan Gerardus van den Kerchove 116 Franse kronen met Pasen aanstaande (zo 

19-04-1405) te betalen. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi et Arnoldus Stamellart de Uden 

promiserunt indivisi super omnia Gerardo van den Kerchove centum et XVI 

(dg: g..) Vrancrijc cronen (dg: m) ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes Wolph et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 009r 05 vr 14-11-1404. 

De broers Johannnes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes Priker alias gnd van 

Pettelaer, en Ludekinus metten Ymen verklaarden onlangs verpacht te hebben 

aan Gerardus van Aa een kleine beemd, gnd die Tuder, in Gestel bij Herlaer, 

tussen wijlen Godefridus Woijten soen enerzijds en Gerardus van der Stappen 

anderzijds. 

 

Johannnes Lambertus et Petrus liberi quondam Johannis Priker alias dicti 

de Pettelaer et Ludekinus metten Ymen palam recognoverunt (dg: eis) se 

nuper dedisse ad pactum (dg: quo) Gerardo de Aa quoddam parvum pratum 

dictum die Tuder sito! in parrochia de Gestel prope Herlaer inter 

hereditatem quondam Godefridi Woijten soen ex uno et inter hereditatem 

Gerardi van der Stappen promittentes indivisi super omnia warandiam. 

Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 009r 06 vr 14-11-1404. 

De broers Marselius de oudere en Marselius de jongere, kvw Marselius van 

Poppel, en Thomas zvw Johannes van Broegel ev Metta dvw voornoemde 

Marselius verkochten aan Jacobus Kesselman een b-erfcijns van 5 pond 10 

schelling geld, die Aleijdis, wv voornoemde Marselius en mv voornoemde 

kinderen, Petrus, Marselius, Metta en Marselius, kvw voornoemde Marselius 

en Aleijdis, beurden, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, gaande uit de helft, die behoorde aan wijlen voornoemde Marselius, in 

een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Kolperstraat 

naar de Peperstraat, tussen erfgoed van Andreas Raventeers enerzijds en 

erfgoed van Theodericus van den Wijer anderzijds, welke cijns nu aan hen 

behoort. Aanspraken van de kant van hen en voornoemde wijlen Aleijdis en 

wijlen haar zoon Petrus worden afgehandeld. 

 

Marselius (dg: filius) senior (dg: filius quondam Marselii de Poppel 

terciam partem ad se spectantem in) et Marselius junior fratres liberi 

quondam Marselii de Poppel et Thomas filius quondam Johannis de Broegel 

maritus et tutor legitimus Mette sue uxoris filie dicti quondam Marselii 

hereditarium censum quinque librarum et X solidorum monete quem Aleijdis 

relicta quondam Marselii predicti mater dictorum liberorum Petrus 

Marselius Metta et Marselius liberi dictorum quondam Marselii et Aleijdis 

solvendum habuerunt hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

medietate que ad dictum quondam Marselium spectabat in domo et area sita 

in Busco in vico tendente (dg: in) a vico dicto Colperstraet versus vicum 

dictum Peperstraet inter hereditatem Andree Raventeers ex uno et inter 

hereditatem Theoderici van den Wijer ex alio prout in litteris quem nunc 

ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo Kesselman 
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supportaverunt cum litteris et jure promittentes (dg: cum) indivisi super 

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dictorum quondam Aleijdis et Petri eius filii deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 009r 07 vr 14-11-1404. 

Voornoemde broers Marselius de oudere en Marselius de jongere, kvw 

Marselius van Poppel, en voornoemde Thomas zvw Johannes van Broegel ev 

Metta dvw voornoemde Marselius deden tbv kvw Zanderus zvw Henricus Zanders 

soen afstand van voornoemde helft, die voornoemde Zanderus zvw Henricus 

Zanders soen in cijns verkregen had van voornoemde Aleijdis en haar zoon 

Petrus. De brief overhandigen aan Jacobus Kesselman. 

 

Dicti tres ut supra !medietate predicta quam medietatem Zanderus filius 

quondam Henrici Zanders soen erga predictos Aleijdem et Petrum eius 

filium ad censum acquisierat prout in litteris et super jure ad opus 

liberorum quondam (dg: Zan) dicti Zanderi filii quondam Henrici Zanders 

soen hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

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

Tradetur Jacobo Kesselman. 

 

BP 1184 f 009r 08 vr 14-11-1404. 

Johannes van Achel zvw Henricus van Achel verhuurde aan Ygrammus van den 

Velde en Andreas van Lennenshovel 2 beemden van wijlen Johannes Zesken, in 

Oirschot, in de herdgang van Boterwijk, tussen Johannes die Hoessche 

enerzijds en een gemene weg anderzijds, tussen welke twee beemden een 

erfgoed ligt van Johannes Otten soen en voornoemde Andreas, voor een 

periode van 3 jaar. Voornoemde Ygrammus en Andreas mogen geen takken of 

hout zagen. Voornoemde Johannes zal in het eerste jaar takken leveren om de 

beemden te omwallen. 

 

Solvit. 

Johannes de Achel filius quondam Henrici de Achel (dg: quoddam pratum) 

#duo prata# quondam Johannis Zesken situm! in parrochia de Oirscot (dg: 

i) in pastoria de Boterwijc inter hereditatem Johannis die Hoessche ex 

uno et inter communem plateam ex alio inter que hereditas Johannis Otten 

soen et Andreas! de Lennenshovel sita est ut dicebat locavit Ygrammo van 

den Velde et dicto Andree ab eisdem ad spacium trium annorum proxime 

futurorum possidenda libere et habenda promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere tali annexa conditione quod dicti Ygrammus et 

Andreas non secabunt aliquos ramos vel ligna in (dg: cam) pratis 

predictis item quod dictus Johannes deliberabit #{linker marge:} primo 

anno dictorum trium annorum# dictis Ygrammo et Andree ramos (dg: ad ?son) 

sufficientes ad circumvallandum prata predicta. Testes datum supra. 

 

1184 f.009v. 

 sexta post Martini: vrijdag 14-11-1404. 

 secunda post Martini: maandag 17-11-1404. 

 in crastino octavarum Martini: woensdag 19-11-1404. 

 in octavis Martini: dinsdag 18-11-1404. 

 

BP 1184 f 009v 01 vr 14-11-1404. 

Nijcholaus van Deijle ev Heijlwigis dvw Gerardus Ketellere van Tijel droeg 

over aan zijn broer Otto Loef van Deijle een b-erfcijns van 3 pond geld, 

met Kerstmis te betalen, gaande uit een hofstad in Lithoijen, tussen 

Henricus van Beke enerzijds en erfgoed gnd Corstenhof anderzijds, welke 

cijns aan voornoemde Gerardus Ketellere was overgedragen door Theodericus 

zvw Franco van Orthen handschoenmaker, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Nijcholaus de Deijle maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Gerardi Ketellere de Tijel hereditarium censum trium 
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librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini de domistadio 

sito in parrochia de Lijttoijen inter hereditatem Henrici de Beke ex uno 

et inter hereditatem dictam communiter Corstenhof ex alio supportatum 

(dg: sibi) #dicto# #{in linker marge:} Ketellere# a Theoderico filio 

quondam Franconis de Orthen cijrothecarii #prout in litteris# et quem 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Ottoni Loef de Deijle 

suo fratri cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti quondam Gerardi Ketellere et 

quorumcumque heredum eiusdem quondam Gerardi deponere. Testes Tijt et 

Neijnsel datum sexta post Martini. 

 

BP 1184 f 009v 02 ma 17-11-1404. 

Arnoldus van der Hoerenvoert verkocht aan Petrus zvw Arnoldus van den 

Vinckenvloeghe Metten zwagher van Bakel zijn deel in goederen, gelegen ter 

plaatse gnd aen Gheen Overschot aen die Hoerenvoert, van wijlen Petrus van 

den Hoerenvoert, in de dingbank van Bakel, en in een huis, tuin en schuur 

in voornoemde goederen, zoals die goederen met huis, schuur en tuin 

behoorden aan wijlen voornoemde Petrus, geheel de goederen belast met de 

grondcijns en een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, en 

voornoemd deel belast met een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van 

Helmond. 

 

Arnoldus van der Hoerenvoert totam partem et jus sibi competentes in 

quibusdam bonis (dg: dictis) #sitis ad locum dictum# aen Gheen O-(dg: e)-

verschot (dg: nunc communiter die) aen die Hoerenvoert nuncupatum #cum 

suis attinentiis# quondam Petri van den Hoerenvoert sitis in (dg: 

parrochia de !de Bakel) et jurisdictione de Bakel atque in domo et orto 

ac horreo in premissis consistentibus prout dicta (dg: do) bona cum suis 

attinentiis domo horreo ac orto ibidem sunt sita et ad dictum quondam 

Petrum spectare consueverunt ut ipse dicebat hereditarie vendidit Petro 

filio quondam Arnoldi (dg: Metten zwagher de Bakel) van den 

Vinckenvloeghe Metten zwagher de Bakel promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis censu domini fundi et hereditaria 

paccione quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont ex dictis bonis 

integris et hereditaria paccione XVIII lopinorum siliginis dicte mensure 

ex dictis parte et jure (dg: ?prius) de jure solvendis. Testes Neijnsel 

et Gerardus datum (dg: dominica post Martini) secunda post Martini. 

 

BP 1184 f 009v 03 ma 17-11-1404. 

Arnoldus zvw Willelmus van der Donck verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius quondam Willelmi van der Donck prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 009v 04 ma 17-11-1404. 

Mechtildis, dvw Arnoldus Bruijsten en wv Johannes Loijer, droeg over aan 

haar zoon Johannes Loijer haar vruchtgebruik in een hoeve van wijlen 

voornoemde Arnoldus Bruijsten, in Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen 

wijlen Ghisbertus Lijsscap de jongere enerzijds en wijlen Johannes Meelman 

anderzijds. 

 

Mechtildis (dg: relicta qu) filia quondam Arnoldi Bruijsten relicta 

quondam Johannis Loijer cum tutore usufructum sibi competentem in quodam 

manso dicti quondam Arnoldi Bruijsten sito in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Heze inter hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap junioris 

ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Meelman ex alio et in 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum etc 

legitime supportavit Johanni Loijer suo filio promittens cum tutore super 

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

supra. 
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BP 1184 f 009v 05 wo 19-11-1404. 

Voornoemde Johannes Loijer verhuurde voornoemde hoeve aan zijn voornoemde 

moeder Mechteldis, voor de duur van haar leven, voor de lasten die eruit 

gaan. 

 

{Verticale haal in linker marge}. 

Dictus Johannes Loijer dictum mansum cum suis attinentiis locavit dicte 

Mechteldi sue matri ab eadem ad suam vitam possidendum pro oneribus 

annuatim exinde de jure solvendis dandis etc promittens super omnia ratam 

servare. Testes Berwout et Neijnsel datum in crastino octavarum Martini. 

 

BP 1184 f 009v 06 di 18-11-1404. 

Lambertus van Gestel, zijn vrouw Zeghewidis dvw Arnoldus van Heze, Aleijdis 

dvw voornoemde Arnoldus van Heze en haar kinderen Arnoldus en Zeghewidis 

verkochten aan Jordanus Loef van Boemel een stukje land, in Heeswijk, ter 

plaatse gnd den Vrijthoff, tussen eertijds Theodericus Writer nu voornoemde 

Jordanus Loef van Boemel enerzijds en Ghibo Heijnen soen anderzijds, met 

een eind strekkend aan eertijds voornoemde Theodericus Writer nu voornoemde 

Jordanus Loef en met het andere einde aan Henricus van der Voert. Lambertus 

en Zeghewidis beloofden garantie voor een helft en Aleijdis en haar 

kinderen Arnoldus en Zeghewidis voor de andere helft. Johannes zvw 

voornoemde Arnoldus van Heze deed afstand. 

 

Lambertus de Gestel maritus legitimus Zeghewidis sue uxoris filie quondam 

Arnoldi de Heze et dicta Zeghewidis cum eodem tamquam cum tutore et 

Aleijdis filia dicti quondam Arnoldi de Heze Arnoldus et Zeghewidis 

liberi dicte Aleijdis cum tutore (dg: particulam terre sitam medietatem 

ad ipsos spectantem in) particulam terre (dg: sita in parrochia de 

Hezewijc d) sitam in parrochia de Hezewijc ad locum dictum den Vrijthoff 

inter hereditatem (dg: Theoderici quondam) que fuerat Theoderici Writer 

nunc ad Jordanum Loef (dg: spectan) de Boemel spectantem ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Heijnen soen ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem que fuerat dicti Theoderici Writer nunc ad dictum Jordanum 

Loef spectantem et cum reliquo fine ad hereditatem Henrici van der Voert 

ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Jordano Loef de Boemel 

promittentes (dg: indivisi cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere) #divisi# scilicet Lambertus et Zeghewidis eius 

uxor cum eodem tamquam cum tutore predicto indivisi super omnia #habita 

et habenda# warandiam de medietate particule terre predicte atque 

Aleijdis Arnoldus et Zeghewidis eius liberi cum tutore indivisi super 

omnia #habita et habenda# de reliqua (dg: pe) medietate pecie terre 

predicte et obligationem deponere (dg: promit). Quo facto Johannes filius 

dicti quondam Arnoldi de Heze super dicta particula terre et jure ad opus 

dicti Jordani hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare. Testes Spina et Neijnsel datum in octavis Martini. 

 

BP 1184 f 009v 07 wo 19-11-1404. 

Jacobus uijtter Oesterwijc maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Aleijdis wv Johannes van Hersel 

met haar goederen. 

 

Jacobus uijtter Oesterwijc omnes #vendiciones# (dg: obligationes) 

alienationes et obligationes quascumque factas (dg: cum) per Aleijdem 

relictam quondam Johannis de Hersel cum suis bonis calumpniavit. Testes 

Spina et Neijnsel datum in crastino octavarum Martini. 

 

BP 1184 f 009v 08 wo 19-11-1404. 

Bartholomeus nzvw Gerardus Stinen soen, door wijlen voornoemde Gerardus 

verwekt bij wijlen Aleijdis dvw Bartholomeus van der Zeeldonc, gaf uit aan 

Tielmannus zvw Gerardus molenaar van Vucht 1/3 deel van een erfgoed gnd 

Deenkens Lant, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen wijlen 
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Johannes gnd die Nenne en Willelmus Liben enerzijds en Theodericus Hermans 

Moelners soen anderzijds, te weten het 1/3 deel richting voornoemde wijlen 

Johannes die Nenne en Willelmus Liben, van welk erfgoed gnd Denkens Lant 

het resterende 2/3 deel behoort aan erfg vw voornoemde Johannes die Nenne, 

met het recht een weg te mogen gebruiken vanaf voornoemd 1/3 deel op 

voornoemd 2/3 deel tot aan de gemeint; {f.010r} de uitgifte geschiedde voor 

(1) ¼ deel van een erfcijns van 1 ?mottoen aan Nijcholaus Gerijts soen, (2) 

1/3 deel van 50 houten schotels aan het kapittel in Oirschot, en thans voor 

(3) een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in 

Oirschot te leveren. Voornoemde Tielmannus zal het huis en de gebouwen op 

dit 1/3 deel in goede staat houden. 

 

Bartholomeus filius naturalis quondam Gerardi Stinen soen ab eodem 

quondam Gerardo et quondam Aleijde filia quondam Bartholomei van der 

Zeeldonc pariter genitus terciam partem cuiusdam hereditatis dicte 

Deenkens Lant site in parrochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc 

inter hereditates quondam Johannis dicti die Nenne et Willelmi Liben ex 

uno et inter hereditatem (dg: dicti) Theoderici Hermans Moelners soen ex 

alio scilicet illam terciam partem que sita est versus dictas hereditates 

quondam Johannis die Nenne et Willelmi Liben predictorum et de qua 

hereditate Denkens Lant vocata relique due tercie partes spectant ad 

heredes dicti quondam Johannis die Nenne (dg: ut dicebat) simul cum jure 

utendi quadam via ibidem scilicet eundi pergendi et redeundi a dicta 

tercia parte dicte hereditatis ad et supra reliquas duas tercias partes 

dicte hereditatis usque ad communitatem ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Tielmanno 

 

1184 f.010r. 

 in festo beate Elisabeth: woensdag 19-11-1404. 

 in crastino Elisabeth: donderdag 20-11-1404. 

 

BP 1184 f 010r 01 wo 19-11-1404. 

filio quondam Gerardi multoris de Vucht ab eodem hereditarie possidendam 

et habendam pro (dg: tercia) quarta parte unius #hereditarii census# 
?muto[nis] Nijcholao Gerijts soen atque tercia parte quinquaginta (dg: 

scul) scutellarum lignearum capitulo in Oerscot annuatim prius de jure 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis 

mensure de Oerscot danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradenda ex premissis promittens pro premissis warandiam et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit tali conditione apposita quod 

dictus Tielmannus domum et edificia in (dg: di) primodicta tercia parte 

consistentes in bona et laudabili dispositione perpetue observabit dolo 

et fraude exclusis in premissis. Testes Tijt et Gerardus datum in (dg: 

crastino octavarum Martini) festo beate Elisabeth. 

 

BP 1184 f 010r 02 do 20-11-1404. 

Sophija wv Goeswinus van Lijeshout smid, haar zoon Johannes Bijts en 

Arnoldus Tolinc ev Mechtildis dv voornoemde Sophija en wijlen Goeswinus 

droegen over aan Gerardus Heerken zvw Godefridus Heerken de helft, die aan 

hen behoort, in een b-erfcijns van 60 oude schilden, die Henricus van 

Hijntham beloofd had aan Jordanus van Roesmalen smid, met Pinksteren te 

betalen, gaande uit alle goederen van voornoemde Henricus, die hij heeft en 

zal verkrijgen, en welke helft aan voornoemde Sophija gekomen was na 

overlijden van haar broer voornoemde Jordanus. Met achterstallige 

termijnen. Voornoemde Gerardus zal met deze brief niet meer innen dan 81 

oude Gelderse gulden of de waarde. Nadat voornoemde Gerardus deze 81 oude 

Gelderse gulden vervolgd heeft, zal deze huidige brief van de overdracht 

nietig zijn. 

 

Sophija relicta quondam Goeswini de Lijeshout fabri #cum tutore# Johannes 

Bijts eius filius et Arnoldus Tolinc maritus et tutor legitimus 
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Mechtildis sue uxoris filie dictorum Sophije et quondam Goeswini 

medietatem ad se spectantem in hereditario censu sexaginta aureorum 

denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum boni etc quem 

Henricus de Hijntham promiserat super omnia habita et habenda se daturum 

et soluturum Jordano de Roesmalen fabro hereditarie penthecostes de et ex 

omnibus et singulis bonis dicti Henrici habitis habendis et acquirendis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris et que 

medietas dicti census (dg: ipsis) dicte Sophije de morte quondam dicti 

Jordani sui fratris successione fuerat advoluta ut dicebant hereditarie 

supportaverunt Gerardo Heerken filio quondam Godefridi Heerken cum 

litteris et jure #et cum omnibus arrestadiis# promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum 

deponere tali annexa conditione quod dictus Gerardus per hanc presentem 

litteram non plus petet nec assequetur quam LXXXI aude Gelre gulden vel 

valorem et postquam ipse Gerardus huiusmodi LXXXI aude Gelre gulden 

prosecutus fuerit libere extunc deinceps hec presens littera 

supportationis erit nulla. Testes Tijt et Spijna datum !datum (dg: quinta 

post) in crastino Elizabeth. 

 

BP 1184 f 010r 03 do 20-11-1404. 

(dg: Engbertus van Arle mesmaker beloofde). 

 

(dg: Engbertus de Arle cultellifex promsit super omnia habita). 

 

BP 1184 f 010r 04 do 20-11-1404. 

Destijds had voornoemde Henricus van Hijntham voornoemde cijns van 60 oude 

schilden beloofd aan voornoemde Jordanus, zoals hierboven vermeld. 

Engbertus van Arle mesmaker beloofde thans aan voornoemde Gerardus Heerken 

dat erfg vw Heijlwigis wv voornoemde Jordanus nimmer voornoemde cijns 

zullen manen op erfgoederen en goederen van voornoemde Gerardus Heerken. 

 

Notum sit universis quod cum dictus Henricus de Hijntham promisisset 

super omnia habita et habenda se daturum etc dicto Jordano dictum censum 

LX aude scilde hereditarie ut supra constitutus igitur coram scabinis 

Engbertus de Arle cultellifex promisit super omnia habita et habenda 

dicto Gerardo Heerken quod ipse quoscumque heredes quondam Heijlwigis 

(dg: uxoris) relicte dicti quondam Jordani perpetue tales habebit quod 

ipsi predictum censum non petent monebunt nec assequentur in parte vel 

#in toto# ad et supra hereditates et bona (dg: qus) quascumque dicti 

Gerardi Heerken. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 010r 05 do 20-11-1404. 

Voornoemde Engbertus van Arle deed tbv voornoemde Gerardus Heerken afstand 

van voornoemde cijns. 

 

Dictus Engbertus de Arle super predicto censu et jure ad opus dicti 

Gerardi Heerken hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 010r 06 do 20-11-1404. 

Elizabeth wv Petrus Ludincs verhuurde voor de duur van haar leven 

Nijcholaus gnd Coel Roelen soen alle erfgoederen van wijlen voornoemde 

Petrus, gelegen onder Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, met de gebouwen die 

erop staan, echter voor voornoemde Elizabeth gereserveerd 17½ morgen land 

van wijlen voornoemde Petrus, te weten (1) 6 morgen ter plaatse gnd 

Mortelbeemt, (2) 5 morgen ter plaatse gnd die Kuijcsche Camp, (3) 3½ morgen 

ter plaatse gnd Haveloes Camp, (4) 3 morgen ter plaatse gnd die Dijept, (5) 

1 morgen land ter plaatse gnd die Vliedert, voor (a) de waterlaten die bij 

deze erfgoederen en de 17½ morgen horen, (b) een b-erfcijns van 6 pond 5 

schelling oude pecunia aan het klooster van Bijnderen, (c) b-erfcijnzen van 

3 pond 5 schelling gemeen paijment aan andere personen en vrome plaatsen, 
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en thans voor (d) 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren. Voornoemde Nijcholaus Coel zal de gebouwen onderhouden. Voornoemde 

Nijcholaus Coel mag al het hout dat geen eikenhout is, gnd doefhout, zagen, 

maar wat hij zaagt zal hij gebruiken voor verbetering {f.010v} en herstel 

van voornoemde gebouwen. 

 

Duplicetur. 

Elizabeth relicta quondam Petri Ludincs omnes et singulas hereditates 

dicti quondam Petri quocumque locorum infra parrochiam de Roesmalen ad 

locum dictum Hijnen (dg: consisten) situatas #et in quibus ipse decessit# 

simul cum edificiis in eisdem consistentibus ut dicebat salv[is] tamen 

dicte Elizabeth et sibi reservatis (dg: hereditatibus) #XVII et dimidio 

jugeribus terre {in linker marge:} XVII et dimidio# infrascriptis dicti 

quondam Petri #de quibus# videlicet sex jugera (dg: -ibus) terre (dg: 

sitis) in loco dicto Mortelbeemt item quinque jugera (dg: -ibus) terre 

(dg: sitis) in loco dicto die Kuijcsche Camp item duobus! et dimidio! 

jugera (dg: -ibus) terre (dg: sitis) in loco dicto Haveloes Camp item 

tribus! jugera (dg: -ibus) terre (dg: sitis) in loco dicto die Dijept 

atque unum juger terre (dg: sito) in loco dicto die Vliedert #sita sunt# 

ut dicebat locavit Nijcholao dicto Coel Roelen soen ab eodem ad vitam 

dicte Elizabeth habenda et possidenda pro aqueductibus ad predictas 

hereditates atque ad predicta XVII et dimidium jugera terre spectantibus 

(dg: ten) atque pro hereditario censu) #hereditario censu# sex librarum 

et quinque solidorum antique pecunie conventui de Bijnderen (dg: exinde) 

atque (dg: pro hereditario censu trium tribus solidis et .. tribus) #pro 

hereditariis censibus trium# librarum et quinque solidorum #communis 

pagamenti# aliis personis et piis locis exinde solvendis (dg: dandis) 

tenendis observandis dandis et solvendis illi vel illis cui vel quibus 

etc atque pro uno modio siliginis mensure de Busco danda sibi (dg: ab 

alio ad) ad eius vitam #et non ultra# ab alio purificationis et in Busco 

tradenda additis conditionibus sequentibus videlicet quod dictus 

Nijcholaus Coel edificia in premissis consistentia in bona dispositione 

tenebit laudabiliter dicta Elizabeth vivente item quod dictus Nijcholaus 

Coel (dg: quoscumque salices in primod predictis he) quascumque arbores 

non quercinas dictas doefhout secare poterit ad crescentiam et quidquid 

de eisdem secaverit hoc ipse convertet in (dg: usum et necessitate) 

meliorationem 

 

1184 f.010v. 

 in crastino Elisabeth: donderdag 20-11-1404. 

 

BP 1184 f 010v 01 do 20-11-1404. 

et reparationem edificiorem predictorum (dg: item quod dictus Nijcholaus 

Coel non poterit secare aliqua ligna quercina in hereditatibus 

prescriptis) et secundum istas conditiones promisit super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter super omnia 

repromisit et quod ipse ad vitam dicte Elizabeth dictos aqueductus 

taliter (dg: et) tenebit et observabit et (dg: quod p) dictas sex libras 

et quinque solidos antique pecunie ac tres libras et quinque solidos 

communis pagamenti taliter dabit et solvet singulis annis ad vitam dicte 

Elizabeth ilii vel illis cui vel quibus sunt solvendi terminis ad hoc 

debitis et consuetis quod nec dicte Elizabeth nec ad et supra quascumque 

hereditates eius dampna exinde non eveniant in futurum. Testes Tijt et 

Spina datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1184 f 010v 02 do 20-11-1404. 

Lambertus die Moelner van Meghen ev Truda dvw Johannes van Hees verkocht 

aan Stephanus Heijnen soen van Hees 2 stukken land van wijlen Henricus 

Smijt van Hees, in Hees, (1) gnd Heijn Smeeds Hoff, tussen erfgoed van de 

commendator van Ghemert enerzijds en voornoemde Stephanus anderzijds, (2) 

achter in de plaats gnd het Felt, tussen mr Gerlacus van Ghemert enerzijds 



Bosch’ Protocol jaar 1404 09. 47 

en kvw Andreas van den Stock anderzijds, welke 2 stukken land aan 

voormoemde Lambertus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van 

voornoemde Henricus Smijt oom van voornoemde Truda, belast met 10 penning 

hertogencijns. 

 

Lambertus die Moelner de Meghen maritus et tutor Trude sue uxoris filie 

quondam Johannis de Hees duas pecias terre quondam Henrici Smijt de Hees 

sitas in parrochia de Hees quarum una (dg: in loco dicto) dicta Heijn 

Smeeds Hoff inter hereditatem commendatoris de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem Stephani Heijnen soen de Hees ex alio et altera retro in loco 

dicto tFelt inter hereditatem magistri Gerlaci de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Andree van den Stock #ex alio# site sunt et 

que due pecie terre sibi et dicte sue uxori de morte dicti quondam 

Henrici Smijt avunculi olim dicte Trude sunt advolute ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto (dg: Sp) Stephano promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis X denariis censu domino duci 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 010v 03 do 20-11-1404. 

Vooornoemde Stephanus beloofde aan Metta Vilts, tbv haar moeder Aleijdis wv 

Henricus Stephens soen, 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), gaande uit voornoemde 2 stukken land, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

-. 

Dictus Stephanus promisit (dg: si) Mette Vilts ad opus Aleijdis sue 

matris relicte quondam Henrici Stephens soen (dg: hereditariam p) quod 

ipse dabit et solvet dicte Aleijdi hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) hereditarie purificationis et 

pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex duabus peciis terre predictis promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepto censu domini ducis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 010v 04 do 20-11-1404. 

Aleijdis dvw Gerardus Willems soen droeg over aan Johannes, Yda en 

Heijlwigis, kvw voornoemde Gerardus, alle goederen, die aan haar gekomen 

waren na overlijden van haar voornoemde vader Gerardus en haar moeder 

Hilla. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Aleijdis filia quondam Gerardi Willems soen cum tutore omnia et singula 

bona sibi de morte dicti quondam Gerardi predicti sui patris atque de 

morte quondam Hille sue matris successione advoluta quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Yde et 

Heijlwigi liberis dicti quondam Gerardi promittens cum tutore super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus 

et Spina !et datum (dg: secunda) in crastino Elizabeth. Tradetur littera 

alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 010v 05 do 20-11-1404. 

Johannes zvw Arnoldus Duijssche droeg over aan Johannes Balen zvw Johannes 

Balen alle goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn 

voornoemde vader Arnoldus resp. die aan hem zullen komen na overlijden van 

zijn moeder Hadewigis wv voornoemde Arnoldus. 

 

Tenetur II solidos. Reliquum solvit. 

Johannes filius quondam Arnoldi Duijssche omnia et singula bona sibi de 

morte dicti quondam Arnoldi sui patris successione advoluta et post 

mortem Hadewigis sue matris relicte dicti quondam Arnoldi (dg: sui) 
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successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni Balen filio quondam Johannis 

Balen promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 010v 06 do 20-11-1404. 

Lambertus zvw Gerardus moelner van Meghen ev Truda dvw Johannes van Hees 

verkocht aan Willelmus zvw Rodolphus van der Vlaesschen een stuk land, dat 

aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van Henricus Smijt van Hees 

oom van voornoemde Truda, in Hees, ter plaatse gnd Velu, tussen Henricus 

van Zoelen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 12 penning 

cijns aan de kerk van Hees. 

 

Lambertus filius quondam Gerardi moelner de Meghen maritus et tutor 

legitimus Trude sue uxoris filie quondam Johannis de Hees peciam terre 

#sibi et dicte eius uxori de morte# quondam Henrici Smijt de Hees 

#avunculi olim dicte Trude successione advolutam# sitam in parrochia de 

Hees ad locum dictum Velu inter hereditatem (dg: he) Henrici de Zoelen ex 

uno et inter communem plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Willelmo filio quondam Rodolphi van der Vlaesschen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis duodecim denariis census 

ecclesie de Hees exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 010v 07 do 20-11-1404. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Alwinus zv 

...kinus van Alfen (1) 7 morgen 2 hont land, in Lith, ter plaatse gnd Jans 

Hoeve van Dordrecht, (2) 1 morgen 40 roeden land, in Lith, ter plaatse gnd 

Langweijde, (3) 1 morgen land, {f.011r} in Lith, ter plaatse gnd den Ham, 

(4) een stuk land, gnd Nuwe Leijnde, in Lith, over ......., zoals deze 

erfgoederen behoorden aan Agnes van Rijsingen, voor een periode van 6 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (za 02-02-1404), per jaar voor de cijns aan het 

kapittel van Luik en voor 10 nieuwe Gelderse gulden of de waarde elk jaar 

aan hem te betalen met Lichtmis, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1405), te onderhouden van het oude werk. Slechts één brief. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis septem 

jugera et duo hont terre sita in parrochia de Lijt in loco dicto Jans 

Hoeve van Dordrecht atque (dg: tria jugera) #unum juger# et XL virgatas 

terre sitas in dicta parrochia ad locum dictum Langweijde atque unum 

juger terre situm 

 

1184 f.011r. 

 in crastino Elisabeth: donderdag 20-11-1404. 

 

BP 1184 f 011r 01 do 20-11-1404. 

in dicta parrochia ad locum dictum den Ham item peciam terre dictam Nuwe 

Leijnde sitam in dicta parrochia ult[ra] ....... in ea quantitate qua 

ibidem site sunt et ad Agnetem de Rijsingen pertinere consueverunt 

locavit Alwino filio ...kini de Alfen ab eodem ad spacium sex annorum 

(dg: proxime futurorum) #festum purificationis proxime preteritum sine 

medio sequentium# possidendas anno quolibet dictorum sex annorum pro 

#censu [capitulo] sancti Lamberti Leodiensis exinde solvendo dando etc 

atque# X nuwe Gelre gulden vel valorem dandis sibi ab alio quolibet 

dictorum sex annorum purificationis et pro primo termino purificationis 

proxime futurum (dg: pro aggeribus) promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter (dg: repromisit) super 

omnia repromisit et quod ipse predictas hereditates dicto spacio pendente 

ab omni opere antiquo in bona dispositione tenebit sic quod dicto 

Theoderico dampna exinde non eveniant. Testes Berwout et Spina datum in 

crastino Elizabeth. Erit tantum una. 
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BP 1184 f 011r 02 do 20-11-1404. 

Rutgherus Bubnagel verkocht aan Johannes die Bruijn zvw Andreas Bruijn een 

stuk beemd, in Hees, ter plaatse gnd die Bleken, tussen erfg vw Elizabeth 

Cuijlman enerzijds en wijlen hr Adam van Mierde priester anderzijds. 

 

Rutgherus Bubnagel peciam prati sitam in parrochia de Hees ad locum 

dictum die Bleken inter hereditatem heredum quondam Elizabeth Cuijlman ex 

uno et inter hereditatem quondam domini Ade de Mierde presbitri ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Johanni die Bruijn filio quondam Andree 

Bruijn promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 011r 03 do 20-11-1404. 

Henricus zvw Bruijstinus szvw Johannes van Berlikem verkocht aan Henricus 

van Berlikem zvw Arnoldus van Berlikem (1) een hofstad, gnd Bruijstens 

Hostat, in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen wijlen voornoemde 

Arnoldus van Berlikem enerzijds en wijlen Cristianus van der Heijden 

anderzijds, (2) een streep land, aldaar, beiderzijds tussen wijlen 

voornoemde Arnoldus, de goederen belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bosche maat, aan voornoemde Henricus koper. 

 

Henricus filius quondam Bruijstini generi quondam Johannis de Berlikem 

domistadium quoddam dictum Bruijstens Hostat situm in parrochia de 

Berlikem in loco dicto Beilver inter hereditatem quondam Arnoldi de 

Berlikem ex uno et inter hereditatem quondam Cristiani van der Heijden ex 

alio atque strepam terre sitam ibidem inter hereditates dicti quondam 

Arnoldi ex utroque latere coadiacentes ut dicebat (dg: dedit ad 

hereditarium pactum) #hereditarie vendidit# Henrico #de Berlikem# filio 

dicti quondam Arnoldi de Berlikem (dg: ab eodem hereditarie possidendos 

pro hereditaria paccione) #promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepta hereditaria paccione# dimidii modii 

siliginis mensure de Busco #dicto Henrico emptori# (dg: danda sibi ab 

alio nativitatis Domini #et# ex premissis promittens super omnnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit) exinde solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 011r 04 do 20-11-1404. 

Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder verhuurde aan Petrus Mast de 

navolgende erfgoederen die aan hem behoren, (1) 1½ morgen land, in Lith, 

ter plaatse gnd Coenen Hoeve, (2) 3 morgen 1 hont land, in Lith, op de 

plaatsen gnd op Beemden en in het Broec, (3) een erfgoed, gnd Enen 

Duergaende Westerbeemt, in Lith, ter plaatse gnd Westerbeemde, (4) 1 hont 

land, in Lith, ter plaatse gnd Dwergarden, voor een periode van 4 jaar, 

ingegaan afgelopen Lichtmis (za 02-02-1404), per jaar voor al het oude 

werk, de cijnzen aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik, en voor 16 

nieuwe Gelderse gulden met Lichtmis te betalen, voor het eerst met Lichtmis 

aanstaande (ma 02-02-1405). Slechts een brief voor Theodericus. 

 

Theodericus Rover filius domini quondam Emondi Rover militis #hereditates 

infrascriptas ad ipsum spectantes videlicet# unum et dimidium jugera 

terre sita in parrochia de Lijt ad locum dictum Coenen Hoeve item tria 

jugera (dg: ter) et unum hont terre sita #in dicta parrochia# ad loca 

dicta op Beemden et int Broec atque hereditatem dictam (dg: d) Enen 

Duergaende Westerbeemt sitam in dicta parrochia ad locum dictum 

Westerbeemde atque unum hont terre situm (dg: ad loc) in dicta parrochia 

ad locum dictum Dwergarden in ea quantitate qua ibidem sita (dg: et ad 

dictum Th) ut dicebat locavit Petro Mast ab eodem ad spacium (dg: sex) 

#quatuor# annorum (dg: prox) festum purificationis proxime (dg: futurum) 

#preteritum# sine medio sequentium possidendas anno quolibet dictorum 

(dg: se) quatuor annorum pro (dg: aggi) omni opere antiquo ad premissa 

spectante et pro censibus capitulo sancti Lamberti Leodiensis exinde 
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solvendis tenendis solvendis etc et pro (dg: he) XVI novis Gelre gulden 

dandis sibi ab alio purificationis et pro primo termino purificationis 

proxime futuro promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit et quod ipse 

predictas hereditates dicto spacio pendente in bona disposicione tenebit 

ab omni opere antiquo quod dicto Theoderico dampna exinde non eveniant in 

futurum. Testes datum supra. Erit tantum una pro Theoderico. 

 

BP 1184 f 011r 05 do 20-11-1404. 

Arnoldus die Meijer, zijn dochter Margareta en Johannes Coninc schrijnmaker 

verkochten aan Lambertus zvw Everardus van Luijssel een stuk land, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, ter plaatse gnd Hezeacker, tussen 

Willelmus Vos enerzijds en Jacobus van Laerhoven anderzijds. 

 

Arnoldus die Meijer Margareta eius filia cum tutore et Johannes Coninc 

scriniparus peciam terre sitam in parrochia de Haren ad locum dictum 

Beilver in loco dicto Hezeacker inter hereditatem Willelmi Vos ex uno et 

inter hereditatem Jacobi de Laerhoven ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Lamberto filio quondam Everardi de Luijssel promittentes #cum 

tutore# indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 011r 06 do 20-11-1404. 

Gerardus Loden van Orthen beloofde aan Arnoldus zv Jordanus Custer 27 

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

gerekend, met Kerstmmis over een jaar (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Gerardus Loden de Orthen promisit super omnia Arnoldo filio Jordani 

Custer XXVII novos Gelre !scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 011r 07 do 20-11-1404. 

Walterus Fijen soen van Zelant en zijn zoon Engbertus verkochten aan 

Johannes Colman zvw Johannes Colman een b-erfcijns van 4 pond geld, met 

Sint-Remigius-Belijder in Den Bosch te betalen, welke cijns voornoemde 

Walterus gekocht had van Johannes Paepken van Bucstel. {f.011v} Elizabeth 

dv voornoemde Walterus zal nimmmer rechten op deze cijns doen gelden. 

 

Walterus Fijen soen de Zelant #et Engbertus eius filius# hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Remigii confessoris 

et in Busco tradendum quem censum dictus Walterus erga Johannem Paepken 

de Bucstel emendo acquisierat prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Johanni Colman filio quondam Johannis Colman supportaverunt cum litteris 

et jure 

 

1184 f.011v. 

 in crastino Elisabeth: donderdag 20-11-1404. 

 

BP 1184 f 011v 01 do 20-11-1404. 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui (dg: et) deponere et quod ipsi Elizabeth filiam dicti Walteri 

perpetue talem habebunt quod numquam presumet se jus in dicto censu 

habere. Testes Berwout et Spina datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1184 f 011v 02 do 20-11-1404. 

Elizabeth dvw Ghevardus van Orthen maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en van een b-erfcijns van 5 pond 

geld, met Lichtmis te leveren en te betalen, aan hr Johannes van Orthen 

priester, tbv voornoemde Elizabeth, verkocht door Henricus van Zulikem. 
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Elizabeth filia quondam Ghevardi de Orthen hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mennsure de Busco et hereditarium censum quinque librarum 

monete solvendos hereditarie purificationis venditos domino Johanni de 

Orthen presbitro ad opus dicte Elizabeth ab Henrico de Zulikem prout in 

litteris monuit de 3 annis. Testes Berwout et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 011v 03 do 20-11-1404. 

Gerardus Neve zvw Gerardus Neve gaf uit aan Gerongius Gerongs soen een 

hofstad, in Orthen, tussen Franco Ghiben soen enerzijds en eerstgenoemde 

Gerardus anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene steeg; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-

Martinus te betalen. 

 

Gerardus Neve filius quondam Gerardi Neve (dg: p) quoddam domistadium 

situm in parrochia de Orthen inter hereditatem Franconis Ghiben soen ex 

uno et inter hereditatem primodicti Gerardi ex alio tendens cum utroque 

fine ad communem stegam ut dicebat (dg: hereditarie vendidit) #dedit ad 

hereditarium pactum# Gerongio Gerongs soen (dg: promittens super omnia 

warandiam) ab eodem hereditarie possidendum pro hereditario censu XX 

solidorum monete dando sibi ab alio Martini ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere (dg: testes 

datum supra) et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 011v 04 do 20-11-1404. 

Heijlwigis Corvers droeg over aan Lucia wv Philippus van Hijnen, tbv 

Johannes zv voornoemde Lucia en wijlen Philippus, ¼ deel in een hofstad, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen Amelius Dijependijc enerzijds en 

Arnoldus Pouwels soen anderzijds. 

 

-. 

Heijlwigis Corvers cum tutore quartam partem ad se spectantem in quodam 

domistadio sito in parrochia de Roesmalen ad locumm dictum Hijnen inter 

hereditatem Amelii Dijependijc ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Pouwels soen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: Luc) supportavit Lucie 

relicte quondam Philippi de Hijnen (dg: Jo) ad opus Johannis filii 

dictorum Lucie et quondam Philippi promittens cum tutore super omnia 

warandiam et obligationem deponere. 

 

BP 1184 f 011v 05 do 20-11-1404. 

Johannes Kepken Pontenniers soen ev Johanna dvw Johannes Swartbroec 

verkocht aan Mijchael nzvw Johannes zv Baudewinus Hoet van Vechel de helft 

van een huis en erf, in Den Bosch, in de Kerkstraat, tussen erfgoed dat was 

van Gerardus gnd Pasteijbecker en later behoorde aan Johannes Swartbroec 

enerzijds en erfgoed van Johannes Pasteijbecker anderzijds, strekkend vanaf 

de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Albertus ketelaar, te weten 

de helft richting het erfgoed van Johannes Swartbroec, welke helft aan 

wijlen voornoemde Johannes Swartbroec was verkocht door Petrus die Scriver. 

 

(dg: Johannes Johannes Pontenniers) Johannes Kepken Pontenniers soen 

maritus et tutor legitimus Johanne sue uxoris filie quondam Johannis 

Swartbroec medietatem domus et aree site in Busco in vico ecclesie inter 

hereditatem que fuerat Gerardi dicti Pasteijbecker (dg: nunc) #et 

postmodum# ad Johannem Swartbroec spectabat ex uno et inter hereditatem 

Johannis Pasteijbecker ex alio tendentis a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Alberti cacabarii scilicet illam medietatem que sita est in 

latere versus dictam hereditatem dicti Johannis Swartbroec venditam dicto 

quondam Johanni Swartbroec a Petro die Scriver prout in litteris 

hereditarie vendidit Mijchaeli filio (dg: quondam Johannis filii quondam) 

naturali quondam Johannis filii Baudewini Hoet de Vechel #supportavit cum 

litteris et aliis et jure# promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Johannis 
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Swartbroec et quorumcumque heredum dicti quondam Johannis Swartbroec 

deponere. Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 011v 06 do 20-11-1404. 

Mr Godefridus van Rode verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Magister Godefridus de Rode prebuit et reportavit. Testes dartum supra. 

 

BP 1184 f 011v 07 do 20-11-1404. 

Theodericus Lu verkocht aan Gerardus Mudekens (1) 2½ morgen land, in 

Tefelen, ter plaatse gnd den Alphenschen Gheer, tussen Agnes wv Wijnricus 

Uden soen van Tephelen en haar kinderen enerzijds en erfgoed van Goeswinus 

Moedel van der Donc anderzijds, (2) 1½ hont land, in Tefelen, ter plaatse 

gnd Phijenlant, tussen Johannes zvw Arnoldus Heijme enerzijds en Gerardus 

Jans soen van Tefelen anderzijds, (3) 4 hont land, in Tefelen, ter plaatse 

gnd den Creijenhovel, tussen Johannes Wijnrics soen enerzijds en Heijlwigis 

wv Arnoldus Stamelart van Spanct anderzijds, (4) 4 hont land, in Tefelen, 

ter plaatse gnd opten Waterden, tussen Jutta wv Matheus Becker enerzijds en 

voornoemde Gerardus Mudekens anderzijds, belast met 3 roeden maasdijk, 

dijken, zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Theodericus Lu duo et dimidium jugera terre sita in parrochia de Tefelen 

ad locum dictum den Alphenschen Gheer inter hereditatem Agnetis relicte 

quondam Wijnrici Uden soen de Tephelen et eius liberorum ex uno et inter 

hereditatem Goeswini Moedel van der Donc ex alio atque unum et dimidium 

hont terre situm! in dicta parrochia ad locum dictum Phijenlant inter 

hereditatem Johannis filii quondam Arnoldi Heijme ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Jans soen de Tefelen ex alio necnon quatuor hont 

terre sita in dicta parrochia ad locum dictum den Creijenhovel inter 

hereditatem Johannis Wijnrics soen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

relicte quondam Arnoldi Stamelart de Spanct ex alio atque quatuor hont 

terre sita in dicta parrochia ad locum dictum opten Waterden inter 

hereditatem (dg: Henrici Becker ex) Jutte relicte quondam Mathei Becker 

ex uno et inter hereditatem Gerardi Mudekens ex alio (dg: ut dicebat 

hereditarie ven) prout ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Gerardo Mudekens promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: ag) tribus virgatis aggeris Mose et aggeribus 

zegediken et aqueductibus et fossatis ad premissa de jure spectantibus. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 011v 08 do 20-11-1404. 

Arnoldus Rover Boest verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Rover Boest prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 011v 09 do 20-11-1404. 

Een brief maken van de wederbelofte dat voornoemde Gerardus aan voornoemde 

Theodericus beloofde voornoemde 3 roeden maasdijk zó te onderhouden dat 

voornoemde Theodericus en zijn erfgoederen en goederen daarvan geen schade 

ondervinden. 

 

Et fiet littera de repromissione quod dictus Gerardus promisit super 

omnia dicto Theoderico quod ipse dictas tres virgatas aggeris Mose ad 

dictas hereditates spectantes nunc deinceps tenebit et observabit sic 

quod dicto Theoderico et ad et supra suas hereditates et bona dampna 

exinde non eveniant quovis modo in futurum. Testes datum supra. 

 

1184 f.012r. 

 in crastino Elisabeth: donderdag 20-11-1404. 

 in crastino Katherine: woensdag 26-11-1404. 
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 quinta post Katherine: donderdag 27-11-1404. 

 

BP 1184 f 012r 01 do 20-11-1404. 

Gerardus zvw Henricus Mudeken beloofde aan Theodericus Lu 60 nieuwe 

Gelderse gulden geld van Willelmus of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Gerardus filius quondam Henrici Mudeken promisit super omnia Theoderico 

Lu LX nuwe Gelre gulden monete Willelmi seu valorem ad Martini proxime 

futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Gerardus datum in crastino 

Elisabeth. 

 

BP 1184 f 012r 02 do 20-11-1404. 

De broers Arnoldus van Hackenem, Arnoldus Rover en Theodericus, kv Wellinus 

Rovers, en Godefridus van Rode beloofden aan Johannes Sceffenere 37 nieuwe 

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

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

 

Arnoldus de Hackenem Arnoldus Rover et Theodericus fratres liberi Wellini 

Rovers et Godefridus de Rode promiserunt super omnia indivisi Johanni 

Sceffenere XXXVII nu Gelre gulden IX boddrager seu X Vleemsche placken 

pro quolibet !ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes 

Berwout et Gerardus datum in crastino Elizabeth. 

 

BP 1184 f 012r 03 do 20-11-1404. 

De drie eersten beloofden voornoemde Godefridus schadeloos te houden. En 

Gerardus beurde 1 Vlaamse groot. 

 

3s primi promiserunt dictum Godefridum indempnem servare. Testes datum 

supra. Et Gerardis levavit unum grossum Flandrensem. 

 

BP 1184 f 012r 04 wo 26-11-1404. 
Johannes Berwout (*) Katherina dvw Hermannus van Eijndoven, 

1. Johannes Berwout, 

2. Aleijdis, 

3. Hadewigis, 

4. Gerardus, 

5. Johannes† nv Johannes Berwout (*) Aleijdis (**) Sijmon zvw Mauricius van Boemel 

Johannes Berwout, Aleijdis, Hadewigis en Gerardus, kv Johannes Berwout, 

door hem verwekt bij zijn vrouw Katherina dvw Hermannus van Eijndoven, 

verklaarden dat Sijmon zvw Mauricius van Boemel en zijn vrouw Aleijdis wv 

Johannes nzv de als tweede genoemde Johannes aan hen 150 nieuwe Gelderse 

gulden hebben voldaan, die wijlen voornoemde Johannes Berwout nzv de als 

tweede genoemde Johannes in zijn testament vermaakt had aan voornoemde 

Aleijdis, Hadewigis en Gerardus. 

 

(dg: Ar) Johannes Berwout Aleijdis Hadewigis et Gerardus liberi Johannis 

Berwout (dg: ab) a jamdicto Johanne et Katherina sua uxore filia quondam 

Hermanni de Eijndoven pariter geniti palam recognoverunt eis per Sijmonem 

filium quondam Mauricii de Boemel et Aleijdem eius uxorem relictam 

quondam Johannis filii naturalis secundodicti Johannis plenarie fore 

satisfactum de centum et quinquaginta novis Gelrensibus gulden quos 

dictus quondam Johannes Berwout filius naturalis secundodicti Johannis 

dictis Aleijdi Hadewigi et Gerardo in suo testamento legaverat ut 

dicebant clamantes inde quitos (dg: testes hoc eciam addito) #promiserunt 

insuper super omnia# si dictis Sijmoni et (dg: Katherine) #Aleijde!# sue 

uxori aut eius heredibus dampna venirent occasione dicte pecunie quod 

ipsi dictos Sijmonem et Katherinam aut eius heredes de premissis 

indempnes servabunt. Testes Goeswinus et Bathen soen datum in crastino 

Katherine. 

 

BP 1184 f 012r 05 do 27-11-1404. 

Henricus zvw Jacobus van der Heijden ev Yda dvw Petrus Oden soen verkocht 
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aan Henricus Sweijme zvw Johannes Sweijme alle goederen die aan voornoemde 

Henricus en zijn vrouw behoren, gelegen onder Helvoirt. 

 

Henricus filius quondam Jacobi van der Heijden maritus et tutor legitimus 

Yde sue uxoris filie quondam Petri Oden soen omnia et singula bona sibi 

et dicte sue uxori provenientia et spectantia quocumque locorum infra 

parrochiam de Helvort consistentia sive sita ut dicebat hereditarie 

vendidit Henrico Sweijme filio quondam Johannis Sweijme promittens (dg: 

cum tutore) super omnia warandiam et obligationem ex parte sui et dicte 

eius uxoris deponere. Testes Spina et Gerardus datum quinta post 

Katherine. 

 

BP 1184 f 012r 06 do 27-11-1404. 

Henricus die Custer van Os en Lambertus Becker van Os beloofden aan 

Wellinus van Beke 8 mud rogge, Bossche maat, na maning in Den Bosch te 

leveren. 

 

Henricus die Custer de Os et Lambertus Becker de Os promiserunt indivisi 

super omnia Wellino de Beke octo modios siliginis mensure de Busco ad 

monitionem et voluntatem persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 012r 07 do 27-11-1404. 

Voornoemde schuldenaren beloofden aan voornoemde Wellinus 72 nieuwe 

Gelderse gulden geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Wellino LXXII 

novos Gelre gulden #monete ducis quondam Willelmi# vel valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 012r 08 do 27-11-1404. 

Gerardus Berkelman zvw Godefridus Berkelman verkocht aan Henricus van den 

Bruggen van Helvoert verwer een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

die Goeswinus zvw Johannes Helvoerts beloofd had met Lichtmis in Den Bosch 

te leveren aan voornoemde Gerardus, gaande uit (1) een erfgoed, in 

Helvoirt, ter plaatse gnd Loervoert, tussen Egidius Scoerwegge enerzijds en 

Everardus zvw Everardus Wouters soen van Crumvoert en voornoemde Egidius 

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

eind aan de plaats gnd Molenvenne. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde 

Gerardus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

waarvan (2a) Katherina dvw voornoemde Godefridus Berkelman en Engbertus zvw 

Arnoldus Leijten soen ½ mud aan voornoemde verkoper leveren, gaande uit een 

erfgoed van wijlen voornoemde Godefridus Berkelman, in Helvoirt, naast de 

brug, tussen Katherina Ghiben enerzijds en Elijas gnd Eel zwager van 

voornoemde verkoper anderzijds, (2b) Johannes Hake de andere ½ mud, uit een 

stuk land, gnd Erijts Hoeveken, in Helvoirt, naast de plaats gnd die Hoel 

Strate, tussen Mijchael Nodeken enerzijds en Elizabeth Keijsers en haar 

kinderen anderzijds. 

 

Gerardus Berkelman filius quondam Godefridi Berkelman hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Goeswinus filius 

quondam Johannis Helvoerts promiserat super omnia se daturum et soluturum 

dicto Gerardo hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quadam 

hereditate sita in parrochia de Helvoert ad locum dictum Loervoert inter 

hereditatem Egidii Scoerwegge ex uno et inter hereditatem Everardi filii 

quondam Everardi Wouters soen de Crumvoert et hereditatem dicti Egidii ex 

alio tendente cum uno fine ad communem plateam et cum reliquo fine ad 

locum dictum Molenvenne prout in litteris hereditarie #vendidit# (dg: 

supportavit) Henrico van den Bruggen de Helvoert tinctori #supportavit# 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 
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ex parte sui deponere insuper dictus Gerardus ad maiorem securitatem 

hereditarias pacciones unius modii #dimidii et dimidii modiorum# 

siliginis dicte mensure de qua (dg: Eng) Katherina filia dicti quondam 

Godefridi Berkelman et Engbertus filius quondam Arnoldi Leijten soen 

dimidium modium siliginis #dicte paccionis# (dg: annuatim et hereditarie 

ex dicto Gerardo venditori) ex quadam hereditate dicti quondam Godefridi 

Berkelman sita in dicta parrochia (dg: ad) juxta pontem inter hereditatem 

Katherine Ghiben ex uno et inter hereditatem Elije dicti Eel sororii 

dicti venditoris ex alio atque reliquum dimidium modium siliginis dicte 

paccionis Johannes Hake ex (dg: quadam hereditate sita in di) pecia terre 

dicta Erijts Hoeveken sita in dicta parrochia juxta locum dictum (dg: 

een) die Hoel Strate inter hereditatem Mijchaelis Nodeken ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Keijsers (dg: ex alio) et eius liberorum ex alio 

prefato venditori annuatim et hereditarie solvere tenentur promittens 

super omnia (dg: predictas) primod[ictas] hereditatem et pacciones 

dimidii et dimidii modiorum siliginis sufficientes facere. Testes Berwout 

et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 012r 09 do 27-11-1404. 

{In linker marge:} 

Grossi III + denarii veteres {een groepje van 5 verticale strepen en nog 

een groepje van 4 verticale strepen, met een horizontale streep door deze 9 

streepjes; daarna nog 25 verticale streepjes:} IIIII IIII IIII II III II II 

III III IIIII I obuli IIII. 

 

1184 f.012v. 

 quinta post Katherine: donderdag 27-11-1404. 

 

BP 1184 f 012v 01 do 27-11-1404. 

Willelmus zvw Theodericus Proefst van Empel verkocht aan Henricus zvw 

Willelmus Claes soen een stuk land, in Empel, ter plaatse gnd Sluijscamp, 

tussen Jacobus Luwe enerzijds en Denkinus Hannen soen anderzijds, met een 

eind strekkend aan voornoemde Henricus. 

 

Willelmus filius quondam Theoderici Proefst de Empel peciam terre sitam 

in parrochia de Empel in loco dicto Sluijscamp inter hereditatem Jacobi 

Luwe ex uno et inter hereditatem Denkini Hannen soen ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem Henrici (dg: Willems) #filio! quondam 

Willelmi Claes# soen (dg: ..) ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Henrico promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Theodericus Berwout et Gerardus datum quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 012v 02 do 27-11-1404. 

Johannes die Custer scolasticus in Hilvarenbeek droeg over aan hr 

Theodericus Boest priester investiet van Oisterwijk 40 mud rogge, Bossche 

maat, aan hem beloofd door Theodericus gnd Kansen en Theodericus van Loen. 

 

Johannes die Custer scolasticus in Hildwarenbeke quadraginta modios 

siliginis mensure de Busco promissos sibi a Theoderico dicto Kansen et 

Theoderico de Loen prout in litteris legitime supportavit domino 

Theoderico Boest presbitro investito de Oesterwijc cum litteris et jure. 

Testes Berwout et Gerardus datum quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 012v 03 do 27-11-1404. 

Voornoemde hr Theodericus Boest maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Theodericus Kansen, Theodericus 

van Loen en de broers Willelmus en Henricus van Haren met hun goederen. 

 

Dictus dominus Theodericus Boest omnes venditiones alienationes et 

obligationes factas per Theodericum Kansen #Theodericum de Loen# 

Willelmum et Henricum de Haren fratres et eorum alterum #cum# suis bonis 
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et alterius eorundem calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 012v 04 do 27-11-1404. 

Egidius van der Bruggen droeg over aan Henrico Scutken zvw Henricus Scutken 

de helft van een b-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Sint-Oedenrode, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit een akker, in Liemde, beneden het bos gnd 

Brekellen en de plaats gnd die Vallen, welke akker Henricus Scutken 

eertijds verworven had van Henricus Oemken van Boextel, en welke akker 9 

lopen rogge groot is, welke pacht {nu wijlen} Egidius van der Bruggen 

gekocht had van Henricus Scutken en welke pacht aan eerstgenoemde Egidius 

gekomen was na overlijden van zijn voornoemde grootvader Egidius van der 

Bruggen. 

 

Solvit. 

Egidius van de-(dg: n)-#r# Bruggen medietatem hereditarie paccionis 

duorum modiorum ordei mensure de Rode solvende (dg: hereditarie 

purificationis) singulis annis in festo purificationis ex quodam agro 

sito in Lijemde infra nemus theutonice dictum Brekellen et locum dictum 

die Vallen quem agrum Henricus Scutken erga Henricum Oemken de Boextel 

prius acquisierat et super quo (dg: prato) #agro# novem lopina siliginis 

consuetum est seminari quam paccionem predictam duorum modiorum ordei 

Egidius de Ponte erga Henricum Scutken emendo acquisierat (dg: ut dicebat 

hereditarie supportavit Henrico Scutken filio quondam Henrici Scutken 

promittens super) et quam paccionem duorum modiorum primodictus Egidius 

sibi de morte dicti Egidii #olim sui avi# de Ponte successione advolutam 

dicebat hereditarie supportavit #Henrico Scutken filio quondam Henrici 

Scutken# promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui et dicti Egidii de Ponte et suorum heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 012v 05 do 27-11-1404. 

Katherina wv Hermannus Loden droeg over aan Jacobus van Gunterslaer 12 

Gentse nobel, aan Hermannus Loden beloofd door Johannes van der Papendonc. 

 

Katherina relicta quondam Hermanni Loden XII Gentsche nobel promissos 

(dg: di) Hermanno Loden a Johanne van der Papendonc prout in litteris 

legitime supportavit Jacobo de Gunterslaer cum litteris et jure etc. 

Testes Spina et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 012v 06 do 27-11-1404. 

Willelmus van den Ravenacker van Vlierden verkocht aan Bruijstinus van den 

Scoetacker zvw Bruijstinus een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van 

Helmond, met Lichtmis in Vlierden te leveren, gaande uit een huis, tuin en 

aangelegen kamp gnd Halve Werden Acker, in Deurne, ter plaatse gnd 

Vlierden, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en 

Arnoldus van den Ravenacker zvw Reijnerus anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg, reeds belast met de grondcijns, 2 penningen 

cijns aan de naburen van Vlierden, 1 zester raapzaad en 1 hoen aan het 

klooster van Bijnderen, en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Helmond, aan Margareta dv Henricus Mostel. 

 

Solvit. -. 

Willelmus van den Ravenacker (dg: h) de Vlierden hereditarie vendidit 

Bruijstino van den Scoetacker #filio quondam Bruijstini# hereditariam 

paccionem quinque modiorum siliginis mensure de (dg: Busco solvendam) 

Helmont solvendam hereditarie purificationis et in Vlierden tradendam ex 

(dg: quo) domo orto et campo dicto Halve Werden Acker sibi adiacente 

sitis in parrochia de Doerne ad locum dictum Vlierden inter hereditatem 

conventus de Bijnderen ex uno et inter hereditatem Arnoldi van den 

Ravenacker filii quondam Reijneri ex alio tendentibus cum uno fine ad 

communem plateam atque ex ceteris edificiis et attinentiis domus orti et 
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campi predictorum singulis et universis promittens super omnia warandiam 

et aliam obligationem deponere excepto censu domini fundi et duobus 

denariis census vicinis de Vlierden et uno sextario seminis raparum et 

uno pullo dicto conventui de Bijnderen et hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte mensure Margarete filie Henrici Mostel exinde prius 

solvendis. Testes Spina et Neijnsel datum quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 012v 07 do 27-11-1404. 

Johannes Oghe zvw Gerardus van Wijc verkocht aan Lambertus van der Heijden 

zvw Gerardus, tbv hem en zijn vrouw Oda dvw Johannes van Loen, een 

lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een erfgoed met gebouwen, eertijds van 

Walterus zv Arnoldus Bertouts soen, in de ban van Druenen, tussen Jacobus 

Moelner Jans soen enerzijds en Ghisbertus Borchmans anderzijds, strekend 

vanaf de weg gnd Peperstraet tot aan erfgoed gnd Gielijs {f.013r} Hoveken, 

(2) voornoemd erfgoed, gnd Gielijs Hoeveken, welke erfgoederen voornoemde 

Johannes Oghe verworven had van voornoemde Walterus. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Johannes Oghe filius quondam Gerardi de Wijc legitime vendidit Lamberto 

van der Heijden (dg: G) filio quondam Gerardi ad opus sui et ad opus Ode 

sue uxoris filie quondam Johannis de Loen vitalem pensionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam dictorum 

Lamberti et Ode seu ad vitam alterius eorundem diutius viventis et non 

ultra Andree apostoli et in Busco tradendam ex quadam hereditate cum suis 

edificiis dudum Walteri filii Arnoldi Bertouts soen sita in jurisdictione 

dicta ban de Druenen inter hereditatem Jacobi Moelner Jans soen ex uno et 

inter hereditatem Ghisberti Borchmans ex alio tendente a platea dicta 

Peperstraet ad hereditatem dictam (dg: G) Gielijs 

 

1184 f.013r. 

 quinta post Katherine: donderdag 27-11-1404. 

 

BP 1184 f 013r 01 do 27-11-1404. 

Hoveken atque ex eadem hereditate Gielijs Hoeveken vocata cum suis 

attinentiis universis quas hereditates prefatus (dg: Walterus erga p) 

Johannes Oghe erga Walterum predictum acquisierat ut dicebat promittens 

super omnia h[abita] et habenda warandiam et (dg: obligationem deponere) 

sufficientem facere tali annexa conditione quod alter diutius vivens (dg: 

premiss) predictam pensionem integraliter possidet ad eius vitam post 

decessum ipsorum amborum erit quitum. Testes Spina et Neijnsel datum 

quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 013r 02 do 27-11-1404. 

Johannes van Ghestel zv Johannes Lambrechts soen van Ghilze ev Goderadis 

dvw Zegherus van der Heijden verkocht aan Johannes van der Heijden zvw 

Ghibo Oden soen een huis en tuin van wijlen voornoemde Zegherus, in 

Gemonde, in de dingbank van Schijndel, ter plaatse gnd ter Heijden, tussen 

Metta van der Heijden enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met de 

hertogencijns, een b-erfcijns van 9 schelling gemeen paijment aan 

voornoemde Metta en een cijns aan de kerk van Gemonde. 

 

Johannes de Ghestel filius Johannis Lambrechts soen de Ghilze (dg: f) 

maritus et tutor legitimus Goderadis sue uxoris filie quondam Zegheri van 

der Heijden domum et ortum dicti quondam Zegheri (dg: sitam in) sitos in 

parrochia de Ghemonden in jurisdictione de Scijnle ad locum dictum ter 

Heijden inter hereditatem Mette van der Heijden ex uno et inter communem 

plateam ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni van der Heijden 

filio quondam Ghibonis Oden soen promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu IX 
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solidorum communis pagamenti dicte Mette et censu ecclesie de Ghemonden 

exinde prius solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013r 03 do 27-11-1404. 

Henricus van Aken bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Henricus de Aken pistor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013r 04 do 27-11-1404. 

Willelmus Broet de oudere beloofde aan Ghisbertus van Haren 70 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) 

te betalen. 

 

Willelmus Broet senior promisit super omnia Ghisberto de Haren LXX novos 

Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 013r 05 do 27-11-1404. 

Adam, Petrus en Katherina, kvw Nijcholaus gnd Coel van den Mercke, door 

wijlen voornoemde Nijcholaus Coel verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina 

dvw Albertus die Ketelleer, verkochten aan Nijcholaus van Arle mesmaker een 

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

leveren, aan wijlen voornoemde Albertus verkocht door Johannes Bijts zvw 

Goeswinus van Lijeshout, welke pacht nu aan hen behoort en aan hen gekomen 

was na erfdeling. Met achterstallige termijnen van 2 jaar. Hun broer 

Johannes zal nimmer rechten op deze pacht doen gelden. 

 

Adam et Petrus (dg: fratres) #et Katherina# liberi quondam Nijcholai 

dicti Coel van den Mercke ab eodem quondam Nijcholao Coel et quondam 

Cristina sua uxore filia quondam Alberti (dg: Kete) die Ketelleer pariter 

geniti #cum tutore# hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam 

venditam dicto quondam Alberto a Johanne Bijts filio quondam Goeswini de 

Lijeshout prout in litteris quam paccionem (dg: dicti fratres) ipsi nunc 

ad se spectare et ipsis et Johanni eorum fratri (dg: li) mediante 

divisione hereditaria prius habita inter ipsos et eorum in hoc coheredes 

in partem cessisse dicebant hereditarie vendiderunt Nijcholao de Arle 

cultellifici (dg: promittens) #supportaverunt# cum litteris et jure (dg: 

promittentes cum tutore) et cum arrestadiis duorum annorum promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere et quod ipsi Johannem eorum fratrem perpetue talem 

habebunt quod numquam presumet se jus in dicta paccione habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 013r 06 do 27-11-1404. 

Arnoldus zv Henricus van den Perre droeg over aan Baudewinus Beijs een 

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

leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Veghel, ter plaatse gnd in het 

Akart, beiderzijds tussen kvw Johannes van Vranckenvoirt, (2) een stuk 

land, in Veghel, ter plaatse gnd in Gheen Laer, tussen Theodericus Writer 

enerzijds en een gemene weg aldaar anderzijds, welke pacht voornoemde 

Arnoldus gekocht had van Denkinus zvw Ancelmus Nennen soen. 

 

Arnoldus filius (dg: quondam) Henrici van den Perre hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in parrochia de 

Vechel in loco dicto int Akart inter hereditatem liberorum quondam (dg: 

Arnoldi) #Johannis# de Vranckenvoirt ex utroque latere coadiacentem atque 

ex pecia terre sita in dicta parrochia in loco dicto in Gheen Laer inter 

hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter communem plateam ibidem ex 
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alio quam paccionem (dg: dictus) primodictus Arnoldus erga Denkinum 

filium quondam Ancelmi Nennen soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Baudewino Beijs cum litteris et jure promittens 

super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013r 07 do 27-11-1404. 

Johannes van Zelant verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Zelant prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013r 08 do 27-11-1404. 

Henricus zvw Theodericus van Hezewijc ev Gertrudis dvw Ghibo van Best 

verkocht aan Arnoldus Snijder van Geffen, tbv het leprozenhuis van der 

Eijendonc een b-erfcijns van 1 oude groot en 5 pond 10 schelling geld, die 

hr Henricus van Best priester beurde, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, gaande uit een hofstad met geboouwen, die voor 29 voet 

breed is en achter 20 voet, in Den Bosch, aan het eind van de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Gerardus van Boekel enerzijds en 

erfgoed van Margareta van Best anderzijds, achterwaarts strekkend aan de 

stroom aldaar, welke hofstad wijlen voornoemde hr Henricus van Best in 

cijns had uitgegeven aan Ghibo Claes soen van den Leempoel, welke cijns aan 

eerstgenoemde Henricus en zijn vrouw gekomen was na erfdeling na overlijden 

van voornoemde hr Henricus {f.013v} en zijn natuurlijke zoon mr Johannes. 

 

Henricus filius quondam Theoderici de Hezewijc maritus et tutor legitimus 

Gertrudis sue uxoris filie quondam Ghibonis de Best hereditarium censum 

#unius grossi antiqui et# quinque librarum et decem solidorum monete quem 

dominus Henricus de Best presbiter (dg: fr) solvendum habuit hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio quodam XXIX pedatas 

ante et XX pedatas retro in latitudine continente sito in Busco ad finem 

vici Hijnthamensis inter hereditatem Gerardi de Boekel ex uno et inter 

hereditatem Margarete de Best ex alio tendente retrorsum ad (dg: h) aquam 

ibidem currentem quod domistadium dictus dominus Henricus quondam de Best 

dederat ad censum Ghiboni Claes soen #van den Leempoel# prout in litteris 

#atque ex edificiis in eodem consistentibus# et quem censum dictus 

Henricus sibi et dicte sue uxori de morte dicti quondam domini Henrici 

 

1184 f.013v. 

 quinta post Katherine: donderdag 27-11-1404. 

 

BP 1184 f 013v 01 do 27-11-1404. 

et magistri Johannis eius filii naturalis successione advolutam esse 

#dicebat# et sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum 

et eius in hoc coheredes #cessit# in partem (dg: cessisse dicebat) prout 

in litteris quas vidimus hereditarie vendidit Arnoldo Snijder de Geffen 

ad opus domus leprosorum van der Eijendonc cum litteris (dg: et jure) 

primodictis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parte sui et (dg: dicti q) dictorum quondam domini 

Henrici et magistri Johannis eius filii naturalis (dg: naturalis) et 

suorum heredum (dg: Katherine) quorumcumque (dg: suorum) deponere (dg: 
?et). Testes Spina et Neijnsel datum quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 013v 02 do 27-11-1404. 

Johannes van Zelant zvw Willelmus van Zelant gaf uit aan Gerardus zvw 

Gerardus Jans soen een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Tornoijvelt, tussen Arnoldus Mesmaker enerzijds en Elizabeth wv Gerardus 

Vos anderzijds, welk stuk land aan Ghevardus van Achel behoorde; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, 

met Kerstmis in Den Bosch te leveren, slechts op te geven met 18 zester 
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rogge eens. 

 

Solvit IIII grossos. 

Johannes de Zelant filius quondam Willelmi de Zelant peciam terre sitam 

in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Tornoijvelt inter 

hereditatem Arnoldi Mesmaker ex uno et inter hereditatem Elizabeth 

relicte quondam Gerardi Vos ex alio (dg: ut dicebat) que pecia terre ad 

Ghevardum de Achel pertinere consueverat ut dicebat (dg: hereditarie 

vendidit Gerardo) dedit ad hereditarium pactum Gerardo filio quondam 

Gerardi Jans soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 

paccione sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 

nativitatis Domini et in Busco tradenda ex premissis promittens super 

omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit super omnia (dg: sufficientem facere) #predictam 

peciam non dimittere pro premissis nisi cum XVIII sextariis siliginis# 

dicto Johanni semel solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013v 03 do 27-11-1404. 

Henricus Scelleken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Henricus Scelleken prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013v 04 do 27-11-1404. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Johannes 21 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicto Johanni XXI (dg: g) novos 

Gelre gulden (dg: vel valorem #IX boddrager) vel valorem# ad Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013v 05 do 27-11-1404. 

Henricus Vinckelman, Henricus zvw Walterus Bulle en Elizabeth dvw Johannes 

Vinckelman verkochten aan Arnoldus van den Venne de helft die aan hen 

behoort in een b-erfcijns van 9 schelling geld, die Johannes van den Stripe 

beloofd had aan voornoemde Henricus Vinckelman, zijn zuster Jutta, wijlen 

voornoemde Walterus, Johannes Metten soen, Johannes Heester en voornoemde 

Elizabeth, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit een stuk land, in 

Haaren, ter plaatse gnd Beilver, tussen een zekere Bac Groet Wouters soen 

enerzijds en Wellinus van Beke anderzijds. Hij heeft alleen deze brief 

betaald. 

 

Solvit istam tantum. 

Henricus Vinckelman Henricus filius quondam Walteri Bulle et Elizabeth 

filia quondam Johannis Vinckelman cum tutore (dg: he) medietatem ad se 

spectantem in hereditario censu IX solidorum monete quem Johannes van den 

Stripe promiserat se daturum et soluturum dicto Henrico Vinckelman #Jutte 

eius sorori# prefato quondam Waltero Johanni Metten soen Johanni Heester 

et dicte Elizabeth hereditarie Martini hyemalis ex pecia terre sita in 

parrochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem cuiusdam dicti 

Bac Groet Wouters soen ex uno et inter hereditatem Wellini de Beke ex 

alio prout in litteris hereditarie vendiderunt Arnoldo van den Venne 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

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

datum supra. 

 

BP 1184 f 013v 06 do 27-11-1404. 

Voornoemde Henricus Vinckelman, Henricus zvw Walterus Bulle en Elizabeth 

dvw Johannes Vinckelman verkochten aan voornoemde Arnoldus van den Venne de 

helft die aan hen behoort in een stuk land, in Haaren, ter paatse gnd 

Beilver, tussen kvw Ghisbertus van den Leempoel enerzijds en Arnoldus van 
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den Venne en Engbertus Rolofs soen van den Venne anderzijds, deze helft 

belast met de helft van (1) 7 penning oude cijns, en van (2) een b-erfcijns 

van 20 schelling gemeen paijment aan Rutgherus Cort. 

 

Dicti venditores cum tutore medietatem ad se spectantem in pecia terre 

sita in parrochia de Haren in loco dicto Beilver inter hereditatem 

liberorum quondam Ghisberti van den Leempoel ex uno et inter hereditatem 

Arnoldi van den Venne et hereditatem Engberti Rolofs soen van den Venne 

ex alio ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Arnoldo van den Venne 

promittentes cum tutore indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: septem) medietate septem denariorum antiqui census 

et medietate hereditarii census XX solidorum communis pagamenti Rutghero 

Cort ex dicta medietate solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 013v 07 do 27-11-1404. 

Destijds had Elizabeth wv Jacobus van Uden gerechtelijk gekocht van 

Johannes de Ghemert alle goederen van haar zoon Engbertus Ludinc van Uden. 

Voornoemde Elizabeth droeg thans over aan hr Godefridus van den Velde 

dekaan van Woensel (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die 

behoorde aan voornoemde Engbertus Ludinc ev Mechtildis dvw Johannes Steen 

ketelaar, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht wijlen 

voornoemde Johannes Steen ketelaars gekocht had van de broers Godefridus en 

Gerardus, kvw Johannes Yden soen, (2) 14 lopen gerst, maat van Son, met 

Lichtmis in Son te leveren, welke 14 lopen wijlen voornoemde Ludingus van 

Uden verworven had van Theodericus zv Theodericus van den Velde. Met 

achterstallige termijnen. {f.014r} Mechtildis dvw voornoemde Johannes Steen 

en wv voornoemde Engbertus Ludinc deed afstand. 

 

Notum sit universis quod cum Elizabeth relicta quondam Jacobi de Uden 

(dg: cum tutore) omnia bona Engberti Ludinc de Uden eius filii erga 

Johannem de Ghemert per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

emendo acquisuisset prout in litteris constituta igitur coram etc dicta 

Elizabeth cum tutore hereditariam paccionem unius modii siliginis 

#mensure de Busco# que ad (dg: prefatum Joh) prefatum Engbertum Ludinc 

maritum et tutorem legitimum Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis 

Steen cacabarii spectabat solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam quam paccionem dictus quondam Johannes Steen cacabarius 

erga Godefridum et Gerardum fratres liberos quondam Johannis Yden soen 

emendo acquisierat prout in litteris atque XIIII lopinos ordei mensure de 

Zonne solvendos hereditarie purificationis et in Zonne tradendos quos 

XIIII lopinos ordei dictus quondam Ludingus de Uden erga Theodericum 

filium Theoderici van den Velde acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit domino Godefrido van den Velde decano Woncellensi cum 

primodictis litteris et jure occacione et cum predictis aliis litteris et 

jure et cum omnibus arrestadiis promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo 

 

1184 f.014r. 

 quinta post Katherine: donderdag 27-11-1404. 

 sexta post Katherine: vrijdag 28-11-1404. 

 quinta post octavas pasche: donderdag 30-04-1405. 

 in vigilia Andree: zaterdag 29-11-1404. 

 

BP 1184 f 014r 01 do 27-11-1404. 

facto Mechtildis filia dicti quondam Johannis Steen relicta quondam (dg: 

Johannis Steen pre) Engberti Ludinc pre[dicti] cum tutore super predictis 

paccionibus et jure hereditarie renunciavit promittentes dicti! Elizabeth 

et Mechtildis cum tutore in[divise] super omnia habita et habenda quod 

ipsi omnes impetitiones et obligationes ex parte dictorum quondam 

Johannis Steen et Eng[berti] Ludinc et suorum heredum deponere!. Testes 
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Spina et Neijnsel datum quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 014r 02 do 27-11-1404. 

Willelmus Truden soen van Eirde ev Weijndelmodis dvw Rodolphus gnd Roef 

Weijndelmoden soen verkocht aan Willelmus Lobbe 1½ bunder beemd, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Eirde, tussen kvw Henricus Hannen soen enerzijds 

en Ghibo Lobbe anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd 

Scollekens Buenre en met het andere eind aan een gemene weg, belast met 1½ 

oude groot hertogencijns en een b-erfcijns van 22 schelling gemeen paijment 

aan voornoemde Willelmus Lobbe. 

 

-. 

Willelmus Truden soen de Eirde maritus et tutor legitimus Weijndelmodis 

sue uxoris filie quondam Rodolphi dicti Roef Weijndelmoden soen unum et 

dimidium bonaria prati sita in parrochia de Scijnle ad locum dictum Eirde 

inter hereditatem liberorum quondam Henrici Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem Ghibonis Lobbe ex alio tendentia cum uno fine ad hereditatem 

dictam Scollekens Buenre et cum reliquo fine ad communem plateam in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo 

Lobbe promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

uno (dg: di) et dimidio grossis antiquis domino duci et hereditario censu 

XXII solidorum communis pagamenti dicto Willelmo Lobbe exinde (dg: prius) 

solvendis. Testes (dg: datum supra). 

 

BP 1184 f 014r 03 do 27-11-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 32 nieuwe Gelderse 

gulden. 

 

-. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXXII novos Gelre 

gulden. 

 

BP 1184 f 014r 04 do 27-11-1404. 

Petrus zvw Henricus Bije droeg over aan zijn zoon Walterus alle 

erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn zuster 

Katherina ev Johannes Pijlec. 

 

Petrus filius quondam Henrici Bije omnes et singulas hereditates sibi de 

morte quondam Katherine sue sororis uxoris olim Johannis (dg: Johannis) 

Pijlec successione successione advolutas ut dicebat hereditarie 

supportavit Waltero suo filio promittens super omnia ratam servare. 

Testes Tijt et Gerardus datum quinta post Katherine. 

 

BP 1184 f 014r 05 vr 28-11-1404. 

Goeswinus Moedel van der Donc droeg over aan zijn broer Johannes van der 

Donc een hofstad, in Oss, achter het kerkhof, tussen Henricus Loeijer 

enerzijds en de gemene versterking gnd die veste anderzijds, welke hofstad 

voornoemde Goeswinus na schepenvonnis van Oss gerechtelijk gekocht had, 

belast met een b-erfcijns van 2½ oude groot die voornoemde Goeswinus eruit 

beurt. 

 

Duplicetur. Et solvit Johannes litteram suam. 

Goeswinus Moedel van der Donc quoddam domistadium situm in Os retro 

cijmiterium inter hereditatem Henrici (dg: Luij) Loeijer ex uno et inter 

commune munimen dictum (dg: lant) die veste ex alio quod domistadium 

dictus Goeswinus per judicem mediante sententia scabinorum in Os 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Johanni van der Donc suo 

fratri (dg: ad op) promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere salvo sibi hereditario censu duorum et dimidii 

antiquorum grossorum quem exinde solvendum habet (dg: ut dicebat) #prout 
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alter recognovit#. Testes Berwout et Spina datum sexta post Katherine. 

 

BP 1184 f 014r 06 do 30-04-1405. 

Voornoemde Johannes droeg voornoemde hofstad over aan Henricus Custer van 

Os, tbv Johannes Gruijter zv Johannes Gruijter van Os, belast met 

voornoemde cijns. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Johannes dictum domistadium hereditarie supportavit Henrico Custer 

de Os ad opus Johannis Gruijter filii Johannis Gruijter de Os promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere excepto 

censu predicto. Testes Neijnsel et Bathen soen datum quinta post octavas 

pasche. 

 

BP 1184 f 014r 07 vr 28-11-1404. 

Godefridus zv Henricus van Dommellen verkocht aan Lambertus van den 

Borchart, tbv hr Godefridus van den Velde dekaan van Woensel, een 

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

leveren, gaande uit (1) de helft die aan hem behoort in een beemd, gnd 

Houbroke, in Blaerthem Sint-Severinus, tussen Leijta van den Polbroec 

enerzijds en kvw Luppertus van Hapart anderzijds, (2) alle goederen die aan 

voornoemde Godefridus gekomen zijn na overlijden van zijn moeder Heijlwigis 

resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde vader 

Henricus. 

 

Godefridus filius Henrici de Dommellen hereditarie vendidit Lamberto van 

den (dg: Bors) Borchart (dg: here) ad opus domini Godefridi van den Velde 

decani Woncellensis hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

(dg: quo) medietate ad ipsum spectante in quodam prato dicto Houbroke 

(dg: in) sito in parrochia de Blaerthem sancti Severini (dg: ad) inter 

hereditatem Leijte van den Polbroec ex uno et inter liberorum quondam 

Lupperti (dg: van den) de Hapart ex alio (dg: ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda) atque de et ex omnibus et singulis bonis dicto 

Godefrido de morte quondam Heijlwigis sue matris successione advolutis et 

post mortem dicti Henrici sui patris successione advolvendis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et (dg: aliam obligationem deponere dicta me) 

sufficientem facere. Testes Tijt et Neijnse[l] datum (dg: supra) supra. 

 

BP 1184 f 014r 08 za 29-11-1404. 

Gerardus zv Willelmus van Ghiessen verklaarde ontvangen te hebben van zijn 

voornoemde vader Willelmus 128 nieuwe Gelderse gulden, die voornoemde 

Willelmus beloofd had te schenken aan zijn voornoemde zoon Gerardus en 

diens vrouw Margareta dvw Johannes van Geffen en hij beloofde dat bedrag in 

te brengen bij de deling van de goederen die wijlen zijn moeder Katherina 

heeft nagelaten resp. zijn voornoemde vader Willelmus zal nalaten. 

 

Gerardus filius Willelmi de Ghiessen palam recognovit sibi per predictum 

Willelmum suum patrem fore satisfactum de centum et XXVIII novis Gelre 

gulden quos dictus Willelmus promiserat dicto Gerardo suo filio cum 

Margareta sua uxore filia quondam Johannis de Geffen nomine dotis et 

promisit super omnia si ipse vel eius heredes ad communem divisionem 

faciendam de bonis que (dg: m) Katherina quondam (dg: fi) mater dicti 

Gerardi in sua morte post se reliquit et que dictus Willelmus in sua 

morte post se relinquet venire voluerit et illa bona condividere quod 

tunc ipse Gerardus vel eius heredes ad huiusmodi divisionem importabit 

vel importabunt centum et XXVIII novos Gelre gulden antequam ad huiusmodi 

divisionem venire poterit et dicta bona condividere. Testes Wolph et 

Gerardus datum in vigilia Andree. 
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BP 1184 f 014r 09 za 29-11-1404. 

Danijel Roesmont en Johannes van Vucht knecht van de stad Den Bosch 

beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 32 Franse kronen met Kerstmis 

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

 

Danijel Roesmont et Johannes de Vucht famulus opidi de Busco promiserunt 

indivisi super omnia (dg: Sp) Stephano Merlingo ad opus etc XXXII cronen 

Francie (dg: vel) ad (dg: Joh) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 014r 10 za 29-11-1404. 

Johannes van Zanbeke zvw Henricus Kat beloofde de anderen schadeloos te 

houden. 

 

+. 

Johannes de Zanbeke filius quonam Henrici Kat promisit super omnia alios 

indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.014v. 

 in profesto Andree: zaterdag 29-11-1404. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1404. 

 in crastino Andree apostoli: maandag 01-12-1404. 

 

BP 1184 f 014v 01 za 29-11-1404. 

Rodolphus zvw Bruijstanus van Bottel, door voornoemde Bruijstanus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Yda wv Thomas zv Thomas Hillen soen, en Johannes van 

Helvoert zvw Henricus van Helvoert molenaar droegen over aan Henricus van 

der Tommellen (1) de helft van een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Oeteren, tussen een gemene weg enerzijds en Jordanus van der 

Oeteren anderzijds, met een eind strekkend aan Johannes van Neijnsel en met 

het andere eind aan erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, (2) de helft van 

de helft van ½ morgen land, aldaar, tegenover voornoemd stuk land, over 

voornoemde weg, tussen een gemene weg enerzijds en kvw Willelmus van der 

Hazeldonc anderzijds, welke voornoemde goederen Thomas zv Thomas Hillen 

soen gekocht had van Gertrudis dvw Theodericus van der Hazeldonc en welke 

goederen nu aan hen behoren, geheel voornoemd stuk land belast met 12 

schelling paijment. 

 

Rodolphus filius quondam Bruijstani de Bottel ab eodem Bruijstano et 

quondam Yda sua uxore (dg: pariter) relicta olim Thome filii Thome Hillen 

soen pariter genitus et Johannes de Helvoert filius quondam Henrici de 

Helvoert multoris medietatem (dg: ad ip) pecie terre site in parrochia de 

Vucht sancti Lamberti in loco dicto Oeteren inter communem plateam ex uno 

et hereditatem Jordani van der Oeteren ex alio tendentis cum uno fine ad 

hereditatem Johannis de Neijnsel et cum reliquo fine ad hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco atque medietatem medietatis dimidii jugeris 

terre siti ibidem in opposito dicte pecie terre ultra dictam plateam 

inter communem plateam ex uno et hereditatem liberorum quondam Willelmi 

van der Hazeldonc ex alio quam peciam terre et medietatem jugeris terre 

Thomas filius Thome Hillen soen erga Gertrudem filiam quondam Theoderici 

van der Hazeldonc emendo acquisierat prout in litteris et quas medietatem 

pecie terre et medietatem medietatis dicti dimidii jugeris terre nunc ad 

se spectare dicebant hereditarie supportaverunt Henrico van der Tommellen 

cum litteris et jure occacione promittentes indivisi super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti (dg: q) 

Thome filii Thome et suorum heredum deponere exceptis XII solidis 

pagamenti ex dicta integra pecia terre ut dicebat. Testes Berwout et 

Gerardus datum in profesto Andree. 
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BP 1184 f 014v 02 za 29-11-1404. 

Petrus van den Hazeldonck verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus van den Hazeldonck prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 014v 03 za 29-11-1404. 

Jkvr Theoderica dv Johannes van Dijnther verkocht aan Everardus van Oerscot 

zvw Wolterus, tbv Nijcholaus zvw Johannes Boijdens soen van den Water, de 

helft van een beemd, 16 hont minus 17½ roeden groot, onder de vrijdom van 

Den Bosch, tussen kvw Petrus zvw Wolterus Nennen soen enerzijds en kvw 

Hubertus gnd Hube van Lijeshout anderzijds, welke helft aan haar behoort 

krachtens testament van wijlen jkvr Lana dvw Petrus van Erpe. De brief 

overhandigen aan voornoemde Everardus en niet aan de ander. 

 

Domicella Theoderica filia Johannis de Dijnther cum tutore #medietatem 

prati# (dg: quoddam pratum) XVI hont minus decem et septem et dimidia 

virgatis terre situm! infra libertatem opidi de Busco inter hereditatem 

liberorum quondam Petri (dg: Nennen soen de Gestel) filii quondam Wolteri 

Nennen soen ex uno et inter hereditatem (dg: quondam) liberorum quondam 

Huberti dicti Hube de Lijeshout ex alio prout ibidem sit[um] est #(dg: et 

sibi de morte quondam domicelle Margarete Lanen filie quondam Petri de 

Erpe vigore testamenti successione advolutam dicebat dicte Lane)# {hier 

BP 1184 f 014v 04 invoegen} (dg: ut dicebat) hereditarie vendidit 

Everardo de Oerscot filio quondam Wolteri ad opus Nijcholai filii quondam 

Johannis Boijdens soen van den Water promittens cum tutore super habita 

et habenda warandiam et obligationem (dg: deponere ex parte) deponere. 

Testes datum supra. Tradetur dicto Everardo et non alteri. 

 

BP 1184 f 014v 04 za 29-11-1404. 

{Invoegen in BP 1184 f 014v 03}. 

et ad se vigore testamenti domicelle quondam Lane filie quondam Petri de 

Erpe spectare dicebat. 

 

BP 1184 f 014v 05 do 18-12-1404. 

Aleijdis dv voornoemde Johannes van Dijnther verkocht aan voornoemde 

Everardus van Oerscot zvw Wolterus, tbv Nijcholaus zvw Johannes Boijdens 

soen van den Water, de andere helft van de beemd. 

 

(dg: Dicta domicella Theoderica cum tutore Leonius de Erpe filius quondam 

Petri de Erpe et Willelmus de Nuwelant promiserunt indivisi super habita 

et habenda #dicto Nijcholao# quod ipsi) Aleijdis filia dicti Johannis de 

Dijnther #cum tutore# reliquam medietatem dicti prati #hereditarie 

vendidit# dicto Nijcholao (dg: seu ad opus eiusdem Nijcholai facient re 

supportare) modo et forma predictis (dg: testes datum supra) per totum ut 

supra. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 014v 06 ma 01-12-1404. 

Johannes Boijen verhuurde voor de duur van het leven van voornoemde 

Johannes aan Henricus van Hees den Plattijnmaker een huis en erf in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, over de brug van hr Gerlacus, tussen erfgoed 

van Heijlwigis Bacs enerzijds en Henricus van den Elsen anderzijds, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het gemene water, voor 

(1) de hertogencijns, (2) 3 pond 8 schelling geld b-erfcijns, (3) 6 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 nieuwe gulden gerekend, een helft te  

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, voor het 

eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405). Als voornoemde Johannes 

Boijen overlijdt, eindigt de huur. Voornoemde Henricus zal het huis voor 

eigen rekening onderhouden van dak en wanden. Zou het huis verbranden door 

onachtzaamheid van de naburen dan eindigt de verhuur. Maar zou het huis 

verbranden door onachtzaamheid van voornoemde Henricus, dan gaat de huur 

door en blijft Henricus verplicht elk jaar de lasten te betalen en de 6 
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nieuwe gulden, zolang voornoemde Johannes Boijen leeft. 

 

Johannes Boijen domum et aream sitam in Busco in vico Hijnthamensi ultra 

pontem domini Gerlaci inter hereditatem Heijlwigis Bacs ex uno et inter 

hereditatem Henrici van den Elsen ex alio tendentem a communi platea 

retrorsum ad communem aquam ut dicebat locavit recto locacionis modo 

Henrico de Hees den Plattijnmaker ab eodem Henrico ad vitam dicti 

Johannis Boijen possidendam #et non ultra# pro censu domini nostri ducis 

atque tribus libris et octo solidis hereditarii census #monete# annuatum 

exinde de jure solvendis dandis et solvendis etc atque pro VI novis 

florenis Gelrie scilicet IX denarios botdrager communiter vocatos pro 

quolibet nuwen gulden computato dandis et solvendis sibi ab alio anno 

quolibet ad vitam dicti Johannis Boijen et non ultra mediatim Domini et 

mediatim Johannis baptiste et pro primo termino nativitatis Johannis 

proxime futurum promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit super omnia ad vitam dicti 

Johannis et non ultra tali conditione quod cum dictus Johannes Boijen 

decesserit extunc dicta locacio exspirabit hoc eciam addito quondam 

dictus Henricus dictam domum de tecto et parietibus in bona dispositione 

ad vitam dicti Johannis (dg: suis) propriis expensis dicti Henrici 

observabit hoc eciam annexa conditione si contingat dictam domum 

annichilari et perire #incendio et# periculo ignis et hoc per 

negligenciam vicinorum et non per negligenciam dicti Henrici quod extunc 

illo facto presens locacio exspirabit et diutius non stabit sed in eventu 

quo contigerit dictam domum comburi et annullari ignis periculo et illud 

fuerit per negligenciam dicti Henrici extunc dictus Henricus a presentia 

locacione non erit quitus nec absolutus sed idem Henricus in hoc eventu 

dabit et exsolvet #dicta onera exinde solvenda# et dicto Johanni Boijen 

#(dg: dicta onera er)# dictos sex novos florenos aureos scilicet dictos 

IX botdrager pro quolibet floreno terminis solutionis predictis quamdiu 

dictus Johannes Boijen vivet in humanis et non ultra ut ipsi mutuo 

recognoverunt. Testes Berwout datum in crastino Andree apostoli. 

 

1184 f.015r. 

 in festo Barbare: donderdag 04-12-1404. 

 

BP 1184 f 015r 01 do 04-12-1404. 

Jacobus Dunnecop ev Aleijdis dvw Egidius schrijver maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 10 pond ...., een helft te betalen met Sint-

Jan en de andere helft met Kerstmis, aan Aleijdis Posteels, tbv Eufemija en 

Aleijdis, dvw voornoemde Egidius, verkocht door Petrus Valant zvw Henricus 

Posteel. De brief overhandigen aan Gerardus Scilder. 

 

Tradetur Gerardo Scilder. 

Jacobus Dunnecop tamquam maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Egidii scriptoris hereditarium censum X librarum ....... 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum 

Aleijdi Posteels ad opus Eufemije et Aleijdis filiarum dicti q[uondam] 

Egidii a Petro Valant filio quondam Henrici Posteel (dg: prout in 

litteris) #ut dicebat# monuit de 3 annis. Testes Tijt et Berwout datum in 

....... Barbare. 

 

BP 1184 f 015r 02 do 04-12-1404. 

Johannes die Goide van Maren ev Yda dvw Johannes van Berkel verkocht aan 

Petrus Witmeri 14 hont land, in Maren, ter plaatse gnd Lijerc Weijde, 

tussen kvw Johannes zvw voornoemde Johannes van Berkel enerzijds en een 

gemene steeg anderzijds, als erfgoed dat vrij is van maasdijk en cijns, 

belast met zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes die Goide de Maren maritus et tutor legitimus Yde sue uxoris 

filie quondam Johannis de Berkel #XIIII hont terre# (dg: ?n duas tercias 
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partes ad ipsum spectantes in tribus et dimidio jugeribus terre) sita in 

parrochia de Maren ad locum dictum Lijerc Weijde inter hereditatem (dg: 

Johannis fil) liberorum quondam Johannis filii dicti quondam Johannis de 

Berkel ex uno et inter communem stegam ex alio (dg: scilicet illas duas) 

in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit 

Petro Witmeri promittens super omnia habita et habenda warandiam (dg: et 

obligationem deponere exceptis zege) tamquam de hereditate ab omnibus 

aggere Mose et (dg: j) censu libera et obligationem deponere exceptis 

zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus ut dicebat. 

Testes Theodericus et Goeswinus datum in festo Barbare. 

 

BP 1184 f 015r 03 do 04-12-1404. 

Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Erenbrechts soen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 015r 04 do 04-12-1404. 

(dg: Gertrudis). 

 

BP 1184 f 015r 05 do 04-12-1404. 

Barnerus zvw Johannes van den Zoe verkocht aan Gertrudis dvw Johannes 

Scotelman een stuk land, in Geffen, ter plaatse gnd in het Velt, tussen 

Johannes Pauwels soen enerzijds en Willelmus Lemmens soen anderzijds. 

 

Barnerus filius quondam Johannis van den Zoe peciam terre sitam in 

parrochia de Geffen ad locum dictum int Velt inter hereditatem Johannis 

Pauwels soen ex uno et inter hereditatem Willelmi Lemmens soen ex alio 

(dg: j) ut dicebat hereditarie vendidit (dg: Gertru) Gertrudi filie 

quondam Johannis Scotelman promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 015r 06 do 04-12-1404. 

Johannes zvw Johannes gnd Rijcarts soen beloofde aan Willelmus van Volkel 

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

gerekend, een helft te betalen met Sint-Jacobus (za 25-07-1405) en de 

andere helft met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Johannes filius quondam Johannis (dg: Johannis) dicti Rijcarts soen 

promisit super omnia Willelmo de Volkel XLVII novos Gelre gulden scilicet 

XIII aude Vlems vel IX boddrager pro quolibet gulden computato mediatim 

Jacobi et mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 015r 07 do 04-12-1404. 

Aleijdis wv Matheus zvw Henricus van den Doerne en haar zoon Adam 

verkochten aan Henricus zvw Willelmus Voet 2½ mud rogge n-erfpacht uit een 

b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, die de broers Johannes en 

Henricus, zv Albertus Meus soen, beloofd hadden aan wijlen voornoemde 

Matheus, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gnd uit een hoeve, gnd die 

Hove ter Hasselt, in Berlicum, uitgezonderd een beemd aldaar, gnd Scillings 

Beemt, voor voornoemde verkopers behouden een lijfpacht van 1 mud rogge, 

volgens inhoud van de brief. 

 

Aleijdis relicta quondam Mathei filii quondam Henrici van den Doerne (dg: 

hereditariam) cum tutore et Adam eius filius #{in linker marge:} duos et 

dimidium modios siliginis de hereditaria# hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Busco quam Johannes et Henricus fratres 

filii Alberti Meus soen promiserant de daturos et soluturos dicto quondam 

(dg: Henr) Matheo hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 
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quodam manso dicto communiter die Hove ter Hasselt sito in parrochia de 

Berlikem atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis excepto 

tamen quodam prato dicto communiter Scillings Beemt ibidem sito prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Willelmi Voet 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum tutore indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum 

et dicti quondam Mathei et suorum heredum deponere salva prefatis 

venditoribus vitali pensione unius modii siliginis juxta continentiam 

litterarum inde confectarum. Testes Tijt et Berwout datum supra. 

 

BP 1184 f 015r 08 do 04-12-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Aleijdis en Adam een lijfpacht van 

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

voornoemde 2½ mud rogge b-erfpacht. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dictis Aleijdi et Ade 

vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad 

vitam eorum seu alterius eorum diutius viventis et non ultra 

purificationis [et] in Busco tradendam ex dictis duobus et dimidio modiis 

siliginis hereditarie paccionis (dg: ?n) etc tali annexa conditione quod 

alter diutius vivens integraliter possidet post decessum ipsorum amborum 

erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 015r 09 do 04-12-1404. 

Petrus zvw Rodolphus Ridder van Vucht droeg over aan Baudewinus Beijs een 

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

leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen heidekamp, in Vught Sint-

Petrus, tussen wijlen Henricus van Arkel enerzijds en Aghata van Neijnsel 

anderzijds, aan voornoemde Petrus verkocht door zijn voornoemde vader 

Rodolphus. 

 

Petrus filius quondam Rodolphi Ridder de Vucht hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex domo et orto atque campo merice 

sibi adiacente sitis in (dg: parro) Vuch[t] in parrochia sancti Petri 

inter hereditatem quondam Henrici de Arkel ex uno et inter hereditatem 

Aghate de Neijnsel ex alio venditam dicto Petro a prefato Rodolpho suo 

patre prout in litteris hereditarie supportavit Baudewino Beijs cum 

litteris et jure promittens super omnia habita et habenda ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere et sufficientem facere. Testes 

Spina et Gerardus supra. 

 

BP 1184 f 015r 10 do 04-12-1404. 

Gerardus Ruelens soen van Rode beloofde aan Johannes van Holaer riemmaker 

7¾ nieuwe gulden, 13 oude Vlaamsen of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1405) te betalen. 

 

Gerardus Ruelens soen de Rode promisit super omnia Johanni de Holaer 

corrigiatori VIII novos gulden scilicet XIII aude Vlems vel IX boddrager 

pro quolibet gulden computato minus quarta parte unius (dg: aude Vlem) 

gulden a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes Tijt et Berwout datum in festo Barbare. 

 

1184 f.015v. 

 in festo Barbare: donderdag 04-12-1404. 

 

BP 1184 f 015v 01 do 04-12-1404. 

Johannes nzvw hr Willelmus heer van Boxtel en Walterus zvw Johannes van 

Rode beloofden aan Godefridus van Driel en Andreas Hoppenbrouwer 20 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) in Den Bosch 
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te leveren. 

 

Johannes filius naturalis domini quondam Willelmi domini de Bucstel et 

Walterus filius quondam Johannis de Rode promiserunt indivisi super omnia 

Godefrido de Driel et Andree Hoppenbrouwer XX modios siliginis mensure de 

Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in Busco 

tradendos. Testes Tijt et Berwout in festo Barbare. 

 

BP 1184 f 015v 02 do 04-12-1404. 

Voornoemde Johannes nzvw hr Willelmus heer van Boxtel en Willelmus der 
?Armen swager beloofden aan voornoemde Godefridus van Driel en Andreas 

Hoppenbrouwer 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-

02-1405) in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Johannes et Willelmus der ?Armen swager promiserunt indivisi super 

omnia dictis Godefrido et Andree XX modios siliginis dicte mensure ad 

dictum terminum persolvendos et in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 015v 03 do 04-12-1404. 

Voornoemde Johannes nzvw hr Willelmus heer van Boxtel en Johannes Coppelman 

beloofden aan voornoemde Godefridus van Driel en Andreas Hoppenbrouwer 10 

mud 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) 

in Den Bosch te leveren. 

 

Dictus Johannes et Johannes Coppelman promiserunt indivisi super omnia 

dictis Godefrido et Andree X modios et sex sextaria siliginis dicte 

mensure ad dictum terminum et loca persolvendos. Testes !supra. 

 

BP 1184 f 015v 04 do 04-12-1404. 

(dg: Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten: een b-erfpacht van 3 vaten). 

 

(dg: Jacobus Coptiten filius quondam Willelmi Coptiten hereditariam 

paccionem trium vasorum). 

 

BP 1184 f 015v 05 do 04-12-1404. 

Johannes Broet zvw Nijcholaus Broet droeg over aan Mechtildis wv Henricus 

zvw Albertus van Bucstel, tbv haar en haar kinderen Goeswinus en Elizabeth, 

een n-erfpacht van 2 mud 7 zester rogge, Bossche maat, uit een b-erfpacht 

van 4 mud 7 zester rogge, Bossche maat, welke pacht van 4 mud 7 zester 

voornoemde Johannes Broet met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch beurde, 

gaande uit (1) 1/3 deel, dat aan voornoemde Johannes Broet behoorde, in 

(1a) goederen gnd het Goet te Dorrehout, in Gemonden, naast wijlen Walterus 

.runen, (1b) een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Ghibo Herinc beloofd 

had aan voornoemde Henricus zvw Albertus, met Lichtmis te leveren, gaande 

uit 1 bunder beemd, in Gemonde, tussen voornoemde Ghibo enerzijds en Ghibo 

van Bersselaer anderzijds, (2) het resterende 2/3 deel, behorend aan 

voornoemde Mechtildis en haar kinderen Goeswinus en Elizabeth, in 

voornoemde hoeve en cijns. Voornoemde pacht van 4 mud 7 zester mag nimmer 

gevraagd worden op voornoemde cijns van 20 schelling. 

 

Johannes Broet filius quondam Nijcholai Broet hereditariam paccionem 

duorum modiorum et septem sextariorum siliginis mensure de Busco de 

hereditaria paccione quatuor modiorum et septem sextariorum siliginis 

dicte mensure quam paccionem quatuor modiorum et septem sextariorum 

siliginis dictus Johannes Broet solvendam habuit hereditarie Andree 

apostoli et in Busco tradendam ex tercia parte que ad dictum Johannem 

Broet spectabat in bonis dictis tGoet te Dorrehout (dg: sitorum) sitis in 

parrochia de Gemonden #juxta hereditatem quondam Walteri .runen# atque in 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis atque ex tercia parte 

hereditarii census XX solidorum monete #quem Ghibo Herinc# promiserat se 

daturum et soluturum Henrico filio quondam Alberti de Bucstel hereditarie 
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purificationis ex bonario prati sito in parrochia de Gemonden inter 

hereditatem dicti Ghibonis ex uno et inter hereditatem Ghibonis de 

Bersselaer ex alio atque ex reliquis duabus terciis partibus ad 

Mechtildem relictam quondam Henrici filii dicti quondam Alberti Goeswinum 

et Elizabeth eius liberos spectantibus in manso cum suis attinentiis et 

(dg: li) censu predictis prout in litteris hereditarie supportavit dicte 

Mechtildi (dg: ad opus sui et ad opus dicti Goes et Goes) ad opus sui et 

ad opus dictorum Goeswini et Elizabeth cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali 

annexa conditione quod dicta Mechtildis predictam paccionem ad eius vitam 

possidet integraliter post eius decessum ad dictos eius liberos 

devolvendam tali annexa conditione quod (dg: nec dc) dicta paccio quatuor 

modiorum et septem sextariorum siliginis numquam petetur ad et supra 

predictum censum XX solidorum. Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 015v 06 do 04-12-1404. 

Jacobus Coptiten zvw Willelmus Coptiten verkocht aan de broers Henricus en 

Johannes, kv Johannes Scerpinc, en Petrus Buc, szv voornoemde Johannes 

Scerpinc, tbv hen en Henricus van Hees szv voornoemde Johannes Scerpinc, 

een b-erfpacht van 3 vaten gnd spijnt rogge, Bossche maat, die voornoemde 

Johannes Scerpinc en zijn erfgenamen moesten leveren aan wijlen voornoemde 

Willelmus, gaande uit een stuk land, gnd die Aude Heijde, nu behorend aan 

voornoemde Johannes Scerpinc en zijn erfgenamen, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Bruggen, ter plaatse gnd die Aude Heijde, beiderzijds tussen kv Oda 

Diddekens. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit II boddrager. (dg: solvit II boddrager). 

Jacobus Coptiten (dg: hereditariam paccionem trium) filius quondam 

Willelmi Coptiten hereditariam paccionem trium vasorum dictorum spijnt 

siliginis mensure de Busco quam (dg: he) Johannes Scerpinc et heredes 

eius dicto quondam Willelmo solvere tenebantur annuatim et hereditarie ex 

pecia terre dicta die Aude Heijde nunc ad dictum Johannem Scerpinc et 

eius heredes spectante sitas! in parrochia de Roesmalen ad locum dictum 

Bruggen in loco dicto die Aude Heijde inter hereditates (dg: Ode Di) 

liberorum Ode Diddekens ex utroque latere coadiacentes ut dicebat 

hereditarie vendidit Henrico et Johanni fratribus liberis !liberis dicti 

Johannis Scerpinc et Petro Buc genero dicti Johannis Scerpinc (dg: Henr) 

ad opus eorum et ad opus Henrici de Hees generi dicti Johannis Scerpinc 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum 

supra. Tradetur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 015v 07 do 04-12-1404. 

Willelmus van Broechoven zvw Walterus Bac van Boechoven beloofde aan 

Bruijstinus zv Bruijstinus Jans soen 25 Franse kronen na maning te betalen. 

 

Willelmus de Broechoven filius quondam Walteri Bac de Boechoven promisit 

super omnia Bruijstino filio Bruijstini Jans soen XXV Vrancrijc cronen 

(dg: vel valorem) ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 015v 08 do 04-12-1404. 

Johannes Aben soen van Geffen verkocht aan Petrus zv Johannes van Huesden 

een huis en tuin, in Geffen, ter plaatse gnd die Wijc, tussen Goeswinus 

Leijten soen enerzijds en Henricus Mannart anderzijds, belast met een 

b-erfpacht van ½ mud rogge aan Bela wv Henricus Maes soen. 

 

Johannes Aben soen de Geffen domum et ortum sitos in parrochia de Geffen 

ad locum dictum die Wijc inter hereditatem Goeswini Leijten soen ex uno 

et inter hereditatem Henrici Mannart ex alio ut dicebat hereditarie 

#vendidit# Petro filio (dg: quo) Johannis de Huesden promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere excepta hereditaria paccione 
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dimidii modii siliginis Bele relicte quondam Henrici Maes soen exinde 

solvenda. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 015v 09 do 04-12-1404. 

Bernardus zvw Johannes Bernts soen van Overmere verhuurde voor de duur van 

het leven van voornoemde Bernardus aan Heijmericus zvw Lambertus van Brakel 

2 roeden land, in Lithoijen, ter plaatse gnd den Engge, tussen erfgoed van 

de armen van Lithoijen enerzijds en erfg {f.016r} vw Yda Gerijts 

anderzijds, strekkend vanaf de erfgoederen gnd aenweijnden aan weerszijden 

van de maasdijk tot aan de Maas, voor het onderhoud van 2 roeden maasdijk, 

waterlaten, zegedijken en sloten, en voor 2 nieuwe Gelderse gulden of de 

waarde, met Sint-Martinus te betalen. Maar als de 2 roeden maasdijk door 

het water te gronde gaat, dwz “dat si wedich worden”, dan is voornoemde 

Heijmericus daarvan ontlast. 

 

Bernardus #filius# quondam Johannis Bernts soen de Overmere duas virgatas 

terre sitas in parrochia de Lijttoijen ad locum dictum den Engge inter 

hereditatem pauperum de Lijttoijen ex uno et inter hereditatem heredum 

 

1184 f.016r. 

 in festo Barbare: donderdag 04-12-1404. 

 

BP 1184 f 016r 01 do 04-12-1404. 

Duplicetur. Solvit extranus II boddrager. 

quondam Yde Gerijts ex alio tendentes ab (dg: loco) #hereditatibus# 

dictis aenweijnden (dg: per a ultra agge) ab utroque [latere] aggeris 

usque ad Mosam ut dicebat (dg: legitime supportavit) #locavit# Heijmerico 

filio quondam Lamberti de Brakel ab eodem ad vitam [dicti] Bernardi et 

non ultra possidendas (dg: promittens super omnia warandiam) pro duabus 

virgatis aggeris Mose ad predictas du[as] (dg: vir) virgatas terre 

spectantibus et in eisdem consistentibus atque pro aqueductibus zegediken 

et fossatis ad premissa spectantibus tenendis et observandis etc atque 

pro duobus novis Gelre gulden vel valorem dandis sibi (dg: ab alio) ad 

eius vitam et non ultra ab alio Martini promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter super omnia 

repromisit et quod ipse predictos aggeres fossata et aqueductus exnunc 

deinceps ad vitam dicte !in bona dispositione tenebit et observabit sic 

quod dicto Bernardo dampna exinde non eveniant nisi dicte due virgate 

#aggeris Mose# perirent et (dg: de) annullarentur per aquam quod 

exponetur dat si wedich worden de quo dictus Heijmericus et eius bona 

erunt permanebunt liberi et simpliciter exonerati. Testes Spina et 

Gerardus datum in festo Barbare. 

 

BP 1184 f 016r 02 do 04-12-1404. 

Lerija dvw Henricus Scilder droeg over aan Heijmericus zvw Lambertus van 

Brakel de helft die aan haar behoort in 6½ hont land, in Lithoijen, ter 

plaatse gnd Steckencamp, tussen Henricus Becker enerzijds en Goeswinus 

Model van der Donc anderzijds, met dijken, sloten en waterlaten. De brief 

overhandigen aan Lerija. 

 

Lerija filia quondam Henrici Scilder cum tutore (dg: usufructum sibi 

competentem in totam partem et omne jus sibi competentes in) medietatem 

ad se spectantem in (dg: XIII #VII) sex et dimidio# hont terre sitis in 

parrochia de Lijttoijen ad locum dictum Steckencamp inter hereditatem 

Henrici Becker ex uno et inter hereditatem (dg: Mechtildis de Uden) 

#Goeswini Model van der Donc# ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt et ad ipsam dinoscuntur pertinere #cum aggeribus et fossatis et 

aqueductibus ad premissa spectantibus# hereditarie supportavit Heijmerico 

filio quondam Lamberti de Brakel promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes Spina et Goeswinus datum supra. Tradetur littera Lerije. 
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BP 1184 f 016r 03 do 04-12-1404. 

Mechtildis wv Petrus Becker droeg over aan Ghibo Baudekens soen de helft 

die aan haar behoort in voornoemde 6½ hont land, met dijken, waterlaten en 

sloten. De brief overhandigen aan Mechtildis. 

 

Mechtildis relicta quondam Petri Becker cum tutore medietatem ad se 

spectantem in predictis sex et dimidio hont terre (dg: sitis) #cum 

aggeribus et aqueductiibus et fossatis ad premissa spectantibus# 

hereditarie supportavit Ghiboni Baudekens soen promittens cum tutore 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. Tradetur Mechtildi. 

 

BP 1184 f 016r 04 do 04-12-1404. 

Gerardus van Ophoven droeg over aan Bernardus Arnts soen van Lijttoijen al 

zijn erfgoederen, onder Lithoijen, ter plaatse gnd Steckencamp, met dijken, 

waterlaten en sloten. De brief overhandigen aan Gerardus. 

 

Gerardus de Ophoven omnes et singulas suas hereditates quocumque locorum 

infra parrochiam de Lijttoijen ad locum dictum Steckencamp situatas #cum 

aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus# ut dicebat 

hereditarie supportavit Bernardo Arnts soen de Lijttoijen promittens 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. Tradetur littera Gerardo. 

 

BP 1184 f 016r 05 do 04-12-1404. 

Aleijdis dvw Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder droeg over aan 

Jacobus Wijnkens soen van Berchen 42 schelling geld waarmee ten tijde van 

de betaling koren, brood en bier worden gekocht b-erfcijns, die voornoemde 

Jacobus binnen de 4 feestdagen van Kerstmis moest betalen aan wijlen 

voornoemde Theodericus, gaande uit (1) 3 stukken land, in Oss, ter plaatse 

gnd Sceelwarts Hoeve, tussen Johannes Bijts enerzijds en hr Johannes zvw 

voornoemde hr Godefridus anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen kv 

Johannes Lues enerzijds en de gemene landweer anderzijds, (3) een stuk 

land, gnd een gheer, in Oss, ter plaatse gnd die Roede, tussen Johannes 

Kebelken enerzijds en Johannes sHeerden van den Bosch anderzijds. 

 

Solvit. 

Aleijdis filia quondam Theoderici filii quondam domini Godefridi de Os 

militis #cum tutore# XLII solidos hereditarii census monete (dg: pro t) 

qua tempore solutionis huiusmodi census blada panes et cervisia ementur 

quos Jacobus Wijnkens soen de Berchen solvere tenebatur dicto quondam 

Theoderico infra quatuor dies festi nativitatis Domini ex tribus (dg: ju) 

peciis terre sitis in parrochia de Os ad locum dictum Sceelwarts Hoeve 

inter hereditatem Johannis Bijts ex uno et inter hereditatem domini 

Johannis filii dicti quondam domini Godefridi ex alio atque ex pecia 

terre sita ibidem inter hereditatem liberorum Johannis Lues ex uno et 

inter commune munimen ex alio atque ex pecia terre dicta een gheer sita 

in dicta parrochia ad locum dictum die Roede inter hereditatem Johannis 

Kebelken ex uno et inter hereditatem Johannis sHeerden de Busco ex alio 

ut dicebat hereditarie suppportavit dicto Jacobo promittens cum tutore 

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

dicti quondam Theoderici et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 016r 06 do 04-12-1404. 

Rodolphus en Franco, kvw Rodolphus Claes soen, en Walterus Donst ev 

Heijlwigis dvw voornoemde Rodolphus verkochten aan Henricus Storijman een 

beemd, gnd Roempots Venne, in Vught Sint-Petrus, tussen Wautgherus Colen 

soen enerzijds en kvw Walterus Claes soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint van Esch en met het andere eind aan voornoemde kvw 

Walterus Claes soen. 

 

Rodolphus Franco liberi quondam Rodolphi Claes soen et Walterus Donst 

maritus et tutor legitimus Heijlwigis sue uxoris filie dicti quondam 
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Rodolphi (dg: totam partem et omne jus eis competentes in quodam) 

#quoddam# pratum dictum Roempots Venne #sitam! in parrochia de Vucht 

sancti Petri# inter hereditatem Wautgheri Colen soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Walteri Claes soen #ex alio# tendens cum 

uno fine ad communitatem de Essche et cum reliquo fine ad hereditatem 

dictorum liberorum dicti quondam Walteri Claes soen ut dicebat 

hereditarie vendiderunt Henrico Storijman promittentes (dg: pro) indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Spina et Neijnsel 

datum supra. 

 

BP 1184 f 016r 07 do 04-12-1404. 

Wautgherus zvw Martinus Luden soen verkocht aan Willelmus nzv Willelmus 

Lucaes soen van Erpe, tbv hem en Metta gnd Thijskens mv eerstgenoemde 

Willelmus, een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den 

Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1405), gaande uit 

een huis, tuin en aangelegen ½ mudzaad roggeland, {f.016v} in Gestel bij 

Herlaer, naast de plaats gnd des Gasthuijs Donc, tussen een gemene weg 

enerzijds en Zanderus van den Bruekelen en Johannes van den Camp 

anderzijds, reeds belast met een b-erfcijns van 3 pond. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Wautgherus filius quondam Martini Luden soen legitime vendidit Willelmo 

filio naturali (dg: q) Willelmi Lucaes soen (dg: filie) de Erpe ad opus 

sui et ad opus Mette dicte Thijskens matris (dg: dicti) primodicti 

Willelmi vitalem pensionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam anno quolibet ad vitam dictorum Willelmi et Mette sue matris 

seu alterius eorum diutius viventis et non ultra nativitatis Domini et 

pro primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradendam ex domo et orto et dimidia modiata terre siliginee sibi 

adiace[nte] 

 

1184 f.016v. 

 in festo Barbare: donderdag 04-12-1404. 

 in crastino Barbare: vrijdag 05-12-1404. 

 in profesto Valentini: vrijdag 13-02-1405. 

 

BP 1184 f 016v 01 do 04-12-1404. 

sitis in (dg: p) parrochia de Ghestel prope Herlaer juxta locum dictum 

des Gasthuijs Donc inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Zanderi van den Bruekelen et Johannis van den Camp ex alio ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu trium librarum exinde prius solvendo 

et sufficientem facere tali conditione quod alter diutius vivens 

integraliter possidet post eorum amborum decessum erit quitum. Testes 

Spina et Neijnsel datum in festo Barbare. 

 

BP 1184 f 016v 02 do 04-12-1404. 

Gerardus Cnode zvw Ghibo Herinc verhuurde aan Johannes Broet 1 morgen land, 

in Empel, in een kamp gnd Merevelt, dat met een eind reikt aan de waterlaat 

en met het andere eind aan een steeg, voor een periode van 4 jaar. 

 

Gerardus Cnode filius quondam Ghibonis Herinc unum juger terre situm in 

parrochia de Empel (dg: ad locum dictum Merevelt inter hereditatem) in 

(dg: loco) #campo# dicto Merevelt (dg: inter) qui campus tendit cum uno 

fine ad aqueductum et cum reliquo fine ad stegam ut dicebat locavit 

Johanni Broet (dg: promittens) ab eodem ad spacium quatuor annorum 

proxime futurorum possidendum libere promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 016v 03 do 04-12-1404. 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch verkocht aan Johannes Vijnninc 
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30 schapen, 4 koeien en 5 beesten varend goed, staande in het huis van 

voornoemde Johannes van den Eijnde. Voornoemde Johannes van den Eijnde zal  

deze dieren te schattingsrecht houden totdat voornoemde Johannes Vijnninc 

hiervan 65 nieuwe Gelderse gulden of de waarde heeft ontvangen: dan zullen, 

direct ne Pinksteren na de ontvangst van dat geld, voornoemde dieren en hun 

nakomelingen voor de helft van voornoemde Johannes Vijnninc zijn en voor de 

andere helft van voornoemde Johannes van den Eijnde. 

 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch XXX oves quatuor vaccas et 

quinque bestias (dg: dictas eenwijnter) pecorales (dg: et unum vitulum) 

consistentes in domo dicti Johannis van den Eijnde ut dicebat legitime 

vendidit Johanni Vijnninc promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere tali annexa conditione quod dictus Johannes van den 

Eijnde predictas bestias et inde provendiendas tenebit a dicto Johanne 

Vijnninc ad jus stabilitionis donec et quousque idem Johannes Vijnninc de 

premissis et inde proveniendis perceperit et levaverit LXV novos Gelre 

gulden vel valorem et extunc statim in festo penthecostes postquam idem 

Johannes Vijnninc de premissis perceperit pecunie summe! predictam dicte 

bestie et omnes inde proveniende erunt mediatim dicti Johannis Vijnninc 

et mediatim dicti Johannis van den Eijnde. Testes Jacobus et Gerardus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 016v 04 vr 05-12-1404. 

Henricus van Beke zv Arnoldus ev Agnes dvw Mechtildis van Berze verkocht 

aan Johannes van Lent zvw Henricus Mudeken (1) een stuk land, 5½ hont 

groot, in Groot Lith, ter plaatse gnd op die Ackeren, tussen Batha van 

Haeften en haar kinderen enerzijds en voornoemde Johannes van Lent zvw 

Henricus Mudekens en erfg vw Willelmus van Hees anderzijds, (2) een stuk 

land, 4 hont groot, in Groot Lith, ter plaatse gnd op die Ackeren, tussen 

voornoemde Johannes van Lent en erfg van Willelmus van Hees enerzijds en 

erfgoed van de abt van Sint-Truiden anderzijds, (3) een stuk land, 1½ hont 

groot, in Groot Lith, ter plaatse gnd in het Broec, tussen Gertrudis dvw 

Theodericus Colnen enerzijds en Gerardus van der Stegen de jongere 

anderzijds, welke stukken land aan voornoemde Henricus van Beke en zijn 

vrouw gekomen waren na overlijden van de ouders van zijn vrouw, belast met 

een cijns aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik, een stuk maasdijk, 

gnd enen halven masedijc, tegenover de hofstad van Gerardus zv Arnoldus 

Nouts, een stuk maasdijk bij de plaats gnd die Waijde naast de dijk van 

Jacobus Ghiben soen, zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen. 

 

Henricus de Beke filius Arnoldi maritus et tutor legitimus Agnetis sue 

uxoris filie quondam Mechtildis de Berze (dg: quinque et dimid) peciam 

terre #quinque et dimidium hont# sitam in parrochia de Groet (dg: inter 

here) !ad locum dictum op die Ackeren inter hereditatem Bathe de Haeften 

(dg: ex uno et) et eius liberorum ex uno et hereditatem (dg: j) Johannis 

de Lent filii quondam (dg: Willelmi) #Henrici# Mudekens et heredum 

quondam Willelmi de Hees ex alio atque peciam terre quatuor hont terre 

continentem sitam in (dg: dicta) parrochia et loco predictis inter 

hereditatem (dg: Jo) dictorum Johannis de Lent et heredum Willelmi de 

Hees ex uno et (dg: it) inter hereditatem abbatis de sancto Trudone ex 

alio atque (dg: u) peciam terre unum et dimidium hont continentem sitam 

in dicta parrochia in loco dicto int Broec inter hereditatem Gertrudis 

filie quondam Theoderici Colnen ex uno et hereditatem Gerardi van der 

Stegen junioris ex alio in ea quantitate qua dicte pecie terre ibidem 

site sunt ut dicebat (dg: hereditarie vendidit Reijnero Johanni de Lent 

filio q quondam Henrici Mudeken promittens super habita et habenda 

warandiam et a) et quas pecias terre dictus Henricus de Beke sibi et 

dicte sue uxori de morte quondam parentum dicte sue uxoris advolutas 

dicebat hereditarie vendidit dicto Johanni de Lent filio quondam Henrici 
!Nudeken promittens super habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere excepto censu capitulo sancti Lamberti Leodiensis atque peciam! 
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(dg: dictam enen halven) aggeris Mose dicte enen halven masedijc sitam in 

opposito domistadii Gerardi filii Arnoldi Nouts atque peciam aggeris Mose 

sitam prope locum dictum die Waijde (dg: atque) juxta aggerem Jacobi 

Ghiben soen atque zegedijcken aqueductibus et fossatis #et sluijsis# ad 

premissa spectantibus. Testes Tijt et Berwout datum in crastino Barbare. 

 

BP 1184 f 016v 05 vr 05-12-1404. 

Jacobus Loze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Jacobus Loze prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 016v 06 vr 05-12-1404. 

Voornoemde Johannes van Lent en zijn broer Reijnerus beloofden aan 

voornoemde Henricus van Beke 75 nieuwe Gelderse gulden geld van wijlen 

Willelmus of de waarde met Kerstmis over een jaar (vr 25-12-1405) te 

betalen. 

 

Dictus Johannes de Lent et Reijnerus eius frater promiserunt indivisi 

super omnia dicto Henrico de Beke LXXV nu Gelre gulden #monete quondam 

Willelmi# seu valorem a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 016v 07 vr 13-02-1405. 

Voornoemde Henricus droeg het voornoemde over aan Godescalcus Becker zv 

Johannes. 

 

{Ertussen geschreven). 

Dictus Henricus premissa supportavit Godescalco Becker filio Johannis. 

Testes Neijnsel et Gerardus datum in profesto Valentini. 

 

BP 1184 f 016v 08 vr 05-12-1404. 

Arnoldus Werneer ev Metta dvw Johannes van den Leemputten verkocht aan 

Johannes Corf zvw Johannes een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Petrus-Stoel in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) ¼ deel van 

een huis, erf en tuin, in Boxtel, ter plaatse gnd Leemputten, rondom tussen 

Johannes van Leemputten en zijn broer Theodericus, (2) een stuk land, 7 

lopen rogge groot, in Boxtel, ter plaatse gnd Leemputten, tussen voornoemde 

Johannes en Theodericus, (3) een stuk land, tegenover voornoemd huis en 

erf, reeds belast met 1 Hollandse gulden. 

 

Arnoldus Werneer maritus et tutor Mette sue uxoris filie quondam Johannis 

van den Leemputten hereditarie vendidit Johanni Corf #filio quondam 

Johannis# hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Petri ad cathedram (dg: ex) et in Busco tradendam 

ex quarta parte domus aree et orti sitorum in parrochia de Bucstel ad 

locum dictum Leemputten inter hereditatem Johannis de Leemputten et 

Theoderici sui fratris circumquaque coadiacentem et ex pecia terre septem 

lopinos siliginis capiente sita in parrochia et loco predictis inter 

hereditatem Johannis et Theoderici predictorum et ex pecia tere sita in 

opposito domus et aree predicte ut dicebat promittens super habita et 

habenda warandiam et #aliam# obligationem deponere excepto uno floreno 

Hollandie ex premissis solvendo et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.017r. 

 in crastino Barbare: vrijdag 05-12-1404. 

 in profesto Nijcholai: vrijdag 05-12-1404. 

 quarta post conceptionis Marie: woensdag 10-12-1404. 

 quinta post conceptionis Marie: donderdag 11-12-1404. 
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BP 1184 f 017r 01 vr 05-12-1404. 

Thomas van de Kelder ev Elizabeth dvw Alardus Wuest droeg over aan Wellinus 

van Vucht zvw Willelmus Telders een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht Walterus van Oekel 

verworven had van Johannes Proefst van Bucstel, aan Alardus Wuest 

overgedragen door zijn schoonzoon Walterus van Oekel, en welke pacht aan 

voornoemde Thomas gekomen was na erfdeling. 

 

Thomas de Penu maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Alardi Wuest hereditariam paccionem quinque modiorumm siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam quam paccionem Walterus de Oekel erga Johannem Proef[st] de 

Bucstel acquisierat (dg: et q) supportatam Alardo Wuest a Waltero de 

Oekel suo genero prout in litteris (dg: here) et quam pac[cionem] dictus 

Thomas (dg: sibi et dicte) ad se et dictam eius uxorem spectare et ei 

mediante hereditaria divisione inter ipsum et suos in hoc coheredes prius 

habita in partem cessisse fore dicebat hereditarie supportavit Wellino de 

Vucht filio quondam Willelmi Telders cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et sue 

uxoris et quorumcumque heredum dicti quondam Alardi deponere. Testes (dg: 

Goeswinus et Theodericus datum in crastino Barbare) Berwout et Goeswinus 

datum in crastino Barbare. 

 

BP 1184 f 017r 02 vr 05-12-1404. 

Godescalcus Arts soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Godescalcus Arts soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 017r 03 vr 05-12-1404. 

Voornoemde Thomas verklaarde dat voornoemde Willelmus al het geld heeft 

betaald ivm deze pacht. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Thomas palam recognovit sibi fore satisfactum per dictum Willelmum 

de tota pecunia sibi occacione dicte paccionis competente clamans inde 

quitum et absolutum. Testes Berwout et Goeswinus datum in profesto 

Nijcholai. 

 

BP 1184 f 017r 04 vr 05-12-1404. 

Voornoemde Thomas van de Kelder ev Elizabeth dvw Alardus Wuest droeg over 

aan Walterus van Oekel, tbv de gezusters Hadewigis, Margrieta en 

Mechtildis, dvw Alardus Wuest, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas-Apostel te leveren, aan voornoemde Walterus van 

Oekel verkocht door Petrus zvw Arnoldus Moelner, aan Alardus Wuest zv 

Goeswinus van den Roetelen szv voornoemde Wolterus van Oekel overgedragen 

door voornoemde Walterus, welke pacht aan hem gekomen was na erfdeling. 

{Familierelaties onduidelijk}. 

 

Dictus Thomas hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie Andree apostoli venditam Waltero de Oekel a 

Petro filio quondam Arnoldi Moelner supportatam Alardo Wuest filio 

Goeswini van den Roetelen genero dicti Wolteri de Oekel a Waltero 

jamdicto prout in litteris et que ad se spectat et sibi mediante 

divisione hereditaria inter ipsum et suos in hoc coheredes prius habita 

cessit in partem ut dicebat hereditarie supportavit (dg: Hadew) dicto 

Waltero de Oekel ad opus (dg: Met) Hadewigis Margriete et Mechtildis 

sororum filiarum (dg: dicti An) quondam Alardi Wuest cum litteris et jure 

promittens ut (dg: s) supra. !Datum supra. 

 

BP 1184 f 017r 05 vr 05-12-1404. 

Bartholomeus van Bavel beloofde aan Johannes Machiels en Amelius zv Franco 
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Toppen soen een n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Tilburg te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande 

uit ongeveer 1 bunder beemd, in Tilburg, tussen erfgoed gnd Kijevits Laer 

enerzijds en Henricus Machiels anderzijds. Voornoemde Johannes en Amelius 

beloofden aanspraken van hun kant en van de kant van erfg vw Willelmus 

Hillegarden in voornoemde bunder beemd af te handelen. Slechts één brief 

voor Johannes en Amelius. De brief is betaald. De brief overhandigen aan 

wie van hen beiden het eerst komt. 

 

Bartholomeus de Bavel promisit se daturum et soluturum (dg: Amelio) 

Johanni Machiels et Amelio filio Franconis (dg: Coppen) #Toppen# soen 

hereditariam paccionem quinque lopinorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et pro primo termino a purificationis proxime 

futuro ultra annum et in Tilborch tradendam ex uno bonario vel circiter 

prati sito in parrochia de Tilborch inter hereditatem dictam Kijevits 

Laer ex uno et inter hereditatem Henrici Machiels ex alio ut dicebat. Quo 

facto promiserunt dicti Johannes et Amelius super omnia quod ipsi (dg: 

dictum Bartholomeum) omnem aliam obligationem ex parte eorum et 

quorumcumque heredum quondam Willelmi Hillegarden in dicto bonario prati 

existentem ac eventuram deponere. Testes Tijt et (dg: s) Spina datum 

supra. Et erit tantum una littera #pro# Johanne et Amelii!. Tradetur 

alteri prius venienti et soluta est littera eorum. 

 

BP 1184 f 017r 06 vr 05-12-1404. 

Arnoldus Rover zvw hr Emondus Rover ridder en Godefridus zvw Luppertus 

Bijerkens van Zeelst beloofden aan Stephanus Merlengus, tbv Anthonius van 

Montefija etc, 64 oude Franse schilden met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-

1405) te betalen, op straffe van 1. 

 

Arnoldus #Rover# filius quondam domini Emondi Rover militis et Godefridus 

filius quondam Lupperti Bijerkens (dg: soen) de Zeelst promiserunt 

indivisi super omnia Stephano Merlengo ad opus Anthonii de Montefija etc 

LXIIII aude scilde Francie ad purificationis proxime futurum persolvendos 

(dg: testes) sub pena unius. Testes Tijt et Bathen soen datum in profesto 

Nijcholai. 

 

BP 1184 f 017r 07 vr 05-12-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit super omnia alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 017r 08 wo 10-12-1404. 

De broers Henricus van Uden en Arnoldus Stamelart van Uden verklaarden dat 

hun oom Thomas van de Kelder de koopsom voldaan heeft, waarvoor voornoemde 

Thomas het stenen huis en erf van wijlen Arnoldus Stamelart van de Kelder, 

in Den Bosch, aan de Markt, gekocht7 had van voornoemde broers en 

Bartholomeus Spijerinc. 

 

Henricus de Uden et Arnoldus Stamelart de (dg: Penu) #Uden fratres# palam 

recognoverunt eis per Thomam de Penu eorum avonculum fore satisfactum de 

tota pecunia et integro pretio venditionis scilicit pro (dg: pro) quibus 

pecunia et pretio dictus Thomas domum lapideam et aream cum suis 

attinentiis quondam Arnoldi Stamelart de Penu sitam in Busco ad forum 

erga dictum Henricum et Arnoldum Stamelart fratres atque Bartholomeum 

Spijerinc acquisierat ut dicebant clamantes dictos fratres et 

Bartholomeum inde quitos. Testes Spina et Neijnsel datum (dg: quarta) 

post conceptionis Marie. 

 

                         
7 Zie ← BP 1184 f 001v 03 di 04-11-1404, koop van het huis. 
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BP 1184 f 017r 09 wo 10-12-1404. 

En voornoemde Thomas gaf een brief af om overgegeven te worden aan 

voornoemde broers van 8 pond b-erfcijns, die voornoemde broers aan hem 

hadden beloofd. 

 

Et dictus Thomas commisit tradi unam litteram de octo libris hereditarii 

census quas dicti fratres sibi promiserant fratribus antedictis. 

 

BP 1184 f 017r 10 do 11-12-1404. 

Arnoldus van Gewanden beloofde aan mr Arnoldus Buc chirurgijn en Goeswinus 

van der Sluijsen, tbv hen en hr Arnoldus Buc priester, 50 nieuwe Gelderse 

gulden, 3 lichte schilden voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met 

Vastenavond (di 03-03-1405) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (wo 

24-06-1405) te betalen. 

 

Arnoldus van Gewanden promisit super omnia magistro Arnoldo Buc 

cijrurgico et Goeswino van der Sluijsen ad opus eorum et ad opus domini 

Arnoldi Buc presbitri #seu eorum alterius# quinquaginta novos Gelre 

gulden scilicet III licht scilde pro quolibet computato mediatim ad 

carnisprivium et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

Tijt et Jacobus datum quinta post conceptionis Maria. 

 

BP 1184 f 017r 11 do 11-12-1404. 

Henricus Roes en zijn vrouw Aleijdis wv Otto Goebels, en Godefridus en 

Paulus, kv voornoemde Aleijdis en wijlen Otto, verkochten aan Arnoldus Hake 

een n-erfcijns van 2 oude Franse schilden of ander paijment van dezelfde 

waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit (1) een huis, erf en tuin, in 

Empel, in de dingbank van Meerwijk, ter plaatse gnd Heijnxtem, tussen 

Johannes Bubnagel enerzijds en kvw Johannes Rutghers soen anderzijds, (2) 

1½ morgen land, in Maren, tussen erfgoed van het Geefhuis in {f.017v} Den 

Bosch enerzijds en Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont anderzijds, (3) 1½ 

morgen land, in Maren, tussen {hier staan: ..} Scut Jong Heijnen soen 

enerzijds en Johannes van Os zvw Petrus van Os anderzijds, (4) 1 morgen 

land, in Maren, tussen Johannes van Gewanden enerzijds en voornoemde 

Johannes Bubnagel anderzijds, reeds belast met 2 vademen maasdijk. 

Johannes, Ludovicus, Bartholomeus en Sophija, minderjarige kv voornoemde 

Aleijdis en wijlen Otto, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

Henricus Roes maritus legitimus Aleijdis sue uxoris #relicte quondam 

Ottonis Goebels# (dg: filie Goeswini Kerijs) et dicta Aleijdis cum eodem 

tamquam cum tutore Godefridus et Paulus liberi dictorum Aleijdis et 

quondam Ottonis hereditarie vendiderunt Arnoldo Hake hereditarium censum 

duorum aude scilde Francie seu (dg: valorem) alterius pagamenti eiusdem 

valoris solvendum hereditarie Johannis ex domo area et orto sitis in 

parrochia de Empel in jurisdictione de (dg: Empel) #Merewijc# ad locum 

dictum Heijnxtem inter hereditatem Johannis Bubnagel ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Johannis Rutghers soen ex alio item ex (dg: 

quatuor) #uno et dimidio# jugeribus terre sitis in parrochia de Maren 

inter hereditatem mense sancti spiritus in 

 

1184 f.017v. 

 quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1404. 

 

BP 1184 f 017v 01 do 11-12-1404. 

Busco ex uno et hereditatem (dg: Bac) Henrici Bac filii quondam 

Godescalci Roesmont ex alio atque ex uno et dimidio jugeribus terre sitis 
!jamdicta parrochia inter hereditatem {hier staan: ..} Scut Jong Heijnen 

soen ex uno et inter Johannis de Os (dg: ex) filii quondam Petri de Os ex 

alio item ex uno jugere terre sito in jamdicta parrochia inter 

hereditatem Johannis de Gewanden ex uno et dicti Johannis Bubnagel ex 

alio ut dicebant promittentes indivisi super habita et habenda warandiam 
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et aliam obligationem deponere exceptis duobus mensuris dictis vademen 

aggeris Mose et sufficientem facere (dg: testes) et quod ipsi Johannem 

Ludovicum et Bartholomeum et Sophijam liberos dicte Aleijdis et quondan 

Ottonis adhuc impuberes existentes cum ad annos sue pubertatis 

pervenerint super dicto censu ad opus dicti emptoris facient renunciare 

et promittere dicto emptori warandiam prestare de dicto censu prout dicti 

venditores nunc promiserunt. Testes Tijt et Neijnsel datum quinta post 

conceptionis. 

 

BP 1184 f 017v 02 do 11-12-1404. 

Johannes nzvw Bernardus van Overmeer droeg over aan Arnoldus Meijs zvw 

Willelmus Berns soen een huis en tuin, in Geffen, tussen Johannes Kepken zv 

Elizabeth van Geffen enerzijds en Aleijdis Broes anderzijds, aan 

eerstgenoemde Johannes verkocht door voornoemde Johannes Kepken zv 

Elizabeth. 

 

Johannes filius naturalis quondam Bernardi de Overmeer domum et ortum 

sitos in parrochia de Geffen inter hereditatem Johannis Kepken filii 

Elizabeth de Geffen ex uno et inter hereditatem Aleijdis Broes ex alio 

venditos (dg: sibi) primodicto Johanni a Johanne Kepken filio Elizabeth 

antedicto prout in litteris hereditarie supportavit Arnoldo Meijs filio 

quondam Willelmi (dg: Be) Berns soen cum litteris et jure promittens 

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

Tijt et Neijnsel datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 017v 03 do 11-12-1404. 

Broeder Henricus van Weent, namens hem en alle broeders gnd celbroeders die 

er zijn {niet afgewerkt contract}. 

 

Frater Henricus de Weent ex parte sui et nomine ominum fratrum dictorum 

cellbroeders presentium. 

 

BP 1184 f 017v 04 do 11-12-1404. 

Everardus zvw Rodolphus ?Locijn beloofde aan Zegherus Pouwels soen van 

Waelwijc een n-erfpacht van 10 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit al zijn goederen, die hij heeft en zal 

verkrijgen. 

 

Everardus filius quondam Rodolphi (dg: Loc..) ?Locijn promisit super 

omnia habita et habenda se daturum et soluturum Zeghero Pouwels soen de 
!Walwijc hereditariam paccionem X modiorum siliginis mensure de Busco 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex omnibus suis bonis 

habitis et habendis promittens super omnia habita et habenda warandiam. 

Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 017v 05 do 11-12-1404. 

Voornoemde Everardus beloofde aan voornoemde Zegherus 105 oude Franse 

schilden na maning te betalen. 

 

Dictus Everardus promisit super omnia (dg: dicta) habita et habenda dicto 

Zeghero centum et quinque aude scild Francie ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 017v 06 do 11-12-1404. 

Wijnricus Willems soen, Willelmus van Droemel en Arnoldus van den Slusen 

beloofden aan Theodericus Scalpart 75 nieuwe Gelderse gulden of de waarde 

met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Wijnricus Willems soen Willelmus de Droemel et Arnoldus van den Slusen 

promiserunt indivisi super omnia Theoderico Scalpart LXXV !gulden novos 

Gelre vel valorem ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum 
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supra. 

{De rest van de bladzijde is onbeschreven}. 

 

1184 f.018r. 

 quinta post conceptionis Marie: donderdag 11-12-1404. 

 

BP 1184 f 018r 01 do 11-12-1404. 

De broeders Henricus van Went, Petrus en Johannes Hans van Attendair, 

Henricus van Erpe en Hermannus Tijts, namens alle broeders, gnd 

celbrueders, van het huis dat staat in Den Bosch in de straat gnd 

Triniteit, en Conegondis Loijers, Heijlwigis van Kuijc en Ermgardis, 

zusters gnd zwesteren, namens alle zusters gnd swesteren die in Den Bosch 

wonen, aan de straat gnd Papenhuls, droegen over aan jkvr Mechtildis van 

den Werve, tbv het Groot Begijnhof in Den Bosch, een b-erfcijns van 20 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit een huis, erf, erfgoed en tuin van Willelmus die Haen, 

in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, welke cijns aan Agnes wv Thomas gnd 

Willems soen was verkocht door Willelmus die Haen linnenwever, en welke 

cijns voornoemde Agnes in haar testament had vermaakt aan voornoemde 

broeders en zusters. 

 

Fratres Henricus de Went #Petrus et Johannes Hans de Attendair et 

Henricus de Erpe et Hermannus (dg: Tij) Tijts# ex parte et nomine sui et 

omnium fratrum dictorum communiter celbrueders (dg: commorantium) 

presentium et futurorum (dg: commo) domus consistentis in Busco in vico 

dicto Trijniteijt Conegondis Loijers (dg: ex parte et Hille de Huesden) 

Heijlwigis de Kuijc et (dg: Metta de Kuijc cum tutore) #Ermgardis# 

sorores dicte zwesteren ex parte et nomine omnium sororum dictarum 

swesteren presentium et futurarum commorantium in Busco ad vicum 

Papenhuls cum tutore hereditarium censum XX solidorum monete (dg: s) 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo area 

et hereditate ac orto Willelmi die Haen sitis in Busco ad vicum dictum 

Boerde venditum Agneti relicte quondam Thome dicti Willems soen a 

Willelmo (dg: die) die Haen textore lineorum prout in litteris et quem 

censum dicta Agnes dictis fratribus et sororibus in suo testamento 

legaverat ut dicebant hereditarie supportaverunt domicelle Mechtildi van 

den Werve ad opus maioris curie beghinarum in Busco cum litteris et jure 

promittentes indivisi cum tutore sub obligatione omnium bonorum dictorum 

fratrum et sororum ad presens ab eis habitorum et habendorum ratam 

servare et obligationem ex parte eorum et quorumcumque fratrum 

cellbrueder et sororum zwesteren presentium et futurorum deponere. Testes 

Tijt et Neijnsel datum quinta post conceptionis Marie. 

 

BP 1184 f 018r 02 do 11-12-1404. 

Nijcholaus gnd Coel Hannen soen, Yda van den Broec en haar kinderen Franco 

en Danijel beloofden aan Anselmus zvw Goeswinus van Best 25 nieuwe gulden 

of de waarde en 40 gemene plakken met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405) 

te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel Hannen soen Yda van den Broec Franco et Danijel 

fratres liberi dicte Yde promiserunt indivisi super omnia Anselmo filio 

quondam Goeswini de Best XXV novos gulden seu valorem et XL gemeijn 

placken ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Jacobus datum quinta post conceptionis Marie. 

 

BP 1184 f 018r 03 do 11-12-1404. 

Heijmericus Groij en Wijskinus zv Theodericus Neven beloofden aan Jordanus 

zv Arnoldus Tielkini 118 Engelse nobel of de waarde {niet afgewerkt 

contract}. 
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-. 

Heijmericus Groij et Wijskinus filius Theoderici Neven promiserunt 

indivisi super omnia Jordano filio Arnoldi Tielkini centum et decem et 

octo (dg: et decem et novem gemeijn placken) Engels nobel seu valorem. 

 

BP 1184 f 018r 04 do 11-12-1404. 

Nijcholaus gnd Coel van der Hanfort beloofde aan Mathijas Henrics soen de 

Corencoper 10 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen. 

 

Nijcholaus dictus Coel van der Hanfort promisit super omnia Mathije 

Henrics soen (dg: si) de Corencoper X nuwe Gelre gulden IX boddrager pro 

quolibet computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes Tijt 

et Jacobus datum quinta post conceptionis Marie. 

 

BP 1184 f 018r 05 do 11-12-1404. 

Henricus zvw Johannes van den Broec, Henricus van Vessem ev Goedeldis, en 

Arnoldus van Casteren ev Aleijdis, dvw voornoemde Johannes van den Broec, 

gaven uit aan Arnoldus zvw voornoemde Johannes van den Broec 3/7 deel van 

de helft van alle goederen, die aan hen en hun medeërfgenamen gekomen waren 

na overlijden van voornoemde Johannes van den Broec, in Zonderwijk; de 

uitgifte geschiedde voor de lasten die uit voornoemd 3/7 deel gaan en thans 

voor een n-erfpacht van 27 lopen rogge, maat van Oerle, aan voornoemde 

Henricus zvw Johannes van den Broec en Arnoldus van Casteren met Lichtmis 

in Oerle te leveren door voornoemde Arnoldus. De brief van Arnoldus 

overhandigen aan Ghisbertus van den Broec zvw !van den Broec !en de oudere. 

 

Duplicetur. 

Henricus filius quondam Johannis van den Broec Henricus de Vessem maritus 

et tutor legitimus Goedeldis sue uxoris et Arnoldus de Casteren maritus 

et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filiarum dicti quondam Johannis 

van den Broec tres septimas partes medietatis omnium et singulorum 

bonorum eis #et suis coheredibus# de morte dicti quondam Johannis van den 

Broec jure successionis hereditarie advolutas (dg: in omnib) sitorum in 

parrochia de (dg: Mierefelt) Zonderwijc ut dicebant dederunt ad 

hereditarium pactum Arnoldo filio dicti quondam Johannis van den Broec ab 

eodem hereditarie possidendas pro oneribus ex dictis tribus septimis 

partibus dicte medietatis de jure solvendis dandis etc atque pro 

hereditaria paccione (dg: trium modiorum) #XXVII (dg: duorum) lopinorum# 

siliginis mensure de Oerle danda dictis Henrico filio quondam Johannis 

van den Broec et Arnoldo de Casteren a dicto Arnoldo hereditarie 

purificationis et in Orle tradenda ex dictis tribus septimis partibus 

promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis (dg: et aliam 

obligationem) et alter repromisit. Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

(dg: tradetur) Littera Arnoldi tradetur Ghisberto van den Broec filio 

quondam !van den Broec !et senioris. 

 

BP 1184 f 018r 06 do 11-12-1404. 

Voornoemde Henricus zvw Johannes van den Broec, Henricus van Vessem en 

Arnoldus van Casteren deden tbv Arnoldus zvw voornoemde Johannes van den 

Broec afstand van alle huisraad en gebruiksvoorwerpen, die aan hen gekomen 

waren na overlijden van voornoemde Johannes. 

 

-. 

Dictus Henricus filius quondam Johannis van den Broec Henricus de Vessem 

et Arnoldus de Casteren super omnibus et singulis domiciliis et 

utensilibus eis de morte dicti quondam Johannis successione advolutis ut 

dicebant ad opus Arnoldi filius! dicti quondam Johannis van den Broec 

hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super omnia ratam 

servare. Testes. 
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BP 1184 f 018r 07 do 11-12-1404. 

Basilius van den Zijdewijnden maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, 

welke pacht Adam zv Gerardus Aude Haze van Vierlincs Beke beloofd had aan 

Henricus van Evershoet, gaande uit erfgoederen van voornoemde Henricus, die 

aan voornoemde Adam in pacht waren gegeven door voornoemde Henricus, en 

welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Basilius van den Zijdewijnden hereditariam paccionem VIII lopinorum 

siliginis mensure de Helmont solvendam hereditarie purificationis quam 

paccionem Adam filius Gerardi Aude Haze de Vierlincs Beke solvere 

promisit Henrico de Evershoet ex quibusdam hereditatibus dicti Henrici 

datis ad pactum dicto Ade ab Henrico predicto prout in litteris et quam 

nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1184 f.018v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 018v 01 do 11-12-1404. 

Agnes wv Johannes. 

 

(dg: Agnes) Agnes relicta quondam Johannis. 

 

BP 1184 f 018v 02 do 11-12-1404. 

Albertus Mutsaert: een hooeve van voornoemde Albertus, in Schijndel, ter 

plaatse gnd Lieshout {niet afgewerkt contract}. 

 

Albertus Mutsaert quendam mansum dicti Alberti situm in parrochia de 

Scijnle ad locum dictum Lijeshout cum (dg: ..) attinentiis eiusdem mansi 

singulis et universis prout. 

 

1184 f.019r. 

 quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1404. 

 

BP 1184 f 019r 01 do 11-12-1404. 

Agnes wv Lambertus zvw Johannes van Geffen wonend in Hees, en Yda, Aleijdis 

en Elizabeth, dv Agnes en wijlen Lambertus, verkochten aan Matheus zvw 

voornoemde Johannes (1) alle erfelijke goederen, die voornoemde Johannes 

geschonken had aan zijn voornoemde zoon Lambertus en diens vrouw voornoemde 

Agnes, waarin voornoemde Lambertus was overleden, (2) alle goederen die aan 

voornoemde gezusters en Johannes en Katherina, kv voornoemde Agnes en 

wijlen Lambertus, gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes van 

Geffen en zijn vrouw Aleijdis, grootouders van voornoemde kinderen. 

Voornoemde Johannes en Katherina, kv voornoemde Agnes en wijlen Lambertus, 

zullen nimmer rechten op het voornoemde doen gelden. 

 

Agnes relicta #quondam Lamberti filii# quondam Johannis de Geffen 

commorantis! in Hees Yda Aleijdis et Elizabeth {liggende streep om ruimte 

op te vullen} filie Agnetis et quondam Lamberti cum tutore omnia et 

singula bona hereditaria que dictus (dg: Lambertus) #Johannes# dederat 

aut supportaverat dicto quondam Lamberto suo filio cum dicta Agnete 

nomine dotis et in quibus idem quondam Lambertus decessit atque omnia et 

singula bona prefatis sororibus atque Johanni et Katherine liberis 

dictorum Agnetis et quondam Lamberti de morte dicti quondam (dg: Joh) 

Johannis de Geffen et quondam Aleijdis eius uxoris avi et avie olim 

dictorum liberorum (dg: dc) successione (dg: sunt) advoluta ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Matheo filio dicti quondam Johannis promittentes 

cum tutore indivise super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

earum deponere et quod ipsi dictos Johannem et Katherinam liberos 

dictorum Agnetis et quondam Lamberti perpetue tales habebunt quod numquam 

presument se jus in premissis habere. Testes Tijt et Neijnsel datum (dg: 
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terc) quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 019r 02 do 11-12-1404. 

Johannes zv Lambertus Hutman verkocht aan Arnoldus zvw Paulus Rutgers soen  

1 lopen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, naast de plaats 

gnd die Culen, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en voornoemde Johannes 

anderzijds. 

 

Solvit II boddrager. 

Johannes filius (dg: quon) Lamberti Hutman unam lopinatam terre sitam in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde juxta locum dictum die 

Culen inter hereditatem Arnoldi filii quondam Pauli Rutgers soen ex uno 

et inter hereditatem dicti Johannis ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Arnoldo promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 019r 03 do 11-12-1404. 

Petrus Mannaert en zijn kinderen Lambertus, Petrus en Elizabeth verkochten 

aan Arnoldus zv Henricus Glorien soen een stuk land, 5 lopen gerst groot, 

in Erp, ter plaatse gnd ten Kerijsacker, tussen Leonius Heijnmans soen 

enerzijds en voornoemde Petrus Mannaert anderzijds, met een weg die bij dit 

stuk land hoort en loopt vanaf het stuk land tot aan de gemene weg, welk 

stuk land voornoemde Petrus Mannaert in pacht verkregen had van Arnoldus 

Groet Art. Bela dv voornoemde Petrus zal nimmer rechten op het voornoemde 

doen gelden. 

 

Solvit III grossos. Jacobus Tijt noluit. 

Petrus Mannaert #Lambertus Petrus et Elizabeth eius liberi cum tutore# 

peciam terre quinque lopinos ordei annuatim in semine capientem sitam in 

parrochia de Erpe ad locum dictum ten Kerijsacker inter hereditatem 
!Leomii Heijnmans soen ex uno et inter hereditatem dicti Petri Mannaert 

ex alio cum quadam via ad dictam peciam terre spectante tendente a dicta 

pecia terre ad (dg: dictam) communem plateam quam peciam terre dictus 

Petrus Mannaert erga Arnoldum Groet Art ad pactum acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendiderunt Arnoldo filio (dg: quo) Henrici Glorien 

soen cum litteris et jure promittentes #indivisi# super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere excepta paccione in dictis 

litteris contenta et quod ipsi Belam filiam dicti Petri perpetue talem 

habebunt quod numquam presumet se jus in premissis habere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 019r 04 do 11-12-1404. 

Voornoemde Petrus Mannaert en zijn kinderen Lambertus, Petrus en Elizabeth 

verkochten aan voornoemde Arnoldus zv Henricus Glorien soen een streep 

lands, in Erp, ter plaatse gnd ten Kerijsacker, tussen Leonius Heijnmans 

soen enerzijds en Johannes Daems anderzijds, met een eind strekkend aan 

Petrus Mannart, nu voornoemde Arnoldus zv Henricus Glorien, belast met een 

cijns aan Lucas van Erpe. Bela dv voornoemde Petrus zal nimmer rechten op 

het voornoemde doen gelden. 

 

Jacobus Tijt noluit. 

Dicti venditores (dg: pro) #ut supra# strepam terre sitam in parrochia et 

loco predictis inter hereditatem Leonii Heijnmans soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis Daems ex alio (dg: ut dicebant) tendentem cum uno 

fine ad hereditatem Petri Mannart (dg: ...) nunc ad Arnoldum filium 

Henrici Glorien spectantem ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto 

Arnoldo promittentes #indivisi# super omnia warandiam et obligationem 

deponere excepto censu Luce de Erpe exinde solvendo promiserunt insuper 

pro Bela ut supra. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 019r 05 do 11-12-1404. 

Gerardus van den Merendonc, Johannes van den Dijc zv Willelmus van den Dijc 

van Scijnle en Lambertus van den Vorstenbosch beloofden aan Gerardus zvw 

Conrardus Writer 32 gulden, te weten 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, in drie termijnen te betalen, met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405), met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1406) en met Sint-

Remigius over een jaar (vr 01-10-1406). 

 

Gerardus van den Merendonc Johannes van den Dijc filius Willelmi van den 

Dijc de Scijnle et Lambertus van den Vorstenbosch promiserunt indivisi 

super omnia Gerardo filio quondam Conrardi Writer XXXII gulden scilicet 

IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato pro una 

tercia parte Remigii proxime futurum pro altera tercia parte a 

purificationis proxime futuro ultra annum et pro ultima tercia parte a 

Remigii proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 019r 06 do 11-12-1404. 

Voornoemde Gerardus zvw Conrardus Writer verkocht aan voornoemde Gerardus 

van den Merendonc, Johannes van den Dijc zv Willelmus van den Dijc van 

Scijnle en Lambertus van den Vorstenbosch de helft van al het hout dat geen 

eikenhout is, gnd doef hout, in een kamp gnd Eerder Hage eertijds van 

Godefridus van Os, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Eerde. De kopers 

moeten het hout uiterlijk op de laatse dag van mei aanstaande hebben 

afgevoerd. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus filius quondam Conrardi Writer #medietatem# omnium et 

singulorum (dg: bona) #lignorum# non quercinorum vulgariter doef hout 

nuncupatorum consistentium in quodam campo dicto Eerder Hage dudum 

Godefridi de Os sito in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum 

Eerde #ut dicebat legitime# (dg: hereditarie) vendidit Gerardo van den 

Merendonc Johanni et Lamberto predictis promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere tali annexa conditione quod dicti emptores 

premissa tollent et amovebunt de campo predicto infra hinc et ultimam 

diem mensis maii proxime futuram. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 019r 07 do 11-12-1404. 

Everardus zvw Rodolphus ?Locijn beloofde aan Zegherus Pauwels soen van 

Waelwijc 105 oude Franse schilden na maning te betalen. 

 

Everardus filius quondam Rodolphi ?Locijn promisit super omnia Zeghero 

Pauwels soen de Waelwijc centum et quinque aude scil! Francie ad 

monitionem persolvendos. Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

1184 f.019v. 

 quinta post conceptionis: donderdag 11-12-1404. 

 

BP 1184 f 019v 01 do 11-12-1404. 

Henricus zvw Lambertus Rijxken, voor zich en zijn vrouw Gertrudis, maakte 

bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door 

Johannes van den Schant met zijn goederen. 

 

Henricus filius quondam Lamberti Rijxken pro se et pro Gertrude eius 

uxore omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes factas 

per Johannem van den Schant cum suis bonis calumpniavit. Testes Tijt et 

Neijnsel datum quinta post conceptionis. 

 

BP 1184 f 019v 02 do 11-12-1404. 

Destijds had Arnoldus Last de goederen gnd ten Plac, ter plaatse gnd Rumel, 

in de dingbank van Herlaer, naast erfgoed van hr Nijcholaus Coel van 

Herlaer priester, gerechtelijk gekocht van Godefridus van Drijel na 
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schepenvonnis in Den Bosch wegens gebrek van een cijns, die voornoemde 

Arnoldus Last daaruit beurde. Vervolgens had voornoemde Arnoldus Last alle 

goederen van Jacobus van den Placke, die hij heeft en zal verkrijgen, 

gerechtelijk gekocht van voornoemde Godefridus van Drijel, wegens 

onvoldoende waarde. Daarna had Marselius van Eerde voornoemde goederen 

verworven van Elizabeth wv voornoemde Arnoldus Last en Albertus Last. 

Voornoemde Marselius deed thans tbv Metta en Aleijdis, kvw Hermannus 

Drijnchellinc, en Johannes Everaets soen van den Loeke afstand van alle 

erfgoederen, die waren van wijlen Jacobus van den Placke en die daarna aan 

voornoemde Hermannus behoorden, gelegen onder Berlicum, in welke goederen 

voornoemde Hermannus was overleden. De brief overhandigen aan wie het eerst 

komt. 

 

Solvit II boddrager. 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Last bona dicta ten (dg: Plack) 

Plac sita ad locum dictum Rumel in jurisdictione de Herlaer contigue 

juxta hereditatem domini Nijcholai Coel de Herlaer presbitri atque 

attinentias eorundem bonorum omnes et singulas quocumque locorum sitas 

erga Godefridum de Drijel per judicem mediante sententia scabinorum in 

Busco occacione defectus census quem dictus Arnoldus Last exinde 

solvendum habuit emendo acquisuisset prout in litteris et cum eciam idem 

Arnoldus Last omnia bona Jacobi van den Placke habita et habenda erga 

prefatum Godefridum de Drijel occacione defectus insufficientie per 

judicem etc emendo accquisuisset prout in litteris et cum deinde (dg: 

dictus) Marselius de Eerde (dg: omn) premissa omnia erga Elizabeth 

relictam dicti quondam Arnoldi Last et Albertum Last acquisuisset prout 

in litteris quas vidimus constitutus igitur coram etc dictus Marselius 

super omnibus et singulis hereditatibus que fuerant quondam Jacobi van 

den Placke et postea ad Hermannum Drijnchellinc spectabant (dg: et sit) 

quocumque locorum infra parrochiam de Berlikem situatis et in quibus idem 

quondam Hermannus decessit (dg: ut) ut dicebat et super jure !promittens 

#ad opus Mette et Aleijdis liberorum dicti quondam Hermanni et Johannis 

Everaets soen van den Loeke hereditarie renunciavit# promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui (dg: 

dep) et quarumcumque personarum tam ab eo !habentium ac habiturarum 

deponere. Testes Spina et Gerardus datum supra. Tradetur alteri prius 

venienti. 

 

BP 1184 f 019v 03 do 11-12-1404. 

Destijds had Arnoldus Last alle goederen van Jacobus van den Placke, die 

hij heeft en zal verkrijgen, gerechtelijk gekocht van Godefridus van 

Drijel. Vervolgens hadden Elizabeth wv voornoemde Arnoldus en Albertus Last 

die goederen overgedragen aan Marselius van Eirde. Voornoemde Marselius 

droeg thans over aan Elizabeth wv voornoemde Arnoldus, tbv haar en haar 

kinderen bij haar verwekt door wijlen voornoemde Arnoldus Last, 1 mud rogge 

b-erfpacht uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, die Hermannus 

Drinchellinc beloofd had aan voornoemde Jacobus van den Placke, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit verschillende erfgoederen in 

Berlicum, welke erfgoederen wijlen voornoemde Hermannus Drinchellinc in 

pacht verkregen had van voornoemde Jacobus, en van welke pacht van 1½ mud 

een halve mud rogge b-erfpacht behoort aan erfg vw voornoemde Hermannus. 

 

(dg: Marselius d) Notum sit universis quod cum Arnoldus Last omnia bona 

Jacobi van den Placke habita et habenda erga Godefridum de Drijel per 

judicem etc emendo acquisuisset prout in litteris et cum deinde (dg: 

dicta) Elizabeth relicta dicti quondam Arnoldi et Albertus Last huiusmodi 

bona supportassent Marselio de Eirde constitutus dictus Marselius unum 

modium siliginis hereditarie paccionis de hereditaria paccione unius et 

dimidii modiorum siliginis mensure de Busco quam Hermannus Drinchellinc 

promisit se daturum et soluturum dicto Jacobo van den Placke hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex diversis hereditatibus in 
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parrochia de Berlikem situatis quas hereditates dictus quondam Hermannus 

Drinchellinc erga predictum Jacobum ad pactum acquisierat prout in 

litteris et de qua paccione (dg: dictus quo) unius et dimidii modiorum 

siliginis dimidius modius siliginis hereditarie paccionis ad heredes 

quondam Hermanni predicti pertinere dinoscitur ut dicebat hereditarie 

supportavit Elizabeth relicte dicti quondam Arnoldi Last ad opus sui et 

ad opus liberorum suorum ab ipsa et dicto quondam Arnoldo Last pariter 

genitorum cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 019v 04 do 11-12-1404. 

Petrus Becker zvw Petrus Heirde beloofde aan Henricus Bac zvw Godescalcus 

Roesmont 16 gulden 12 plakken, 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met 

Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

(dg: notum sit) Petrus Becker filius quondam Petri Heirde promisit super 

omnia Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont XVI gulden et XII 

placken scilicet XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.020r. 

 sabbato post conceptionis Marie: zaterdag 13-12-1404. 

 secunda post Lucie: maandag 15-12-1404. 

 tercia post Lucie: dinsdag 16-12-1404. 

 

BP 1184 f 020r 01 za 13-12-1404. 

Ywanus zvw Johannes van Brolijo droeg over aan zijn zuster Gertrudis zijn 

deel in een rente, die behoorde aan wijlen Agnes wv voornoemde Johannes, 

gnd dat gruijtgelt ende maelgelt, in Heze en Leende, welke rente wijlen 

voornoemde Agnes verworven had van wijlen hr Theodericus gnd Luef van 

Hoerne ridder. 

 

Ywanus filius quondam Johannis de Brolijo totam partem et omne jus sibi 

quovis modo competentes in hereditario redditu qu[i] (dg: dicti !dicti 

quondam Johannis de) #ad# quondam Agnetem relictam #dicti quondam 

Johannis# spectabat dicto communiter dat gruijtgelt ende maelgelt (dg: 

inde) in parrochia de Heze et de Leende consistente sive sito quem dictum 

redditum dicta quondam Agnes erga dominum Theodericum quondam dictum Luef 

de Hoerne militem acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Gertrudi 

eius sorori promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Berwout et Spina datum sabbato !conceptionis Marie. 

 

BP 1184 f 020r 02 ma 15-12-1404. 

Gerardus van der Horst alias gnd van der Muijden en zijn zoon Willelmus 

beloofden aan Arnoldus Rover Boest 14½ Stramprooise gulden of de waarde, 

een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1405) en de andere helft met 

Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Gerardus van der Horst alias dictus van der Muijden et Willelmus eius 

filius promiserunt indivisi super habita et habenda Arnoldo Rover Boest 

XIIII et dimidium Stramproedsche gulden seu valorem mediatim Johannis et 

mediatim Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Wolph 

datum 2a post Lucie. 

 

BP 1184 f 020r 04 ma 15-12-1404. 

Johannes zv Nijcholaus van Heze linnenwever droeg over aan Hugo Henrics 

soen van Hoesden een huis met ondergrond, in Den Bosch, aan de 

Gorterstraat, tussen de weg die daar loopt naar de Peperstraat enerzijds en 

kamers van Theodericus van Os anderzijds, en de helft van de stenen muur 

tussen voornoemd huis en de kamers, met de schoorsteen in deze helft, welk 



Bosch’ Protocol jaar 1404 09. 87 

huis aan voornoemde Johannes was verkocht8 door Godefridus zvw Johannes 

Moelner. 

 

Solvit II grossos. 

Johannes filius Nijcholai de Heze textoris lineorum domum cum suo fundo 

sitam in Busco ad vicum dictum Gorterstraet inter quandam plateam ibidem 

tendentem versus vicum !Peperstraet ex uno et inter quasdam cameras 

Theoderici de Os ex alio atque medietatem parietis interstitialis inter 

dictam domum cum suo fundo et inter dictas cameras !scilicet illam 

medietatem eiusdem lapidei parietis que sita est versus domum predictam 

et cum epijcaustorio in eadem medietate eiusdem parietis lapidei 

consistente venditam dicto Johanni a Godefrido filio quondam Johannis 

Moelner prout in litteris hereditarie supportavit Hugoni Henric[s] soen 

de Hoesden cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Berwout et Goeswijn 

datum secunda post Lucie virginis. 

 

BP 1184 f 020r 05 ma 15-12-1404. 

Gerardus Berijs soen, Johannes Brenthen zv Johannes Brenthens, Henricus 

Reuwe Everaets soen en Johannes Brenthen zvw Ghisbertus beloofden aan 

Arnoldus Groetart zvw Lambertus van Engelant 21½ nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager of 13 Vlaamse groten of de waarde voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te betalen. 

 

Gerardus Berijs soen Johannes Brenthen filius Johannis Brenthens Henricus 

Reuwe Everaets soen #et# Johannes Brenthen filius quondam Ghisberti 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo Groetart filio quondam Lamberti 

de Engelant XXI novos Gelre gulden et dimidium scilicet novem boddreger 

seu XIII Velmsche groten #seu valorem pro quolibet# ad festum Martini 

#hyemalis# proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Bathen soen 

datum supra. 

 

BP 1184 f 020r 06 ma 15-12-1404. 

Gerardus Berijs soen, Johannes Brenthen zv Johannes Brenthens en Willelmus 

van der Hoeven zvw Godefridus beloofden aan Arnoldus Groetart zvw Lambertus 

van Engelant 21½ nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten 

of de waarde voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-

11-1405) te betalen. 

 

(dg: Gerardus Berijs soen) #Dicti duo primi# et Willelmus van der Hoeven 

filius quondam Godefridi promiserunt indivisi super omnia tantum ut supra 

ad dictum terminum persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 020r 07 di 16-12-1404. 

De broers Johannes, Gerisius, Arnoldus Rover en Godefridus, kv Godefridus 

van Rode, verkochten aan Jacobus Kesselman zv Ghibo Kesselman 1 morgen 

land, gnd Veren Eefsen Grave, in Rosmalen, naast Johannes van Mol in het 

oosten, welke morgen Anselmus zvw Petrus van Bruggen gekocht had van 

Gerardus van Derenborch en welke morgen nu aan hen behoort. Zou er uit deze 

morgen meer betaald moeten worden dan een zwarte tournose dan zullen 

verkopers dat afhandelen. Verkopers beloofden dat hun minderjarige broer 

Ghisbertus zv voornoemde Godefridus van Rode, zodra hij meerderjarig is, 

afstand zal doen. 

 

Johannes Gerisius Arnoldus Rover et Godefridus fratres liberi Godefridi 

de Rode unum juger terre (dg: situm in parrochia de Roesmalen) dictum 

Veren Eefsen Grave situm in parrochia de Roesmalen juxta hereditatem 

Johannis de Mol ex uno latere versus orientem quod juger terre Anselmus 

filius quondam Petri de Bruggen erga Gerardum de Derenborch emendo 

                         
8 Zie ← BP 1181 p 578v 08 do 11-12-1399, verkoop van het huis. 
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acquisierat prout in litteris et quod juger terre nunc ad se spectare 

dicebat in ea quantitate qua ibidem situm est hereditarie vendiderunt 

Jacobo Kesselman filio Ghibonis Kesselman supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes indivisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti (dg: 

quondam Anse) Godefridi eorum patris et dicti quondam Anselmi deponere 

promiserunt insuper super omnia habita et habenda si plus esset solvendum 

exinde quam unum niger Turonensis denarius quod hoc deponent et quod ipsi 

Ghisbertum eorum fratrem filium dicti Godefridi de Rode quamcito ad annos 

pervenerit super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

facient renunciare. Testes Wolph et Gerardus datum tercia post Lucie. 

 

BP 1184 f 020r 08 di 16-12-1404. 

Willelmus Wedigen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Willelmus Wedigen prebuit et reportavit. Testes. 

 

BP 1184 f 020r 09 do 18-12-1404. 

Johannes zvw Gerardus van Berze, door voornoemde wijlen Gerardus verwekt 

bij wijlen zijn vrouw Mechtildis wv voornoemde Gerardus van Berze, droeg 

over aan Ghibo zvw Johannes Everaets van Hijntham een b-erfpacht van 12 

lopen rogge, Bossche maat, die Walterus zvw Walterus van Oerle beloofd had 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde Mechtildis zolang zij 

zou leven en na haar overlijden aan Elizabeth, Heijlwigis de jongere, 

Katherina, Aleijdis, Agnes, Heijlwigis de oudere, Mechtildis, Oda, Johannes 

en Margareta, kvw voornoemde Gerardus en Mechtildis, gaande uit 2 bunder 

beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd op die Sanendonc, tussen Wautgherus van 

Casteren enerzijds en Hadewigis dv Joseph en haar kinderen anderzijds, 

welke pacht aan voornoemde Johannes gekomen is na erfdeling {f.020v}. 

 

Johannes filius quondam Gerardi de Berze ab eodem quondam Gerardo et 

quondam Mechtilde relicta eiusdem quondam Gerardi de Berze pariter 

genitus hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis mensure de Busco 

quam (dg: qu) Walterus filius quondam Walteri de Oerle promiserat se 

daturum et soluturum dicte quondam Mechtildi ad eius vitam et post eius 

decessum Elizabeth Heijlwigi juniori Katherine Aleijdi Agneti Heijlwigi 

antiquori Mechtildi Ode Johanni et Margarete liberis dicto[rum] quondam 

Gerardi et Mechtildis hereditarie purificationis et in Busco tradendam de 

et ex duobus bonariis prati sitis in parrochia de Bucstel in loco dicto 

op die Sanendonc inter hereditatem Wautgheri de Casteren ex uno et inter 

hereditatem Hadewigis filie Joseph et eius liberorum ex alio quam 

paccionem #sibi in partem cessise (dg: dicebat)# dictus Johannes nunc 

integraliter ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

 

1184 f.020v. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1404. 

 

BP 1184 f 020v 01 do 18-12-1404. 

Ghiboni filio quondam Johannis Everaets de Hijntham cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicte quondam Mechtildis et quorumcumque heredum dictorum 

quondam Gerardi et Mechtildis deponere. Testes Theodericus et Gerardus 

datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 020v 02 do 18-12-1404. 

Voornoemde Johannes zvw Gerardus van Berze, door voornoemde wijlen Gerardus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Mechtildis wv voornoemde Gerardus van Berze, 

droeg over aan voornoemde Ghibo zvw Johannes Everaets van Hijntham een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Gerardus nzvw hr Gerardus van 

Bucstel beloofd had met Lichtmis in Den Bosch te leveren aan voornoemde 

Mechtildis zolang zij zou leven en na haar overlijden aan voornoemde 
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Elizabeth, Heijlwigis de jongere, Katherina, Aleijdis, Agnes, Heijlwigis de 

oudere, Mechtildis, Oda, Johannes en Margareta, kvw voornoemde Gerardus en 

Mechtildis, gaande uit een heidekamp, in Boxtel, ter plaatse gnd Eijlde, 

tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, welke 

pacht aan voornoemde Johannes gekomen is na erfdeling. 

 

(dg: dictus Ghibo ut supra) Dictus Johannes ut supra hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco quam Gerardus filius 

naturalis domini quondam Gerardi de Bucstel promiserat se daturum et 

soluturum dicte Mechtildi ad eius vitam et post eius decessum prefatis 

(dg: li) eius liberis hereditarie purificationis et in Busco tradendam de 

et ex quodam campo terre mericalis sito in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum Eijlde inter hereditatem Goeswini Steenwech ex uno et inter 

communitatem ibidem ex alio prout in litteris quam #sibi in partem 

cessis# nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit dicto Ghiboni 

cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 020v 03 do 18-12-1404. 

Nijcholaus Coel zvw Wijnkinus Screijnmaker droeg over aan Baudewinus Beijs 

een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die Rodolphus Rover van 

Vladeracken met Lichtmis in Den Bosch moest leveren aan Henricus van Uden, 

welke pacht wijlen voornoemde Wijnkinus gekocht had van voornoemde Henricus 

van Uden en welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Nijcholaus Coel filius quondam Wijnkini Screijnmaker hereditariam 

paccionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Rodolphus Rover 

de Vladeracken solvere tenebatur Henrico de Uden hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam quam paccionem dictus quondam 

Wijnkinus erga predictum Henricum de Uden emendo acquisierat prout in 

litteris (dg: hereditarie supportavit) quam paccionem nunc ad se spectare 

dicebat hereditarie supportavit Baudewino Beijs cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dicti quondam Wijnkini et suorum heredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 020v 04 do 18-12-1404. 

Godefridus Cuper verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Godefridus Cuper prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 020v 05 do 18-12-1404. 

Theodericus Berwout deed tbv voornoemde Baudewinus afstand van voornoemde 

erfpacht. 

 

Theodericus Berwout super predicta paccione et jure ad opus dicti 

Baudewini hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 020v 06 do 18-12-1404. 

Lambertus van den Laer beloofde aan Johanna dvw Johannes Bonoijt 48 gulden, 

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

betalen. 

 

(dg: Johanna filia quondam Johannis Bonoijt promisit super omnia Lamberto 

van den Laer) #Lambertus van den Laer promisit super omnia Johanne filie 

quondam Johannis Bonoijt# XLVIII gulden scilicet IX boddrager (dg: m) pro 

quolibet gulden computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 020v 07 do 18-12-1404. 

Henricus Potter, Albertus Loze, Godefridus en Katherina, kv voornoemde 

Henricus Potter, Arnoldus van Vucht kramer ev Aleijdis, en Egidius van den 

Bruggen ev Hilla, dv voornoemde Henricus Potter, verkochten aan Gerardus 

Heerken zvw Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus Heerken, 1/6 deel, 

dat aan hen en Johannes zv voornoemde Henricus Potter behoort, in een hoeve 

van wijlen voornoemde Godefridus Heerken, ter plaatse gnd Vinckel, welk 1/6 

deel aan vooornoemde Henricus Potter als evw Zaloma dvw voornoemde 

Godefridus Heerken ten deel was gevallen. Henricus, Albertus, Godefridus en 

Katherina beloofden dat Johannes zv voornoemde Henricus Potter afstand zal 

doen, zodra hij binnen de stad teruggekeerd zal zijn. Voornoemde Gerardus 

koper beloofde voornoemde verkopers schadeloos te houden van de 

hertogencijns die uit de hoeve gaat en een b-erfpacht van 1 mud rogge, die 

Johannes van Zonne handschoenmaker eruit beurt, zoals in de brief staat. 

 

Henricus Potter Albertus Loze Godefridus Katherina liberi dicti Henrici 

Potter #cum tutore# Arnoldus de Vucht institor maritus et tutor legitimus 

Aleijdis sue uxoris et Egidius van den Bruggen maritus et tutor legitimus 

Hille sue uxoris filiarum dicti Henrici Potter sextam partem ad ipsos et 

Johannem filium dicti Henrici Potter spectantem in quodam manso quondam 

Godefridi Heerken sito in !in loco dicto Vinckel simul cum attinentiis et 

juribus eiusdem sexte partis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis que sexta pars cum suis attinentiis 

dicto Henrico Potter tamquam marito legitimo Zalome quondam sue uxoris 

filie dicti quondam Godefridi Heerken cessit in partem prout in litteris 

hereditarie vendiderunt Gerardo Heerken filio quondam Gerardi Heerken 

senioris filii quondam Godefridi Heerken predicti #supportaverunt# cum 

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

omnia habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et suorum heredum deponere (dg: tali annexa conditione quod) 

et #promiserunt insuper Henricus Albertus Godefridus et Katherina cum 

tutore# quod ipsi Johannem filium dicti Henrici Potter quamcito (dg: ad 

p) infra opidum (dg: et j) redierit super predicta sexta parte et jure ad 

opus dicti emptoris hereditarie facient renunciare tali annexa conditione 

quod dictus Gerardus emptor prefatos venditores indempnes servabit (dg: 

ab) a censu domini fundi ex dicto manso atque ab hereditaria paccione 

unius modii siliginis quam Johannes de Zonne cijrothecarius eciam exinde 

habet solvendam (dg: pr) prout in dictis litteris continetur ut dictus 

emptor recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 020v 08 do 18-12-1404. 

Voornoemde Gerardus Heerken zvw Gerardus Heerken de oudere zvw Godefridus 

Heerken beloofde voornoemde Henricus Potter en zijn erfgenamen schadeloos 

te houden van alle pachten, cijnzen en andere lasten, gnd onraad, die 

wijlen Godefridus Heerken had uit zijn hoeve, in Sint-Oedenrode, ter 

plaatse gnd Eirde. 

 

Dictus emptor promisit super omnia prefato Henrico Potter ad opus sui et 

suorum heredum quod ipse Gerardus indempnes servabit prefatum Henricum 

Potter et eius heredes et eorum bona habita et habenda ab omnibus et 

singulis paccionibus censibus et aliis oneribus dictis onraet universis 

quos quas et que (dg: dictus) quondam Godefridus Heerken solvere 

consuevit aut tenebatur ex quodam manso cum eius (dg: uni) attinentiis 

universis dicti quondam Godefridi Heerken sito in parrochia de Rode 

sancte Ode ad locum dictum Eirde ut dicebat. Testes datum supra. 

 

1184 f.021r. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1404. 

 anno CCCCmo quarto mensis decembris die XVIII: donderdag 18-12-1404. 
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BP 1184 f 021r 01 do 18-12-1404. 

Oda van den Meer wv Ghisbertus van den Leempoel, Engbertus, Henricus, 

Walterus en Heijlwigis, kv voornoemde Oda en wijlen Ghisbertus, Johannes 

Bijts ev Elizabeth, en Henricus van der Vlasvoert ev Agnes, dv voornoemde 

Oda en wijlen Ghisbertus gaven uit aan Johannes zv voornoemde Oda en wijlen 

Ghisbertus 7/8 deel, dat aan hen en aan Ghisbertus zv voornoemde Oda, 

behoort in (1) een stuk weide, gnd die Hoghe Grashof, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Berkel, (2) de rest van een 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 voor zover het stuk land groter is dan 1 mudzaad die aan 

Engbertus van den Yvenlaer behoort, (3) een stuk land, gnd den 

Gasthuijsacker, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, tussen hr Gerardus 

Groij priester en voornoemde Statina enerzijds en Elizabeth Danels van 

Tilborch anderzijds, (4) een stuk land, aldaar, tussen de waterlaat gnd die 

Moijne enerzijds en kvw Hessello Gobels anderzijds, met een eind strekkend 

aan Katherina Brocs, (5) een stuk land, gnd den Ossen Grashof en een 

aangelegen stuk heide, 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 Gobelinus van den Berge 

enerzijds en wijlen Ghibo Vette anderzijds, (7) 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, (8) de 

helft van 2 stukken land, gnd die Heijdehoeve, van wijlen Engbertus van den 

Leempoel, in Venloen, (9) een b-erfpacht van 2 zester rogge, die Engbertus 

van den Yvenlaer moet leveren aan voornoemde Oda, gaande uit verschillende 

erfgoederen van wijlen Engbertus van den Leempoel; de uitgifte geschiedde 

voor (a) de helft van een b-erfcijns van 4 schelling, gaande uit voornoemde 

erfgoederen gnd die Heijhoeve etc, (b) de hertogencijns, (c) de cijns gnd 

die cijns van Bijlst, (d) de helft van een b-erfcijns van 5 schelling aan 

de priesters in Oisterwijk, (e) 7/8 deel van de helft van een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, aan Elizabeth wv Willelmus van den Yvenlaer, (f) 7/8 deel 

van de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Sophija wv !voornoemde 

Goeswinus, (g) 7/8 deel van de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge aan 

Walterus Heijnen soen, (h) 7/8 deel van de helft van een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, aan Johannes zvw Petrus Osman en zijn moeder Yda, (i) 7/8 deel 

van de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, aan erfg vw hr Willelmus 

Custer (j) een b-erfpacht aan Arnoldus van Eijndoven, (k) een b-erfpacht 

van 2 mud rogge, aan kvw Gerardus Mesmaker, en thans voor een n-erfpacht 

van 7 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde uitgevers en Ghisbertus zv 

voornoemde Oda met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 

een jaar (di 02-02-1406), gaande uit voornoemd 7/8 deel en uit het 1/8 deel 

dat aan voornoemde Johannes behoort. Eerstgenoemde Engbertus beloofde dat 

zijn broer Ghisbertus met de uitgifte zal instemmen. 

 

-. 

Oda van den Meer (dg: filia) relicta quondam Ghisberti van den Leempoel 

Engbertus Henricus Walterus et Heijlwi[gis] liberi dictorum Ode et 

quondam Ghisberti #cum tutore# Johannes Bijts maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris et Henricus van der Vlasvoert maritus et tutor 

legitimus Agnetis sue uxoris filiarum dictorum Ode et quondam Ghisberti 

septem octavas partes ad ipsos et ad Ghisbertum filium dicte Ode 

spectantes in pecia pascue dicte! die Hoghe Grashof sita in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Berkel atque in residuo pecie terre dicte dat 

Holaer site in dicta parrochia ad dictum locum Berkel vocatum juxta 

hereditatem Arnoldi Houtappel tendentis cum uno fine ad hereditatem 

Statine dicte Statijn #de Haren# et cum reliquo fine ad communitatem 

scilicet (dg: illud) #in illo# resido dicte pecie terre quod ibidem 

supercrescit ultra unam modiatam terre ad Engbertum van den Yvenlaer 

spectantem item in pecia terre dicta den Gasthuijsacker sita in (dg: d) 

parrochia et loco predictis inter hereditatem domini Gerardi Groij 
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presbitri et hereditatem dicte Statine ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Danels de Tilborch ex alio item in (dg: p) pecia terre sita 

ibidem inter aqueductum dictum die Moijne ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Hessellonis Gobels ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Katherine Brocs item in pecia terre dicta den Ossen Grashof 

et in pecia terre mericalis sibi adiacente sitis ibidem juxta hereditatem 

Heijlwigis Ghiben tendentibus cum uno fine ad communitatem item in pecia 

prati dicta dat Gomellaer sita in dicta parrochia ad locum dictum 

Udenhout inter hereditatem Gobelini van den Berge ex uno et inter 

hereditatem quondam Ghibonis Vette ex alio item in medietate pecie prati 

site in parrochia de Helvoirt in loco dicto Noertbroec inter hereditatem 

domini de Duffel ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Johannis 

van den Nuwenhuze ex alio atque in medietate duarum peciarum terre 

dictarum die Heijdehoeve quondam Engberti van den Leempoel sitarum in 

parrochia de Venloen #simul cum hereditaria paccione duorum sextariorum 

siliginis quam Engbertus van den Yvenlaer dicte Ode solvere tenetur ex 

diversis hereditatibus quondam Engberti van den Leempoel# ut dicebant 

dederunt ad hereditarium censum Johanni filio dictorum Ode et quondam 

(dg: Joh) Ghisberti ab eodem hereditarie possidendas pro medietate 

hereditarii census IIII solidorum ex dictis hereditatibus die Heijhoeve 

#etc# atque pro censu domini ducis et censu dicto die cijns van Bijlst ex 

predictis hereditatibus dicto Johanni ad pactum datis solvendis atque pro 

(dg: here) medietate hereditarii census quinque solidorum presbitris in 

Oesterwijc solvendi atque pro (dg: medietate) septem octavis partibus 

(dg: #medietatibus# hereditariarum paccionum j ad summam sex modiorum et 

sex sextariorum siliginis estimatarum diversis hominibus exinde 

solvendarum atque pro herediitaria paccione duorum modiorum siliginis 

liberis quondam Gerardi Mesmeker ex premissis infrasciptarum scilicet) 

medietatis hereditarie paccionis duorum modiorum siliginis Elizabeth 

relicte quondam Willelmi van den Yvenlaer solvende et pro septem octavis 

partibus medietatis hereditarie paccionis unius modii siliginis Sophije 

relicte !dicti quondam Goeswini et pro septem octavis partibus medietatis 

hereditarie paccions unius modii siliginis Waltero Heijnen soen et pro 

septem octavis partibus #medietatis# hereditarie paccionis unius #et 

dimidii# modiorum siliginis Johanni filio quondam Petri Osman #et Yde sue 

matri# atque pro (dg: ?sci) septem octavis partibus #medietatis# 

hereditarie paccionis dimidii modii siliginis heredibus domini quondam 

Willelmi Custer solvende et (dg: pro se) paccione Arnoldo de Eijndoven ex 

premissis solvenda atque pro hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis (dg: ex pre) liberis quondam Gerardi Mesmaker ex premissis 

solvenda dandis (dg: ?etc) etc atque pro hereditaria paccione (dg: trium 

mo) septem modiorum siliginis mensure de Busco danda et solvenda (dg: 

dicte Oj) ipsis et Ghisberto filio dicte Ode ab alio purificationis (dg: 

et in Busco) et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradenda ex dictis septem octavis partibus premissorum 

atque ex octava !ad dictum Johannem spectante in premissis promittentes 

cum tutore indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere (dg: et ?a) promisit insuper primodictus Engbertus 

super omnia quod ipse Ghisbertum suum fratrem dicte donationi ad pactum 

faciet consentire et ipsam ratam servare. Quo facto alter repromisit ex 

premissis et ex dicta octava parte ad ipsum ut dictum est spectante in 

premissis. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 021r 02 do 18-12-1404. 

En hij kan de pacht terugkopen wanneer hij wil elk mud met 40 Hollandse 

gulden, 1 Engelse nobel voor 3 gulden gerekend of de waarde, en eventuele 

achterstallige termijnen. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Henricus Steijmpel en Nijcholaus Screijnmaker. 

 

Et poterit redimere (dg: ad sp) semper dum sibi placuerit quemlibet 

modium dicte paccionis cum XL Hollant gulden scilicet uno Engels nobel 
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pro (dg: quolibet g) tribus gulden computato aut valorem ac cum 

arrestadiis si que fuerint ut dicti donatores ad pactum recognoverunt et 

super omnia fide prestita promiserunt. Actum in camera anno CCCCmo quarto 

mensis decembris die XVIII hora vesperarum presentibus dictis scabinis 

Henrico Steijmpel et Nijcholao Screijnmaker. 

 

BP 1184 f 021r 03 do 18-12-1404. 

Voornoemde Johannes zvw Ghisbertus van den Leempoel verklaarde dat 

voornoemde Oda aan hem geschonken heeft {f.021v} een erfpacht van 3 mud 

rogge. 

 

Dictus Johannes filius quondam Ghisberti van den Leempoel palam 

recognovit quod dicta Oda dederat sibi. 

 

1184 f.021v. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1404. 

 

BP 1184 f 021v 01 do 18-12-1404. 

nomine dotis hereditariam paccionem trium modiorum siliginis. Testes 

Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 021v 02 .. 14-06-1583. 

De navolgende brief werd voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum Wijnants Broegel Campen et Reijs littera 

hec secundario ingrossetur ad instantiam domini Arnoldi Aernts soen et 

Judoci Dionijsii nomine et ex parte ecclesie de Orthen qui prestiterunt 

juramentum debito modo decima quarta junii anno XVc LXXXIII juxta et 

secundum certam supplicationem scabinis predictis exhibitam nomine et ex 

parte ecclesie de Orthen predicte quod quidem juramentum est confirmatum 

per Johannem ?de ?Boerdonck et magistrum Johannem de Berkel viros 

fidedignos. Rentmeester. 

 

BP 1184 f 021v 03 do 18-12-1404. 

Franco van Os en Danijel van Merewijc, meesters van de kerkfabriek van 

Orthen, gaven uit aan Ludolphus Buc van Boemel ½ morgen land, ter plaatse 

gnd die Hoeven, ter plaatse gnd Loeffortsche Hoeve, tussen wijlen 

Ghisbertus Lijsscap de jongere enerzijds en voornoemde Ludolphus 

anderzijds; de utgifte geschiedde voor de dijken, waterlaten en sloten en 

thans voor een n-erfcijns van 32 schelling geld, met Sint-Martinus aan de 

kerkfabriek te betalen. 

 

Franco de Os et Danijel de Merewijc magistri ut dicebant fabrice ecclesie 

de Orthen dimidium juger terre situm in loco dicto die Hoeven in loco 

dicto Loeffortsche Hoeve inter hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap 

junioris ex uno et inter hereditatem Ludolphi #Buc# de Boemel ex alio in 

ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebant dederunt ad hereditarium 

(dg: pactum) #censum# dicto Ludolpho !hereditarie possidendum pro 

aggeribus aqueductibus et fossatis ad ipsum spectantibus tenendis etc et 

pro hereditario censu XXXII solidorum monete dando dicte fabrice ab alio 

Martini ex premissis promittens sub obligatione omnium bonorum dicte 

fabrice warandiam et aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 021v 04 do 18-12-1404. 

Engbertus van den Schueren gaf uit aan Reijnerus van Broechoven een beemd, 

in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, tussen wijlen Henricus Neven 

enerzijds en erfg vw Zegherus van der Stappen anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor (1) een b-erfcijns van 5½ Vlaamse plak aan de grondheer en 

thans voor (2) een n-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Tilburg, met 
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Lichtmis op het onderpand te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Engbertus van den Schueren quoddam pratum situm in parrochia de Tilborch 

ad locum dictum Westilborch inter hereditatem (dg: He) quondam Henrici 

Neven ex uno et inter hereditatem heredum quondam Zegheri van der Stappen 

ex alio (dg: here) ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Reijnero de 

Broechoven ab eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu quinque 

et dimidii Vlemsche placke #domino fundi# exinde prius solvendo dando etc 

atque pro hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de 

Tilborch dando sibi ab alio purificationis et supra predictum pratum 

tradenda ex premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et 

(dg: alter repromisit) aliam obligationem deponere et alter repromisit. 

Testes Wolph et Gerardus quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 021v 05 do 18-12-1404. 

Ghibo zvw Henricus Ghiben soen en Johannes die Koijter ev Elizabeth dvw 

voornoemde Henricus verkochten aan Johannes zv Gerardus zv Arnoldus Ma..n, 

tbv zijn voornoemde vader Gerardus, een huis en tuin, in Geffen, ter 

plaatse gnd Deelst, tussen Rodolphus van Tuijl enerzijds en Johannes Buc 

anderzijds. 

 

Solvit 3 grossos (dg: solvit I grossum). 

(dg: Johannes die Koijter maritus) Ghibo filius quondam Henrici Ghiben 

soen et Johannes die Koijter maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie dicti quondam Henrici domum et ortum sitos in parrochia de 

(dg: Geffel) Geffen ad locum dictum Deelst inter hereditatem Rodolphi de 

Tuijl ex uno et inter hereditatem Johannis Buc ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt #Johanni filio# Gerardi filii Arnoldi Ma..n ad 

opus dicti Gerardi eius patris promittentes indivisi super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 021v 06 wo 24-12-1404. 

Ghisbertus Pels zvw Johannes Ghiben soen verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Ghisbertus Pels filius quondam Johannis Ghiben soen prebuit et 

reportavit. Testes Neijnsel et Gerardus datum in vigilia nativitatis 

Domini. 

 

BP 1184 f 021v 07 do 18-12-1404. 

Destijds had Willelmus van Ouden uitgegeven aan Arnoldus van Berze zvw 

Johannes van Berze (1) een kamp, in Hees, ter plaatse gnd op Runnen, tussen 

een gemene weg enerzijds en kvw Wautgherus Ghisellen soen anderzijds, (2) 

een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd op die Berenbrake, tussen Johannes 

van Ghemert enerzijds en Theodericus Grotart anderzijds, (3) een stuk land, 

in Hees, ter plaatse gnd den Passche, tussen Gerardus Rijchmoden soen 

enerzijds en Henricus van den Vanderen anderzijds, (4) een stuk land, in 

Hees, tussen Henricus Doncker enerzijds en Henricus Kempart anderzijds, 

voor een b-erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, en 6 hoenderen. 

Voornoemde Arnoldus verkocht thans voornoemd kamp aan Willelmus van Kuijc 

van Hees, belast met voornoemde pacht en hoenderen. Voornoemde koper 

beloofde op verband van voornoemd kamp dat hij voortaan de pacht en de 

hoenderen uit dit kamp zal leveren, zó dat voornoemde Arnoldus ivm 

voornoemde 3 stukken land daarvan geen schade heeft. 

 

-. Duplicetur. 

Notum sit universis quod cum (dg: cum) Willelmus de Ouden quendam campum 

situm in parrochia de Hees in loco dicto op Runnen inter communem plateam 

ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Wautgheri Ghisellen soen ex 

alio atque peciam terre sitam in dicta parrochia in loco dicto op die 
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Berenbrake inter hereditatem Johannis de Ghemert ex uno et inter 

hereditatem Theoderici Grotart ex alio atque peciam terre sitam in dicta 

parrochia in loco dicto den Passche inter hereditatem Gerardi Rijchmoden 

soen ex uno et inter hereditatem Henrici van den Vanderen ex alio atque 

peciam terre sitam in dicta parrochia inter hereditatem Henrici Doncker 

ex uno et inter hereditatem Henrici Kempart ex alio dedisset ad 

hereditarium pactum Arnoldo de Berze filio quondam Johannis de Berze 

scilicet pro hereditaria paccione sex sextariorum siliginis mensure de 

Busco et (dg: duorum) sex pullorum prout in litteris quas vidimus 

constitutus dictus Arnoldus dictum campum hereditarie vendidit Willelmo 

de Kuijc (dg: sup) de Hees supportavit cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere exceptis paccione et pullis predictis. Quo facto dictus emptor 

promisit (dg: super omnia) #sub obligatione dicti campi# dicto venditori 

quod ipse dictam paccionem !sextariorum siliginis et sex pullorum exnunc 

deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet ex campo 

predicto quod nec dicto Arnoldo venditori nec ad et supra predictas tres 

pecias terre dampna exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 021v 08 do 18-12-1404. 

Theodericus zvw Matheus van Empel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 4 pond geld, met Kerstmis te betalen, aan wijlen voornoemde 

Matheus verkocht door Theodericus Sweijmer van Tijla, zijn vrouw Ermgardis 

en Johannes Moelner zv voornoemde Ermgardis. 

 

Solvit. 

Theodericus filius quondam Mathei de Empel hereditarium censum quatuor 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum dicto 

quondam Matheo a Theoderico Sweijmer de Tijla Ermgarde eius uxore et 

Johanne Moelner filio eiusdem Ermgardis prout in litteris monuit de (dg: 

3) 3 annis. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 021v 09 do 18-12-1404. 

Nijcholaus gnd Coel zvw Wijnricus Screijnmaker maande 3 achterstallige 

jaren van de helft van 6 mud rogge b-erfpacht, welke pacht van 6 mud rogge 

en 4 hoenderen wijlen voornoemde Wijnricus gekocht had van Jacobus van 

Engelant. 

 

Nijcholaus dictus Coel #filius quondam Wijnrici# Screijnmaker medietatem 

(dg: hereditarie) sex modiorum siliginis hereditarie paccionis quam 

paccionem sex modiorum siliginis et quatuor pullorum dictus quondam 

Wijnricus erga Jacobum de Engelant emendo acquisierat prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1184 f.022r. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1404. 

 

BP 1184 f 022r 01 do 18-12-1404. 

Agnes wv Johannes die Bont droeg over aan Lambertus, zv voornoemde Agnes en 

wijlen Johannes, al haar goederen, die zij na haar dood zal nalaten. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

(dg: Agne) Agnes relicta quondam Johannis die Bont cum tutore omnia et 

singula bona ipsius Agnetis per ipsam de morte relinquenda ut dicebat 

legitime et hereditarie supportavit Lamberto filio dictorum Agnetis et 

quondam Johannis promittens cum tutore super omnia habita et habenda 

warandiam. Testes Theodericus et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 022r 02 do 18-12-1404. 

Engbertus van der Schuren gaf uit aan Johannes zvw Jacobus Groet Wouters 

soen een stuk land, in Tilburg, ter plaatse gnd Ourle, tussen erfg vw 
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Zegerus van der Stappen enerzijds en Walterus Scuijlenborch anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Tilburg, 

met Lichtmis op het onderpand te leveren, voor het eerst over een jaar (di 

02-02-1406). 

 

Engbertus van der Schuren peciam terre sitam in parrochia de Tilborch ad 

locum dictum Ourle inter hereditatem heredum quondam Zegeri van der 

Stappen ex uno et inter hereditatem Walteri Scuijlenborch ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni filio quondam Jacobi Groet 

Wouters soen ab eodem hereditarie possidendam pro hereditaria 
!possidendam pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

(dg: Busco) #Tilborch# danda sibi ab alio purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum ex premissis #et 

supra peciam terre predictam tradenda# promittens super omnia warandiam 

pro premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Johannes et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 022r 03 do 18-12-1404. 

Johannes van Os zvw Petrus ev Delijana dvw Falco van Maren verkocht aan 

Johannes van Bonijngen Sijmons soen 1 morgen land, in Maren, in een kamp, 

gnd die Vorste Uterste Hoeve, welk kamp gelegen is tussen erfgoed gnd 

Colnarts Hoeve enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met 3½ vadem 

maasdijk, gnd Over Eerst, zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

(dg: Petrus filius quondam) Johannes de Os filius quondam Petri maritus 

et tutor legitimus Delijane sue uxoris filie quondam Falconis de Maren 

unum juger terre situm in parrochia de Maren (dg: ad locum) #in campo# 

dicto die Vorste Uterste Hoeve #qui campus situs est inter# !inter 

hereditatem dictam Colnarts Hoeve ex uno et inter (dg: he) communem 

plateam ex alio in ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni de Bonijngen Sijmons soen promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere exceptis tribus et dimidia (dg: 
?vicii) mensuris dictis vademen aggeris Mose dictis Over Eerst atque 

zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus ut dicebat. 

Testes (dg: datum Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 022r 04 do 18-12-1404. 

Johannes van Beke ev Elizabeth dvw Johannes Nesen soen verkocht aan zijn 

zoon Johannes een huis en tuin, in Geffen, naast de plaats gnd die Vallijn, 

tussen Johannes Vullen enerzijds en Johannes Dapper anderzijds, belast met 

een b-erfrente van 10 hoenderen. 

 

Solvit 1 boddrager. 

Johannes de Beke (dg: f) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris 

filie quondam Johannis Nesen soen domum et ortum sitos in parrochia de 

Geffen juxta locum dictum die Vallijn inter hereditatem Johannis Vullen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Dapper ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Johanni suo filio promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto hereditario redditu decem pullorum 

exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 022r 05 do 18-12-1404. 

De broers Libertus en Nijcholaus, kvw Johannes Librechts soen, deden tbv 

Fijssija wv voornoemde Johannes Lijbrechts soen afstand van alle goederen, 

die voornoemde Fijssija thans bezit, en van zaken en aanspraken op 

voornoemde Fijssija. 

 

Solvit II boddrager. 

Libertus et Nijcholaus fratres liberi quondam Johannis Librechts soen 

super omnibus et singulis bonis que Fijssija relicta dicti quondam 

Johannis Lijbrechts soen tenet et possidet #ad presens# atque super jure 
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necnon super omnibus rebus et impetitionibus quibus mediantibus dicti 

fratres prefatam Fijssijam impetere possint aut vexare quovis modo sive 

in judicio spirituali sive in judicio seculari aut alias quovis modo ad 

opus dicte Fijssije hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et dictam Fijssijam occacione premissorum 

numquam impetere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 022r 06 do 18-12-1404. 

Destijds had Arnoldus Grotart de jongere gerechtelijk gekocht van broeder 

Rodolphus Roesmont kloosterling van Porta Celi (1) een erfgoed, in Hintham, 

tussen Thomas van Hijntham enerzijds en Petrus Snijders anderzijds, en de 

oliemolen en andere bouwwerken die daarop staan, (2) 2½ morgen land van 

Petrus nzvw Willelmus Grieten soen, gelegen achter voornoemd klooster Porta 

Celi bij Den Bosch, tussen Johannes zv Ghibo van den Eijckendonc enerzijds 

en Willelmus Loijers anderzijds. Daarna had voornoemde Arnoldus het 

voornoemde overgedragen aan Danijel Roesmont. Voornoemde Danijel droeg 

thans voornoemde 2½ morgen land over aan Johannes van Zanbeke linnenwever. 

 

Notum sit universis quod cum Arnoldus Grotart junior quandam hereditatem 

sitam in Hijntham inter hereditatem Thome de Hijntham #ex uno# et inter 

hereditatem Petri Snijders #ex alio# et molendinum olei (dg: in) et 

cetera edificia in eadem consistentia atque duo et dimidium jugera terre 

Petri filii naturalis quondam Willelmi Grieten soen sita retro conventum 

de Porta Celi prope Buscum inter hereditatem Johannis filii Ghibonis van 

den Eijckendonc et inter hereditatem Willelmi Loijers erga fratrem 

Rodolphum Roesmont conventualem dicti conventus per judicem mediante 

sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset #prout in litteris quas 

vidimus# et cum deinde dictus Arnoldus premissa hereditarie supportasset 

Danijeli Roesmont prout in aliis litteris (dg: quas) constitutus dictus 

Danijel dicta duo et dimidium jugera terre hereditarie supportavit 

Johanni de Zanbeke textori lineorum cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 022r 07 do 18-12-1404. 

Walterus van Westerhoven, Rutgherus zvw Johannes van den Broec, Henricus 

Broc zv Johannes Broc, Johannes van den Aa en Arnoldus zvw Johannes 

Houbraken beloofden aan Jacobus van Gunterslaer, tbv Johannes van Ghemert, 

gedurende 6 jaar, ingaande Kerstmis aanstaande (do 25-12-1404), elk jaar 42 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde te betalen, een 

helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met 

Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405). 

 

Walterus de Westerhoven (dg: et) Rutgherus filius quondam Johannis van 

den Broec Henricus Broc filius Johannis Broc Johannes van den Aa et 

Arnoldus filius quondam Johannis Houbraken promiserunt indivisi super 

omnia (dg: se daturos) Jacobo de Gunterslaer ad opus Johannis de Ghemert 

quod ipsi dabunt et solvent eidem Johanni ad spacium sex annorum festum 

nativitatis Domini proxime futurum sine medio sequentium quolibet 

dictorum sex annorum XLII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino 

nativitatis Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

1184 f.022v. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1404. 

 secunda post octavas pasche: maandag 27-04-1405. 

 quinta post misericordiam: donderdag 07-05-1405. 

 

BP 1184 f 022v 01 do 18-12-1404. 

Heijlwigis Spikers maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 22 

schelling, met Kerstmis te betalen, aan Henricus Suertvaegher verkocht door 
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Theodericus Tolinc, welke cijns na aan haar behoort. 

 

Heijlwigis Spikers hereditarium censum XXII solidorum solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum Henrico Suertvaegher a Theoderico 

Tolinc #prout in litteris# quem censum nunc ad se spectare dicebat monuit 

de 3 annis. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 022v 02 do 18-12-1404. 

Petrus zvw Martinus Terkens soen deed tbv Johannes zvw Rutgherus Alarts 

soen van Berlikem afstand van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, 

die Petrus zvw Johannes Monic beloofd had aan Bertha en Katherina, dvw 

Wenemarus van den Noddenvelt zvw Henricus van Tijel, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Martini Terkens soen super hereditaria paccione 

(dg: et jure) duorum modiorum siliginis mensure de Busco quam Petrus 

filius quondam Johannis Monic promiserat se daturum et soluturum Berthe 

et Katherine filiabus quondam Wenemari van den Noddenvelt filii quondam 

Henrici de Tijel hereditarie purificationis et in Busco tradendam prout 

in litteris et super jure ad opus Johannis filii quondam Rutgheri Alarts 

soen de Berlikem hereditarie renuciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 022v 03 do 18-12-1404. 

Johannes van den Hoernic van den Asmijt en Leonardus Jonge Heijnen soen 

beloofden aan Henricus Steijmpel, gedurende 6 jaar, ingaande Kerstmis 

aanstaande (do 25-12-1404), elk jaar met Kerstmis 3¾ nieuwe Gelderse gulden 

te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1405). 

 

Johannes van den Hoernic van den Asmijt et Leonardus (dg: f) Jonge 

Heijnen soen promiserunt indivisi super omnia se daturos et soluturos 

Henrico Steijmpel ad spacium sex annorum festum nativitatis Domini 

proxime futurum sine medio sequentium quolibet dictorum sex annorum (dg: 

quatuor) quatuor novos Gelre gulden minus quarta parte unius novi Gelre 

gulden nativitatis Domini et pro primmo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 022v 04 do 18-12-1404. 

Henricus Jans soen van Huesden en zijn zoon Petrus verkochten aan Arnoldus 

zvw Petrus Reijners een stuk land, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, tussen kvw Gerardus Goijkens soen enerzijds en Gerardus Jong 

Ghenen soen anderzijds, belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 8 

kleine zwarte tournosen. 

 

Henricus Jans soen de Huesden et Petrus eius filius peciam terre sitam in 

parrochia de (dg: Lij) Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt 

inter hereditatem liberorum quondam Gerardi Goijkens soen ex uno et inter 

hereditatem Gerardi Jong Ghenen soen ex alio ut dicebat hereditarie 

vendiderunt Arnoldo filio quondam Petri Reijners promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu domini 

ducis et hereditario censu octo (dg: aude f) parvorum nigrorum 

Turonensium exinde solvendo. Testes datum supra. {Verticale haal in 

linker marge om ruimte vrij te laten die niet is benut}. 

 

BP 1184 f 022v 05 do 18-12-1404. 

Arnoldus Mijnnomere ev Jutta dvw Willelmus Aben soen gaf uit aan Nijcholaus 

Vleminc een stuk land, gnd het Gheerken, in Vught Sint-Lambertus, ter 

plaatse gnd Cromvoirt, tussen Walterus Vos enerzijds en Walterus zvw Ghibo 

Boij anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 9 lopen 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, slechts op te 
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geven met 18 lopen eens. 

 

Solvit Arnoldus. 

Arnoldus (dg: j) Mijnnomere maritus et tutor legitimus Jutte sue uxoris 

filie quondam Willelmi Aben soen peciam terre dictam tGheerken sitam in 

parochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt inter 

hereditatem Walteri Vos ex uno et inter hereditatem Walteri filii quondam 

Ghibonis Boij ex alio (dg: ut) ut dicebat (dg: hereditarie vendidit 

Nijcho) dedit ad hereditarium pactum (dg: W) Nijcholao Vleminc ab eodem 

hereditarie possidendam pro hereditaria paccione novem lopinorum 

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

tradenda ex premissis promittens super omnia (dg: pro) warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit (dg: prout 

in) tali annexa conditione quod dictus Nijcholaus premissa non resignabit 

neque dimittet nisi cum XVIII lopinis siliginis dicto Arnoldo semel 

dandis. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 

 

BP 1184 f 022v 06 ma 27-04-1405. 

Voornoemde Arnoldus droeg voornoemde b-erfpacht van 9 lopen rogge over aan 

Theodericus Mijnnomeer zvw Johannes van Hees. 

 

Dictus Arnoldus dictam hereditariam paccionem novem lopinorum siliginis 

hereditarie supportavit Theoderico Mijnnomeer filio quondam Johannis de 

Hees cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere et dictam peciam terre super omnia 

satisfacere. Testes Neijnsel et Gerardus datum 2a post octavas pasche. 

 

BP 1184 f 022v 07 do 07-05-1405. 

Voornoemde Theodericus droeg voornoemde b-erfpacht over aan Rutgerus zvw 

Rutgerus Moelneers van Sonne. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Theodericus dictam paccionem hereditarie supportavit Rutgero filio 

quondam Rutgeri Moelneers de Sonne cum litteris !litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem etc super omnia 

(dg: sufficientem facere testes) habita et habenda sufficientem facere. 

Testes Berwout et Goeswijn datum quinta post miam. 

 

BP 1184 f 022v 08 do 07-05-1405. 

Johannes zv Johannes van Amerzoijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{In rechter marge}. 

Johannes filius Johannis de Amerzoijen prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 022v 09 do 18-12-1404. 

Johannes Huben soen van Moenle verkocht aan Johannes Bogart van Berchen een 

stuk land, in Berghem, ter plaatse gnd Runtsel, tussen Elizabeth wv Petrus 

Volpen soen en haar kinderen enerzijds en Arnoldus van Haren en Gerardus 

Jans soen anderzijds, belast met 4 schelling oude cijns en 4 schelling 

nieuwe cijns aan de naburen van Oss. 

 

Johannes Huben soen de Moenle peciam terre sitam in parrochia de Berchen 

ad locum dictum Runtsel inter hereditatem Elizabeth relicte quondam Petri 

Volpen soen et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Arnoldi de 

Haren et Gerardi Jans soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni Bogart de Berchen promittens super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere (dg: testes) exceptis quatuor solidis 

antiqui census et quatuor solidis novi censu vicinis de Os exinde 

solvendis. Testes Wolph et Gerardus datum quinta post Lucie. 
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1184 f.023r. 

 quinta post Lucie: donderdag 18-12-1404. 

 sexta post Lucije: vrijdag 19-12-1404. 

 tercia post Thome: dinsdag 23-12-1404. 

 

BP 1184 f 023r 01 do 18-12-1404. 

Ghibo zvw Rutgherus van Vlijmen verkocht aan Gerardus Wael zvw Ghibo Wael 

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

andere helft met Sint-Jan voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-

1405), gaande uit een huis en erf van wijlen hr Henricus Loijt priester, nu 

aan voornoemde verkoper behorend, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Raet, nu Godefridus Peteren, enerzijds 

en erfgoed van Johannes Sparre kramer anderzijds, strekkend vanaf de 

Hinthamerstraat achterwaarts tot aan erfgoed van wijlen Albertus Wael, 

reeds belast met de hertogencijns en een b-erfcijns van 10 pond voornoemd 

geld aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Ghibo filius quondam Rutgheri de Vlijmen hereditarie vendidit Gerardo 

Wael filio quondam Ghibonis Wael hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis et pro 

primo termino nativitatis Johannis proxime futurum ex domo et area domini 

quondam Henrici Loijt presbitri nunc ad dictum venditorem spectante sita 

in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam Johannis Raet 

nunc ad Godefridum Peteren spectantem ex uno et inter hereditatem 

Johannis Sparre institoris ex alio tendentem a dicto vico Hijnthamensi 

retrorsum usque ad hereditatem quondam Alberti Wael (dg: promittens) ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditario censu X 

librarum dicte monete mense sancti spiritus in Busco exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Wolph et Gerardus datum quinta 

post Lucie. 

 

BP 1184 f 023r 02 do 18-12-1404. 

Henricus zvw Johannes Huesdens en zijn zoon Petrus verkochten aan Egidius 

Zecker 1/6 deel van een kamp, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd 

Cromvoirt, ter plaatse gnd die Crumvoirtsche Beemde, tussen Walterus 

Haveloes enerzijds en Elizabeth wv Gerardus Vos anderzijds, met een eind 

strekkend aan Gerardus van Berze en voornoemde Egidius, belast met een 

b-erfcijns van 5 schelling geld aan het Geefhuis in Den Bosch. 

 

Henricus filius quondam Johannis Huesdens et Petrus eius filius (dg: prom 

peciam prati sitam) sextam partem cuiusdam campi siti in parrochia de 

Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt in loco dicto die 

Crumvoirtsche Beemde inter hereditatem Walteri Haveloes ex uno et inter 

hereditatem (dg: libi) Elizabeth relicte quondam Gerardi Vos ex alio 

tendentem cum uno fine ad hereditatem Gerardi de Berze et Egidii Zecker 

(dg: hereditarie) ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Egidio 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto (dg: quin) hereditario censu quinque solidorum monete mense 

sancti spiritus in Busco exinde solvendo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 023r 03 vr 19-12-1404. 

Theodericus Mijnnomeer zvw Johannes van Hees en zijn vrouw Katherina dvw 

Johannes Goeswijns soen verkochten aan Ghibo zvw Jacobus van der Heijden 

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

leveren, gaande uit 2 morgen land, binnen de vrijdom van Den Bosch, in het 

eerste kamp richting de plaats gnd Otheren, welk kamp 10 morgen groot is, 

tussen de huizen in de plaats gnd Otheren enerzijds en erfgoed van Gerardus 

van Os anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere 

eind aan een gemene weg, reeds belast met een b-erfcijns van 20 schelling 
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geld, die Arnoldus Hoernken eruit beurt. 

 

Theodericus Mijnnomeer filius quondam Johannis de Hees maritus legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Johannis Goeswijns soen et ipsa cum 

eodem tamquam cum tutore hereditarie vendiderunt Ghiboni (dg: Jac) filio 

quondam Jacobi van der Heijden hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in 

Busco tradendam ex (dg: quodam bonario prato duo bonaria continente sito 

infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum Otheren inter) duobus 

iugeribus terre sitis infra libertatem opidi de Busco in primo campo 

versus locum dictum Otherum et qui campus continet decem iugera terre 

inter domos stantes in dicto loco Otheren vocato ex uno et inter 

hereditatem Gerardi de Os ex alio latere tenden[s?] cum uno fine ad 

communitatem et cum reliquo fine ad communem plateam ut (dg: pro) dicebat 

promittens #indivisi# super omnia #habita et habenda# warandiam et (dg: 

ob) aliam obligationem deponere excepto hereditario censu XX solidorum 

monete quem Arnoldus Hoernken annuatim exinde prius solvendum !ut 

dicebant et sufficientem facere. Testes Tijt et Gerardus datum sexta post 

Lucije. 

 

BP 1184 f 023r 04 vr 19-12-1404. 

Henricus Bruijstens droeg over aan Goeswinus Rutten soen, tbv Brustinus, 

Johannes, Rutgerus, Petrus, Arnoldus, Aleijdis en Gertrudis, kv voornoemde 

Henricus Bruijstens, zijn vruchtgebruik in (1) de helft van een stuk beemd, 

2 dagmaten groot, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in den Bosch, 

tussen Gerardus van der Stappen enerzijds en Ghibo Keijot anderzijds, (2) 

1/3 deel van een beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd in den 

Rumelsche Beemd, tussen Egidius die Gruter enerzijds en voornoemde 

Goeswinus Rutten soen anderzijds, (3) de helft van een beemd, in Gestel bij 

Herlaer, tussen Arnoldus van Haenwijc enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, (4) de helft van een beemd, in Gestel bij Herlaer, tussen 

voornoemde Arnoldus van Haenwijc enerzijds en Goeswinus van Tula 

anderzijds, welke beide laatstgenoemde beemden jaarlijks beurtelings 

onderling worden gedeeld, wat riden wordt genoemd. De brief overhandigen 

aan Nijcholaus Bijndop. 

 

Solvit II boddrager. Tradetur Nijcholao Bijndop. 

Henricus Bruijstens (dg: filius quondam Brustini) usufructum sibi 

competentem in (dg: tribus #quatuor# peciis prati sitis in parrochia de 

Ghestel prope Herlaer quarum una ad locum quandam peciam terre) medietate 

cuiusdam pecie prati duas (dg: bonaria) diurnatas continentis site in 

parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum in den Bosch inter 

hereditatem Gerardi van der Stappen ex uno et inter hereditatem Ghibonis 

Keijot ex alio [atq]ue in tercia parte cuiusdam pecie prati site in dicta 

parrochia ad locum dictum inden !die Rumelsche Beemd inter hereditatem 

Egidii die Gruter ex uno et inter hereditatem Goeswini Rutten soen ex 

alio atque in medietate cuiusdam prati (dg: quod pratum annuatim 

dividitur contra aliud pratum situm ibidem spectans ad Goeswinum Rutten 

soen) siti in dicta parrochia inter hereditatem Arnoldi de Haenwijc ex 

uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio (dg: atque in medietate 

cuiusdam prati quod annuatim dividitur contra aliud pratum situm ibidem 

spectantem ad dictum Goeswinum Rutten soen) #atque in medietate 

cui[us]dam prati siti# siti in dicta parrochia inter hereditatem dicti 

Arnoldi de Haenwijc ex uno et inter hereditatem Goeswini de Tula ex alio 

#que duo prata jamdicta annuatim invicem et mutuo dividuntur quod 

exponetur riden# ut dicebat legitime supportavit dicto Goeswino Rutten 

soen ad opus Brustini Johannis Rutgeri Petri Arnoldi Aleijdis #et# 

Gertrudis liberorum dicti Henrici Bruijstens promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 023r 05 di 23-12-1404. 

Voornoemde Bruijstinus, Johannes en Gertrudis, kv voornoemde Henricus, 

verkochten het voornoemde aan Nijcholaus gnd Coel Bijnddop zv Goeswinus 

Rutten soen, belast met 14 penning oude cijns aan de grondheer. Verkopers 

beloofden dat hun minderjarige broers Rutgherus, Petrus en Arnoldus, kv 

voornoemde Henricus, zodra ze meerderjarig zijn, afstand zullen doen. 

Jacobus Zelen ev voornoemde Aleijdis deed afstand. 

 

{In linker marge een verticale haal voor BP 1184 f 023r 05 en 06}. 

Dicti Bruijstinus Johannes (dg: Rutgherus) fratres et Gertrudis eorum 

soror liberi (dg: quu) dicti Henrici cum tutore premissa hereditarie 

vendiderunt Nijcholao #dicto Coel# Bijnddop filio Goeswini Rutten soen 

promittentes cum tutore indivisi super omnia #habita et habenda# 

warandiam et obligationem deponere exceptis XIIII #denariis# antiqui 

census domino fundi exinde solvendis et quod ipsi #Rutgherum# Petrum et 

Arnoldum eorum fratres liberos dicti Henrici Bruijstens quamcito ad annos 

pervenerint super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

facient renunciare. Quo facto Jacobus Zelen (dg: super premissis et j) 

maritus et tutor legitimus dicte Aleijdis sue uxoris super premissis et 

jure ad opus dicti emptoris hereditarie renunciavit promittens super 

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

et Gerardus datum tercia post Thome. 

 

BP 1184 f 023r 06 di 23-12-1404. 

Henricus Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.023v. 

 in festo Scolastice: dinsdag 10-02-1405. 

 sexta post Lucije: vrijdag 19-12-1404. 

 in vigilia Thome: zaterdag 20-12-1404. 

 

BP 1184 f 023v 01 di 10-02-1405. 

Nijcholaus Coel Bijndop zv Goeswinus Rutten soen verkocht aan Johannes Pape 

zv Arnoldus van den Hazeldonc een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Sint-Remigius in Den Bosch te leveren, gaande uit de erfgoederen aan 

ommezijde die aan voornoemde Nijcholaus Coel waren verkocht, reeds belast 

met 14 penning oude cijns aan de grondheer. 

 

[Nijc]holaus Coel Bijndop filius etc hereditarie vendidit Johanni Pape 

filio Arnoldi van den Hazeldonc hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Remigii et in Busco 

tradendam ex hereditatibus retroscriptis dicto Nijcholao Coel venditis 

promittens super habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis XIIII denariis antiqui census domino fundi exinde prius 

solvendis et sufficientem facere. Testes Theodericus et Johannes datum in 

(dg: pro)-festo Scolastice. 

 

BP 1184 f 023v 02 vr 19-12-1404. 

Johannes zvw Jacobus van der Heijden ev Katherina dvw Willelmus Gerijts 

soen alias gnd Wambusticker droeg over aan Henricus van den Elsen een 

b-erfcijns van 6 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van Franco bakker enerzijds en erfgoed van 

wijlen Arnoldus Koc anderzijds, (2) een tuin met gebouwen, achter voornoemd 

huis en erf, gelegen over het water aldaar, bij voornoemd huis en erf 

behorend, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, die Johannes 

die Snijder moet leveren aan Johannes Snellart zvw {hier staan: ..} 

Snellart gnd Bruijnen soen van Uden, gaande uit erfgoederen in Uden, ter 

plaatse gnd aen het Fenne, welke cijns Jutta wv voornoemde Willelmus 
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Gerijts alias gnd Wambussticker gekocht had van Godefridus Dunnencop zvw 

Henricus van der Laerscot, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes filius quondam Jacobi van der Heijden maritus et tutor legitimus 

Katherine sue uxoris filie quondam Willelmi Gerijts soen alias dicti 

Wambusticker hereditarium censum #(dg: sex) sex# librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et 

area sita in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem Franconis 

pistoris ex uno et hereditatem quondam Arnoldi Koc ex alio atque ex orto 

cum eius edificiis sito retro dictam domum et aream ultra aquam ibidem et 

ad dictam domum et aream pertinente insuper ex hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Busco quam Johannes die Snijder Johanni 

Snellart filio quondam {hier staan: ..} Snellart dicti Bruijnen soen de 

Uden solvere tenetur annuatim ex hereditatibus sitis in parrochia de Uden 

ad locum dictum aen tFenne quem censum Jutta relicta dicti quondam 

Willelmi Gerijts alias dicti Wambussticker erga Godefridum Dunnencop 

filium quondam Henrici van der Laerscot emendo acquisierat prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Henrico van den Elsen cum litteris et aliis et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem (dg: deponere) et impetitionem ex 

parte sui et dicte Jutte et suorem heredum deponere. Testes Tijt et 

Gerardus datum sexta post Lucie. 

 

BP 1184 f 023v 03 za 20-12-1404. 

Johannes zvw mr Wolphardus van Ghiessen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 3 pond, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van 

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, aan wijlen voornoemde mr Wolphardus 

overgedragen door hr Theodericus Rover ridder ev vrouwe Ermgardis dvw 

Petrus van Waderle, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Johannes #filius quondam magistri# Wolphardi #de Ghiessen# hereditarium 

censum trium librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie 

antiquo pro sedecim denariis in hiis computato supportatum dicto quondam 

magistro Wolphardo a domino Theoderico Rover milite marito et tutore 

legitimo domine Ermgardis sue uxoris filie quondam Petri de Waderle prout 

in litteris (dg: dicebat contineri) et quem nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Tijt et Neijnsel datum in vigilia Thome. 

 

BP 1184 f 023v 04 za 20-12-1404. 

Gerlacus zvw Gerlacus Cnode alias gnd metten Brode maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 5 pond geld, een helft te betalen met Sint-

Petrus-Stoel en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een stuk 

heide, dat aan Gerlacus zvw Gerlacus zv Willelmus gnd Cnode behoorde, in 

Oirschot, ter plaatse gnd Best, voor erfgoed van Gerardus van Melcrode. 

 

Gerlacus filius quondam Gerlaci (dg: dicti) Cnode alias dicti metten 

Brode hereditarium censum quinque librarum monete quem solvendum habuit 

hereditarie mediatim Petri ad cathedram et mediatim Johannis baptiste ex 

pecia merice que ad Gerlacum filium quondam Gerlaci filii Willelmi dicti 

Cnode spectabat sita in parrochia de Oerscot ad locum dictum Best ante 

hereditatem Gerardi de Melcrode (dg: et quem n) ut dicebat (dg: et quem 

n) monuit de 3 annis. Testes Tijt et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 023v 05 za 20-12-1404. 

Voornoemde Gerlacus zvw Gerlacus Cnode alias gnd metten Brode maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 12 pond geld, een helft te 

betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, gaande uit 

(1) een erfgoed met gebouwen in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over de 

gemene stroom aldaar, in een erfgoed van wijlen voornoemde Gerlacus Cnode, 

(2) het recht een weg aldaar te mogen gebruiken, (3) het recht een brug te 
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mogen gebruiken. 

 

Primodictus Gerlacus hereditarium censum duodecim librarum monete quem 

solvendum habuit hereditarie mediatim nativitatis Johannis baptiste et 

mediatim Domini ex quadam hereditate sita in Busco ad vicum Hijnthamensem 

ultra communem aquam ibidem currentem in hereditate (dg: pri) dicti 

quondam Gerlaci Cnode atque ex edificiis in dicta hereditate 

consistentibus necnon ex jure utendi quadam via (dg: ibii atque) ibidem 

atque jure utendi quodam ponte prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 023v 06 za 20-12-1404. 

Johannes zvw Johannes gnd Zebrechts soen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 13 oude schilden geld van de koning van Frankrijk of 

ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, aan hem 

verkocht door Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder. 

 

Johannes filius quondam Johannis dicti Zebrechts soen hereditarium censum 

tredecim aureorum denariorum antiquorum aude scilde vocatorum monete 

regis Francie seu alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum 

hereditarie nativitatis Domini venditum sibi a Theoderico Rover filio 

domini quondam Johannis Rover militis prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Wolphart et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 023v 07 za 20-12-1404. 

Johannes Bloijs van Zeelst maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan door Mechtildis wv Johannes van 

Edingen met haar goederen. 

 

Johannes Bloijs de Zeelst omnes venditiones alienationes et obligationes 

quascumque factas per Mechtildem relictam quondam Johannis de Edingen cum 

suis bonis quibuscumque calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 023v 08 ma 22-12-1404. 
Egidius† schrijver (*) Bela dv Aleijdis Posteels 

1. Aleijdis (*) Jacobus Dunnecop 

2. Eufemija 

Jacobus Dunnecop ev Aleijdis dvw Egidius schrijver droeg over aan Gerardus 

Scilder een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een huis, erf en ledige 

erfgoederen aan weerszijden van het huis en erf, tezamen 37 voet breed, 

strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van Willelmus 

Coelner, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Peperstraat naar de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Petrus Carnau enerzijds en erfgoed van 

Petrus Valant zvw Henricus Posteel anderzijds, welke cijns aan Aleijdis 

Posteels, tbv de gezusters Eufemija en Aleijdis, dvw Egidius schrijver door 

hem verwekt bij zijn vrouw Bela dv voornoemde Aleijdis Posteels, was 

verkocht9 door voornoemde Petrus Valant, en welke cijns nu aan hem behoort. 

{f.024r} Met achterstallige termijnen. 

 

Jacobus Dunnecop maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Egidii scriptoris (dg: medietatem hereditarii censu) 

#hereditarium censum# decem librarum monete solvendum hereditarie 

mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area atque vacuis 

hereditatibus ibidem ex utraque parte domus et aree predicte sitis que 

domus et area atque vacue hereditates predicte XXXVII pedatas in 

latitudine continent tendentibus a communi platea retrorsum ad 

hereditatem Willelmi Coelner sitam! in Busco in vico tendente a vico 

dicto Peperstraet ad vicum dictum  Colperstraet inter hereditatem Petri 

Carnau ex uno et hereditatem Petri Valant filii quondam Henrici Posteel 

                         
9 Zie ← BP 1175 f 223r 08 wo 24-04-1370, verkoop van de erfcijns. 
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ex alio venditum Aleijdi Posteels ad opus Eufemije et Aleijdis sororum 

filiarum quondam Egidii scriptoris ab eodem Egidio et Bela sua uxore 

filia dicte Aleijdis Posteels pariter genitarum a Petro Valant predicto 

prout in litteris et quem nunc ad se 

 

1184 f.024r. 

 in crastino Thome: maandag 22-12-1404. 

 tercia post Thome: dinsdag 23-12-1404. 

 in crastino Stephani: zaterdag 27-12-1404. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1404. 

 

BP 1184 f 024r 01 ma 22-12-1404. 

integraliter spectare dicebat hereditarie supportavit Gerardo Scilder cum 

litteris et aliis et jure #et arrastadiis quibuscumque etc# promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui (dg: et sue 

uxoris) #et sue uxoris# et dicte Eufemije et suorum heredum deponere. 

Testes Spina et Neijnsel datum in crastino Thome. 

 

BP 1184 f 024r 02 di 23-12-1404. 

Johannes van Berze verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. +. 

Johannes de Berze prebuit et reportavit. Testes Goeswinus et Spina datum 

(dg: sext) tercia post Thome. 

 

BP 1184 f 024r 03 ma 22-12-1404. 

Voornoemde Jacobus Dunnecop ev Aleijdis dvw Egidius schrijver droeg over 

aan Gerardus Scilder een huis10, erf en ledige erfgoederen aan weerszijden 

ervan, tezamen 37 voet breed, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts 

tot aan erfgoederen van Willelmus Coelners, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Peperstraat naar de Kolperstraat, tussen erfgoed van Petrus 

Carnau en erfgoed van Petrus Valants, aan hem gerechtelijk verkocht door 

Henricus Bac. 

 

Jacobus Dunnecop ut supra domum et aream ac vacuam hereditatem ibidem ab 

utraque parte domus et aree predicte sitam que domus area et vacua 

hereditas! predicte triginta septem pedatas in latitudine continent 

tendentes a communi platea retrorsum ad hereditates Willelmi Coelners 

sitas in Busco in vico tendente a vico dicto Peperstraet ad vicum dictum 

Colperstraet inter hereditatem Petri Carnau et inter hereditatem Petri 

Valants venditas sibi per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

ab Henrico Bac prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Scilder 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 024r 04 ma 22-12-1404. 

Voornoemde Gerardus Scilder beloofde aan voornoemde Jacobus 160 nieuwe 

Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 Vlaamse groten voor 

1 gulden gerekend, met Letare Jerusalem aanstaande (zo 29-03-1405) te 

betalen. 

 

Dictus Gerardus Scilder promisit super omnia dicto Jacobo centum et 

sexaginta novos Gelre gulden scilicet IX boddrager X Vlems placken seu 

XIII grossos Flandrenses pro quolibet dictorum florenorum ad letare 

Jherusalem proxime futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 024r 05 di 23-12-1404. 

Arnoldus van den Broec en zijn vrouw Katherina wv Sijmon van Geldenaken 

droegen over aan Walterus, zv voornoemde Katherina en wijlen Sijmon, het 

                         
10 Zie ← BP 1175 f 223r 08 wo 24-04-1370, verkoop van een erfcijns die uit dit huis, erf en 
ledige erfgoederen ging. 
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vruchtgebruik dat aan voornoemde Katherina behoort in (1) een tiende van 

wijlen hr Arnoldus van Goerle dekaan van Antwerpen vv voornoemde Katherina, 

gnd die tiende van Stiphout, (2) goederen van wijlen voornoemde hr Arnoldus 

van Goerle, gnd ten Dijck, in Stiphout, (3) het huis gnd de Blochuijs met 

een sloot, zoals deze goederen behoorden aan wijlen voornoemde hr Arnoldus 

en zoals voornoemde Sijmon erin was overleden. 

 

Arnoldus van den Broec maritus legitimus Katherine sue uxoris relicte 

quondam Sijmonis de Geldenaken et dicta Katherina cum eodem tamquam cum 

suo tutore usufructum dicte Katherine quovismodo competentem in quadam 

decima domini quondam Arnoldi de (dg: deca) Goerle decani olim 

Antwerpiensis patris dicte Katherine dicta die tiende van Stiphout atque 

in bonis dicti domini quondam Arnoldi de Goerle dictis communiter ten 

Dijck sitis in parrochia de Stiphout atque in domo dicta dBlochuijs cum 

suo fossato #ibidem sita# necnon in omnibus et singulis attinentiis 

dictorum decime bonorum et domus dBlochuijs vocate quocumque locorum 

consistentibus sive sitis prout premissa ad dictum dominum quondam 

Arnoldum spectare consueverunt et dictus quondam Sijmon in eisdem 

decessit ut dicebant supportaverunt Waltero filio dictorum Katherine et 

quondam Sijmonis promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Goeswinus 

et Spina datum (dg: sexta) #tercia# post Thome. 

 

BP 1184 f 024r 06 za 27-12-1404. 

Voornoemde Walterus verkocht aan Walterus van den Rullen, tbv hr Johannes 

van Berlaer heer van Helmond en Keerberch, een n-erfpacht van 11 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1406), gaande uit (1) voornoemde tiende, goederen gnd het 

Goet ten Dijck en het huis gnd Blochuijs met zijn sloten, zoals deze 

goederen behoorden aan wijlen hr Arnoldus van Goerle, (2) alle goederen van 

voornoemde verkoper, reeds belast met (a) de grondcijns, (b) b-erfpachten 

van 3 mud rogge, Bossche maat, (c) een b-erfcijns van 20 pond geld, (d) een 

b-cijns van 10 oude schilden en 8 oude schilden, gaande uit voornoemde 

goederen gnd ten Dijck. 

{Zie ook BP 1184 f 024r 12}. 

 

{In linker marge een verticale haal tot en met BP 1184 f 024r 08}. 

Dictus Walterus hereditarie vendidit Waltero van den Rullen ad opus 

domini Johannis de Berlaer domini de Helmont #et de Keerberch# 

hereditariam paccionem (dg: X m decem) #XI# modiorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino 

solutionis in festo purificationis proxime futuro et in Busco tradendam 

ex dicta decima et bonis tGoet ten Dijck vocatis et domo Blochuijs 

nuncupato! cum suis fossatis cum suis attinentiis universis supradictus 

#prout ad dominum quondam Arnoldum de Goerle spectare consueverunt# 

necnon ex omnibus bonis dicti venditoris quocumque locorum consistentibus 

ut dicebat promittens super habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis #censu fundi# hereditariis paccionibus 

trium modiorum siliginis mensure de Busco et censu XX librarum monete 

(dg: ex bonis tGoet ten Dijck) et censu X auder scilde et octo auder 

scilde ex dictis bonis ten Dijck vocatis cum suis attinentiis predictis 

de jure solvendis ut dicebat promitten-(dg: te)-s insuper dictus venditor 

(dg: et cum eo Arnoldus van den Broec indivisi) super habita et habenda 

(dg: warandiam) sufficientem facere. Testes Coptiten et Gerardus datum 

(dg: sabbato) in crastino Stephani. 

 

BP 1184 f 024r 07 za 27-12-1404. 

Voornoemde Arnoldus van den Broec beloofde de onderpanden van waarde te 

houden. 
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Dictus Arnoldus van den Broec promisit super habita et habenda 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 024r 08 za 27-12-1404. 

Voornoemde Walterus beloofde voornoemde Arnoldus schadeloos te houden. 

 

Dictus Walterus promisit super habita et habenda dictum Arnoldum 

indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 024r 09 wo 24-12-1404. 

Mr Johannes van Best gemachtigd door Elizabeth dvw Henricus Matheeus maande 

3 achterstallige jaren van de helft van een b-erfcijns van 5 pond geld, met 

Kerstmis te betalen, welke cijns Henricus en voornoemde Elisabeth, kvw 

voornoemde Henricus Mathei, gekocht hadden van Willelmus zvw Henricus van 

Haren smid ev Metta dvw Henricus Osse. 

 

Magister Johannes de Best potens factus ab Elizabeth filia quondam 

Henrici Matheeus {rest van de regel opgevuld met een horizontale streep} 

(dg: Elisabeth filia quondam Henrici Mathei) medietatem hereditarii 

census quinque librarum monete solvendi hereditarie nativitatis Domini 

(dg: venditam) quem censum Henricus et dicta Elisabeth liberi dicti 

quondam Henrici Mathei erga Willelmum filium quondam Henrici de Haren 

fabrum maritum et tutorem legitimum Mette sue uxoris filie quondam 

Henrici Osse emendo acquisierant prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes (dg: datum supra) testes Theodericus et Gerardus datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 024r 10 wo 24-12-1404. 

Walterus zvw Sijmon van Geldenaken beloofde aan de secretaris, tbv zijn 

zuster Aleijdis dvw voornoemde Sijmon, een lijfpacht van 6 mud rogge en 4 

mud gerst, maat van Stiphout, te weten zodanig koren als uit de tiende van 

Stiphout komt, met Lichtmis in Stiphout te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1406), gaande uit al zijn goederen, die hij heeft en zal 

verkrijgen. Als Katherina, mv voornoemde Walterus en Aleijdis, overleden 

is, hoeft hij de pacht niet meer te leveren. 

 

Walterus filius quondam Sijmonis de Geldenaken promisit #super habita et 

habenda# mihi ad opus Aleijdis sue (dg: uxoris) sororis filie dicti 

quondam Sijmonis quod ipse dictus Walterus dabit et exsolvet dicte 

Aleijdi vitalem pensionem sex modiorum siliginis et quatuor modiorum 

ordei mensure de Stiphout talis scilicet bladi prout de decima de 

Stiphout annuatim proveniet anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis 

purificationis (dg: et non ultra #et non ultra#) et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Stiphout tradendam ex 

omnibus suis bonis ab eo ad presens habitis et imposterum acquirendis 

quocumque locorum !scilicet cum dicta Katherina #mater dictorum Walteri 

et Aleijdis# mortua fuerit extunc erit quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 024r 11 wo 24-12-1404. 

En op dezelfde manier beloofde hij aan de secretaris tbv zijn zuster 

Katherina. 

 

Et simili modo promisit mihi ad opus Katherine sue sororis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 024r 12 za 27-12-1404. 

{Houdt verband met BP 1184 f 024r 06}. 

Voornoemde Walterus beloofde aan vooornoemde Walterus, tbv etc, voornoemde 

pacht tbv de heer van Helmond te vesten voor de heer van wie het voornoemde 

in leen afhangt. {f.024v} En eveneens voor schepenen van Brussel. 
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Dictus Walterus promisit super habita et habenda dicto Waltero ad opus 

etc quod ipse dicto domino de Helmont super dicta paccione tantam faciet 

firmitatem coram domino vel dominis feodi a quo vel quibus premissa vel 

eorum alique tenentur in feodum sic quod illud 

 

1184 f.024v. 

 in crastino Stephani: zaterdag 27-12-1404. 

 tercia post Thome: dinsdag 23-12-1404. 

 

BP 1184 f 024v 01 za 27-12-1404. 

eisdem domino vel dominis videbitur dicto domino de Helmont fore satis 

securum in quantum huiusmodi vel eorum alique fuerint feodalia et hoc 

simili modo facere coram scabinis de Bruxella. Testes Coptiten et 

Gerardus datum in crastino Stephani. 

 

BP 1184 f 024v 02 di 23-12-1404. 

Walterus zvw Sijmon van Geldennaken beloofde aan Arnoldus van den Broec ev 

Katherina, mv voornoemde Walterus en wv voornoemde Sijmon, een lijfpacht 

van 20 mud koren, maat van Stiphout, die voornoemde Arnoldus beloofd had 

aan de gezusters Aleijdis en Katherina, dvw vooornoemde Sijmon, vanaf nu 

gedurende het leven van Katherina, wv voornoemde Sijmon en ev voornoemde 

Arnoldus, te zullen leveren. 

 

Walterus filius quondam Sijmonis de Geldennaken promisit super habita et 

habenda Arnoldo van den Broec (dg: quod) marito legitimo Katherine matris 

dicti Walteri relicte quondam Sijmonis predicti quod ipse Walterus (dg: 

dabit et exsolvet nunc deinceps Aleijdi et Katherine suis sororibus) 

annuam et vitalem pensionem XX modiorum bladi mensure de Stiphout quam 

vitalem pensionem dictus Arnoldus (dg: dictis) Aleijdi et Katherine 

sororibus #filiabus dicti quondam Sijmonis# dare et solvere promisit ad 

vitam Katherine relicte dicti quondam Sijmonis uxoris eiusdem Arnoldi 

nunc deinceps et ad vitam dicte Katherine dabit et exsolvet dictis 

Aleijdi et Katherine iuxta continentiam litterarum confectarum sic quod 

dicto Arnoldo et ad et supra eorum hereditates et bona dampna exinde non 

eveniant quovis modo in futurum. Testes Goeswinus et Spina 3a post Thome. 

 

BP 1184 f 024v 03 di 23-12-1404. 

Voornoemde Walterus droeg over aan voornoemde Arnoldus een lijfpacht van 12 

mud koren, voor 2/3 rogge en voor 1/3 gerst, maat van Stiphout, die 

voornoemde Arnoldus beloofd aan voornoemde Walterus op het leven van 

Katherina wv Sijmon van Geldennaken te leveren. 

 

Dictus (dg: Waleld) Walterus vitalem pensionem duodecim modiorum bladi 

scilicet pro duabus 3 partibus siliginis et pro una 3a parte ordei 

mensure de Stiphout quam dictus Arnoldus prefato Waltero ad vitam 

Katherine relicte quondam Sijmonis de Geldennaken dare et solvere 

promisit ut dicebat supportavit dicto (dg: Waltero) #Arnoldo# promittens 

super habita et habenda ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 024v 04 di 23-12-1404. 

Elisabeth wv Everardus van den Water maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 6 oude Franse schilden, met Kerstmis te betalen, aan haar, 

tbv haar en haar kinderen, verkocht door Henricus van Beest. 

 

Elisabeth (dg: relicta quondam Arnoldi filii quondam Johannis Veerdonc) 

relicta quondam Everardi van den Water hereditarium (dg: s) censum sex 

aude Vrancrijc scilde solvendum hereditarie nativitatis Domini venditum 

sibi ad opus sui et ad opus liberorum suorum ab Henrico de Beest ut ipsa 

dicebat monuit de 3 annis. Testes Goeswinus et Spina datum 3a post Thome. 
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BP 1184 f 024v 05 di 23-12-1404. 

Henricus zvw Lambertus van den Arennest maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 4 pond geld, die Petrus van Oijen bakker zvw Henricus zv 

Sophia met Kerstmis beurde, gaande uit erfgoederen die waren van wijlen 

voornoemde Henricus, in Oijen, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus filius quondam Lamberti van den Arennest hereditarium censum 

quatuor librarum monete quem Petrus de Oijen pistor filius quondam 

Henrici filii Sophie solvendum habuit hereditarie nativitatis Domini ex 

quibusdam hereditatibus que fuerant eiusdem quondam Henrici sitis in 

parrochia de Oijen et quem nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. 

Testes Tijt et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 024v 06 di 23-12-1404. 

Elisabeth wv Everardus van den Water maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis te betalen, aan voornoemde 

Elisabeth verkocht door Johannes van der Voert. 

 

Elisabeth relicta quondam Everardi van den Water hereditarium censum 

quadraginta solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini 

venditum dicte Elisabeth a Johanne van der Voert ut dicebat monuit de 3 

annis. Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 024v 07 di 23-12-1404. 

Johannes van Bladel maande11 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

20 schelling geld, die Henricus Kreenken aan hem moet betalen, gaande uit 

een huis en erf van voornoemde Henricus Kreenken, in Den Bosch aan de 

straat gnd Beurde. 

 

Johannes de Bladel hereditarium censum XX solidorum monete quem Henricus 

Kreenken sibi solvere tenetur hereditarie et annuatim ex domo et area 

dicti Henrici Kreenken sita in Busco ad vicum dictum Boerde monuit de 3 

annis. Testes (dg: Gerardus) et Spina et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 024v 08 di 23-12-1404. 

Arnoldus die Pasteijbecker zvw Zebertus Nouden soen van Erwen maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis te leveren, aan voornoemde Arnoldus verkocht door Andreas zvw 

Lambertus Zannen soen. 

 

Arnoldus die Pasteijbecker filius quondam Zeberti Nouden soen de Erwen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini venditam dicto Arnoldo ab Andrea filio 

quondam Lamberti Zannen soen prout in litteris monuit de 3 annis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 024v 09 di 23-12-1404. 

Ludekinus metten Ymen zvw Cristianus van Zeelst gaf uit aan Henricus 

Vrederics soen de helft in (1) een huis en tuin, in Gestel bij Herlaer, 

naast de kerk aldaar, tussen Ghibo die Wert enerzijds en Egidius Snijder 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan het water gnd die 

Dommel, (2) 2 stukken land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd 

Hezeacker, (2a) gnd die Gansacker, beiderzijds tussen Johannes van 

Keeldonc, (2b) gnd die Strepe, tussen erfgoed van de kapel van Sint-Jan in 

Rumel enerzijds en erfg vw Petrus Wouters soen anderzijds, (3) het recht 

dat aan voornoemde Ludekinus wegens voornoemde helft behoort {f.025r} in de 

gemeint van Gestel; de uitgifte geschiedde voor (a) 2½ oude groot 

grondcijns, (b) 12 schelling gemeen paijment b-erfcijns aan een altaar van 

de H.Maria in Gestel, (c) 2½ schelling gemeen paijment b-erfcijns aan een 

                         
11 Zie ← BP 1183 f 228v 06 do 20-12-1403, zelfde maning. 
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altaar van de H.Katherina in Gestel, (d) een b-erfpacht van 1 lopen rogge 

aan de kerk van Berlicum, welke lasten eerts uit voormoemde helft gaan, (e) 

6 penning oude cijns die uit de helft van voornoemde 2 stukken land gaat, 

en thans voor (f) een n-erfcijns van 40 schelling 6 penning geld, met 

Lichtmis te betalen, voor het eerst over aan jaar (di 02-02-1406). 

 

(dg: solvit 3 grossos. Solvit II boddrager. 

Ludekinus metten Ymen filius quondam Cristiani de Zeelst medietatem ad se 

spectantem in domo et orto sitis in parrochia de Gestel prope Herlaer 

juxta ecclesiam ibidem inter hereditatem Ghibonis die Wert ex uno et 

inter hereditatem Egidii Snijder ex alio tendentibus a communi platea 

usque ad aquam dictam die Dommel atque in duabus peciis terre sitis in 

dicta parrochia ad locum dictum Hezeacker quarum una dicta die Gansacker 

inter hereditatem Johannis de Keeldonc ex utroque latere coadiacentem et 

altera #dicta die Strepe# inter hereditatem capelle sancti Johannis in 

Rumel ex uno et inter hereditatem heredum quondam Petri Wouters soen ex 

alio site sunt (dg: de) simul cum jure ad dictum Ludekinum vigore dicte 

medietatis premissorum competente 

 

1184 f.025r. 

 tercia post Thome: dinsdag 23-12-1404. 

 

BP 1184 f 025r 01 di 23-12-1404. 

in communitate de (dg: Vechel) Gestel predicta ut dicebat dedit ad 

hereditarium (dg: pactum) #censum# Henrico Vrederics so[en] ab eodem 

hereditarie possidendam pro duobus et dimidio grossos antiquis (dg: ex 

dicta) domino fundi (dg: ex dicta medietate) atque pro XII solidis 

hereditarii census communis pagamenti (dg: et pro m) cuidam altari #beate 

Marie# in Gestel predicta atque pro duobus et dimidio solidis 

hereditariis! census communis pagamenti altari sancte Katherine in Gestel 

et pro hereditaria paccione unius (dg: modii siliginis) lopini siliginis 

ecclesie de Berlikem (dg: exinde solvendis) ex dicta medietate prius 

solvendis #et pro sex denariis antiqui census ex dicta medietate dictarum 

duarum peciarum terre solvendis# (dg: dandis etc) et pro hereditario (dg: 

paccione) censu XL solidorum et sex denariorum monete dando sibi ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex premissis promittens super omnia #habita et habenda# warandiam 

pro premisis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Spina et Gerardus datum 3a post Thome. 

 

BP 1184 f 025r 02 di 23-12-1404. 

De broers Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Pettelaer alias 

gnd Priker, gaven de andere helft van voornoemde goederen voor dezelfde 

lasten en cijns uit aan voornoemde Henricus. 

 

Johannes Lambertus et Petrus fratres liberi quondam Johannis de Pettelaer 

alias dicti Priker medietatem premissorum dederunt ad hereditarium (dg: 

pactum) censum dicto Henrico pro simili onere ut supra promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit per totum ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 03 di 23-12-1404. 

Voornoemde Henricus en Elijas Willems soen beloofde aan voornoemde 

Ludekinus 13 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 5 

lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1406) te 

betalen en te leveren. 

 

(dg: Walterus) Dictus Henricus #et Elijas Willems soen# promiserunt super 

omnia dicto Ludekino XIII Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem et quinque lopinorum siliginis mensure de Busco a purificationis 
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proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 04 di 23-12-1404. 

Voornoemde Henricus en Elijas Willems soen beloofden aan voornoemde broers 

Johannes, Lambertus en Petrus hetzelfde op dezelfde termijn. 

 

Dictus Henricus (dg: promisit) et Elijas Willems soen promiserunt 

indivisi super omnia dictis Johanni Lamberto et Petro fratribus tantum ad 

dictum terminum persolvendum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 05 di 23-12-1404. 

Walterus Wouters soen van Maren, Rodolphus Baudens soen, Johannes van 

Hemert zvw Theodericus en Bartholomeus Wedigen beloofden aan de secretaris, 

tbv Anthonius van Monte Fija etc, 20 Franse kronen met Pasen aanstaande (zo 

19-04-1405) te betalen op straffe van 1. 

 

Walterus Wouters soen de Maren Rodolphus Baudens soen Johannes de Hemert 

filius quondam Theoderici et Bartholomeus Wedigen promiserunt indivisi 

super omnia mihi ad opus Anthonii de Monte Fija etc XX Vrancrijc cronen 

ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 06 di 23-12-1404. 

De drie eersten beloofden Bartholomeus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primi (dg: duo) 3s promiserunt Bartholomeum indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 07 di 23-12-1404. 

Walterus beloofde voornoemde Rodolphus en Johannes schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Walterus promisit super omnia dictos Rodolphum et Johannem indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 08 di 23-12-1404. 

Johannes van Helvort zvw Henricus van Helvort molenaar en Bertholdus 

Bertouts soen beloofden aan de secretaris, tbv Anthonius van Monte Fija 

etc, 18 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te 

betalen op straffe van 1. 

 

Johannes de Helvort filius quondam Henrici de Helvort #multoris# et 

Bertholdus Bertouts soen promiserunt indivisi super omnia (dg: d) mihi ad 

opus dicti Anthonii ut supra XVIII aude scilde Francie ad pascha proxime 

futurum persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 09 di 23-12-1404. 

Ghisbertus zvw Walterus Grieten soen van Crumvoirt verkocht aan Gertrudis 

wv Johannes van Ghenderen goudsmid een n-erfpacht van 3 zester rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1406), gaande uit een huis, tuin en 6 lopen aangelegen land, 

in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen Henricus Heijnen 

soen enerzijds en Margareta Barbiers anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns. 

 

Ghisbertus (dg: Wouters soen de Crum) filius quondam Walteri Grieten soen 

de Crumvoirt hereditarie vendidit Gertrudi relicte quondam Johannis de 

Ghenderen aurifabri hereditariam paccionem trium sextariorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendam 

ex domo et orto et sex lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in 
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parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Crumvoirt inter 

hereditatem Henrici Heijnen soen ex uno et inter hereditatem Margarete 

Barbiers ex alio (dg: pro) ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini 

ducis exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025r 10 di 23-12-1404. 

Godefridus van Orthen maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 

4 pond geld, aan hem verkocht door Willelmus van Langelaer. 

 

Godefridus de Orthen hereditarium censum quatuor librarum monete venditum 

sibi a Willelmo de Langelaer ut dicebat monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 025r 11 di 23-12-1404. 

Ludekinus metten Ymen gaf uit aan Elijas Willems soen de helft in een stuk 

land, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Brekelen, tussen een gemene 

weg enerzijds en Johannes van Mijngen anderzijds, met een eind strekkend 

aan Willelmus van Beke; de uitgifte geschiedde voor (1) de helft van 4½ 

oude groot grondcijns welke 4½ groot uit geheel het stuk land gaan, en 

thans voor (2) een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling {f.025v} geld, met 

Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406). 

 

Ludekinus metten Ymen medietatem ad se spectantem in pecia terre sita in 

parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum Brekelen inter communem 

plateam ex uno et inter hereditatem Johannis de Mijngen ex alio tendente 

cum uno fine ad hereditatem Willelmi de Beke ut dicebat (dg: he) dedit ad 

hereditarium censum E-(dg: liz)-lije Willems soen ab eodem hereditarie 

possidendam pro medietate quatuor et dimidii grossorum antiquorum domino 

fundi ex dicta integra pecia terre solvendorum danda etc et pro 

hereditario censu trium librarum et X solidorum 

 

1184 f.025v. 

 tercia post Thome: dinsdag 23-12-1404. 

 

BP 1184 f 025v 01 di 23-12-1404. 

Solvit II boddrager. 

monete dando 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 Spina et Gerardus datum tercia post Thome. 

 

BP 1184 f 025v 02 di 23-12-1404. 

Arnoldus Vrederics soen vernaderde, Elijas week en droeg over aan 

voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Vrederics soen prebuit et (dg: reportavit testes d) Elijas 

cessit et #ipse# supportavit dicto (dg: Elije) Arnoldo. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 025v 03 di 23-12-1404. 

De broers Johannes, Lambertus en Petrus, kvw Johannes van Pettelaer alias 

gnd Priker, gaven de andere helft van voornoemd stuk land uit aan 

voornoemde Elijas; de uitgifte geschiedde voor (1) de helft van 4½ oude 

groot grondcijns welke 4½ groot uit geheel het stuk land gaan, en thans 

voor (2) een n-erfcijns van 3 pond 10 schelling geld, met Lichtmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406). 

 

Johannes Lambertus et Petrus fratres liberi quondam Johannis de Pettelaer 

alias dicti Priker medietatem dicte pecie terre dedit ad hereditarium 

censum dicto Elije ab eodem hereditarie possidendam pro medietate 
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dictorum quatuor et dimidii grossorum antiquorum #danda etc# et pro 

hereditario censu trium librarum et X solidorum monete dando sibi ab alio 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum ex premissis promittentes #indivisi# super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 025v 04 di 23-12-1404. 

Arnoldus Vrederics soen vernaderde, Elijas week en droeg over aan 

voornoemde Arnoldus. 

 

Arnoldus Vrederics soen prebuit et Elijas cessit et cum hoc supportavit 

ipsi Arnoldo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025v 05 di 23-12-1404. 

Voornoemde Elijas beloofde aan voornoemde Ludekinus 22 Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde en 40 schelling geld met Lichtmis 

over een jaar (di 02-02-1406) te betalen. 

 

Dictus Elijas promisit super omnia dicto Ludekino XXII Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem et XL solidos monete a purificationis 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025v 06 di 23-12-1404. 

Voornoemde Elijas beloofde aan voornoemde Johannes, Lambertus en Petrus 22 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 40 schelling geld 

met Lichtmis over een jaar (di 02-02-1406) te betalen. 

 

Dictus Elijas promisit super omnia dictis Johanni Lamberto et Petro XXII 

Hollant gulden dicte vel valorem et (dg: XX) XL solidos monete a 

purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum (dg: 

supra) supra. 

 

BP 1184 f 025v 07 di 23-12-1404. 

Jacobus zvw Martinus Coppen soen verkocht aan Andreas Hoppenbrouwer zvw 

Arnoldus Lemkens een hofstad, huis en tuin, in Oss, ter plaatse gnd aen die 

Cort Voert, tussen wijlen Henricus Venbosch enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van 

het Geefhuis in Den Bosch, welke hofstad, huis en tuin hr Theodericus 

Venbosch priester, tbv zijn moeder Mechtildis wv voornoemde Henricus 

Venbosch, gekocht had van Willelmus, Godefridus, Henricus, Aleijdis, 

Mechtildis en Gijnta, kvw Marselius gnd Zeel Delijen soen, Conrardus zv 

Alardus Zelen soen, Zebertus smid en Johannes van Herlaer molenaar, en 

welke hofstad, huis en tuin aan voornoemde Jacobus gekomen waren na 

erfdeling na overlijden van zijn grootmoeder voornoemde Mechtildis. 

 

Jacobus filius quondam Martini (dg: G) Coppen soen domistadium domum et 

ortum sitos in parrochia de Os ad locum dictum aen die Cort Voert inter 

hereditatem quondam Henrici Venbosch ex uno et inter communem plateam ex 

alio tendentem a communi platea retrorsum ad hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco quos domistadium domum et ortum dominus Theodericus 

Venbosch presbiter ad opus Mechtildis sue matris relicte dicti quondam 

Henrici Venbosch erga Willelmum Godefridum Henricum Aleijdem Mechtildem 

Gijntam liberos quondam Marselii dicti Zeel Delijen soen Conrardum filium 

Alardi Zelen soen Zebertum fabrum et Johannem de Herlaer multorem emendo 

acquisierat prout in litteris quos (dg: domum) domistadium domum et ortum 

dictus Jacobus sibi de morte dicte quondam Mechtildis eius avie 

successione advolutam! esse et sibi mediante hereditaria divisione prius 

habita ingter ipsum et eius in hoc coheredes in partem cessise dicebat 

hereditarie vendidit (dg: Ard) Andree Hoppenbrouwer filio quondam Arnoldi 

Lemkens supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam 
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servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte quondam 

Mechtildis et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025v 08 di 23-12-1404. 

Voornoemde Jacobus zvw Martinus Coppen soen verkocht aan Andreas 

Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens 2 lopen land van wijlen Henricus 

Venbosch, in Oss, ter plaatse gnd die Cort Voert, tussen wijlen Mechtildis 

wv voornoemde Henricus Venbosch, nu voornoemde Andreas, enerzijds en wijlen 

Gerisius Lodekens soen anderzijds. 

 

Dictus Jacobus duas lopinatas terre quondam Henrici Venbosch sita! in 

parrochia de Os ad locum dictum die Cort Voert inter hereditatem quondam 

Mechtildis relicte dicti quondam Henrici Venbosch nunc ad Andream 

Hoppenbrouwer filium quondam Arnoldi Lemkens spectantem ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerisii Lodekens soen #ex alio# in ea quantitate qua 

ibidem site sunt ut dicebat hereditarie vendidit dicto Andree promittens 

super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025v 09 di 23-12-1404. 

Martinus zvw Martinus Coppen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

(dg: Jacobus filius) Martinus filius quondam Martini Coppen soen prebuit 

et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 025v 10 di 23-12-1404. 

Voornoemde Andreas Hoppenbrouwer zvw Arnoldus Lemkens beloofde aan 

voornoemde Jacobus zvw Martinus Coppen soen 75 nieuwe Gelderse gulden, 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) 

te betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori LXXV novos Gelre 

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

gulden computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 025v 11 di 23-12-1404. 

Sophija wv Gerardus zvw Andreas Mol maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 2 oude schilden geld van de koming van Frankrijk, aan wijlen 

voornoemde Andreas verkocht door Hubertus zvw Nijcholaus Hubrechts soen van 

Alem. 

 

Sophija relicta quondam Gerardi filii quondam Andree Mol hereditarium 

censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum monete regis Francie venditum dicto quondam Andree ab Huberto 

filio quondam Nijcholai Hubrechts soen de Alem prout in litteris monuit 

de 3 annis. Testes datum supra. 

 

1184 f.026r. 

 in crastino beate Thome: maandag 22-12-1404. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1404. 

 

BP 1184 f 026r 01 ma 22-12-1404. 

Henricus die Hoel zvw Willelmus die Hoel verkocht aan Johannes Broet een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 7 hont 

land, in Empel, ter plaatse gnd Henxstem, in een kamp gnd Denen Camp, welke 

7 hont jaarlijks gedeeld worden tegen 7 andere hont land, behorend aan 

Sophija gnd Denen {niet afgewerkt contract}. 

 

Henricus die Hoel filius quondam (dg: Johannis) #Willelmi# die Hoel 

hereditarie vendidit Johanni Broet hereditarium censum quatuor librarum 

monete solvendum hereditarie Martini ex (dg: p) septem hont terre sitis 
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in parrochia de Empel ad locum dictum Henxstem in (dg: loco) campo dicto 

Denen Camp que septem hont terre annuatim dividuntur (dg: contra) erga 

alia septem hont terre ad Sophijam dictam Denen pertinentia ei. 

 

BP 1184 f 026r 02 ma 22-12-1404. 

Arnoldus Noijden, Agnes en Elizabeth, kvw Laurencius Kersmaker, droegen 

over aan hun broer Zeverinus alle goederen, die aan hen gekomen waren na 

overlijden van hun voornoemde vader Laurencius, gelegen onder Liemde. 

 

Arnoldus Noijden Agnes et Elizabeth liberi quondam Laurencii Kersmaker 

cum tutore omnia sua bona eis de morte dicti quondam Laurencii eorum 

patris successione advoluta quocumque locorum consistentia infra 

parrochiam de Lijemde ut dicebant hereditarie supportaverunt Zeverino suo 

fratri promittentes cum tutore super omnia ratam servare. Testes Berwout 

et Goeswinus datum in crastino beati Thome. 

 

BP 1184 f 026r 03 wo 24-12-1404. 

Henricus van Achel zvw Henricus die Snijder verkocht aan Henricus 

Keelbreker smid een n-erfcijns van 7 oude schilden geld van de koning van 

Frankrijk, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) een b-erfcijns van 4 

pond geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-

Jan, welke cijns van 4 pond voornoemde Henricus van Achel gekocht had van 

Romboldus die Scut zvw Henricus Scut, (2) een b-erfpacht van 2 mud 15 lopen 

rogge, Bossche maat, die voornoemde Romboldus met Lichtmis in Den Bosch 

beurde, welke pacht voornoemde Henricus van Achel gekocht had van 

voornoemde Romboldus zvw Henricus Scut. De broef overhandigen aan de 

verkoper en niet aan de ander. 

 

Henricus de Achel (dg: die Plattijnmaker) #filius quondam Henrici die 

Snijder# hereditarie vendidit Henrico Keelbreker fabro hereditarium 

censum VII aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum monete regis Francie solvendum hereditarie purificationis de et 

ex hereditario censu quatuor librarum monete solvendo mediatim Domini et 

mediatim Johannis quem censum IIIIor librarum dictus Henricus de Achel 

erga Romboldum die Scut filium quondam Henrici Scut emendo acquisierat 

prout in litteris atque de et ex hereditaria paccione duorum modiorum 

(dg: siliginis) et quindecim lopinorum siliginis mensure de Busco quem! 

dictus Romboldus solvendam habuit hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam quam paccionem dictus Henricus de Achel erga prefatum Romboldum 

filium quondam Henrici Scut emendo acquisierat prout in aliis litteris 

promittens super habita et habenda warandiam. Testes Theodericus et 

Gerardus datum in vigilia nativitatis Domini. Tradetur (dg: he) venditori 

et non alteri. 

 

BP 1184 f 026r 04 wo 24-12-1404. 

Voornoemde Henricus van Achel verkocht aan voornoemde Henricus Keelbreker 

een n-erfcijns12 van 6 oude schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

een huis en erf van wijlen Johannes Carnauwe, nu aan voornoemde verkoper 

behorend, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van hr Johannes 

Sceijffart priester enerzijds en erfgoed van Engbertus Ludinc zv Nijcholaus 

gnd Coel Roelen soen anderzijds, strekkend vanaf de Kolperstraat 

achterwaarts tot aan erfgoed van Johannes van der Heijden snijder. De brief 

overhandigen aan de verkoper en niet aan de ander. 

 

Dictus Henricus de Achel ut supra hereditarie vendidit dicto Henrico 

Keelbreker hereditarium censum sex aude scilde Francie solvendum 

hereditarie nativitatis Domini de et ex domo et area quondam Johannis 

Carnauwe nunc ad dictum venditorem spectante sita in Busco ad vicum 

dictum Colperstraet inter hereditatem domini Johannis Sceijffart 

                         
12 Zie → BP 1184 f 302v 05 ma 15-03-1406, overdracht van de erfcijns aan Henricus van Achel 
zvw Henricus Snijder. 
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presbitri ex uno et inter hereditatem Engberti Ludinc filii Nijcholai 

dicti Coel Roelen soen ex alio tendente a dicto vico retrorsum ad 

hereditatem Johannis van der Heijden sartoris ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam. Testes datum supra. Tradetur venditori 

et non alteri. 

 

BP 1184 f 026r 05 wo 24-12-1404. 

Henricus die Hoel zvw Willelmus die Hoel verkocht aan Johannes Broet een 

n-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit (1) de 

helft van 14 hont land, in Empel, ter plaatse gnd Heijnxstem, in een kamp 

gnd Denen Camp, tussen Jacobus van Nuijs enerzijds en Margareta Hoernics 

anderzijds, waarvan de andere helft behoort aan Sophija Denen sv voornoemde 

Margareta, (2) 1 morgen land, behorend aan Johannes Hoel bv voornoemde 

verkoper, in Maren, in het Groot Eiland, tussen erfgoed van de abt van 

Sint-Truiden enerzijds en Johannes van Os Peters soen anderzijds, (3) ½ 

morgen land, behorend aan Marselius Hoel bv voornoemde verkoper, in 

voornoemd Groot Eiland, tussen Theodericus Jans soen enerzijds en Hilla 

Broes anderzijds, belast met dijken, waterlaten en sloten. 

 

Henricus die Hoel filius quondam Willelmi die Hoel hereditarie vendidit 

Johanni Broet hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie Martini ex medietate XIIII hont terre sitorum in parrochia de 

Empel ad locum dictum Heijnxstem in campo dicto Denen Camp inter 

hereditatem !inter hereditatem Jacobi de Nuijs ex uno et inter 

hereditatem Margarete Hoernics ex alio de quibus XIIII hont terre reliqua 

medietas ad Sophijam (dg: sororem) Denen sororem dicte Margarete 

dinoscitur pertinere (dg: ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam) atque ex uno jugere terre ad Johannem Hoel fratrem 

dicti venditoris spectante (dg: in) sito in parrochia de Maren in magna 

insula inter hereditatem abbatis sancti Trudonis ex uno et inter 

hereditatem Johannis de Os Peters soen ex alio atque ex dimidio jugere 

terre #ad Marselium Hoel fratrem dicti venditoris spectante# sito in (dg: 

di) in magna insula predicta inter hereditatem Theoderici Jans soen ex 

uno et inter hereditatem Hille Broes ex alio ut dicebat promittentes et 

cum eo dicti Johannes et Marselius indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis aggeribus (dg: et fo) 

aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus ut dicebant et 

sufficientem facere. Testes Wolph et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 026r 06 wo 24-12-1404. 

Henricus de Hoel beloofde voornoemde cijns uit de helft van voornoemde 14 

hont land zó te betalen dat voornoemde Johannes en Marselius, hun 1 resp. ½ 

morgen en hun andere goederen daarvan geen schade ondervinden. De brief 

overhandigen aan een van beiden of aan Johannes Broet. 

 

Solvit. 

Henricus de Hoel promisit super omnia habita et habenda quod ipse 

predictum censum taliter dabit et solvet ex medietate dictorum XIIII hont 

terre quod nec dictis Johanni et Marselio nec ad et supra predicta unum 

juger et dimidium juger terre ad (dg: di) eosdem Johannem et Marselium 

spectantia (dg: dampna exinde eveniant) nec ad et supra (dg: quecumque) 

alia bona #quecumque# dictorum Johannis et Marselii dampna exinde 

eveniant in futurum. Testes datum supra. Tradetur alteri eorum vel 

Johanni Broet. 

 

1184 f.026v. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1404. 

 

BP 1184 f 026v 01 wo 24-12-1404. 

Katherina dvw Johannes van Elmt droeg over aan haar zuster Gertrudis 1/3 

deel in een huis en erf van wijlen voornoemde Johannes, in Den Bosch, in 
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een straat die loopt van de Vughterstraat voor het huis van Postel naar de 

Vismarkt, tegenover voornoemd huis van Postel, tussen erfgoed van Willelmus 

Coelner enerzijds en erfgoed van Arnoldus Noijde zvw Laurencius Kersmaker 

anderzijds. 

 

Katherina filia quondam Johannis de Elmt cum tutore terciam partem ad se 

spectantem in domo et area dicti quondam Johannis sita in Busco in quodam 

vico quo itur a vico Vuchtensi ante domum de Postula versus forum piscium 

in opposito eiusdem domus de Postula inter hereditatem Willelmi Coelner 

ex uno !inter hereditatem Arnoldi Noijde filii quondam Laurencii 

Kersmaker ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Gertrudi sue sorori 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Tijt et Gerardus datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 026v 02 wo 24-12-1404. 

Henricus, Petrus en Katherina, kvw Henricus nzvw Henricus Colen soen, voor 

zich en voor hun broers Willelmus en Albertus, maanden 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 4 pond geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, aan wijlen voornoemde Henricus nzvw 

Henricus Colen soen verkocht door Johannes nzvw Nijcholaus van Oerle zvw 

Walterus van Oirle. De brief overhandigen aan wie het eerst komt. 

 

Solvit. 

Henricus Petrus et Katherina liberi quondam Henrici filii (dg: qu) 

naturalis quondam Henrici Colen soen (dg: he) pro se et pro Willelmo et 

pro Alberto eorum fratribus hereditarium censum quatuor librarum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini venditum dicto 

quondam Henrico filio naturali dicti quondam Henrici Colen soen a Johanne 

filio naturali quondam Nijcholai de Oerle filii quondam Walteri de Oirle 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Neijnsel et Gerardus datum 

supra. Tradetur alteri prius venienti. 

 

BP 1184 f 026v 03 wo 24-12-1404. 

Walterus Delijen soen droeg over aan Godefridus zvw Marselius gnd Zeel 

Delijen soen 35 dobbel mottoen geld van Holland, aan hem beloofd door 

Petrus van den Berge, Albertus van den Berge en Mathijas zv Theodericus van 

Megen. 

 

Walterus Delijen soen XXXV aureos denarios communiter dobbel mottoen 

vocatos monete Hollandie promissos sibi a Petro van den Berge Alberto van 

den Berge et Mathija filio Theoderici de Megen prout in litteris (dg: 

monuit de 3 annis) legitime supportavit Godefrido filio quondam Marselii 

dicti Zeel Delijen soen cum litteris et jure. Testes Tijt et Gerardus 

datum in vigilia nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 026v 04 wo 24-12-1404. 

Petrus zvw Johannes Wert van Venloen verkocht aan zijn broer Gherwinus zvw 

voornoemde Johannes alle goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden 

van zijn broer Willelmus zvw voornoemde Johannes. 

 

Solvit. 

Petrus filius quondam Johannis Wert de Venloen omnia et singula bona sibi 

de morte (dg: dicti) quondam (dg: Johannis) Willelmi sui fratris (dg: 

liberi) filii dicti quondam Johannis successione advoluta quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditariie vendidit Gherwino 

suo fratri filio dicti quondam Johannis promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 026v 05 wo 24-12-1404. 

Willelmus van Rijswijc ev Guedeldis wv Jacobus zvw Wijnricus Screijnmaker 

maande 3 achterstallige jaren van de helft van een b-erfpacht van 6 mud 
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rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, welke pacht van 6 mud rogge 

en 4 hoenderen wijlen voornoemde Wijnricus gekocht had van Jacobus van 

Enghelant. 

 

Willelmus de Rijswijc tamquam maritus legitimus Guedeldis sue uxoris (dg: 

filie) relicte quondam Jacobi filii quondam Wijnrici Screijnmaker 

medietatem hereditarie paccionis sex modiorum siliginis mensure de Busco 

solvende hereditarie nativitatis Domini quam paccionem sex modiorum 

siliginis et quatuor pullorum dictus quondam Wijnricus erga Jacobum de 

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

Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 026v 06 wo 24-12-1404. 

Voornoemde Willelmus van Rijswijc ev Guedeldis wv Jacobus zvw Wijnricus 

Screijnmaker maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 1½ mud 

rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, aan wijlen !Wijnkinus gnd 

Screijnmaker verkocht door Jacobus van Enghelant. 

 

Dictus Willelmus ut supra hereditariam paccionem unius et dimidii 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis 

Domini venditam !Wijnkino quondam Screijnmaker a Jacobo de Enghelant 

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

 

BP 1184 f 026v 07 wo 24-12-1404. 

Johannes van Audehoesden zvw Johannes van Audehoesden maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 pond geld, die Johannes van 

den Laer en zijn vrouw Katherina dvw Henricus van der Schant beloofd hadden 

aan eerstgenoemde Johannes, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere 

helft met Kerstmis. 

 

Johannes de Audehoesden filius quondam Johannis de Audehoesden 

hereditarium censum quatuor librarum monete quem Johannes van den Laer et 

Katherina eius uxor filia quondam Henrici van der Schant promiserant se 

daturos et soluturos primodicto Johanni hereditarie mediatim Johannis et 

mediatim Domini #prout in litteris# monuit de 3 annis. Testes Spina et 

Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 026v 08 wo 24-12-1404. 

Rijxkinus zvw Gerardus Lepper verkocht aan Arnoldus Grotart een b-erfcijns 

van 20 schelling geld, met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen te betalen, 

aan Elizabeth ev Henricus Weijer van Haren grootmoeder van voornoemde 

Rijxkinus verkocht door Petrus Jacobs soen, welke cijns nu aan hem behoort. 

Met achterstallige termijnen van 2 jaar. 

 

Rijxkinus filius quondam Gerardi Lepper hereditarium censum XX solidorum 

monete solvendum hereditarie Philippi et Jacobi apostolorum venditum 

Elizabeth uxori Henrici Weijer de Haren (dg: a Petro Jacobs soen) avie 

dicti Rijxkini a Petro Jacobs soen prout in litteris !prout in litteris 

quem censum nunc ad se spectare dicebat (dg: monuit) hereditarie vendidit 

Arnoldo Grotart supportavit cum litteris et jure #et cum arrestadiis 

duorum annorum# promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicte (dg: quon) Elizabeth et suorum heredum 

deponere. Testes Spina et Gerardus datum supra. 

 

1184 f.027r. 

 in vigilia nativitatis Domini: woensdag 24-12-1404. 

 in vigilia circoncisionis Domini: woensdag 31-12-1404. 

 in crastino Stephani: zaterdag 27-12-1404. 

 

BP 1184 f 027r 01 wo 24-12-1404. 

Johannes Groet van Herlaer verklaarde dat Denkinus van den Acker hem 18 
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nieuwe gulden heeft betaald, die hij hem had beloofd. 

 

Johannes Groet de Herlaer palam recognovit sibi per Denkinum van den 

Acker fore satisfactum de XVIII novis gulden promissis dicto Johanni a 

Denkino predicto. Testes Spina et Gerardus datum in vigilia nativitatis 

Domini. 

 

BP 1184 f 027r 02 wo 24-12-1404. 

Aleijdis wv mr Wolphardus van Ghiessen maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfcijns van 2 oude schilden, met Kerstmis te betalen, aan wijlen 

voornoemde mr Wolphardus overgedragen door Jacobus Stevens soen. 

 

Aleijdis relicta quondam magistri Wolphardi de Ghiessen hereditarium 

censum duorum aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum solvendum hereditarie nativitatis Domini (dg: venditum) 

supportatum dicto quondam magistro Wolphardo a Jacobo Stevens soen prout 

in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 027r 03 wo 31-12-1404. 

Johannes zvw Arnoldus zvw Johannes Snegghelen en Johannes Rovers soen ev 

Petra dv Katherina dvw voornoemde Arnoldus verkochten aan Theodericus zvw 

Jacobus van Donressel een stukje erfgoed met gebouwen, in Den Bosch, aan de 

straat die loopt vanaf de Peperstraat naar de huizinge van wijlen Willelmus 

van Berkel, tussen erfgoed gnd die Aude Stove enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus van Zochghel anderzijds, welk stukje erfgoed wijlen voornoemde 

Arnoldus zvw Johannes Snegghelijn in cijns verkregen had van Walterus van 

Os gewantsnijder, belast met de cijnzen in de brief vermeld. Zou hieruit 

jaarlijks meer moeten worden betaald dan de hertogencijns en een 

b-erfcijns13 van 40 schelling geld, dan zullen zij dat afhandelen. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi filii quondam Johannis Snegghelen #et 

Johannes Rovers soen maritus et tutor legitimus Petre sue uxoris filie 

Katherine filie dicti quondam Arnoldi# quandam particulam hereditatis 

sitam in Busco ad vicum tendentem a vico dicto Peperstraet versus 

mansionem quondam Willelmi de Berkel inter hereditatem dictam die Aude 

Stove ex parte una et inter hereditatem Arnoldi de Zochghel ex alio quam 

particulam (dg: terre) #hereditatis# dictus quondam Arnoldus filius 

quondam Johannis (dg: Sen Snegghelart) Snegghelijn erga Walterum de Os 

pannicidam ad censum acquisierat prout in litteris simul cum edificiis in 

eadem particula terre consistentibus ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Theoderico filio quondam Jacobi de Donressel supportaverunt cum litteris 

et jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

et impetitionem ex parrte eorum et dicti quondam Arnoldi et suorum 

heredum deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis 

promiserunt insuper indivisi super omnia si plus esset solvendum annuatim 

ex premissis quam census domini ducis et quam hereditarius census XL 

solidorum monete quod ipsi hoc deponent. Testes Spina et Gerardus datum 

in vigilia circoncisionis Domini. 

 

BP 1184 f 027r 04 wo 31-12-1404. 

Henricus Rovers bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit II boddrager. 

Henricus Rovers pistor prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 027r 05 wo 31-12-1404. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 20 Hollandse gulden  

geld van graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) en de andere helft met Kerstmis over een jaar 

                         
13 Zie ← BP 1180 p 182v 06 wo 26-08-1394, overdracht van een erfcijns van 24 schelling uit dit 
sukje erfgoed. 
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(za 25-12-1406). 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus XX Hollant gulden  

monete comitis Willelmi vel valorem mediatim (dg: a) nativitatis #Domini 

proxime futurum# (dg: a/d crastino date presentium ultra annum) et 

mediatim a (dg: crastino date presentium ultra duos annos persolvendos) 

#nativitatis Domini proxime futuro ultra annum# persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 027r 06 wo 31-12-1404. 

Voornoemde koper en zijn zoon Jacobus beloofden aan voornoemde verkoper 20 

Hollandse gulden voornoemd geld of de waarde, een helft te betalen met 

Kerstmis over 2 jaar (zo 25-12-1407) en de andere helft met Kerstmis over 3 

jaar (di 25-12-1408). 

 

Dictus emptor et Jacobus eius filius promiserunt indivisi super omnia 

dictis venditoribus XX Hollant gulden dicte monete vel valorem pro una 

medietate a (dg: crastino date peresentium ultra II 3 s) #nativitatis 

Domini proxime futuro ultra duos# annos et pro reliqua medietate (dg: a 

crastino date presentium ultra 4or) #a nativitatis Domini proxime ultra 

tres# annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 027r 07 wo 31-12-1404. 

Gerardus bakker zvw Theodericus Erijts soen ev Demodis dvw Johannes Kocken 

verkocht aan Willelmus van Ghiessen 1½ ?morgen land minus 10 hont land, in 

Oss, ter plaatse gnd die Cruijsenbeemt, tussen Goeswinus Model van der Donc 

enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

Gerardus pistor filius quondam Theoderici Erijts soen maritus et tutor 

legitimus Demodis sue uxoris filie quondam Johannis Kocken unum et 

dimidium !hont terre minus X !hont terre sita in parrochia de Os ad locum 

dictum die Cruijsenbeemt inter hereditatem Goeswini Model van der Donc ex 

uno et inter hereditatem Willelmi de Ghiessen ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Willelmo promittens super omnia warandiam et 

obligationem dep. 

 

BP 1184 f 027r 08 wo 24-12-1404. 

Hector nzv Ludolphus Buc van Boemel maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Pasen te betalen, aan Ludekinus 

metten Ymen, tbv voornoemde Hector, overgedragen door Johannes van Colen. 

 

Hector filius naturalis Ludolphi Buc de Boemel hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie pasche supportatum Ludekino metten 

Ymen ad opus dicti Hectoris (dg: mo) a Johanne de Colen prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Theodericus et Gerardus datum in vigilia 

nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 027r 09 wo 24-12-1404. 

Johannes die Bersse ev Aleijdis dvw Everardus van Gestel verkocht aan 

Ludekinus metten Ymen zvw Cristianus van Zeelst de helft die aan hem 

behoort in een beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Ghestelsche 

Bussche, tussen het water gnd die Dommel enerzijds en Gerardus Coppart en 

Walterus Vellen van Ghemonden anderzijds. 

 

Johannes die Bersse maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Everardi de Gestel medietatem ad se spectantem in quodam prato 

#sito# in parrochia de Gestel prope Herlaer in loco dicto Ghestelsche 

Bussche inter aquam dictam die Dommel ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Coppart et Walteri Vellen de Ghemonden ex alio (dg: pro) ut dicebat 

hereditarie vendidit Ludekino metten Ymen filio quondam Cristiani de 

Zeelst promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 
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deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 027r 10 za 27-12-1404. 

Arnoldus van den Broec ev Katherina wv Sijmon van Geldenaken verklaarde dat 

Walterus zvw voornoemde Sijmon aan hem en zijn vrouw 500 nieuwe Gelderse 

gulden heeft geschonken. Zouden voornoemde Arnoldus en Katherina overlijden 

zonder wettig nageslacht, dan gaan die 500 gulden of erfgoederen ter waarde 

daarvan naar voornoemde Walterus als hij dan leeft en anders naar zijn 

erfgenamen. 

 

Arnoldus van den Broec maritus et tutor Katherine sue uxoris relicte 

quondam Sijmonis de Geldenaken palam recognovit se a Waltero filio dicti 

quondam Sijmonis recepisse quingentos novos florenos Gelrie cum dicta 

Katherina sua uxore nomine dotis et promisit idem Arnoldus super habita 

et habenda dicto Woltero si dicti Arnoldus et Katherina decesserint 

absque legitima prole ab eis pariter genita vel generanda superviva 

remanente quod extunc post obitum eorundem dicti quingenti floreni semel 

in paratis seu valor eorum in hereditatibus succedent et devolventur ad 

dictum Walterum (dg: seu ad heredes) si vixerit protunc alioquin ad 

heredes eiusdem Walteri etc. Testes Coptiten et Gerardus datum in 

crastino Stephani. 

 

1184 f.027v. 

 in crastino Stephani: zaterdag 27-12-1404. 

 in crastino innocentium: maandag 29-12-1404. 

 tercia post nativitatis Domini: dinsdag 30-12-1404. 

 

BP 1184 f 027v 01 za 27-12-1404. 

De broers Johannes van Verlaer, Godefridus en Egidius, kvw Johannes van 

Verlaer, Petrus Ravens ev Margareta, Gerardus ev Elizabeth, en Johannes van 

den Plac ev Gijnta, dvw voornoemde Johannes van Verlaer, verkochten aan 

Johannes Henrics soen zvw Walterus Smeedts een stuk land, in Oerle, naast 

de plaats gnd dat Busschelken, tussen kvw Godefridus die Bruijnridder 

enerzijds en Arnoldus van Erwen die Pasteijbecker anderzijds, met een eind 

strekkend aan erfgoed van het huis van Postel en met het andere eind aan 

een gemene weg aldaar, belast met 1/3 deel van 8 penning cijns. 

 

Johannes de Verlaer Godefridus Egidius fratres liberi quondam Johannis de 

Verlaer Petrus Ravens (dg: j) maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris Gerardus Gruijs maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris et 

Johannes van den Plac maritus et tutor legitimus Gijnte sue uxoris 

filiarum dicti quondam Johannis de Verlaer peciam terre (dg: siliginee) 

sitam in parrochia de Oerle juxta locum dictum dat Busschelken inter 

hereditatem (dg: G) liberorum quondam Godefridi die Bruijnridder ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi de Erwen die Pasteijbecker ex alio tendentem 

cum uno fine ad hereditatem (dg: do) domus de Postula et cum reliquo fine 

ad communem viam ibidem ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni 

Henrics soen filio quondam Walteri (dg: d) Smeedts promittentes indivisi 

super omnia warandiam et obligationem deponere excepta tercia parte octo 

denariorum census exinde solvenda. Testes Coptiten et Gerardus datum in 

crastino Stephani. 

 

BP 1184 f 027v 02 za 27-12-1404. 

Johannes zv Johannes Rantelart droeg over aan Johannes zvw Tielmannus 

Rantelarts alle goederen, die aan eerstgenoemde Johannes gekomen waren na 

overlijden van zijn moeder Bertha eertijds ev voornoemde Johannes 

Rantelarts resp. die aan hem zullen komen na overlijden van zijn voornoemde 

vader, gelegen zowel in Geldrop als in de dingbank van Heze en Leende. De 

brief aan hem ooverhandigen of aan Rutgherus van Geldorp. 
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Solvit. {Met haal verbonden met BP 1184 f 027v 02 en 03}. 

Johannes filius Johannis Rantelart omnia et singula (dg: -s hereditates) 

bona #mobilia et immobilia# hereditaria et parata primodicto Johanni de 

morte quondam (dg: Rantelarts) Berthe (dg: re) sue matris (dg: relicte) 

#olim uxoris# dicti Johannis Rantelarts successione advoluta et #sibi# 

post mortem dicti sui patris successione advolvenda quocumque locorum 

(dg: consiste) #tam# in parrochia de Geldorp (dg: ad locum consistentia) 

quam in jurisdictione de Heze et de Leende consistentia sive sita ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni filio quondam Tielmanni 

Rantelarts promittens super habita et habenda warandiam. Testes Berwout 

et Spina datum in crastino innocentium. Tradetur #sibi vel# Rutghero de 

Geldorp. 

 

BP 1184 f 027v 03 za 27-12-1404. 

Johannes zv Tijelmannus Rantelarts verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes filius Tijelmanni Rantelarts prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 027v 04 ma 29-12-1404. 
Hr Arnoldus† van den Hout priester kanunnik van Den Bosch 

(*) Elizabeth† dvw Johannes Wit van Zonne 

1. natuurlijke dochter Elizabeth† (*) Alardus van Berlikem 

a. Arnoldus 

b. Johannes (*) Ghisbertus van Loen 

Alardus van Berlikem droeg over aan zijn zoon Arnoldus, door voornoemde 

Alardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw hr Arnoldus van den 

Hout priester, tbv hem en Ghisbertus van Loen ev Johanna, dv voornoemde 

Alardus en wijlen Elizabeth, zijn vruchtgebruik in een huis en tuin, in Den 

Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen hr Godefridus van 

Os ridder enerzijds en erfgoed van wijlen Nijcholaus Leijdecker anderzijds, 

welk huis en tuin voornoemde Alardus in cijns verkregen had van Johannes 

van Breda en Arnoldus zvw Johannes Denkens. 

 

Alardus de Berlikem usufructum sibi competentem in domo et orto sitis in 

Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam domini Godefridi de 

Os militis ex uno et inter hereditatem quondam Nijcholai Leijdecker ex 

alio cum attinentiis predictorum domus et orti singulis et universis quos 

domum et ortum cum suis attinentiis predictos dictus Alardus erga 

Johannem de Breda et Arnoldum filium quondam Johannis Denkens ad censum 

acquisierat prout in litteris legitime supportavit Arnoldo suo filio ab 

ipso #Alardo# et quondam Elizabeth sua uxore filia quondam domini Arnoldi 

van den Hout presbitri pariter genito ad opus sui et ad opus Ghisberti de 

Loen tamquam mariti et tutoris legitimi Johanne sue uxoris filie dictorum 

Alardi et quondam Elizabeth promittens super omnia ratam servare. Testes 

Wolph et Gerardus datum in crastino innocentium. 

 

BP 1184 f 027v 05 ma 29-12-1404. 

Voornoemde Alardus van Berlikem droeg over aan zijn voornoemde zoon 

Arnoldus, door voornoemde Alardus verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth 

dvw hr Arnoldus van den Hout priester, en aan voornoemde Ghisbertus van 

Loen ev Johanna, dv voornoemde Alardus en wijlen Elizabeth, zijn 

vruchtgebruik in alle goederen die Elizabeth dvw Johannes Wit van Zonne, 

die zij heeft en zal verkrijgen en die zij na haar dood heeft 

achtergelaten, welke goederen laatstgenoemde Elizabeth in haar testament 

had vermaakt aan haar natuurlijke dochter Elizabeth, bij haar verwekt door 

wijlen hr Arnoldus van Hout kanunnik van Den Bosch. 

 

Dictus Alardus usufructum sibi competentem in (dg: hereditaria paccione) 

omnibus et singulis bonis que (verbeterd uit: quondam / que ad) Elizabeth 

filia (verbeterd uit: filie?) quondam Johannis Wit de Zonne ab ipsa 

Elizabeth habitis et acquisitis et habendis et acquirendis per ipsam 
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Elizabeth in eius morte #reliquit!# (dg: relinquenda) que bona omnia 

predicta predicta Elizabeth in eius testamento legaverat Elizabeth sue 

filie naturali ab ipsa et domino quondam Arnoldo de Ligno canonico 

Buscensi pariter genite ut dicebat legitime supportavit dictis (dg: 

Ghisbert) Arnoldo et Ghisberto promittens super omnia ratam servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 027v 06 di 30-12-1404. 

Voornoemde Arnoldus droeg de hellft van de laatstgenooemde goederen over 

aan voornoemde Ghisbertus. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Arnoldus medietatem (dg: premissorum) jamdictorum (dg: bonorum) 

bonorum hereditarie suppportavit dicto Ghisberto promittens super omnia 

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

Neijnsel datum tercia post nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 027v 07 ma 29-12-1404. 

Alardus zvw Johannes Olij van Berlikem droeg over aan voornoemde Arnoldus, 

door Alardus van Berlikem {is kennelijk niet dezelfde!?} verwekt bij wijlen 

zijn vrouw Elizabeth dvw hr Arnoldus van den Hout priester, en aan 

voornoemde Ghisbertus van Loen ev Johanna, dv laatstgenoemde Alardus en 

wijlen Elizabeth, zijn vruchtgebruik in (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

Bossche maat, die Hermannus Pijnge beloofd had aan eerstgenoemde Alardus, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 1 1/5 bunder beemd, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Lengsbroec, tussen Gerardus Morre enerzijds en 

Mechtildis van Rode anderzijds, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, met 

Lichtmis te leveren, aan voornoemde Alardus verkocht door Elsbena dvw 

Henricus Stephens soen van Wetten, door voornoemde wijlen Henricus verwekt 

bij zijn vrouw Elizabeth ndvw hr Johannes Sneuwart. De brief overhandigen 

aan eerstgenoemde Alardus. 

 

Tradetur Alardo. 

(dg: dictus) Alardus #filius quondam Johannis Olij de Berlikem# 

usufructum sibi competentem in hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Busco quam Hermannus Pijnge promiserat se daturum et 

soluturum dicto Alardo hereditarie purificationis et in Busco tradenda de 

et ex uno bonario prati et quinta parte unius bonarii prati sitis in 

parrochia de Berlikem in loco dicto Lengsbroec inter hereditatem Gerardi 

Morre ex uno et inter hereditatem Mechtildis de Rode ex alio prout in 

litteris insuper idem Alardus de Berlikem usufructum sibi competentem in 

hereditaria paccione dimidii modii siliginis solvenda hereditarie 

purificationis vendita dicto Alardo ab Elsbena filia quondam Henrici 

Stephens soen de Wetten ab eodem quondam Henrico et Elizabeth sua uxore 

filia naturali domini quondam Johannis Sneuwart pariter genita prout in 

litteris legitime supportavit Arnoldo et Ghisberto predictis promittens 

super omnia ratam servare. Testes Wolph et Gerardus datum in crastino 

innocentium. 

 

BP 1184 f 027v 08 di 30-12-1404. 

Voornoemde Arnoldus en Ghisbertus verkochten voornoemde pachten van ½ mud 

en ½ mud rogge aan voornoemde Alardus {f.028r}. 

 

Dictus Arnoldus et Ghisbertus #maritus et tutor etc# dictas pacciones 

dimidii et dimidii modii siliginis hereditarie vendiderunt dicto Alardo 

 

1184 f.028r. 

 tercia post nativitatis Domini: dinsdag 30-12-1404. 

 in crastino innocentium: maandag 29-12-1404. 

 anno CCCCmo quinto mensis decembris die !quinta: maandag !29-12-1404. 
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BP 1184 f 028r 01 di 30-12-1404. 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum et dicte Johanne (dg: filie) uxoris dicti Ghisberti et quorumcumque 

heredum (dg: dicti quon) eorundem Arnoldi Ghisberti et Johanne deponere. 

Testes Wolph et Gerardus datum tercia post nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 028r 02 ma 29-12-1404. 

Voornoemde Arnoldus en Ghisbertus verklaarden ontvangen te hebben van 

voornoemde Alardus (1) alle kleinodiën, huisraad en gebruiksvoorwerpen, 

waarin Elizabeth, ev voornoemde Alardus en dvw hr Arnoldus van Hout 

priester, was overleden, (2) 50 oude schilden die voornoemde Elizabeth met 

instemming van haar voornoemde man Alardus in haar testament had vermaakt 

aan haar wettige kinderen, bij haar verwekt door voornoemde Alardus. 

 

Dicti Arnoldus et Ghisbertus ut supra palam !eis per (dg: Arnoldu) 

predictum Alardum fore satisfactum ab omnibus et singulis clenodiis 

domiciliis et utensilibus in quibus (dg: di) quondam Elizabeth uxor 

eiusdem Alardi (dg: filii di) filia domini quondam Arnoldi de Ligno 

presbitri decesssit (dg: ab omnibus et singulis) de quinquaginta scutis 

antiquis que dicta quondam Elizabeth de consensu et voluntate dicti 

Alardi in eius testamento legaverat eius liberis legitimis ex corpore 

dicti Alardi sui mariti procreatis promittentes indivisi super omnia (dg: 

ratam servare et obligationem et impe) habita et habenda ut supra. Testes 

Wolph et Gerardus datum in crastino innocentium. 

 

BP 1184 f 028r 03 ma 29-12-1404. 

(dg: voornoemde). 

 

(dg: dictus). 

 

BP 1184 f 028r 04 ma 29-12-1404. 

Hiervan een instrument maken. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van mr 

Johannes van Hees, mr Godefridus van Rode en Arnoldus Hake koster in Den 

Bosch. 

 

Et fiet instrumentum super eodem (dg: presentibus). Actum in camera anno 

CCCCmo quinto mensis decembris die !quinta hora prime presentibus magistro 

Johanne de Hees magistro Godefrido de Rode et Arnoldo Hake matriculario 

in Busco. 

 

BP 1184 f 028r 05 ma 29-12-1404. 

Voornoemde Ghisbertus verklaarde van voornoemde Alardus alle goederen 

ontvangen te hebben, die voornoemde Alardus aan voornoemde Ghisbertus en 

zijn vrouw Johanna beloofd had te schenken. 

 

Dictus Ghisbertus ut supra palam recognovit sibi per predictum Alardum 

fore satisfactum ab omnibus bonis que idem Alardus promiserat dicto 

Ghisberto cum dicta Johanna sua uxore nomine dotis clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 028r 06 ma 29-12-1404. 

Voornoemde Arnoldus en Ghisbertus verkochten aan voornoemde Alardus het 

deel, dat aan hen of erfg van voornoemde Arnoldus en Johanna, kv voornoemde 

Alardus, behoort en na overlijden van voornoemde Alardus zal behoren, in 

alle goederen, die voornoemde Alardus na overlijden van zijn voornoemde 

vrouw Elizabeth dvw hr Arnoldus van Hout heeft verworven en nog zal 

verwerven. Voornoemde goederen zullen direct na overlijden van voornoemde 

Alardus overgaan naar zijn wettige kinderen, na overlijden van voornoemde 

Elizabeth uit het lichaam van voornoemde Elizabeth voortgebracht of nog 
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voort te brengen {?!}. 

 

Dicti Arnoldus et Ghisbertus (dg: su) ut supra (dg: super omnibus et 

singulis) totam partem et omne jus eis aut heredibus dictorum Arnoldi et 

Johanne liberorum dicti Alardi (dg: p) competentes ac post decessum 

ipsius Alardi competituras in omnibus et singulis bonis que dictus 

Alardus post obitum quondam Elizabeth predicte sue uxoris (dg: comp) 

filie domini quondam Arnoldi de Ligno acquisivit et imposterum acquiret 

hereditarie vendiderunt dicto Alardo promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ut supra tali annexa conditione quod dicta bona statim 

post decessum dicti Alardi ad liberos eiusdem legitimos post decessum 

dicte Elizabeth (dg: p) de corpore eiusdem Elizabeth procreatos et 

procreandos! devolvetur et succedant salva semper dicto Alardo premissa 

venditione et alienatione ac de eisdem procreanda prout sibi utile 

videbitur. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 028r 07 ma 29-12-1404. 

Voornoemde Arnoldus verkocht aan de secretaris, tbv de secretaris, 

Anthonius van Berlikem en Ghisbertus van Loen, een n-erfcijns van 10 oude 

Franse schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit al zijn goederen. De 

brief overhandiigen aan Alardus en niet aan de ander. 

 

Dictus Arnoldus hereditarie vendidit mihi ad opus mei et ad opus Anthonii 

de Berlikem et Ghisberti de Loen hereditarium censum X aude scilde 

Francie solvendum hereditarie nativitatis Domini ex omnibus et singulis 

suis bonis habitis et habendis promittens super omnia habita et habenda 

warandiam. Testes datum supra. Tradetur dicto Alardo et non alteri. 

 

BP 1184 f 028r 08 ma 29-12-1404. 

Willelmus van Dijegeden beloofde aan Gerardus van Berze 34 nieuwe Gelderse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-

04-1405) te betalen. 

 

Willelmus de Dijegeden promisit super omnia Gerardo de Berze XXXIIII 

novos Gelre gulden monete ducis Willelmi vel valorem ad pascha proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.028v. 

 secunda post nativitatis Domini: maandag 29-12-1404. 

 sabbato post epiphanije: zaterdag 10-01-1405. 

 in vigilia circoncisionis: woensdag 31-12-1404. 

 

BP 1184 f 028v 01 ma 29-12-1404. 

Henricus van Diest wonend in Vught droeg over aan Jacobus zvw Henricus van 

den Steenhuijse 1/3 deel van een beemd, 1½ dagmaat groot, in Vught Sint-

Lambertus, tussen wijlen hr Adam van Mierde priester en erfg vw Reijnerus 

Willems enerzijds en erfgoed behorend aan de kerken van Vught anderzijds, 

met een eind strekkend aan de sloot gnd die Middelgrave en met het andere 

eind aan de gemene dijk, belast met 1/3 deel van 5 penningen cijns die uit 

geheel de beemd gaan. 

 

Henricus de Diest commorans in Vucht (dg: dimidiam diurnatam prati) 

terciam partem prati unam et dimidiam diurnatas terre continentis siti in 

parrochia sancti Lamberti in Vucht inter hereditatem domini quondam Ade 

de !de Mierde presbitri et (dg: Eliza q) heredum quondam Reijneri Willems 

ex uno et inter hereditatem spectantem ad ecclesias de Vucht ex alio 

tendentis cum uno fine ad fossatum dictum die Middelgrave et cum reliquo 

fine ad communem aggerem ut dicebat hereditarie supportavit Jacobo filio 

quondam Henrici van den (dg: Steenw) Steenhuijse promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere excepta tercia parte quinque 

denariorum census ex dicto prato solvendorum. Testes Wolph et Gerardus 
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datum secunda post (dg: inno) nativitatis Domini. 

 

BP 1184 f 028v 02 za 10-01-1405. 

Voornoemde Henricus van Diest droeg over aan Gerardus Cortroc een stuk 

land, in Vught Sint-Lambertus, tussen een zekere {hier staan: ..} gnd Cnode 

Stiers soen enerzijds en voornoemde Gerardus Cortroc anderzijds, met een 

eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan Walterus Grieten 

soen, belast met de hertogencijns en 2½ schelling paijment etc, voor 

voornoemde Henricus en zijn vrouw Mechtildis gereserveerd hun lijfpacht die 

zij hieruit hebben volgens inhoud van de brief. 

 

Solvit II boddrager. 

Dictus Henricus de Diest peciam terre sitam in parrochia de Vucht sancti 

Lamberti inter (dg: communitatem ex uno) hereditatem cuiusdam {hier 

staan: ..} dicti Cnode Stiers soen ex uno et inter hereditatem Gerardi 

Cortroc ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem et cum reliquo 

fine ad hereditatem Walteri Grieten soen hereditarie supportavit dicto 

Gerardo Cortroc promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

exceptis censu (dg: fundi) domini ducis et duobus et dimidio solidis 

pagamenti etc salvis! dicto Henrico et Mechtildi sua! uxore sua vitali 

pensione quam exinde habent solvendam juxta continentiam litterarum inde 

confectarum. Testes Wolph et Neijnsel datum sabbato post epiphanije. 

 

BP 1184 f 028v 03 za 10-01-1405. 

Voornoemde Gerardus Cortroc beloofde aan voornoemde Henricus van Diest en 

zijn vrouw Mechtildis een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in het huis van voornoemde Henricus van Diest te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit het voornoemde en uit 

andere goederen van voornoemde Gerardus die hij heeft en zal hebben. De 

langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Dictus (dg: Henricus) #Gerardus# Cortroc promisit super habita et habenda 

se daturum dicto Henrico de Diest et Mechtildi sue uxori vitalem 

pensionem unius modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

dictorum Henrici et sue uxoris atque ad vitam alterius eorum 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in domo dicti Henrici de Diest tradendam #ex premissis et aliis 

bonis eiusdem Gerardi habitis et habendis# tali conditione quod alter 

dictorum Henrici et Mechtildis coniugum diutius vivens dictam pensionem 

integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint erit quitum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 028v 04 wo 31-12-1404. 

Johannes zv Johannes Vos van Bucstel, Hubertus Claes soen, zijn vrouw Yda 

dv voornoemde Johannes Vos en Aleijdis dv voornoemde Johannes Vos deden tbv 

hun zwager Henricus Wouters soen van Vlijmen afstand van alle goederen die 

aan hen na overlijden van hun grootvader Johannes die Rode gekomen waren. 

 

-. 

Johannes filius (dg: quondam) Johannis Vos de Bucstel Hubertus Claes soen 

maritus legitimus Yde sue uxoris filie dicti Johannis Vos et dicta Yda 

cum eodem tamquam cum tutore #et# Aleijdis (dg: et Mechtildis) filia 

dicti Johannis Vos cum tutore (dg: et peciam) super omnibus et singulis 

bonis eis de morte quondam Johannis die Rode eorum avi successione 

advolutis quocumque locorum consistentibus (dg: ut) et super jure ad opus 

Henrici Wouters soen #de Vlijmen# eorum sororii hereditarie 

renunciaverunt promittentes indivisi cum tutore super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Theodericus et Gerardus 

datum in vigilia circoncisionis. 
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BP 1184 f 028v 05 wo 31-12-1404. 

En ze beloofden aan voornoemde Henricus Wouters dat Mechtildis minderjarige 

dv voornoemde Johannes Vos, zodra ze meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Dicti renunciantes cum tutore promiserunt indivisi super omnia dicto 

Henrico Wouters quod ipse Mechtildem filiam dicti Johannis Vos impuberem 

existentem cum ad annos pubertatis pervenerit super premissis et jure ad 

opus dicti Henrici Wouters soen hereditarie facient renunciare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 028v 06 wo 31-12-1404. 

Rutgherus zvw Rutgherus Moelners van Zonne beloofde aan Johannes Pape zv 

Arnoldus van der Haseldonc 223 nieuwe Gelderse gulden, 13 Vlaamse of 9 

botdrager voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Lichtmis (ma 02-

02-1405) en de andere helft met Vastenavond aanstaande (di 03-03-1405) te 

betalen. 

 

Rutgherus filius quondam Rutgheri Moelners de Zonne promisit super omnia 

Johanni Pape filio Arnoldi van der Haseldonc CC et XXIII novos Gelre XIII 

Vleemsge seu IX boddrager pro quolibet (dg: a) mediatim purificationis et 

mediatim ad carnisprivium proxime futurum persolvendos etc. Testes 

Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 028v 07 wo 31-12-1404. 

Willelmus van den Arennest zvw Nijcholaus van den Arennest en Godefridus 

Heerken zvw Gerardus Heerken de oudere maakten de volgende afspraken mbt 

een muur in een stenen kamer van voornoemde Willelmus, welke kamer gelegen 

is achter het huis van voornoemde Willelmus, achter het huis van voornoemde 

Godefridus, in Den Bosch, aan de Markt, tussen erfgoed van wijlen Engbertus 

Ludinc van Uden enerzijds en erfgoed van wijlen Hubertus zvw Johannes 

Zwenelden soen van Ghemert anderzijds, te weten mbt de muur direct naast 

het erfgoed van voornoemde Godefridus. De muur zal gemeenschappelijk voor 

beiden zijn. Elk van beiden mag erop en eraan bouwen, en zijn gebouwen 

{f.029r} met ankers eraan bevestigen, maar wat iemand breekt moet hij voor 

eigen rekening herstellen. Willelmus zal, zodra Godefridus dat vraagt, de 

vensters in de muur afsluiten. 

 

Willelmus van den Arennest filius quondam Nijcholai van den Arennest et 

Godefridus Heerken filius quondam Gerardi Heerken senioris palam 

recognoverunt (dg: eis) se conventiones et ordinationes mutuo fecisse de 

quodam muro consistente in camera (dg: q dicti) lapidea dicti Willelmi 

sita retro (dg: cameram) domum dicti Willelmi contigue (dg: juxta 

hereditatem dicti Godefridi) retro domum dicti Godefridi sitam in Busco 

(dg: inter) ad forum inter hereditatem quondam Engberti Ludinc de Uden ex 

uno et inter hereditatem quondam Huberti filii quondam Johannis Zwenelden 

soen de Ghemert ex alio scilicet de illo muro qui situs est contigue 

juxta hereditatem dicti Godefridi videlicet quod ille murus est erit et 

perpetue permanebit communis (dg: Ger) Willelmo et Godefrido predictis 

item quod (dg: dictus Godefridus) #quis dictorum Godefridi et Willelmi# 

libere poterit edificare et sua edificia edificate et edificanda in dicto 

 

1184 f.029r. 

 in vigilia circoncisionis: woensdag 31-12-1404. 

 

BP 1184 f 029r 01 wo 31-12-1404. 

muro firmare per anchoras et alias ad eius profectum item quod quis eorum 

tenebitur reparare illud quod per ipsum in eodem fuerit fractum absque 

expensis alterius item quod dictus Willelmus tenebitur obstruere 

fenestras consistentes in (dg: d) muro predicto in latere versus 

hereditatem dicti Godefridi ad requestam Godefridi predicti promittentes 

super omnia mutuo ratam servare. Testes Theodericus et Gerardus datum in 
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vigilia circoncisionis. 

 

BP 1184 f 029r 02 wo 31-12-1404. 

Bartholomeus Everaets en zijn vrouw Aleijdis wv Henricus van Huesselingen 

droegen over aan Adam, zv voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus, het 

vruchtgebruik dat voornoemde Aleijdis heeft in een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Mierlo, die Philippus en Luijtgardis, kvw Philippus van den 

Hout, beloofd hadden aan wijlen voornoemde Henricus, met Lichtmis in Mierlo 

te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in 

Mierlo, aan die Renne Straet, tussen Paulus snijder enerzijds en Johannes 

snijder anderzijds, (2) een tuin, aldaar, tussen kvw Henricus snijder 

enerzijds en Cristina Willems anderzijds, (3) een stuk beemd, in Mierlo, 

ter plaatse gnd Sculen, tussen Willelmus van Hoerne enerzijds en voornoemde 

kvw Henricus snijder anderzijds, (4) een stuk beemd, in Mierlo, ter plaatse 

gnd Grotelaer, tussen Henricus Dicbier heer van Mierlo enerzijds en 

Willelmus van den Rennen anderzijds. 

 

Bartholomeus (dg: fi) Everaets maritus legitimus Aleijdis sue uxoris (dg: 

filie quon) relicte quondam Henrici de Huesselingen et ipsa Aleijdis cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Aleijdi competentem in 

hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Mierle quam 

Philippus et Luijtgardis liberi quondam Philippi van den Hout promiserant 

se daturos et soluturos dicto quondam Henrico hereditarie purificationis 

et in Mierle tradendam (dg: prout in litteris legitime) de et ex domo et 

orto et hereditatibus eis adiacentibus sitis in parrochia de Mierle ad 

plateam dictam die Renne Straet inter hereditatem Pauli sartoris ex uno 

et inter hereditatem Johannis sartoris ex alio atque de et ex orto sito 

ibidem inter hereditatem liberorum quondam Henrici sartoris ex uno et 

inter hereditatem Cristine Willems ex alio item de et ex pecia prati sita 

(dg: ibid) in dicta parrochia in loco dicto Sculen inter hereditatem 

Willelmi de Hoerne ex uno et inter hereditatem dictorum liberorum dicti 

quondam Henrici sartoris ex alio atque de et ex pecia prati sita (dg: i) 

in dicta parrochia in loco dicto Grotelaer inter hereditatem Henrici 

Dicbier domini de Mierle ex uno et inter hereditatem Willelmi van den 

Rennen ex alio prout in litteris legitime supportaverunt Ade filio 

dictorum Aleijdis et quondam Henrici promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes Theodericus 

et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 029r 03 wo 31-12-1404. 

Godefridus zvw Conrardus van Helmont droeg over aan Margareta dvw Jacobus 

Volre wv Hermannus Venman alle goederen, die aan erfg vw Elizabeth van 

Helmont evw voornoemde Hermannus Venman gekomen waren na overlijden van 

Hermannus Venman en zijn vrouw Elizabeth van Helmont svw voornoemde 

Conrardus. 

 

Solvit II boddrager. 

Godefridus filius quondam Conrardi de Helmont omnia et singula bona #que 

heredibus quondam Elizabeth de Helmont uxoris quondam Hermanni Venman# 

(dg: sibi) de morte quondam Hermanni Venman et quondam Elizabeth de 

Helmont sue uxoris sororis dicti quondam Conrardi successione !advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat (legitime su) 

hereditarie supportavit Margarete filie quondam Jacobi Volre relicte 

dicti quondam Hermanni Venman promittens super omnia warandiam et 

obligationem (dg: deponere ex parte) et impetitionem ex parte (dg: eorum 

et di) sui et quorumcumque heredum dicte quondam Elizabeth deponere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 029r 04 wo 31-12-1404. 

Gerardus Wilde droeg over aan Johannes Meester zvw Henricus Meester (1) 

1/11 deel in een stuk erfgoed, gelegen buiten de poort gnd valpoort, 
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behorend aan de stad Den Bosch, aldaar, over de brug gnd Zwengelbrug in de 

Hinthamerdijk, welk stuk erfgoed gelegen is naast voornoemde dijk en strekt 

vanaf de dijk tot aan de sloot van een kamp, gnd Keeldonks Kamp, en welk 

stuk erfgoed met een eind reikt aan het water gnd die Aa, en in lengte 180 

voet meet, af te meten vanaf de Aa langs voornoemde dijk richting de plaats 

of kamp gnd Pijnappels Kamp, welk stuk erfgoed Johannes Molle, Godefridus 

Mersken zvw Johannes van Dommellen, voornoemde Johannes Meester, voornoemde 

Gerardus die Wilde, Henricus Buekentop, Petrus Witmeri, Arnoldus zvw 

Johannes Lemkens, Gerardus Vrieze zvw Godefridus van Weert en Gerardus zvw 

Hubertus Abt, tbv hen, Henricus van Merlaer de oudere zv Rodolphus van 

Merlaer en Bernardus Witmeri gekocht hadden van Otto Bruijstens, (2) 1/11 

deel in de windmolen en andere gebouwen op voornoemd stuk erfgoed. 

 

Gerardus Wilde undecimam partem ad se spectantem in pecia hereditatis 

sita extra portam dictam valpoert ad opidum de Busco spectantem que pecia 

hereditatis sita est ibidem ultra pontem dictum Zwengelbrugge in aggere 

Hijnthamensi consistentem et que pecia hereditatis sita est ibidem 

contigue juxta dictum aggerem et tendit ab huiusmodi aggere usque ad 

fossatum cuiusdam campi dicti Keeldoncs Camp et que pecia hereditatis 

tendit cum uno fine usque ad aquam dictam die Aa et continet in 

longitudine centum et LXXX pedatas mensurando a dicta aqua die Aa vocata 

juxta dictum aggerem versus locum seu campum dictum Pijnappels Camp (dg: 

ite) quam peciam hereditatis (dg: dictus quo) Johannes Molle Godefridus 

Mersken filius quondam Johannis de Dommellen Johannes Meester filius 

quondam Henrici Meester dictus Gerardus die Wilde Henricus Buekentop 

Petrus Witmeri Arnoldus filius quondam Johannis Lemkens Gerardus Vrieze 

filius quondam Godefridi de Weert et Gerardus filius quondam Huberti Abt 

ad opus eorum et ad opus Henrici de Merlaer senioris filii Rodolphi de 

(dg: Mel) Merlaer et Bernardi Witmeri erga Ottonem Bruijstens emendo 

acquisierant prout in litteris atque XI partem ad ipsum spectantem in 

molendino venti et aliis edificiis in dicta pecia hereditatis 

consistentibus simul cum attinentiis dicte XI partis singulis et 

universis (dg: legitime su) hereditarie (dg: ve) supportavit Johanni 

Meester predicto cum litteris et aliis et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere (dg: exceptis 

obligationibus in dictis litteris contentis). Testes datum supra. 

 

1184 f.029v. 

 in vigilia circoncisionis: woensdag 31-12-1404. 

 

BP 1184 f 029v 01 wo 31-12-1404. 

Destijds had Arnoldus zvw Nijcholaus van Zochel verkocht aan Johannes 

Hoernken zvw Willelmus Hoernken een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin van 

voornoemde Arnoldus, in Hees, ter plaatse gnd Zochel, tussen voornoemde 

Arnoldus en zijn kinderen enerzijds en de gemeint aldaar anderzijds, (2) 2 

morgen beemd, in Hees, waarvan (2a) 1 morgen tussen erfgoed van het 

Geefhuis in Den Bosch enerzijds en Wellinus Hennen soen anderzijds, (2b) 1 

morgen tussen Petrus Doncker enerzijds en een zekere Swart van Scijnle 

anderzijds. De broers Hubertus en Hermannus, kvw Robbertus van Moenle, 

beloofden thans de onderpanden van waarde te houden. 

 

Notum sit universus quod cum Arnoldus filius quondam Nijcholai de Zochel 

hereditarie vendidisset Johanni Hoernken filio quondam Willelmi Hoernken 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis de et ex domo et orto dicti Arnoldi sitis in 

parrochia de Hees ad locum dictum Zochel inter hereditatem dicti Arnoldi 

et eius liberorum ex uno et inter communitatem ibidem ex alio atque de et 

ex duobus jugeribus prati sitis in dicta parrochia quorum unum juger 

terre inter hereditatem mense sancti spiritus in Busco ex uno et inter 

hereditatem Wellini Hennen soen ex alio et reliquum juger inter 
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hereditatem Petri Doncker ex uno et inter hereditatem cuiusdam dicti 

Swart de Scijnle ex alio sunt situata prout in litteris constituti igitur 

Hubertus et Hermannus fratres liberi quondam Robberti de Moenle 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda sufficientem facere. 

Testes Theodericus et Wolph datum in vigilia circoncisionis. 

 

BP 1184 f 029v 02 wo 31-12-1404. 

Mechtildis wv Henricus Aben droeg over aan Matheus de jongere zvw Henricus 

Posteel ev Elizabeth dv voornoemde Mechtildis en wijlen Henricus, tbv 

voornoemde Matheus en Mechtildis en Goeswinus, kvw voornoemde Henricus, 

haar vruchtgebruik in een b-erfcijns van 32 schelling geld, die wijlen 

voornoemde Henricus beurde, gaande uit een huis en erf van wijlen Elizabeth 

van Zonne, in Den Bosch, aan de plaats gnd die Oude Dieze, tussen erfgoed 

van Johannes van Loet enerzijds en erfgoed van Johannes Wederhout 

anderzijds. Met achterstallige termijnen. 

 

Mechtildis relicta quondam Henrici Aben cum tutore usufructum sibi 

competentem in hereditario censu XXXII solidorum monete quem dictus 

quondam Henricus solvendum habuit hereditarie et annuatim ex domo et area 

quondam Elizabeth de Zonne sita in Busco ad locum dictum die Aude Dijese 

inter hereditatem Johannis de Loet ex uno et inter hereditatem Johannis 

Wederhout ex alio #cum omnibus arrestadiis# ut dicebat legitime 

supportavit Matheo juniori filio quondam Henrici Posteel (dg: ad) tamquam 

marito legitimo #Elizabeth sue uxoris# !dictorum Mechtildis et quondam 

Henrici ad opus eiusdem Mathei et ad opus Mechtildis et Goeswini 

liberorum dicti quondam Henrici promittens cum tutore super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. {Ruimte vrijgelaren waarnaast een verticale 

haal}. 

 

BP 1184 f 029v 03 wo 31-12-1404. 

Jacobus van Baest zvw Jacobus van Baest verkocht aan Henricus Haen zv 

Johannes Borchman, Johannes van Harde van Bladel en Winricus van den 

Hoijberch goederen van wijlen Walterus van Bladel, gnd ter Heijden, in 

Bladel, met toebehoren, uitgezonderd een land dat in leen afhangt van een 

zekere Hicspoer, zoals Henricus Coerinken die goederen als hoevenaar bezat 

en beteelde, en zoals wijlen Gerardus van Berze erin was overleden, welke 

goederen muv het feodale land eerstgenoemde Jacobus in pacht verkregen had 

van Katherina dvw voornoemde Gerardus van Berze en Godefridus Posteel, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Tradetur. Solverunt Johannes et Wijnricus. 

Jacobus de Baest filius quondam Jacobi de Baest bona quondam Walteri de 

Bladel dicta communiter ter Heijden sita in parrochia de Bladel cum 

attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quocumque locorum 

situatis excepta tamen quadam terra a quodam dicto Hicspoer jure feodali 

dependente prout dicta bona cum suis attinentiis Henricus Coerinken 

tamquam colonus possedit et coluit et prout Gerardus quondam de Berze in 

eisdem decessit que bona predicta cum suis attinentiis predictis dicta 

terra feodali excepta primodictus Jacobus erga Katherinam filiam dicti 

quondam Gerardi de Berze Godefridum Posteel ad pactum acquisierat prout 

in litteris hereditarie vendidit Henrico Haen filio Johannis Borchman 

Johanni de Harde de Bladel et Winrico van den Hoijberch supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes 

Theodericus et Wolph datum in vigilia circoncisionis. 

 

BP 1184 f 029v 04 wo 31-12-1404. 

De broers Nijcholaus, Willelmus, Rodolphus en Henricus, kvw Johannes van 

den Haghe, deden tbv Henricus van Tanggeren afstand van (1) 14 hont land, 

in Rosmalen, ter plaatse gnd die Akense Hoeve, tussen wijlen Ywanus van 

Gravia enerzijds en Herbertus Hals anderzijds, (2) 2 hont land, in 
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Rosmalen, ter plaatse gnd Foijts Werf, tussen Willelmus Hels enerzijds en 

Johannes Hals anderzijds, (3) 1 lopen land, in Rosmalen, tussen Gerongius 

Berthen soen enerzijds en Robbertus Kathelinen soen anderzijds, {f.030r} 

(4) 1 lopen land, in Rosmalen, tussen Margareta wv Gerardus Arnts soen 

enerzijds en Johannes Gielijs soen anderzijds, (5) alle goederen van wijlen 

Nijcholaus zvw Johannes Kemerlinc en Johannes zv voornoemde Nijcholaus, 

waarin voornoemde Nijcholaus en Johannes waren overleden. 

 

(dg: Joh) Nijcholaus Willelmus Rodolphus et Henricus fratres liberi 

quondam Johannis van den Haghe super (dg: p) XIIII hont terre sitis in 

parrochia de Roesmalen in loco dicto die Akensche Hoeve inter hereditatem 

quondam Ywani de Gravia ex uno et inter hereditatem !hereditatem Herberti 

Hals ex alio item super duobus hont terre sitis in dicta parrochia in 

loco dicto Foijts Werf inter hereditatem Willelmi Hels ex uno et inter 

hereditatem Johannis Hals ex alio item super una lopinata terre sita in 

dicta parrochia (dg: ad) inter hereditatem Gerongii Berthen soen ex uno 

et inter hereditatem Robberti Kathelinen soen ex alio atque 

 

1184 f.030r. 

 in vigilia circoncisionis: woensdag 31-12-1404. 

 in crastino circoncisionis Domini: vrijddag 02-01-1405. 

 sabbato post circoncisionis: zaterdag 03-01-1405. 

 

BP 1184 f 030r 01 wo 31-12-1404. 

Solvit. 

super una lopinata terre sita in dicta parrochia inter hereditatem 

Margarete relicte quondam Gerardi Arnts soen ex uno et inter hereditatem 

Johannis Gielijs soen ex alio ut dicebant (dg: et super jure ad opus 

Henrici van Tanggeren promittentes j hereditarie renunciaverunt 

promittentes) insuper super omnibus et singulis bonis quondam Nijcholai 

filii quondam Johannis Kemerlinc et Johannis filii eiusdem Nijcholai et 

in quibus (dg: ide) ipsi Nijcholaus et Johannes decesserunt ad opus 

Henrici de (dg: Tangeren) Tanggeren hereditarie renunciaverunt 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Theodericus et Wolph datum (dg: cer) in vigilia 

circoncisionis. 

 

BP 1184 f 030r 02 wo 31-12-1404. 

Willelmus zvw Arnoldus Bossche gaf uit aan zijn zwager Hubertus Claes soen 

alle goederen, die aan voornoemde Willelmus gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders; de uitgifte geschiedde voor de lasten die wijlen voornoemde 

Arnoldus daaruit had en thans voor 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). Hubertus van Rode heeft betaald. 

 

Solvit Hubertus de Rode. 

Willelmus filius quondam Arnoldi Bossche omnia et singula bona sibi de 

morte quondam patris et matris dicti Willelmi successione advoluta 

quocumque locorum consistentis sive sita ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Huberto Claes soen suo sororio (dg: filio dicti q) ab eodem 

hereditarie possidenda pro oneribus que dictus quondam Arnoldus exinde 

solvere consuevit dandis etc et pro hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio 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. Testes Spina et Gerardus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 030r 03 wo 31-12-1404. 

Mechtildis Sterken dv Albertus Mutsart machtigde haar voornoemde vader 

Albertus en Willelmus van Beke smid haar renten, cijnzen, pachten en 
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tegoeden te manen en haar goederen te beheren. 

 

Solvit. 

Mechtildis Sterken filia Alberti Mutsart dedit et contulit dicto Alberto 

suo (dg: fratri) #patri# et Willelmo de Beke fabro seu eorum alteri 

potestatem monendi suos redditus census et pacciones et credita quecumque 

que sibi debentur et debebuntur et bona sua regendi usque ad 

revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 030r 04 vr 02-01-1405. 

Henricus de Eijcke zvw Gerardus van Eijcke verkocht aan Robbertus van 

Neijnsel (1) ongeveer ¼ deel, aan hem behorend, in 2 kampen, in de dingbank 

van Empel, ter plaatse gnd die Slagen, tussen Theodericus van Kalkeren 

enerzijds en erfgoed gnd die Stergrave anderzijds, met een eind strekkend 

aan de waterlaat aldaar en met het andere eind aan erfgoed gnd die 

Loekeren, te weten het ¼ deel dat ligt tussen Lambertus Arnts soen van 

Vlijmen enerzijds en Henricus zvw Gerardus Monic anderzijds, (dg: zoals dit 

¼ deel omgraven is en aan Arnoldus van Eijndoven ten deel viel na erfdeling 

tussen hem en Henricus zvw Gerardus Monic, Lambertus Arts soen en Beatrix 

wv Matheus Posteel), (2) 4 morgen land, in Empel, in een kamp gnd der 

Kerken Camp, boven in dat kamp, tussen erfgoed behorend aan de kerk van 

Empel enerzijds en een kamp gnd den Overste Bloetcamp anderzijds, welke 4 

morgen wijlen voornoemde Petrus Steenwech en zijn broer Goeswinus Steenwech 

gekocht hadden van Willelmus van Gielbeke en zijn vrouw jkvr Johanna dv 

Willelmus Vrancke, welke ¼ deel van de 2 kampen en welke 4 morgen Henricus 

van Eijcke verworven had van voornoemde Arnoldus van Eijndoven, belast met 

beloften aan voornoemde Robbertus gedaan door voornoemde Henricus van 

Eijcke mbt voornoemde goederen. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke quartam partem vel 

circiter sibi competentem in duobus campis sitis in jurisdictione de 

Empel ad locum dictum die Slagen inter hereditatem Theoderici de Kalkeren 

ex uno et inter hereditatem dictam die Stergrave ex alio tendentibus cum 

uno fine ad aqueductum ibidem et cum reliquo fine ad hereditatem dictam 

communiter die Loekeren scilicet illam quartam partem vel circiter 

dictorum duorum camporum que sita est inter hereditatem Lamberti Arnts 

soen de Vlijmen ex uno et inter hereditatem Henrici filii quondam Gerardi 

Monic ex alio (dg: prout huiusmodi quarta pars dictorum duorum jugerum 
!terre camporum ibidem est circumfossata et Arnoldo de Eijndoven mediante 

quadam divisione hereditaria inter dictum Arnoldum et inter dictum 

Henricum filium quondam Gerardi Monic Lambertum Arts soen et Beatricem 

relictam quondam Mathei Posteel prius habita cessit in partem atque 

medietatem que ad dictum quondam Petrum Steenwech spectabat de) quatuor 

jugera (dg: -ibus) terre sita in parrochia de Empel in campo dicto 

communiter der Kerken Camp superius in eodem campo inter hereditatem 

spectantem ad ecclesiam de Empel ex uno et inter campum dictum den 

Overste Bloetcamp ex alio que quatuor jugera terre predicta dictus 

quondam Petrus Steenwech et Goeswinus Steenwech eius frater erga 

Willelmum de Gielbeke et domicellam Johannam eius uxorem filiam Willelmi 

Vrancke emendo acquisierant (dg: prout in litteris necnon reliquam 

medietatem que ad dictum Goeswinum Steenwech spectabat dictorum jugerum 

terre) quas quartam partem dictorum duorum camporum (dg: medietatem et 

medietatem) #et# dicta quatuor jugera (dg: iugera terre dictus) Henricus 

de Eijcke erga prefatum Arnoldum de Eijndoven acquisierat prout in 

litteris hereditarie vendidit Robberto de Neijnsel supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens super habita et habenda ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere exceptis promissionibus 

dicto Robberto factis ab Henrico de Eijcke predicto etc de supradictis 

bonis. Testes Goeswinus et Spina datum in crastino circumcisionis Domini. 
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BP 1184 f 030r 05 vr 02-01-1405. 

Voornoemde Robbertus beloofde aan voornoemde Henricus, tbv Henricus van den 

Scoet, 30 nieuwe gulden, 13 Vlaamsen of  9 botdrager voor 1 gulden 

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

 

Dictus Robbertus promisit super omnia dicto Henrico ad opus Henrici van 

den Scoet XXX nu gulden #XIII !boddrager vel IX boddrager etc# ad (dg: 

monitionem dicti Henrici van den Scoet) #nativitatis Johannis# 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 030r 06 za 03-01-1405. 

Heijmericus zvw Johannes Buc van Lijt verkocht aan Johannes Herinc zvw 

Willelmus een kamp, ongeveer 3 morgen groot, in Maren, ter plaatse gnd 

Hillen Hoeve, tussen erfgoed gnd Goeswijns Hoeve enerzijds en erfgoed gnd 

Colner Hoeve anderzijds, met een eind strekkend aan Emondus van Hellu en 

met het andere eind aan Johannes van Gewande, belast met dijken, 

zegedijken, waterlaten, sluizen en sloten gnd weteringen, binnenlands 

gelegen. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis Buc de Lijt quendam campum tria 

jugera vel circiter continentem situm in parrochia de Maren ad locum 

dictum Hillen Hoeve inter hereditatem dictam Goeswijns Hoeve ex uno et 

inter hereditatem dictam Colner Hoeve ex alio tendentem cum uno fine ad 

hereditatem Emondi de Hellu et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis 

de Gewande prout ibidem situs est hereditarie vendidit Johanni Herinc 

filio quondam Willelmi promittens super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus zegediken aqueductibus (dg: et 

fossatis) slusis et fossatis dictis weteringen ad premissa de jure 

spectantibus et infra terram dictum binnenlants situatis. Testes 

Goeswinus et Wolph datum sabbato post circoncisionis. 


