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1176 mf7 F 02 f.275. 

 XIX marcii 4a post palmarum: woensdag 19-03-1421. 

 

BP 1176 f 275r 01 wo 19-03-1421. 

Johannes van Best zvw Ghibo ?fe..t opte...m? van een erfpacht van 2 

mud rogge, Bossche maat, uit een erfpacht van 5 mud rogge, Bossche 

maat, welke pacht van 5 mud Johannes Ricaerts soen van den Voert 

eertijds beloofd had met Kerstmis in Den Bosch te leveren aan 

Gerardus Witmeri en, na diens overlijden, aan Petrus, Gerardus, 

Johannes, Hermannus en Lambertus, kv voornoemde Gerardus, gaande uit 

(1) 13 stukken land, in Schijndel, ?onder de ?beemden, (1a) achter 

Hilla Geronx, tussen kv Gerardus van der Voert enerzijds en Johannes 

Scijnle anderzijds, (1b) ter plaatse gnd die Audeijndstat, tussen 

Willelmus van Overacker enerzijds en Arnoldus Egen anderzijds, (1c) 

ter plaatse gnd Telakker, tussen Johannes van Schijnle enerzijds en 

erfgoed van de heren van Gemert anderzijds, (1d) voor de plaats gnd 

die Beemde, tussen Luijta Hannen enerzijds en Egidius van de Doorn 

anderzijds, (1e) aldaar, voor de plaats gnd die Beemde, tussen 

Johannes Ricarts soen van den Voirt enerzijds en Willelmus van Over 

Acker anderzijds, (1f) tussen Jacobus Coptiten enerzijds en de gemene 

beemden aldaar anderzijds, (1g) ter plaatse gnd Halsakker, tussen een 

gemene weg enerzijds en Henricus Loeze anderzijds, (1h) achter de 

tuinen van de naburen aldaar, tussen Johannes Buekentop enerzijds en 

Lambertus van den Hanenborch anderzijds, (1i) ter plaatse gnd die 

Braken, tussen Johannes Voet enerzijds en Johannes Hermans soen 

anderzijds, (1j) naast de plaats gnd Meiheuvel, tussen een gemene weg 

enerzijds en Margareta van den Eijnde anderzijds, (1k) gnd die Kloot, 

tussen Johannes Hermans soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, 

(1l) naast de plaats gnd Meiheuvel, tussen Ricoldus Agnezen soen 

enerzijds en Johannes Hermans soen anderzijds, (1m) ter plaatse gnd 

die Schoelen, tussen Johannes van Schijndel enerzijds en Daniel 

Engbrechs soen anderzijds, (2) een huis, tuin en akker, aldaar, 

tussen Nicolaus Hagen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) 1 

bunder beemd, aldaar, tussen Henricus Hannen soen enerzijds en 

Mathias van Hermalen anderzijds, welke erfgoederen voornoemde 

Johannes Ricarts soen van der Voert in pacht verkregen had van 

Gerardus Witmeri voor voornoemde pacht en andere lasten. Conf..tes 

Petrus die Becker sHeerde en Johannes die Becker sHeerden. 

 

Johannes de Best filius quondam Ghibonis fe..t opte...m de 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de 

Buscoducis de hereditaria pactione quinque modiorum siliginis 

dicte mensure (dg: un jurat) quam paccionem quinque modiorum 

siliginis Johannes Ricaerts soen (dg: promiserat) van den Voert 

promiserat se daturum et soluturum Gerardo Witmeri ad eius vitam 

et post eius vitam Petro Gerardo Johanni Hermanno et Lamberto 

liberis Gerardi predicti hereditarie nativitatis Domini et in 

Buscoducis traditurum ex tredecim peciis terre sitis in parochia 

de Schijndel ?infra ?prata retro! !hereditatem Hille Geronx inter 

hereditatem liberorum Gerardi van der Voert ex uno et inter 

hereditatem Johannis Scijnl[e] ex alio altera in loco dicto 

communiter die Audeijndstat inter hereditatem Willelmi de 

Overacker ex uno et inter hereditatem Arnoldi Egen ex alio 3a in 

loco dicto Telacker inter hereditatem Johannis de Schijnle ex uno 

et inter hereditatem dominorum de Gemert ex alio 4a ante locum 

dictum die Beemde inter hereditatem (dg: Lute) Luijte Hannen ex 

uno et inter Egidii de Spina ex alio 5a ibidem ante locum predictum 

die Beemde vocatum inter hereditatem Johannis Ricarts soen van den 

Voirt ex uno et inter hereditatem Willelmi de Over Acker ex alio 6a 
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inter hereditatem Jacobi Coptiten ex uno et inter communia prata 

ibidem ex alio 7a in loco dicto Halsacker inter communem viam ex 

uno et inter hereditatem Henrici Loeze ex alio 8a retro ortos 

vicinorum ibidem inter hereditatem Johannis Buekentop ex uno et 

inter hereditatem Lamberti van den (dg: Hanenacker) Hanenborch ex 

alio 9a in loco dicto die Braken inter hereditatem Johannis Voet ex 

uno et inter hereditatem Johannis Hermans soen ex alio 10a iuxta 

locum dictum Meijhovel inter communem viam ex uno et inter 

hereditatem Margarete van den Eijnde ex alio 11a dicta die Cloet 

inter hereditatem Johannis Hermans soen ex uno et inter communem 

viam ex alio 12a iuxta locum dictum Meijhovel inter hereditatem 

Ricoldi Agnezen soen ex uno et inter hereditatem Johannis Hermans 

soen ex alio 13a in loco dicto die Schoelen inter hereditatem 

Johannis de Schijndel ex uno et inter hereditatem Danielis 

Engbrechs soen ex alio site sunt (dg: quas he) atque ex domo orto 

ac agro terre sitis ibidem inter hereditatem Nicolai Hagen ex uno 

et inter communem viam ex alio item ex uno bonario prati siti 

ibidem inter hereditatem Henrici Hannen soen ex uno et inter 

hereditatem Mathie de Hermalen ex alio quas hereditates dictus 

Johannes Ricarts soen van der Voert erga Gerardum Witmeri pro 

dicta paccione et aliis quibusdam oneribus ad pactum acquisiverat 

prout in litteris (dg: et quam dictus Henricus de Best) queque 

iamdicta paccio ad ipsum pertinet. Testes Rode .erle (dg: ...edo 

do..elen) #et# Loenman (dg: et Hage) datum XIX marcii 4a post 

palmarum. Conf..tes Petrus die Becker (dg: filii quo) sHeerde et 

Johannes die Becker sHeerden. 

 

1176 mf7 F 03 f.275v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1176 f 275v 01 ±wo 19-03-1421. 

Arnoldus van Eijndoven zvw Gerardus van Eijndoven verklaarde in bezit 

te hebben een lijfrente van 138 gulden, 9 Brabantse boddreger voor 1 

gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere 

helft met Pasen, ?een eed? dat wijlen Rodolphus Beerwout beloofd had 

voornoemde rente te betalen aan voornoemde Arnoldus, voor de duur van 

diens leven, op het hoogaltaar van de Sint-Janskerk in Den Bosch, of 

op het hoogaltaar van Sint-Rumoldus in Mechelen, naar keuze van 

voornoemde Arnoldus, te betalen, gaande uit goederen gnd ten Jecscot, 

deels gelegen in Sint-Oedenrode en deels in Veghel, en toebehoren, 

uitgezonderd de hoeve gnd het Goed tot Loijenberg, welke onderpanden 

voornoemde Rodolphus in cijns verkregen had van voornoemde Arnoldus 

van Eijnd. 

 

Arnoldus de Eijndoven filius quondam Gerardi de Eijndoven 

possessionem declaravit de vitali pensione centum et XXXVIII 

guldenen IX Brabant buddreger pro quolibet gulden computando 

solvenda mediatim Remigii et mediatim pasce unum juratum quod 

quondam Rodolphus Beerwout dictam pensionem solvere promiserat 

Arnoldo predicto ad vitam eiusdem Arnoldi et non ultra et in 

altare alto ecclesie sancti Johannis evangeliste in Buscoducis aut 

in altare alto consistente sancti Rumoldi in Mechlinea ad libitum 

dicti Arnoldi tradere ex bonis dictis ten Jecscot singulis et 

universis partim in parochia de Rode sancte et Ode partim in 

parochia de Vechel situatis atque ex attinentiis eorundem bonorum 

... dominio juribus et jur..... universis dempto manso dicto tGoet 

tot Loijenberch que bona cum suis attinentiis predictis dempto 

manso predicto dictus Rodolphus erga dictum Arnoldum de Eijnd ad 

censum acquisiverat ut dicebat in litteris contineri ?quoque dictus 

Rodolphus promiserat dicto Arnoldo dictam pensionem super omnia et 
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habenda warandire et sufficientem. 

 

 


