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1184 f.030v. 

 sabbato post circoncisionis: zaterdag 03-01-1405. 

 

BP 1184 f 030v 01 za 03-01-1405. 

Nijcholaus van der Haghe van Nuwelant verkocht aan Erardus zv Theodericus 

Erijts soen van Vlijmen, tbv hem en zijn vrouw Demodis dvw Johannes 

Koecken, een lijfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 2 morgen land, in Nuland, ter plaatse gnd 

Poelbroec, tussen Willelmus van Nuwelant enerzijds en kvw Willelmus Kepken 

anderzijds, welke 2 morgen voornoemde Nijcholaus verworven had van de 

broers Leonius en Godefridus, kvw Godefridus van Erpe. De langstlevende 

krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Nijcholaus van der Haghe de Nuwelant legitime vendidit (dg: gs) Erardo 

(dg: dic) filio Theoderici Erijts soen de Vlijmen ad opus sui et ad opus 

Demodis sue uxoris filie quondam Johannis Koecken vitalem pensionem unius 

et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno quolibet ad 

vitam dictorum Erardi et Demodis seu alterius eorum diutius viventis et 

non ultra purificationis et in Busco tradendam ex duobus jugeribus terre 

sitis in parrochia de Nuwelant in loco dicto Poelbroec inter hereditatem 

Willelmi de Nuwelant ex uno et inter hereditatem liberorum quondam 

Willelmi Kepken ex alio que duo jugera terre dictus Nijcholaus venditor 

erga Leonium et Godefridum fratres liberos quondam Godefridi de Erpe 

acquisierat ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere et alter diutius 

vivens integraliter levabit et cum ambo etc. Testes Wolph et Jacobus de 

Neijnsel datum sabbato post circoncisionis. 

 

BP 1184 f 030v 02 za 03-01-1405. 

Gerardus zv Johannes zv Johannes Zebrechts soen1 verklaarde van zijn 

voornoemde vader Johannes alle goederen te hebben ontvangen, die zijn vader 

beloofd had te schenken aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Katherina 

ndvw Arnoldus van de Kloot. 

 

Gerardus filius Johannis filii Johannis Zebrechts soen palam recognovit 

sibi per predictum Johannem suum patrem fore satisfactum ab omnibus (dg: 

promi) bonis promissis dicto Gerardo cum Katherina sua uxore filia 

naturali quondam Arnoldi de Globo (dg: nomi) a Johanne predicto nomine 

dotis clamans inde quitum. Testes Theodericus et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 030v 03 di 13-01-1405. 

Arnoldus zv Alardus van Berlikem en Ghisbertus van Loen ev Johanna dv 

voornoemde Alardus maakten een erfdeling van een huis, erf, tuin en kamers, 

in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tegenover het kooster van Sint-Clara, 

tussen erfgoed van wijlen Theodericus van Steenre zvw hr Godefridus van Os 

ridder enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Vroemken van Lijer en zijn 

zoon Theodericus van Lijer, met een weg ertussen, anderzijds, strekkend 

vanaf de Hinthamerstraat achterwaarts tot aan het gemene water. 

Voornoemde Ghisbertus kreeg (1) de helft van voornoemd huis, te weten de 

helft tussen voornoemde weg enerzijds en de tussenmuur in voornoemd huis 

anderzijds, welke helft strekt vanaf de Hinthamerstraat tot aan een kamer, 

(2) geheel voornoemde kamer met ondergrond, welke kamer deels achter 

eerstgenoemde helft gelegen is en deels achter de andere helft, (3) een 

stukje ledig erfgoed, naast voornoemde kamer gelegen, aan de kant richting 

voornoemd erfgoed van van wijlen Theodericus van Steenre, welk stukje 

                         
1 Zie → BP 1184 f 034r 11 za 03-01-1405, Gerardus zv Johannes Zebrechts soen (*) Margareta 
ndvw Arnoldus van de Kloot. 
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erfgoed zal blijven dienen als osendrup van voornoemde kamer, en lijnrecht 

reikt vanaf voornoemde andere helft van het huis richting voornoemde tuin, 

ter lengte van voornoemde kamer en niet langer, en ½ voet breed zal zijn 

vanuit de muur die daar staat onder de pijp van de schoorsteen van 

voornoemde kamer, (4) de helft van de tuin, tussen voornoemd erfgoed van 

wijlen Theodericus enerzijds en voornoemde weg anderzijds, welke tuin 

strekt vanaf voornoemde kamer tot aan 7 kamers die daar staan, te weten de 

helft naast de weg, (5) 5 kamers met ondergrond gelegen achter het erfgoed 

van voornoemde Theodericus van Lijer, tussen voornoemde weg enerzijds en 

het gemene water anderzijds, welke 5 kamers reiken vanaf het erfgoed van 

voornoemde Theodericus van Lijer tot aan het gemene water {f.031r}. 

 

Arnoldus filius Alardi de Berlikem et Ghisbertus de Loen maritus et tutor 

legitimus Johanne sue uxoris filie dicti Alardi palam recognoverunt se 

divisionem hereditariam mutuo fecisse de domo area et orto et cameris ad 

ipsos spectantibus sitis in Busco in vico Hijnthamensi in opposito 

conventus sancte Clare inter hereditatem quondam Theoderici de Steenre 

filii domini quondam Godefridi de Os militis ex uno et inter !et inter 

hereditatem (dg: Johannis) quondam (verbeterd uit: duondam) Johannis 

Vroemken de Lijer et Theoderici #de Lijer# eius filii (dg: ex alio) 

quadam via interiacente ad premissa spectante ex alio tendentibus a dicto 

vico Hijnthamensi retrorsum ad communem aquam ut dicebant mediante qua 

divisione medietas domus predicte scilicet illa medietas que sita est 

inter dictam (dg: hereditatem dicti quondam Theoderici i) viam ex uno et 

inter (dg: hereditatem) parietem interstitialem in eadem domo 

consistentem ex alio et que medietas tendit a dicto vico retrorsum ad 

quandam cameram (dg: simul cum) #atque# eandem integram cameram #cum suo 

fundo# partim retro (dg: predictam) primodictam medietatem et partim 

retro jamdictam reliquam medietatem sita (dg: atque) simul cum 

#particula# vacue hereditatis site (dg: cont) contigue juxta dictam 

cameram #in latere# versus dictam hereditatem dicti quondam Theoderici de 

Steenre (dg: sita) et que #particula# (dg: vacua hereditas habebit 

latitudinem) manebit ibi pro stillicidio dicte camere et (dg: habebit 

dividatur ita videlicet quod trahetur una linea recta) #et tendit 

linealiter# a dicta reliqua medietate dicte domus versus dictum ortum ad 

longitudinem dicte camere et non longius et (dg: que linea distabit) 

#habebit latitudinem dimidie pedate# a muro consistente ibidem sub 

fistula (dg: ephij) epijchaustorii dicte camere (dg: per dimidiam pedatam 

ita quod hereditas que est a latere dicte linea versus dictam cameram 

manebit pro stillicidio cuiusdam camere) atque medietas orti siti inter 

dictam hereditatem dicti quondam Theoderici ex uno et inter (dg: 

hereditatem) dictam viam ex alio #et qui ortus tendit a jamdicta camera 

usque ad (dg: ?ort) septem cameras ibidem stantes# scilicet illa medietas 

que sita est contigue juxta dictam viam atque quinque camere cum suo 

fundo site retro hereditatem dicti Theoderici de Lijer inter dictam viam 

ex uno et inter (dg: he) communem (dg: viam) #aquam# ex alio et que 

quinque camere tendunt ab hereditate dicti Theoderici de Lijer usque ad 

communem aquam ut dicebant dicto Ghisberto cesserunt in partem 

 

1184 f.031r. 

 geen data op deze bladzijde. 

 

BP 1184 f 031r 01 di 13-01-1405. 

prout alter recognovit super etc promittens super omnia ratam servare. 

 

BP 1184 f 031r 02 di 13-01-1405. 

Voornoemde Arnoldus zv Alardus van Berlikem kreeg (1) de andere helft van 

voornoemd huis, te weten de helft tussen voornoemd erfgoed van wijlen 

Theodericus van Steenre enerzijds en voornoemde tussenwand anderzijds, 

welke helft reikt vanaf de Hinthamerstraat tot aan voornoemde kamer, (2) 

een ledig erfgoed dat aan het eind van laatstgenoemde helft gelegen is, 
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tussen voornoemd erfgoed van wijlen Theodericus van Steenre enerzijds en 

voornoemde osendrup van voornoemde kamer anderzijds, welk ledig erfgoed de 

lengte heeft van voornoemde kamer en reikt tot aan voornoemde tuin, (3) de 

helft van voornoemde tuin, te weten de helft die gelegen is naast voornoemd 

erfgoed van wijlen Theodericus van Steenre en reikt vanaf voornoemd ledig 

erfgoed tot aan voornoemde 7 kamers, (4) voornoemde 7 kamers met 

ondergronden, welke kamers reiken vanaf voornoemde straat {wordt weg 

bedoeld?} tot aan het gemene water, (5) een stukje ledig erfgoed dat 

omgeveer 4 voet breed is, en dat gelegen is voor de 3 eerste kamers van 

voornoemde 7 kamers, tussen deze 3 kamers enerzijds en voornoemde weg 

anderzijds, welk stukje reikt vanaf voornoemde 3 kamers tot aan voornoemde 

weg. Arnoldus zal een uitgang hebben, 4 voet breed, op het eind van 

eerstgenoemde helft van de tuin, naast voornoemde 7 kamers, welke uitgang 

loopt vanaf voornoemde andere helft van de tuin, naast de 7 kamers, naar 

eerstgenoemde weg. Eerstgenoemde weg, reikend vanaf de Hinthamerstraat tot 

aan het gemene water, is gemeenschappelijk voor de eigenaars van voornoemd 

huis en alle voornoemde kamers en blijft zo breed als die nu is. Alle 

bouwwerken zullen hun osendruppen naast voornoemde weg behouden zoals ze 

die nu hebben. De latrine, die staat tussen voornoemde 5 kamers en 

voornoemd erfgoed van Theodericus van Lijer, en de trap die aan het einde 

van voornoemde weg staat, naast voornoemd water, zullen gemeenschappelijk 

zijn voor de eigenaars van voornoemd huis en alle voornoemde kamers. 

Voornoemde tussenwand zal verhoogd worden tot aan het dak van voornoemd 

huis. Nadat die wand verhoogd is, zullen de eigenaars van beide helften van 

voornoemd huis de wand, de trap en de latrine voor gezamenlijke rekening 

onderhouden. Elk van beiden, Arnoldus en Ghisbertus, zal zijn helft van 

voornoemd huis en erf onderhouden van het dak direct boven zijn helft. 

 

Et mediante qua divisione reliqua medietas predicte domus scilicet illa 

medietas que sita est inter dictam hereditatem dicti quondam Theoderici 

de Steenre ex uno et inter dictum parietem interstitialem ex alio (dg: 

sci) et que medietas tendit a dicto vico Hijnthamensi usque ad cameram 

predictam item vacua hereditas sita ad finem jamdicte medietatis inter 

dictam hereditatem dicti quondam Theoderici de Steenre ex uno et inter 

dictum stillicidium jamdicte camere ex alio et que vacua hereditas tendit 

ad longitudinem dicte camere usque ad ortum predictum item medietas dicti 

orti scilicet illa medietas que sita est (dg: inter dictam hereditatem) 

contigue juxta predictam hereditatem dicti quondam Theoderici de Steenre 

et tendit a jamdicta vacua hereditate usque ad septem cameras predictas 

atque dicte septem camere cum earum fundis et que camere tendunt a dicto 

vico usque ad communem aquam (dg: simul cum jure exeundi per primodictam 

medietatem dicti orti in fine eiusdem medietatis contigue juxta septem 

cameras predictas ad brevius spacium) simul cum particula vacue 

hereditatis quatuor pedatas in latitudine vel circiter continente sita 

ante 3s proximores cameras dictarum VII camerarum inter easdem 3s cameras 

ex uno et inter dictam viam ex alio et que particula tendet a dictis 

tribus cameris ad dictam viam ?simili aliis quatuor cameris septem 

camerarum predictarum {deel van de regel vrijgelaten} dicto Arnoldo 

cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus etc promittens super 

omnia ratam servare. Additis conditionibus sequentibus (dg: prim) 

scilicet quod dictus Arnoldus (dg: dicto Ar) {deel van de regel 

vrijgelaten} (dg: q) habebit et perpetue obtinebit unam (dg: viam) 

#exitum (dg: seu pedatam)# quatuor pedatas in latitudine continentem in 

fine primodicte medietatis dicti orti contigue juxta septem cameras 

predictas et (dg: que via tendit a) qui exitus tendit a jamdicta reliqua 

medietate dicti orti contigue juxta septem cameras predictas versus et ad 

viam primodictam item quod (dg: dicta) via primodicta tendens a (dg: 

primo) dicto vico Hijnthamensi usque ad dictam communem aquam erit et 

permanebit perpetue communis possessoribus pro tempore dictarum domus et 

omnium camerarum predictarum in eadem latitudine qua jacet ibidem #pro 

presenti# item quod omnia edificia predicta perpetue obtinebunt sua 
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stillicidia versus dictam viam prout illa habent pro presenti item quod 

cloaca stans inter dictas quinque cameras et inter dictam hereditatem 

dicti Theoderici de Lijer et (dg: q) gradus stans in fine dicte vie juxta 

dictam aquam erunt et perpetue permanebunt communes (dg: ?am) 

possessoribus (dg: dicte) domus et omnium camerarum predictarum item quod 

dictus paries interstitialis alterior ac alterius construetur directe 

sursum usque ad tectum domus predicte et postquam huiusmodi paries sic 

fuerit constructus et altatus extunc (dg: dicte) possessores pro tempore 

ambarum medietatum dicte domus (dg: ac omnium camerarum predictarum) 

huiusmodi (dg: medietatem) parietem interstitialem (dg: sub eorum 

communibus expensis in bona dispostione tenebunt) ac predictum gradum et 

cloacam sub eorum communibus expensis in bona et laudabili dispositione 

tenebunt et observabunt item quod (dg: quiq q..) quivis dictorum Arnoldi 

et Ghisberti dictam suam medietatem #dicte domus et area# sibi in partem 

cessam in bona dispositione tenebit de tecto directe super eius 

medietatem consistente. 

 

BP 1184 f 031r 03 di 13-01-1405. 

Omdat uit geheel het huis en erf en alle voornoemde kamers de hertogencijns 

betaald moet worden en erfcijnzen, geschat op een totaal van 20 pond geld, 

is afgesproken dat Ghiselbertus uit zijn helft van het huis en erf, kamer 

op het eind ervan en de 5 voornoemde kamers geheel de hertogencijns zal 

betalen en een erfcijns van 12 pond voornoemd geld. En voornoemde Arnoldus 

zal uit zijn helft van voornoemd huis en erf en uit voornoemde 7 kamers 8 

pond betalen van de cijns van 20 pond {f.031v}. 

 

Et quia ex (dg: predi) integra domo et area et omnibus cameris predictis 

census domini ducis et hereditarii census ad summa XX librarum monete 

#estimati# annuatim et hereditarie sunt solvendi (dg: id) ut dicebatur 

idcirco condicionatum et conventum est inter prefatos Arnoldum et 

Ghisbertum {enige ruimte vrijgelaten} (dg: quod dictus ex predictis me) 

quod dictus Ghiselbertus ex dicta medietate dicte domus et aree et camera 

ad finem eiusdem sita et quinque cameris predictis #de censibus 

predictis# solvet dictum integrum censum domini ducis ac hereditarium 

censum #XII librarum# dicte monete singulis annis et perpetue sic et 

taliter quod (dg: ad et s) nec dicto !dicto Arnoldi {enige ruimte 

vrijgelaten} nec ad et supra dictam reliquam medietatem dicte domus et 

aree nec ad et supra dictas VII cameras predictas dampna exinde (dg: non) 

eveniant in futurum. Et simili modo quod dictus Arnoldus {ruimte 

vrijgelaten} ex dicta medietate dicte domus et aree scilicet ex illa 

medietate que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti Theoderici 

de Steenre atque ex predictis septem cameris (dg: solvet et solvere 

tenebitur singulis annis et perpetue) de censu XX 

 

1184 f.031v. 

 in octavis epiphanije: dinsdag 13-01-1405. 

 dominica post circumcisionis: zondag 04-01-1405. 

 in vigilia epiphanije Domini: maandag 05-01-1405. 

 quinta post conversionem Pauli: donderdag 29-01-1405. 

 

BP 1184 f 031v 01 di 13-01-1405. 

Duplicetur. 

librarum predicto solvet et solvere tenebitur (dg: occa) singulis et 

perpetue octo libras hereditarii census sic quod #nec# prefato 

#Ghisberto# nec ad et supra (dg: dictam dampna ex) reliquam medietatem 

dicte domus et aree et quinque cameras predictas dampna exinde (dg: non) 

eveniant in futurum. 

 

BP 1184 f 031v 02 di 13-01-1405. 

Voornoemde Arnoldus en Ghisbertus beloofden voornoemde afspraken na te 
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komen. 

 

Quas conditiones omnes suprascriptas dicti Arnoldus et Ghisbertus sub 

obligatione dictorum bonorum et hereditatum eis ut dictum est in partem 

cessorum promiserunt mutuo hincinde firmiter observare fideliter facere 

et cum effectu adimplere. Testes Goeswinus et Ghisbertus datum in octavis 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 031v 03 zo 04-01-1405. 

Mr Arnoldus Buc, gemachtigd door Willelmus Coelner, maakte bezwaar tegen 

alle bezwaringen etc gedaan met goederen van wijlen Johannes Houbraken van 

Scijnle. 

 

Magister Arnoldus Buc potens ad hoc factus a Willelmo Coelner omnes 

obligationes etc factas cum bonis quibuscumque quondam Johannis Houbraken 

de Scijnle calumpniavit. Testes Goeswinus et Spina datum (dg: in) 

dominica post circumcisionis. 

 

BP 1184 f 031v 04 zo 04-01-1405. 

Henricus zvw Arnoldus Heijnen beloofde aan Lucas van Erpe zvw Johannes 14½ 

nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager of de waarde voor 

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

 

Henricus filius quondam Arnoldi Heijnen promisit super omnia Luce de Erpe 

filio quondam Johannis quatuordecim et dimidium novos Gelre gulden X 

Vleems placken vel IX boddrager seu valorem pro quolibet floreno 

computato ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et 

Jacobus Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 031v 05 ma 05-01-1405. 

Ludolphus Buc van Boemel droeg over aan Theodericus van Oirden de helft van 

een huis en erf van wijlen Petrus die Heerde bakker, in Den Bosch, in de 

Kolperstraat, tussen erfgoed van Johannes Gerijs enerzijds en erfgoed van 

wijlen Walterus Pijnappel anderzijds, welk huis en erf aan voornoemde 

Ludolphus gerechtelijk verkocht was door Johannes Scraghe te weten de helft 

tussen erfgoed van wijlen Johannes Pijnappel, nu behorend aan voornoemde 

Theodericus van Oirden, enerzijds en de andere helft van het huis en erf, 

nu behorend aan Henricus van der Heijden bakker, anderzijds, met de helft 

van de stenen muur tussen beide helften, deze helft belast met b-erfcijnzen 

op een totaal van 6½ pond geschat. 

 

Ludolphus Buc de Boemel medietatem domus et aree quondam Petri die (dg: 

Heerde) Heerde pistoris site in Busco in vico dicto Colperstraet inter 

hereditatem Johannis Gerijs et inter hereditatem quondam Walteri 

Pijnappel (dg: venditam) vendite dicto Ludolpho a Johanne Scraghe per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco prout in litteris #quas 

vidimus# (dg: et que) scilicet illam medietatem que sita est inter 

hereditatem quondam Johannis Pijnappel nunc ad Theodericum van Oirden 

spectantem ex uno latere et inter reliquam medietatem eiusdem domus et 

aree nunc ad Henricum van der Heijden pistorem spectantem ex alio simul 

cum medietate muri lapidei consistentis inter primodictam (dg: e) 

medietatem et reliquam medietatem dicte domus et aree prout ibidem site 

sunt ut dicebat hereditarie supportavit dicto Theoderico van Oirden !et 

jure occacione dicte medietatis dictorum domus et aree et muri lapidie 

competente promittens super omnia ratam servare et obligationem deponere 

exceptis hereditariis censibus ad summam sex et dimidie librarum 

estimatis ex (dg: dicta medietate) primodicta medietate domus et aree et 

muri nunc deinceps (dg: exin) ex eadem medietate jamdicta solvendis ut 

dicebat. Testes Goeswinus et Spina datum in vigilia epiphanije Domini. 
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BP 1184 f 031v 06 ma 05-01-1405. 

Voornoemde Theodericus beloofde aan voornoemde Ludolphus 37 nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-

06-1405) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia dicto Ludolpho XXXVII novos Gelre 
!IX boddrager pro quolibet computato ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 031v 07 do 29-01-1405. 

Mijchael Molijart verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Mijchael Molijart prebuit et reportavit. Testes Wolphart et Neijnsel 

datum quinta post Pauli. 

 

BP 1184 f 031v 08 ma 05-01-1405. 

Petrus zvw Theodericus zv Johannes van Herpt schedemaker en Elizabeth dvw 

voornoemde Theodericus en haar momber (dg: Petrus Jacobs soen) verkochten 

aan Johannes van Coelen zvw Nijcholaus van Coelen, tbv Baudewinus zvw 

Nijcholaus zv Baudewinus van den Water, een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een stuk land, dat behoorde tot de goederen gnd Griensvenne, 

gelegen op de plaats gnd Griensvenne, tussen Rutgherus zvw Johannes Hutman 

enerzijds en voornoemde Nijcholaus zvw Baudewinus van den Water anderzijds, 

welke cijns wijlen voornoemde Theodericus tezamen met andere erfgoederen 

verworven had van Franco van den Keer. 

 

Petrus filius quondam Theoderici filii Johannis de Herpt vaginatoris et 

Elizabeth filia dicti quondam Theoderici et (dg: cum ea Johannes Petrus 

Jacobs soen tamquam) tutor ab ipsa electus hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex pecia terre que ad bona dicta communiter Griensvenne spectare 

solebat sita supra locum dictum communiter Griensvenne inter hereditatem 

Rutgheri filii Johannis Hutman ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

filii quondam Baudewini van den Water ex alio quem censum dictus quondam 

Theodericus erga Franconem van den Keer simul cum quibusdam aliis bonis 

acquisierat prout in litteris quas vidimus hereditarie vendiderunt 

Johanni de Coelen filio quondam Nijcholai de Coelen ad opus Baudewini 

filii dicti quondam Nijcholai filii Baudewini van den Water 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure occacione (dg: quem) 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Theoderici 

sui patris (dg: deponere) et suorum heredum deponere. Testes Goeswinus et 

Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 031v 09 ma 05-01-1405. 

Petrus Jacobs soen deed tbv voornoemde Baudewinus afstand van voornoemde 

cijns. 

 

Quo facto Petrus (dg: Jacobus) Jacobs soen super dicto censu et jure ad 

opus dicti Baudewini hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 031v 10 ma 05-01-1405. 

Voornoemde Petrus zvw Theodericus zv Johannes van Herpt schedemaker en 

Elizabeth dvw voornoemde Theodericus verklaarden ontvangen te hebben van 

Henricus Buekentop alle brieven die voornoemde Henricus in bewaring had, 

{f.032r} mbt de goederen van wijlen voornoemde Theodericus. 
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Dicti venditores cum tutore (dg: promiserunt indivisi super omnia) palam 

recognoverunt se recepisse ab Henrico Buekentop omnes litteras quas idem 

Henricus sub se et in eius custodia habuit mencionem 

 

1184 f.032r. 

 in crastino epiphanije: woensdag 07-01-1405. 

 

BP 1184 f 032r 01 ma 05-01-1405. 

facientibus de bonis dicti quondam Theoderici promittentes super habita 

et habenda dictum Henricum (dg: de) de eisdem indempnem servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 032r 02 ma 05-01-1405. 

Arnoldus Stamellart van Uden machtigde Jacobus van Oeffel zijn renten, 

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

 

Arnoldus Stamellart de Uden dedit et contulit Jacobo de Oeffel potestatem 

monendi suos redditus census et pacciones et credita sua quecumque que 

sibi debentur et debebuntur a personis quibuscumque et bona sua regendi 

usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 032r 03 ma 05-01-1405. 

Walterus der Kijnder steenhouwer ev Elizabeth dvw Mathijas Poijnenborch 

deed tbv Nijcholaus Nijcoel ev Margareta dvw voornoemde Mathijas afstand 

van (1) een b-erfcijns van 25 schelling geld, die Luijtgardis van den Pol 

beloofd had aan wijlen voornoemde Mathijas, met Sint-Martinus te betalen, 

(2) de helft van een stuk land van wijen voornoemde Mathijas, in 

Oisterwijk, naast wijlen Henricus Bloijs van Oesterwijc, welk stuk land met 

een eind strekt aan de gemene weg en ½ mudzaad roggeland groot is. De brief 

overhandigen aan hem of aan Hermannus Oden soen de jongere. 

 

Solvit II grossos. Scabini noluerunt. 

Walterus der Kijnder (dg: mar) lapicida (dg: super hereditario censu XXV 

solidorum monete quem Luijtg) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Mathije Poijnenborch super hereditario censu XXV 

solidorum monete quem Luijtgardis van den Pol promiserat se daturam et 

soluturam dicto quondam Mathije hereditarie (dg: pur) Martini hyemalis 

prout in litteris atque super medietate pecie terre dicti quondam Mathije 

site in parrochia de Oesterwijc (dg: juxta locum dictum) contigue juxta 

hereditatem quondam Henrici Bloijs de Oesterwijc et que pecia terre 

tendit cum uno fine ad communem plateam et continet dimidiam modiatam 

terre siliginee et super jure ad opus Nijcholai Nijcoel mariti legitimi 

(dg: Mar) Margarete sue uxoris filie dicti quondam Mathije hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes datum supra. Tradetur littera sibi vel (dg: Waltero) 

Hermanno Oden soen juniori. 

 

BP 1184 f 032r 04 ma 05-01-1405. 

Voornoemde Nijcholaus Nijcoel ev Margareta deed tbv voornoemde Walterus 

afstand van alle andere erfgoederen van wijlen voornoemde Mathijas, voor 

voornoemde Nijcholaus gereserveerd voornoemde cijns van 25 schelling en 

voornoemde helft van het stuk land. 

 

Dictus Nijcholaus Nijcoel maritus et tutor legitimus dicte Margarete 

super omnibus et singulis aliis hereditatibus dicti quondam Mathije et 

super jure (dg: exceptis et dicto Nijcholao) ad opus dicti Walteri 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere salvis dicto Nijcholao dicto censu XXV 

solidorum et dicta medietate dicte pecie terre. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 032r 05 ma 05-01-1405. 

Jutta dv Jacobus van Baest droeg over aan Johannes Tijmmerman zvw Andreas 

Tijmmerman de helft die aan haar behoort in de helft van een b-erfpacht van 

½ mud rogge, Bossche maat, welke pacht van ½ mud Jutta wv Gerardus van 

Essche in haar testament had vermaakt aan Gerburgis ndvw Henricus van Lijt 

zvw Willelmus Clijnge van Lijt. 

 

Jutta filia (dg: quondam) Jacobi de Baest cum tutore medietatem ad se 

spectantem in medietate hereditarie paccionis dimidii modii siliginis 

mensure de Busco quam paccionem dimidii modii siliginis Jutta (dg: van) 

relicta quondam Gerardi de Essche in suo testamento legaverat Gerburgi 

filie naturali (dg: dicti) quondam Henrici (dg: Clingge) de Lijt filii 

quondam Willelmi Clijnge de Lijt ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni Tijmmerman filio quondam Andree Tijmmerman (dg: cum) promittens 

cum tutore super omnnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 032r 06 ma 05-01-1405. 
Willelmus† Clijnge van Lijt 

1. Henricus† van Lijt. 

a. Gerburgis ndvw Henricus van Lijt. 

2. Sophija. 

3. Johannes†. 

Sophija dvw Willelmus Clijnge van Lijt droeg over aan voornoemde Johannes 

Tijmmerman de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, welke pacht Johannes van Lijt, bv 

voornoemde Sophija en zvw voornoemde Willelmus Clijnge, gekocht had van 

Henricus zvw Matheus Wouters soen van Essche, en welke pacht aan voornoemde 

Sophija gekomen was na overlijden van haar voornoemde broer Johannes. 

Voornoemde Johannes Tijmmerman verklaarde dat hiermee aan hem was toegekend 

de helft van een erfpacht van ½ mud rogge, welke pacht voornoemde Jutta wv 

Gerardus van Essche in haar testament had vermaakt aan Gerburgis ndvw 

Henricus van Lijt zvw voornoemde Willelmus Clijnge. 

 

Sophija filia quondam Willelmi Clijnge de Lijt cum tutore medietatem 

hereditarie paccionis dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam quam paccionem (dg: 

dictus) Johannes de Lijt frater dicte Sophije filius dicti quondam 

Willelmi Clijnge erga Henricum filium quondam Mathei Wouters soen de 

Essche emendo acquisierat prout in litteris et quam paccionem dicta 

(dg: -s qui) Sophija sibi de morte dicti quondam Johannis sui fratris 

successione advolutam esse dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Tijmmerman predicto cum litteris et jure occacione promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et hiis mediantibus 

dictus Johannes recognovit sibi fore assignatam medietatem hereditarie 

paccionis dimidii modii siliginis quam paccionem jamdictam dictus Jutta 

relicta quondam Gerardi de Essche in suo testamento legaverat Gerbuurgi! 

filie naturali quondam Henrici de Lijt filii dicti quondam Willelmi 

Clijnge. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 032r 07 wo 07-01-1405. 

Walterus van der Moelen van Meerhout gaf uit aan Johannes van der Schaeft 

zvw Johannes een stuk land, in Eersel, naast de molen aldaar, tussen kvw 

Theodericus van der Moelen enerzijds en erfgoed van het huis van Postel 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van het klooster van 

Tongerlo en met het andere eind aan de weg naar voornoemde molen; de 

uitgifte geschiedde voor (1) de grondcijns, en thans voor (2) een 

n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Eersel, met Lichtmis in Eersel te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406). De brief 

overhandigen aan hem of aan Rodolphus Hacke den Cremer. 
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Walterus van der Moelen van Meerhout peciam terre sitam in parrochia de 

Eersel juxta molendinum ibidem inter hereditatem liberorum quondam 

Theoderici van der Moelen et inter hereditatem spectantem ad domum de 

Postula ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem conventus de 

Tongerlo et cum reliquo fine ad communem viam qua iter! versus dictum 

molendinum ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni van der 

Schaeft filio quondam Johannis pro censu domini fundi (dg: dando) exinde 

de jure solvendo dando etc et pro hereditaria paccione dimidii modii 

siliginis mensure de Eersel danda sibi ab alio purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Eersel 

tradenda promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Berwout et Spina datum 

in crastino epiphanije. Tradetur sibi vel Rodolpho Hacke den Cremer. 

 

1184 f.032v. 

 Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.033r. 

 in crastino epiphanije: woensdag 07-01-1405. 

 quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1405. 

 

BP 1184 f 033r 01 wo 07-01-1405. 

Ghisbertus Schermer zvw Cristianus smid droeg over aan Johannes zvw 

Henricus zv Johannes Rijcouts soen, tbv hem en kvw Arnoldus Last, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een huis en erf, in Den 

Bosch, achter het klooster van de Minderbroeders, naast erfgoed van wijlen 

Johannes Knode, op de hoek aldaar, welke cijns aan Cristianus smid was 

verkocht door Godefridus van Meduwen zvw Noijdekinus van Driel, en welke 

cijns nu aan hem behoort. 

 

Ghisbertus Schermer filius quondam Cristiani fabri (dg: hereditarium 

censum quadraginta) hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate domus et 

aree site in Busco retro claustrum fratrum minorum contigue juxta 

hereditatem quondam Johannis Knode super conum ibidem venditum Cristiano 

fabro a Godefrido de Meduwen filio quondam Noijdekini de Driel prout in 

litteris et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit 

Johanni filio quondam Henrici filii Johannis Rijcouts soen (dg: cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti Cristiani depo) ad opus sui et ad 

opus liberorum quondam Arnoldi Last cum litteris et #aliis et# jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et quorumcumque heredum dicti Cristiani deponere. Testes Spina 

et Wolph datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1184 f 033r 02 wo 07-01-1405. 

Henricus Clinge zvw Johannes Clinge verkocht aan Cristianus zvw Cristianus 

Aelbrechts soen van den Berghe ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd 

die Nederste Twe Hoeve, tussen erfg vw Walburgis des Hoesschen enerzijds en 

wijlen Heijlwigis Elije anderzijds, met een eind strekkend aan wijlen 

Theodericus Clinge, vrij van dijk en cijns. 

 

Henricus Clinge filius quondam Johannis Clinge dimidium juger terre situm 

in parrochia de Lijttoijen in loco dicto die Nederste Twe Hoeve inter 

hereditatem heredum Walburgis quondam des Hoesschen ex uno et hereditatem 

quondam Heijlwigis Elije ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem 

Theoderici quondam Clinge prout ibidem situm est ut dicebat hereditarie 

vendidit Cristiano filio quondam Cristiani Aelbrechts soen van den Berghe 

promittens super habita et habenda warandiam (dg: et q) tamquam de 
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hereditate ab omni aggere et censu libera. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 033r 03 wo 07-01-1405. 

Amelius zvw Lambertus Melijs soen verklaarde ontvangen te hebben van 

Johannes Edelhere namens de vrouwe van Duffel 141 Gelderse gulden, in 

afkorting van 291 nieuwe Gelderse gulden en 24 gemene plakken, aan 

voornoemde Amelius beloofd door Willelmus van Bucstel schout heer van 

Duffel, Willelmus van Hoerne bastart van Duffel, Johannes Edelhere Vrancken 

soen, Leonius van Erpe zvw Godefridus en Ludekinus met den Ymen. 

 

Amelius filius quondam Lamberti Melijs soen palam recognovit se recepisse 

a Johanne Edelhere tamquam ex parte et nomine domine de Duffel centum et 

XLI Gelre gulden scilicet in abbreviationem CC et XCI novorum florenorum 

Gelrie et XXIIII gemeijn placken promissorum dicto Amelio a Willelmo de 

Bucstel sculteto domino de Duffel Willelmo de Hoerne bastart de Duffel 

Johanne Edelhere Vrancken soen Leonio de Erpe filio quondam Godefridi et 

Ludekino met den Ymen prout in litteris. Testes Goeswinus et Tijt datum 

in crastino epiphanije. 

 

BP 1184 f 033r 04 do 08-01-1405. 

Johannes die Goede van Maren en Rodolphus Baudens soen beloofden aan Petrus 

van Evershoet 17¼ Gelderse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande 

(do 01-10-1405) te betalen. 

 

Johannes die Goede de Maren et Rodolphus Baudens soen promiserunt 

indivisi super omnia Petro de Evershoet XVII Gelre gulden et quartam 

partem unius Gelre gulden vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Theodericus et Spina datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 033r 05 do 08-01-1405. 

Henricus van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke ontlastte Arnoldus Stamellart 

van Bruheze en zijn goederen van alle beloften en bezwaringen, die 

voornoemde Stamellart beloofd had aan wijlen Petrus van Zonne oom van 

voornoemde Henricus, van goederen die aan jkvr Elizabeth sv voornoemde 

Arnoldus Stamellart kloosterlinge in Bijnderen gekomen waren na overlijden 

van haar zuster Jutta. En hij beloofde aan Mathijas van den Rijt, tbv 

voornoemde Arnoldus Stamellart, voornoemde Arnoldus Stamellart hiervan 

schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke (dg: filii q) palam 

quitavit et quitum proclamavit Arnoldum Stamellart de Bruheze #et eius 

bona# ab omnibus et singulis promissionibus et obligationibus quas idem 

(dg: que) Stamellart promiserat Petro quondam de Zonne avunculo olim 

dicti Henrici (dg: de quibuscumque) a quocumque tempore evoluto usque in 

diem presentem de quibuscumque bonis que domicelle Elizabeth sorori dicti 

(dg: qu) Arnoldi Stamellart (dg: de morte qu) moniali in Bijnderen sorori 

(dg: domini Arnoldi Stamelart) de morte quondam Jutte sue (dg: sori) 

sororis successione fuerant advoluta ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda Mathije van den Rijt ad opus dicti Arnoldi Stamellart 

quod ipse eundem #Arnoldum Stamellart# de premissis indempnem servabit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 033r 06 do 08-01-1405. 

Jacobus nzv Johannes Fijen soen verkocht aan Mechtildis wv Johannes van 

Heze een hofstad, in Oss, naast de plaats gnd Catwijc, tussen Sophija wv 

Johannes van Duer enerzijds en Henricus Weijlen soen anderzijds, 

belast met (1) een b-erfcijns van 7 oude groten en 1 obool aan jkvr Bela 

van Os, (2) een b-erfcijns van 3 penningen oude cijns aan Gloria wv 

Hermannus van Os, (3) 2 penningen oude cijns aan de villa van Os. 
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Solvit IIII grossos. 

Jacobus filius (dg: Jo) naturalis Johannis Fijen soen domistadium quoddam 

situm in parrochia de Os juxta locum dictum Catwijc inter Sophije relicte 

quondam Johannis de Duer ex uno et inter hereditatem Henrici Weijlen soen 

ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Mechtildi relicte quondam 

Johannis de Heze promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis hereditario censu septem grossorum antiquorum et unius 

obuli (dg: prius ex) domicelle Bele de Os et hereditario censu III 

denariorum antiqui census Glorie relicte Hermanni de Os et duobus 

denariis antiqui census ville de Os exinde solvendis !solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 033r 07 do 08-01-1405. 

Johannes Fijen soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Fijen soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 033r 08 do 08-01-1405. 

Voornoemde Mechtildis beloofde aan voornoemde Jacobus een n-erfpacht van ½ 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit het voornoemde. 

 

Dicta Mechtildis (dg: promisit se) cum tutore promisit se daturam et 

soluturam dicto Jacobo hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis #et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum# et in Busco tradendam ex 

premissis. Testes datum supra. 

 

1184 f.033v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1405. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 in crastino epiphanije: woensdag 07-01-1405. 

 

BP 1184 f 033v 01 do 08-01-1405. 

Rodolphus zvw Bruijstinus van Buttel verkocht aan Johannes van Helvort zvw 

Henricus van Helvort molenaar alle goederen die aan hem zullen komen na 

overlijden van zijn grootvader Rodolphus van Stipdonc. 

 

Rodolphus filius quondam Bruijstini de Buttel omnia et singula bona sibi 

de morte Rodolphi de Stipdonc eius avi successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni de 

Helvort filio quondam Henrici de Helvort multoris promittens super omnia 

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

datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 033v 02 do 08-01-1405. 

Gerardus Scade zvw Henricus ?Os verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Gerardus Scade filius quondam Henrici ?Os prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 033v 03 do 08-01-1405. 

Heijlwigis dvw Rodolphus van Zulikem en wv Godefridus zvw Rutgherus Arken 

soen droeg over aan Jacobus Goes ev Waltera, dv Heijlwigis en wijlen 

voornoemde Godefridus, tbv voornoemde Jacobus en Rodolphus en Aleijdis, kv 

voornoemde Heijlwigis en wijlen Godefridus, haar vruchtgebruik in een 

b-erfcijns van 14 pond geld, die Ghibo Buijke moest betalen aan Aleijdis, 

wv Rodolphus en mv voornoemde Heijlwigis, een helft met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) een huis en erf, in Den Bosch, in 

een straat die loopt van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen 
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erfgoed van Johannes Tijmmerman enerzijds en een ledig erfgoed aldaar dat 

was van voornoemde Rodolphus en nu behoort aan Henricus van Dijechden en 

zijn broer Willelmus anderzijds, (2) een voet land behorend bij voornoemd 

huis en erf, buiten de stijlen van het huis, richting voornoemd ledig 

erfgoed. 

 

(dg: Aleij) Heijlwigis filia quondam Rodolphi de Zulikem #relicta quondam 

Godefridi filii quondam Rutgheri Arken soen# cum tutore usufructum sibi 

competentem in hereditario censu XIIII librarum monete quem (dg: d) Ghibo 

Buijke solvere tenebatur Aleijdi relicte quondam Rodolphi predicti matri 

dicte Heijlwigis hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

et area sita in Busco in vico tendente a vico dicto Colperstraet versus 

vicum Peperstraet communiter dictum inter hereditatem Johannis Tijmmerman 

ex uno et inter quandam vacuam hereditatem ibidem sitam que quondam 

fuerat dicti Rodolphi nunc ad Henricum de Dijechden et Willelmum eius 

fratrem spectantem ex alio (dg: cum) atque ex quadam pedata terre ad 

dictam domum et aream spectante sita extra stilos eiusdem domus versus 

dictam vacuam hereditatem prout in litteris legitime supportavit Jacobo 

Goes tamquam marito legitimo Waltere sue uxoris filie dictorum Heijlwigis 

#et quondam Godefridi# ad opus eiusdem Jacobi et ad opus Rodolphi et 

Aleijdis liberorum dictorum Heijlwigis et quondam Godefridi promittens 

cum tutore super omnia ratam servare. Testes (dg: datum supra) 

Theodericus et Ghisbertus datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 033v 04 do 22-01-1405. 

Voornoemde Rodolphus en Aleijdis deden tbv voornoemde Jacobus Goes ev etc 

afstand van een n-erfcijns van 12 pond uit voornoemde b-erfcijns van 14 

pond. 

 

{Verticale haal in linker marge naast BP 1184 f 033v 04 en 05}. 

Dicti Rodolphus et Aleijdis cum tutore super #hereditario censu XII 

librarum de predicto censu XIIII librarum# (dg: predicto censu) et jure 

ad opus dicti Jacobi Goes mariti etc hereditarie renunciaverunt 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem #et impetitionem# ex parte eorum et suorum 

heredum deponere. Testes Theodericus et Gerardus datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1184 f 033v 05 do 22-01-1405. 

Voornoemde Jacobus beloofde aan voornoemde Rodolphus en Aleijdis dat bij de 

deling van de goederen die voornoemde Heijlwigis zal nalaten voornoemde 

Waltera daarbij zal voornoemde cijns van 12 pond inbrengen of dat zowel 

Rodolphus als Aleijdis vooraf een erfcijns van 12 pond zullen ontvangen 

danwel erfgoederen van die waarde. De brief overhandigen aan hun moeder 

Heijlwigis. 

 

Dictus Jacobus promisit super omnia dictis Rodolpho et Aleijdi quod #si 

vel Waltera eius uxor vel heredes (dg: ipsius) eius ab ipso et Waltera 

pariter geniti !Waltere# !ipse ad communem divisionem facienda de bonis 

que dicta Heijlwigis in sua morte post se relinquet venire voluerit vel 

venire voluerint quod tunc ad huiusmodi divisionem importabit dictum 

censum XII librarum vel quod quivis dictorum Rodolphi et Aleijdis 

prehabebit et prelevabit de huius bonis hereditarium censum XII librarum 

monete vel hereditates tantum valentes antequam dictus Jacobus et (dg: 

Aleijdis) Waltera eius uxor vel heredes ipsius Waltere ad huiusmodi 

divisionem venire poterint et dicta bona condividere. Testes datum supra. 

Tradetur littera Heijlwigi eorum matri. 

 

BP 1184 f 033v 06 do 08-01-1405. 

Jordanus Vos en zijn broer Godefridus Vos beloofden aan Jacobus van 

Laerhoven zvw Willelmus van Laerhoven 68 nieuwe Gelderse gulden of de 
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waarde en 2 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-

1405) te betalen en te leveren. 

 

Jordanus Vos et Godefridus Vos eius frater promiserunt indivisi super 

omnia Jacobo de Laerhoven filio quondam Willelmi de Laerhoven LXVIII 

novos Gelre gulden vel valorem et duos modios siliginis mensure de Busco 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et 

(dg: Go) Jacobus datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 033v 07 wo 07-01-1405. 

Henricus Dicbier heer van Mierlo en Henricus Dicbier zv Godefridus 

beloofden aan Johannes van Best clericus, tbv Anthonius van Montefija etc, 

96 Brabant dobbel mottoen of de waarde met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) 

te betalen op straffe van 3. 

 

Henricus Dicbier dominus de Mierle et Henricus Dicbier filius Godefridi 

promiserunt indivisi super omnia Johanni de Best clerico ad opus Anthonii 

de Montefija etc XCVI Brabant dobbel mottoen vel valorem ad pascha 

proxime futurum persolvendos sub pena trium. Testes (dg: Ga) Berwout et 

#Spina# (dg: Willelmus) datum in crastino epiphanije. 

 

BP 1184 f 033v 08 wo 07-01-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 033v 09 wo 07-01-1405. 

Henricus van Eijcke zvw Petrus Valant zvw Henricus Posteel en Robbertus van 

Wisschel ev Margareta dvw voornoemde Petrus verkochten aan Andreas 

Hoppenbrouwer een b-erfcijns van 8 pond geld, die Henricus van Eijcke zvw 

Gerardus van Eijcke beloofd had met Lichtmis te leveren aan voornoemde 

Henricus, Margareta en Aleijdis, kvw voornoemde Petrus, gaande uit goederen 

gnd te Aesvoert, in de eninge van Hilvarenbeek. Voornoemde Aleijdis zal, 

zodra ze meerderjarig is, afstand doen. 

 

Henricus de Eijcke filius quondam Petri Valant filii quondam Henrici 

Posteel et Robbertus de Wisschel maritus et tutor legitimus Margarete sue 

uxoris (dg: ..) filie dicti quondam Petri hereditarium censum octo 

librarum monete quem Henricus de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke 

promiserat se daturum et soluturum prefatis Henrico Margarete et 

#Aleijdi# (dg: Yde) liberis dicti quondam Petri hereditarie 

purificationis ex bonis dictis te Aesvoert sitis in unione dicta enijnge 

de Hildwarenbeke et ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis prout in litteris hereditarie 

vendiderunt Andree Hoppenbrouwer supportaverunt cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia #habita et habenda# ratam servare et 

obligationem ex parte sui et !deponere #et sufficientem facere# et quod 

ipsi Aleijdem predictam quamcito ad annos pubertatis pervenerit super 

premissis ad opus dicti emptoris faciet renunciare. Testes Berwout et 

Spina datum supra. 

 

1184 f.034r. 

 quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1405. 

 sabbato post circumcisionis: zaterdag 03-01-1405. 

 

BP 1184 f 034r 01 do 08-01-1405. 

Matheus Posteel zvw Henricus Posteel verkocht aan Johannes zvw Henricus 

Nennen soen en Henricus Decker szvw voornoemde Henricus Nennen soen 6 lopen 

n-erfpacht uit een b-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, welke pacht 

van 14 lopen Johannes Moerken van Bucstel beloofd had aan broeder Johannes 

van Arkel orde van de predikheren zvw Henricus die Rode van Bucstel, met 
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Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk beemd, in Boxtel, ter 

plaatse gnd die Rubeemt, zoals dit stuk beemd behoorde aan wijlen 

voornoemde Henricus die Rode, welke pacht van 14 lopen Agnes van Arkel dv 

Henricus Cleijn van Ophemert verworven had van voornoemde broeder Johannes, 

en welke pacht van 14 lopen voornoemde Matheus verworven had van Conrardus 

zvw Rutgherus Rutghers soen ev voornoemde Agnes. 

 

Matheus Posteel filius quondam Henrici Posteel sex lopinos siliginis 

hereditarie paccionis de hereditaria paccione XIIII lopinorum siliginis 

#mensure de Busco# quam paccionem XIIII lopinorum siliginis Johannes 

Moerken de Bucstel promiserat se daturum et soluturum fratri Johanni de 

Arkel ordinis predicatorum filio quondam Henrici die Rode de Bucstel 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam de et ex pecia (dg: 

terre sita) prati sita in parrochia de Bucstel in loco dicto die Rubeemt 

prout huiusmodi pecia prati ibidem sita est et ad dictum quondam Henricum 

die Rode spectare consuevit prout in litteris et quam paccionem XIIII 

lopinorum siliginis Agnes de Arkel filia Henrici Cleijn de Ophemert erga 

prefatum fratrem Johannem acquisierat prout in litteris et quam paccionem 

XIIII lopinorum siliginis dictus Matheus erga Conrardum filium quondam 

Rutgheri Rutghers soen maritum et tutorem legitimum #dicte Agnetis# (dg: 

emendo) acquisierat prout in aliis litteris quas vidimus hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# Johanni (dg: Nennen et Henrico Decker eius ge 

suo) filio quondam Henrici Nennen soen et Henrico Decker genero dicti 

quondam Henrici Nennen soen #supportavit# cum litteris et (dg: aliis) 

jure occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dictorum fratris Johannis et Agnetis 

deponere. Testes Berwout et Spina datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 034r 02 do 08-01-1405. 

Voornoemde Matheus droeg over aan voornoemde kopers voornoemd stuk beemd, 

dat aan hem was overgedragen door Johannes van Os die Plattijnmaker, voor 

hem hieruit gereserveerd een n-erfpacht van 8 lopen rogge, die hij eruit 

beurde. 

 

(dg: testes f) Dictus Matheus ut supra dictam peciam prati supportatam 

sibi a Johanne de Os die Plattijnmaker prout in litteris hereditarie 

vendidit dictis emptoribus supportavit cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere salva 

sibi hereditaria paccione octo lopinorum siliginis quam ipse venditor 

exinde habuit solvendam ut ipsi emptores recognoverunt. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 034r 03 do 08-01-1405. 

Voornoemde kopers beloofden aan voornoemde verkoper 12 nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dicti emptores promiserunt indivisi super omnia dicto venditori XII novos 

Gelre gulden vel valorem a purificationis proxime futuro ultra duos annos 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 034r 04 do 08-01-1405. 

Godefridus van Os zvw Hermannus van Os deed tbv Godefridus van Ghemert ev 

Katherina dvw voornoemde Hermannus afstand van alle erfelijke goederen en 

erfgoederen van wijlen voornoemde Hermannus van Os, echter voor voornoemde 

Godefridus gereserveerd een hoeve gnd het Goet te Herentham van wijlen 

voornoemde Hermannuus, in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Houthem. 

 

Godefridus #de Os# filius quondam Hermanni de Os super omnibus et 

singulis bonis hereditariis et hereditatibus dicti quondam Hermanni de Os 

quocumque locorum consistentibus sive sitis salvo dicto Godefrido et sibi 

libere reservato quodam manso dicto tGoet te Herentham dicti quondam 
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Hermanni sito in parrochia de Rode sancte Ode ad locum dictum Houthem 

simul cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis ad opus 

Godefridi de Ghemert (dg: su) mariti legitimi Katherine sue uxoris filie 

dicti quondam Hermanni hereditarie renunciavit promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 034r 05 do 08-01-1405. 

Voornoemde Godefridus van Ghemert ev Katherina dvw Hermannus van Os deed 

tbv voornoemde Godefridus zvw voornoemde Hermannus van Os afstand van 

voornoemde hoeve gnd het Goet te Herentham. 

 

Dictus Godefridus (dg: ut supra) de Ghemert maritus etc super predicto 

manso tGoet te Herentham vocato et super attinentiis et jure ad opus 

dicti Godefridi filii quondam Hermanni de Os hereditarie renunciavit 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 034r 06 do 08-01-1405. 

(dg: Gerardus Scade zvw Henricus). 

 

(dg: Gerardus Scade filius quondam Henrici). 

 

BP 1184 f 034r 07 .. 14-06-1583. 

De volgende brief werd voor de tweede keer geïngrosseerd. 

 

De consensu dominorum scabinorum Wijnants Broegel Campen et Reijs littera 

hec secundario ingrossetur ad instantiam domini Arnoldi Arntssoen et 

Judoci Dionijsii nomine et ex parte ecclesie de Orthen qui prestiterunt 

juramentum debito modo 14 junii anno 1583 juxta et secundum certam 

supplicationem scabinis predictis exhibitam nomine et ex parte ecclesie 

(dg: predicte) de Orthen predicte quod quidem juramentum est confirmatum 

per Johannem van Veerdonc et !et magistrum Johannem de Berckel viros 

fidedignos. ........ 

 

BP 1184 f 034r 08 do 08-01-1405. 

Franco van Os en Danijel van Merewijc, als meesters van de fabriek van de 

kerk van Orthen, gaven uit aan Gerongius Willems soen van Orthen een huis 

en erf, in Orthen, ter plaatse gnd Maelstrem, tussen kvw Willelmus Reeuwe 

enerzijds en Theodericus Robben soen anderzijds; de uitgifte geschiedde 

voor een n-erfcijns van 25 Hollandse plakken, met Sint-Martinus te betalen. 

 

Franco de Os (dg: filius q) et Danijel de Merewijc tamquam magistri 

fabrice ecclesie de Orthen et ex parte et nomine eiusdem fabrice (dg: 

super) domum et aream sitam in parrochia de (dg: Maelstrem) Orthen ad 

locum dictum Maelstrem inter hereditatem liberorum quondam Willelmi 

Reeuwe ex uno et inter hereditatem Theoderici Robben soen ex alio ut 

dicebant (dg: hereditarie vendiderunt) dederunt ad hereditarium censum 

Gerongio Willems soen de Orthen ab eodem hereditarie possidendam pro 

hereditario censu XXV (dg: di) Hollant placken dando (dg: sibi) dicte 

fabrice ab alio Martini ex premissis promittentes sub obligatione omnium 

bonorum dicte fabrice ratam servare et alter repromisit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 034r 09 do 08-01-1405. 

Gerardus Scade zvw Henricus van Os deed tbv voornoemde Gerongius afstand 

van het voornoemde. 

 

Quo facto Gerardus Scade filius quondam Henrici de Os super premissis et 

jure ad opus dicti Gerongii hereditarie renunciavit promittens super 

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



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 17 

supra. 

 

BP 1184 f 034r 10 do 08-01-1405. 

Erardus zvw Theodericus Erijts soen van Vlemen verkocht aan Willelmus van 

Ghiessen 1 hont 40 roeden land, in Oss, ter plaatse gnd Speeldonc, tussen 

Goeswinus Model van der Donc enerzijds en voornoemde Willelmus anderzijds. 

 

Erardus filius quondam Theoderici Erijts soen #de Vlemen# unum hont et XL 

virgaras terre sitas in parrochia de Os (dg: ad) retro locum dictum 

Speeldonc 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 

depponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 034r 11 za 03-01-1405. 

Gerardus zv Johannes Zebrechts soen2 verklaarde van zijn voornoemde vader 

Johannes alle goederen te hebben ontvangen, die zijn vader beloofd had te 

schenken aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Margareta ndvw Arnoldus van 

de Kloot. 

 

(dg: Johannes filius) Gerardus filius Johannis Zebrechts soen palam 

recognovit sibi plenarie fore satisfactum per dictum Johannem suum patrem 

de omnibus bonis pecuniarum summis ac promissionibus sibi promissis ac 

factis per dictum suum patrem nomine dotis et in subsidium matrimonii cum 

Margareta sua uxore filia naturali quondam Arnoldi de Globo clamans inde 

quitum. Testes Berwout et Wolph datum sabbato post circumcisionis. 

 

1184 f.034v. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1405. 

 

BP 1184 f 034v 01 vr 09-01-1405. 

Johannes van Os zvw Petrus van Os van Gewanden verkocht aan Hermannus 

Rijemsleger 3 hont land, in Maren, in het groot eiland, tussen Johannes die 

Hoel enerzijds en Ghisbertus Jans soen en voornoemde Hermannus anderzijds,  

vrij van elke maasdijk. 

 

Johannes de Os filius quondam Petri de Os de Gewanden tria hont terre 

sita in parrochia de Maren in magna insula inter hereditatem Johannis die 

Hoel ex uno et inter hereditatem Ghisberti Jans soen et Hermanni 

Rijemsleger ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt hereditarie 

vendidit dicto Hermanno promittens super omnia warandiam tamquam de 

hereditate ab omnibus! aggere Mose libera et obligationem deponere. 

Testes Goeswinus et Gerardus datum sexta post epiphanije. 

 

1184 f.035r. 

 quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1405. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1405. 

 

BP 1184 f 035r 01 do 08-01-1405. 

Baudewinus zvw Nijcholaus Rijemsleger droeg over aan Arnoldus van Posteel 

riemmaker een b-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Den Bosch te leveren, aan voornoemde Baudewinus overgedragen door Johannes 

zvw Godefridus van der Straten. 

 

Baudewinus filius quondam Nijcholai Rijemsleger hereditariam paccionem X 

lopinorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in Busco tradendam (dg: ven) supportatam dicto Baudewino a Johanne 

filio quondam Godefridi van der Straten prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo !de Posteel corrigiatori cum litteris et aliis et 

                         
2 Zie ← BP 1184 f 030v 02 za 03-01-1405, Gerardus zv Johannes zv Johannes Zebrechts soen (*) 
Katherina ndvw Arnoldus van de Kloot. 
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jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Theodericus et Ghisbertus datum quinta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 035r 02 do 08-01-1405. 

Henricus Zelen soen droeg over aan zijn zoon Jacobus en Johannes Tielmans 

soen ev Aleijdis dv voornoemde Henricus, zijn vruchtgebruik in (1) een 

stukje land uit het erfgoed van Franco Rademaker, welk erfgoed ligt in Den 

Bosch, op het eind van de Vughterstraat, naast erfgoed van voornoemde 

Henricus Zelen soen, te weten in het stukje land dat ligt naast voornoemd 

erfgoed van Henricus Zelen soen, en welk stukje land 1 voet breed is en 

reikt vanaf het water aldaar tot aan voornoemde weg, echter minus 28 voet, 

welk stukje voornoemde Henricus gekocht had van voornoemde Franco, zijn 

dochter Heijlwigis en Denkinus gnd Swert Deenken die Kerdriver, (2) een 

hofstad met gebouwen, in Den Bosch, aan de dijk van de Vughterstraat, 

tussen erfgoed van wijlen Ghisbertus Bucs enerzijds en erfgoed van Franco 

Wervemaker anderzijds, welke hofstad met gebouwen voornoemde Henricus Zelen 

soen in cijns verkregen had van Henricus zvw Henricus van den Lande. De 

brief overhandigen aan Petrus Witloc. Het stukje land als laatste opnemen. 

 

Tradatur Petro Witloc. Solvit. Ponatur particula terre ultime. 

Henricus Zelen soen usufructum sibi competentem in quadam particula terre 

de hereditate Franconis Rademaker sita in Busco in fine vici Vuchtensis 

contigue juxta hereditatem Henrici Zelen soen predicti scilicet in illa 

particula terre que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti 

Henrici Zelen soen et que particula terre continet in latitudine unam 

pedatam et tendit ab aqua ibidem usque ad vicum antedictum minus tamen 

XXVIII pedatis #quam particulam dictus Henricus erga dictum Franconem 

Heijlwigem eius filiam et Denkinum dictum Swert Deenken (dg: emendo) die 

Kerdriver emendo acquisierat prout in litteris# atque usufructum sibi 

competentem in domistadio cum suis edificiis sito in Busco in aggere vici 

Vuchtensis inter hereditatem quondam Ghisberti Bucs ex uno et inter 

hereditatem Franconis Wervemaker ex alio quod domistadium cum suis 

edificiis dictus Henricus (dg: et) Zelen soen erga Henricum filium 

quondam Henrici van den Lande (dg: ad censum) ad censum acquisierat prout 

in litteris legitime supportavit Jacobo suo filio et Johanni Tielmans 

soen tamquam marito legitimo Aleijdis sue uxoris filie dicti Henrici 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 035r 03 vr 09-01-1405. 

Voornoemde Jacobus en Johannes Tielmans soen verkochten het voornoemde aan 

Petrus Witloc zvw Gerardus Witloc, belast met de cijnzen in de brief 

vermeld en met een b-erfcijns van 30 schelling die voornoemde Henricus 

Zelen zoen eertijds verkocht had aan Henricus Lanternemaker. 

 

{In linker marge een verticale haal naast BP 1184 f 035r 03 en 04}. 

Dicti Jacobus et Johannes Tielmans soen premissa hereditarie vendiderunt 

Petro Witloc filio quondam Gerardi Witloc supportaverunt cum litteris et 

jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti Henrici Zelen soen et suorum heredum 

deponere exceptis censibus in dictis litteris contentis et excepto 

hereditario censu XXX solidorum monete quem dictus Henricus Zelen zoen 

pridem vendiderat Henrico Lanternemaker. Testes Tijt et Spina datum sexta 

post epiphanije. 

 

BP 1184 f 035r 04 vr 09-01-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde Henricus Zelen soen 40 nieuwe 

Gelderse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis aanstaande 

(vr 25-12-1405) en de andere helft met Sint-Jan over een jaar (do 24-06-

1406). De brief overhandigen aan de verkopers. 
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Tradetur littera venditoribus predictis. 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Henrico Zelen soen XL novos 

Gelre gulden vel valorem (dg: ad) mediatim nativitatis Domini proxime 

futurum et mediatim a Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. Tradetur venditoribus predictis. 

 

BP 1184 f 035r 05 vr 09-01-1405. 

De broers Godefridus, Ghisbertus en Walterus, kvw Walterus Grieten soen van 

Crumvoirt, Walterus Godekens soen en Henricus Coelborner verkochten aan 

Henricus zvw Ghibo Ridder de helft, die aan hen behoort, in een stuk land, 

in Helvoirt, tussen kvw Thomas Coelbornre enerzijds en Arnoldus zv Leijta 

anderzijds, welk stuk land Ghibo Grieten soen van Cromvoert gekocht had van 

Arnoldus zv Hermannus Roest van Maelstram steenhouwer, en welke helft aan 

hen gekomen was na overlijden van hun oom voornoemde Ghibo Grieten soen van 

Cromvoert. 

 

Godefridus Ghisbertus et Walterus fratres liberi quondam Walteri Grieten 

soen de Crumvoirt et Walterus Godekens soen (dg: medietatem ad) et 

Henricus Coelborner medietatem ad ipsos spectantem in quadam pecia terre 

sita in parrochia de Helvoert inter hereditatem liberorum quondam Thome 

Coelbornre ex uno et inter hereditatem Arnoldi filii Leijte ex alio quam 

peciam terre (dg: di) Ghibo Grieten soen de Cromvoert erga Arnoldum 

filium Hermanni Roest de Maelstam! lapicidam emendo acquisierat #prout in 

litteris# et quam medietatem dicte pecie terre sibi de morte (dg: dicti) 

eiusdem quondam Ghibonis eorum avunculi successione advolutam esse 

dicebant hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Ghibonis Ridder 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Ghibonis 
!deponere et suorum heredum deponere. Testes Theodericus et Spina datum 

quinta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 035r 06 vr 09-01-1405. 

De broers Thomas, Egidius en Henricus, kvw Egidius Maes soen, Ghibo van der 

Heijden ev Hilla, en Ghibo zvw Walterus Bulle ev Aleijdis, dvw voornoemde 

Egidius, verkochten aan voornoemde Henricus zvw Ghibo Ridder de helft, die 

aan hen gekomen was na overlijden van hun grootmoeder Aleijdis wv Ghibo 

Grieten soen, in voornoemd stuk land. Johannes, Heijlwigis en Reijnswigis, 

minderjarige kvw voornoemde Egidius Maes soen, zullen, zodra ze 

meerderjarig zijn, afstand doen van deze helft. 

 

Thomas Egidius Henricus fratres liberi quondam Egidii Maes soen Ghibo van 

der Heijden maritus et tutor Hille sue uxoris (dg: filie) et Ghibo filius 

quondam Walteri Bulle maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris 

filiarum dicti quondam Egidii medietatem eis de morte #quondam# Aleijdis 

relicte quondam Ghibonis Grieten soen avie olim dictorum liberorum 

successione advolutam in pecia terre predicta hereditarie vendiderunt 

dicto Henrico emptori promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Ghibonis 

Grieten soen et quondam Aleijdis sue uxoris et suorum heredum deponere 

(dg: testes) et quod ipsi Johannem Heijlwigem et Reijnswigem liberos 

dicti quondam Egidii Maes soen quamcito ad annos pubertatis pervenerint 

super (dg: premiss) dicta medietate et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 035r 07 do 08-01-1405. 

Katherina dvw Theodericus van den Broec wv Godefridus van Gheldorp 

verhuurde aan Johannes Goeswijns soen, Willelmus Coelen soen en Bertrammus 

zvw Henricus Collart het visrecht dat behoort bij de hoeve gnd ten Hulse 

van wijlen voornoemde Godefridus, in Sint-Oedenrode, welk visrecht reikt 

vanaf voornoemde hoeve tot aan het water van de heer van Boxtel, voor een 

periode van 10 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (do 25-12-1404), per jaar 
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voor 2 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde {f.035v} en 

12 gemene plakken zoals die nu in de beurs gaan, met Sint-Remigius te 

betalen. 

 

Katherina filia quondam (dg: Godi) Theoderici van den Broec relicta 

quondam Godefridi de Gheldorp quandam piscariam spectantem ad (dg: bona) 

#mansum# dictum ten Hulse (dg: sita) dicti quondam Godefridi sita! in 

parrochia de Rode sancte Ode et que piscaria tendit a dicto manso usque 

ad aquam domini de Bucstel in omni jure quo dicta piscaria ad dictum 

mansum pertinere dinoscitur ut dicebat locavit Johanni Goeswijns soen 

Willelmo Coelen soen et Bertrammo filio quondam Henrici Collart ab eisdem 

ad spacium X annorum festum nativitatis Domini proxime (dg: futurum sine) 

preteritum sine medio sequentium quolibet dictorum X annorum pro duobus 

Hollant gulden monete comitis Willelmi (dg: et XII) vel valorem 

 

1184 f.035v. 

 quinta post epiphanije: donderdag 08-01-1405. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1405. 

 

BP 1184 f 035v 01 do 08-01-1405. 

Duplicetur. Solverunt conductores. Et littera eorum tradetur alteri prius 

venienti. 

et XII gemeijn placken quales jam ad bursam currunt dandis sibi ab aliis 

quolibet dictorum X annorum Remigii promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alii super omnia 

repromiserunt. Testes Theodericus et Ghisbertus datum quinta post 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 035v 02 do 08-01-1405. 

Ghibo zvw Walterus Grieten soen van Crumvoirt verkocht aan Willelmus Zoemer 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Bunt, 8 lopen groot, in Vught 

Sint-Lambertus, tussen Ghibo Peters soen enerzijds en erfgoed van de abdis 

van der Cameren anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Ghibo filius quondam Walteri Grieten soen de Crumvoirt hereditarie 

vendidit Willelmo (dg: Zoemer here) Zoemer hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex pecia terre dicta die Bunt (dg: sita in) octo 

lopinatas terre continente sita in parrochia de Vucht sancti Lamberti 

inter hereditatem Ghibonis Peters soen ex uno et inter hereditatem 

abbatisse van der Cameren ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et #aliam# obligationem deponere excepto censu domini ducis 

exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 035v 03 do 08-01-1405. 

Aleijdis wv Johannes Bathen soen beloofde aan haar schoonzoon Volcwinus zvw 

Arnoldus Volken soen een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, op het 

leven van voornoemde Aleijdis, met Sint-Martinus te leveren, gaande uit een 

hoeve van wijlen voornoemde Johannes Bathen soen, in Rosmalen, ter plaatse 

gnd Hijnen. 

 

Aleijdis relicta quondam (dg: qu) Johannis Bathen soen (dg: cum tutore 

{stippeltjes eronder}) promisit se daturam et soluturam Volcwino filio 

quondam Arnoldi Volken soen suo genero vitalem pensionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam dicte Aleijdis et non 

ultra (dg: purificationis) Martini ex quodam manso dicti quondam Johannis 

Bathen soen sito in parrochia de Roesmalen ad locum dictum Hijnen atque 

ex attinentiis dicti mansi singulis et universis (dg: atque) ut dicebat 

et cum Aleijdis mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 035v 04 do 08-01-1405. 

Willelmus Bije zvw Johannes Louwer van Kessel, Theodericus Colne en 

Henricus Jongge beloofden aan hr Johannes van Mierde priester en mr 

Johannes Balijart, tbv hen en Rijxkinus bode van het kapittel van Luik, 18½ 

oude Franse schild of de waarde in goud en 1 botdrager met Sint-Jan 

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

 

Willelmus (dg: Louwer) Bije filius quondam Johannis Louwer de Kessel (dg: 

et) Theodericus Colne et Henricus Jongge promiserunt indivisi super omnia 

domino Johanni de Mierde presbitro et magistro Johanni Balijart ad opus 

eorum et ad opus Rijxkini mijssagii capituli Leodiensis seu alterius 

eorundem XVIII #et dimidium# aude scilde Francie vel valorem in auro et 

unum boddrager ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 035v 05 do 08-01-1405. 

Henricus van den Hoeven beloofde aan Henricus Hals zvw Johannes Rutghers 

soen, tbv hem en zijn vrouw Batha gnd Coelners, een lijfpacht van ½ mud 

rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit 

een huis, erf en tuin van voornoemde verkoper, in Nuland, tussen Johannes 

Lambrechts soen enerzijds en Hilla mv voornoemde verkoper anderzijds, met 

een eind strekkend aan de gemene weg. De langstlevende krijgt geheel de 

pacht. 

 

Henricus van den Hoeven promisit (dg: se daturum et) Henrico Hals filio 

quondam Johannis Rutghers soen ad opus sui et ad opus Bathe dicte 

Coelners sue uxoris (dg: seu ad opus alterius eorum diutius viventis et 

non ultra) quod ipse dabit et solvet dictis Henrico et Bathe vitalem 

pensionem dimidii modii siliginis mensure de Busco anno quolibet ad vitam 

eorum seu alterius eorundem diutius viventis et non ultra Martini et in 

Busco tradendam ex domo area et orto sitis in parrochia de Nuwelant (dg: 

ad lo) inter hereditatem Johannis Lambrechts soen ex uno et inter 

hereditatem Hille Goedens matris dicti debitores! ex alio tendentibus cum 

uno fine ad communem plateam ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et sufficientem facere tali conditione quod alter 

diutius vivens integraliter possidebit et cum ambo mortui fuerint erit 

quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 035v 06 vr 09-01-1405. 

Lucas van Eijcke droeg over aan zijn natuurlijke zoon Leonius de helft van 

alle goederen van Petrus zvw Goeswinus Moedel van de Steenweg, welke 

goederen voornoemde Lucas, tbv hem en Hermannus Loden soen, verworven had 

van Arnoldus Grotart de jongere. 

 

Lucas de Eijcke (dg: omnia bona) #medietatem omnium bonorum# Petri filii 

quondam Goeswini Moedel de Lapidea Via que bona omnia dictus Lucas ad 

opus sui et ad opus Hermanni Loden soen erga Arnoldum Grotart juniorem 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit #Leonio# suo filio 

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

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus et 

Gerardus datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 035v 07 vr 09-01-1405. 

Voornoemde Lucas van Eijcke droeg over aan zijn voornoemde natuurlijke zoon 

Leonius de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Nuenen, die 

Johannes Coman zvw Petrus van den Loeker beloofd had aan Goeswinus Model 

van de Steenweg, met Lichtmis in Wetten te leveren, welke pacht Arnoldus 

Grotart gekocht had van Petrus zvw voornoemde Goeswinus Model, en welke 

pacht voornoemde Lucas, tbv hem en Hermannus Loden, verworven had van 

voornoemde Arnoldus Grotart. 
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Dictus Lucas medietatem ad se spectantem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis mensure de Nuenen quam Johannes Coman filius quondam 

Petri van den Loeker promiserat se daturum et soluturum Goeswino Model de 

Lapidea Via hereditarie purificationis et in Wetten traditurum quam 

paccionem (dg: dictus) Arnoldus Grotart erga Petrum filium dicti quondam 

Goeswini Model emendo acquisierat et quam paccionem dictus Lucas ad opus 

sui et ad opus Hermanni Loden erga dictum Arnoldum Grotart acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Leonio suo filio naturali 

cum litteris et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.036r. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1405. 

 

BP 1184 f 036r 01 vr 09-01-1405. 

Lucas van Eijcke zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan Willelmus van Ouden 

een n-erfpacht van 4 mud rogge en 2 mud gerst, maat van Nuenen, met 

Lichtmis in Nuenen te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde 

Lucas van Eijcke. 

 

Lucas de Eijcke filius quondam Gerardi de Eijcke promisit super omnia se 

daturum et soluturum Willelmo de Ouden hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis et duorum modiorum ordei mensure de Nuenen hereditarie 

purificationis et in Nuenen tradendam ex omnibus et singulis bonis 

eiusdem Luce de Eijcke quocumque locorum consistentibus sive sitis 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes Goeswinus et Gerardus datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 036r 02 vr 09-01-1405. 

Anselmus zvw Henricus Willems verkocht aan Henricus van Goderheijl verwer 

een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit (1) een 

hoeve van wijlen voornoemde Henricus, nu behorend aan voornoemde verkoper, 

in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Allendonc, tussen Godescalcus Arnts 

soen enerzijds en Johannes bv voornoemde Godescalcus anderzijds, (2) 8 

bunder broekland van voornoemde verkoper, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse 

gnd Henrics Broec, tussen Goeswinus Steenwech enerzijds en kvw Willelmus 

van den Hoernic anderzijds, reeds belast met de hertogencijns en een 

b-erfpacht van 2 mud rogge aan voornoemde koper. 

 

Anselmus filius quondam Henrici Willems hereditarie vendidit Henrico de 

(dg: Uden) #Goderheijl# tinctori hereditariam paccionem dimidii (dg: mod) 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex quodam manso dicti quondam Henrici nunc ad dictum venditorem 

spectante sito in parrochia de Vucht sancti Petri ad locum dictum 

Allendonc inter hereditatem Godescalci Arnts soen ex uno et inter 

hereditatem Johannis fratris dicti Godescalci ex alio atque ex octo 

bonariis paludis dicti venditoris sitis (dg: ad) in dicta parrochia in 

loco dicto Henrics Broec inter hereditatem Goeswini Steenwech ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Willelmi van den Hoernic ex alio 

atque ex ceteris attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque 

locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere (dg: d) 

exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione duorum modiorum 

siliginis dicto emptori exinde prius solvenda et sufficientem facere. 

Testes Goeswinus et Gerardus datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 036r 03 vr 09-01-1405. 

Johannes Coelborner kramer gaf uit aan Johannes van den Veerdonc zvw 

Johannes Veerdonc en zijn kinderen Denkinus en Johannes, (1) goederen van 

wijlen Ghiselbertus Lijsscap, in Rosmalen, waarvan (1a) een huis, tuin, 2 
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mudzaad en 2 zester land, ter plaatse gnd Hijnen, tussen wijlen Heijnmannus 

Scuwinc enerzijds en kvw Walterus van Vucht anderzijds, (1b) een erfgoed, 

deels beemd en deels akkerland, ter plaatse gnd Kattenbosch, tussen 

Godefridus Hullinc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (1c) ongeveer 14 

lopen land van wijlen voornoemde Ghisbertus, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

op het Velt, op verschillende plaatsen aldaar, (2) 2 bunder beemd, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Buenre, tussen wijlen Henricus Scilder de oudere 

enerzijds en een gemene steeg anderzijds, (3) ½ morgen land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd op Gheen Haer, beiderzijds tussen Petrus Otten, (4) 2 

stukken land, in Rosmalen, ter plaatse gnd Driegraven, (4a) tussen 

Godefridus Hullinc enerzijds en de beemden gnd die Hijnensche Beemde, 

anderzijds, (4b) tussen Theodericus Tolinc enerzijds en wijlen Theodericus 

Ywijns anderzijds, echter voor voornoemde Johannes gereserveerd (5) 4½ 

morgen land van wijlen voornoemde Ghisbertus, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Heze, tussen wijlen Ghisbertus Lijsscap de jongere en daarna Johannes Monic 

enerzijds en Willelmus Loijer en wijlen Ghibo van Heijst anderzijds; de 

uitgifte geschiedde voor (a) de hertogenncijns, (b) een b-erfcijns van 40 

schelling oude zwarten aan een altaar in de kerk van de begijnen van Den 

Bosch, (c) een b-erfcijns van 47 schelling geld aan dekaan en kapittel in 

Den Bosch, (d) een b-erfpacht van 1½ lopen rogge aan de kerk van Rosmalen, 

(e) een b-erfpacht van 2 mud 5 lopen rogge aan Johannes nzvw voornoemde 

Ghisbertus, (f) een b-erfpacht van 1½ mud rogge aan Thomas Valant, (g) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, aan Willelmus Telder van Vucht, (h) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge aan Arnoldus Hoernken, en thans voor (i) een 

n-erfpacht van 5 mud 3 lopen rogge, Bossche maat, en 2 steen vlas, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-

1406). Ter meerdere zekeheid stelden de verkrijgers tot onderpand (6) 3 

stukken land, in Rosmalen, (6a) ter plaatse gnd Gherstlant, tussen Gerardus 

van Bruggen enerzijds en Henricus Rovers soen anderzijds, (6b) gnd 

Vlastloec, ter plaatse gnd Gherstlant, tussen Johannes zv Aleijdis Maes 

enerzijds en Henricus Keijser anderzijds, (6c) ter plaatse gnd Loacker, 

{f.036v} tussen Johannes Danen soen enerzijds en erfgoed van het Geefhuis 

in Den Bosch anderzijds. Voornoemde Johannes Veerdonc en zijn kinderen 

zullen jaarlijks voor voornoemde Johannes Coelborner 4 vrachten brandstof 

gnd borningen, hetzij hout hetzij turf, vanaf de plaats of plaatsen die 

Johannes Coelborner zal kiezen binnen een afstand van 2 mijl van Den Bosch, 

vervoeren naar het woonhuis van Johannes Coelborner in Den Bosch. 

 

Johannes Coelborner institor (dg: maritus) bona quondam Ghiselberti 

Lijsscap sita in parrochia de Roesmalen (dg: ad locum dictum 

Cattenbossche #ad locum dictum Hijnen#) de quibus domus ortus et due 

modiate et due sextariate terre #ad locum dictum Hijnen# inter 

hereditatem (dg: l) quondam Heijnmanni Scuwinc ex uno et inter 

hereditatem liberorum quondam Walteri de Vucht ex alio item quedam 

hereditas partim prati et partim terre arabilis (dg: sita) ad locum 

dictum Cattenbosch inter hereditatem Godefridi Hullinc ex uno et inter 

communem plateam ex alio atque quatuordecim lopinate terre vel circiter 

dicti quondam Ghisberti (dg: sit) in dicta parrochia ad locum dictum opt 

Velt in diversis locis ibidem siti sunt atque duo bonaria prati sita in 

dicta parrochia ad locum dictum Buenre inter hereditatem (dg: h) quondam 

Henrici Scilder senioris ex uno et inter communem stegam ex alio atque 

dimidium juger terre situm in dicta parrochia ad locum dictum op Gheen 

Haer inter hereditatem Petri Otten soen ex utroque latere coadiacentem 

atque duas pecias terre sitas in dicta parrochia ad locum dictum 

Driegraven quarum una inter hereditatem Godefridi Hullinc ex uno et inter 

prata dicta die Hijnensche Beemde ex alio et altera inter hereditatem 

Theoderici Tolinc ex uno et inter hereditatem quondam Theoderici Ywijns 

ex alio #site sunt# in ea quantitate qua ibidem sita sunt simul cum 

attinentiis dictorum bonorum singulis et universis exceptis et dicto 

Johanni libere reservatis quatuor et dimidio jugeribus terre dicti 

quondam Ghisberti sitis in dicta parrochia ad locum dictum Heze inter 
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hereditatem quondam Ghisberti Lijsscap junioris et postea ad Johannem 

Monic spectabat! ex uno et inter Willelmi Loijer et hereditatem quondam 

Ghibonis de Heijst ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni van den Veerdonc filio quondam Johannis Veerdonc Denkino et 

Johanni eius liberis ab eisdem hereditarie possidenda pro censu domini 

ducis (dg: exinde prius solvendo) et pro hereditario censu XL solidorum 

antiquorum nigrorum cuidam altari in ecclesia beghinarum (dg: in) de 

Busco (dg: exinde) et pro hereditario censu (dg: XL solidorum) XLVII 

solidorum monete decano et capitulo in Busco et pro hereditaria paccione 

unius et dimidii lopinorum siliginis ecclesie de Roesmalen et pro 

hereditaria paccione duorum modiorum (dg: siliginis) et quinque lopinorum 

siliginis Johanni filio naturali dicti quondam Ghisberti et pro 

hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis Thome Valant et 

pro hereditaria paccione unius modii siliginis (dg: mensure) Willelmo 

Telder de Vucht et pro hereditaria paccione unius modii siliginis Arnoldo 

Hoernken exinde prius solvendis solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione quinque modiorum et trium lopinorum siliginis mensure de Busco 

#et duorum steen lini# danda sibi ab aliis purificationis et pro primo 

termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda 

(dg: ex premissis p) ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter #alii# repromisit! et 

ad maiorem securitatem (dg: here) tres pecias terre sitas in dicta 

parrochia quarum una ad locum dictum Gherstlant inter hereditatem Gerardi 

de Bruggen ex uno et inter hereditatem Henrici Rovers soen ex alio altera 

(dg: ad) dicta Vlastloec ad dictum locum Gherstlant vocatum inter 

hereditatem Johannis filii Aleijdis Maes ex uno et inter hereditatem 

Henrici Keijser ex alio tercia ad locum dictum Loacker 

 

1184 f.036v. 

 sexta post epiphanije: vrijdag 09-01-1405. 

 quinta post nativitatis Marie: donderdag 10-09-1405. 

 

BP 1184 f 036v 01 vr 09-01-1405. 

inter hereditatem Johannis Danen soen ex uno et inter hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco ex alio site sunt ut dicebat dicto Johanni 

Coelborner ad pignus imposuerunt promittentes indivisi super omnia 

warandiam (dg: dci) tali annexa conditione quod dictus Johannes Veerdonc 

et eius liberi singulis annis et perpetue auferent dicto Johanni 

Coelborner quatuor plaustra combustibilium dictorum borningen sive 

huiusmodi combustibilia fuerint ligna sive cespites in loco (dg: u) seu 

locis ubi dictus Johannes Coelborner elegerit et assignaverit infra 

spacium duorum miliarium ab opido de Busco que combustibilia dictus 

Johannes Veerdonc et eius liberi prefato Johanni (dg: d) Coelborner in 

Busco ad domum #habitationis# eiusdem Johannis adducet et apportabit! ut 

(dg: ipse) Johannes Veeerdonc et eius liberi predicti sub obligatione 

dictarum hereditatum eis ad pactum datarum et trium peciarum terre per 

eos ad pignus ut dictum est obligatarum promiserunt promiserunt insuper 

super omnia quod ipsi (dg: edificia dicti ma) et quicumque possessores 

dictorum bonorum pro tempore edificia in eisdem consistentia in bona et 

laudabili dispositione tenebunt et conservabunt quamdiu ipsi vel 

quicumque eorum successor ipsas hereditates apprehendent seu apprehendet. 

Testes Tijt et Spina datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 036v 02 do 10-09-1405. 

Oda wv Johannes Veerdonc en Denkinus, Johannes, Metta en Katherina, kv 

voornoemde Oda en wijlen Johannes, deden tbv voornoemde Johannes Coelborner 

afstand van voornoemde erfgoederen die aan voornoemde Johannes Veerdonc in 

zijn werden uitgegeven. Sijmon en Margareta, minderjarige kv voornoemde Oda 

en wijlen Johannes, zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen tbv 

voornoemde Johannes Coelborner. 
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(dg: dictus Johannes Vee) #Oda relicta quondam Johannis Veerdonc (dg: cum 

tutore) Denkinus et Johannes Metta et Katherina liberi dictorum Ode et 

quondam Johannis cum# !super predictis hereditatibus dicto Johanni 

Veerdonc ad pactum datis ad opus dicti Johannis Coelborners hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere quodque ipsi Sijmonem (dg: lib) et 

Margaretam liberos dictorum Ode et quondam Johannis quamcito ad annos 

pubertatis pervenerint super premissis et jure ad opus dicti Johannis 
!Colborner hereditarie facient renunciare. Testes Goeswinus et Gerardus 

datum quinta post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 036v 03 vr 09-01-1405. 

Voornoemde Johannes Veerdonc en zijn kinderen beloofden aan voornoemde 

Johannes Coelborner 21 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde, met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te betalen en hetzelfde 

bedrag met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). Opstellen in twee brieven. 

 

Ponetur in duabus. 

Dictus Johannes Veerdonc et eius liberi promiserunt indivisi super omnia 

dicto Johanni Coelborner XXI Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem (dg: mediatim) ad Johannis proxime futurum et tantum vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 036v 04 vr 09-01-1405. 

Jacobus Goes ev Waltera dvw Godefridus zvw Rutgherus zvw Godefridus Moren 

soen van Woensele droeg over aan Henricus zvw Henricus Belen soen van 

Stripe 1 mud rogge b-erfpacht, aan hem behorend, in een b-erfpacht van 1 

mud rogge en 1 mud gerst, maat van Eindhoven, die wijlen voornoemde 

Rutgherus met Lichtmis op de onderpanden beurde, gaande uit (1) een akker, 

gelegen achter het huis van Everardus heren Everaets soen, in Stripe, (2) 

een stuk land, in Stripe, naast voornoemd huis, waarnaast een stukje beemd 

ligt, (3) een streep land, gelegen buiten de sloot van voornoemd beemdje, 

(4) ex stuk land, dat reikt vanaf de Kerkweg tot aan de plaats gnd Venne. 

 

Solvit. 

(dg: Elizabeth relicta quondam) Jacobus Goes maritus et tutor legitimus 

Waltere sue uxoris filie quondam Godefridi filii quondam Rutgheri filii 

quondam Godefridi Moren soen de Woensele unum modium siliginis 

hereditarie paccionis ad ipsum spectantem in hereditaria paccione unius 

modii siliginis et unius modii ordei mensure de Endoven quam dictus 

quondam Rutgherus solvendam habuit hereditarie purificationis et !in 

supra hereditates infrascriptas tradendam ex agro sito retro (dg: ortum 

dictum Heren Everaets Hof domini Everardi) #domum Everardi heren Everaets 

soen# in parrochia de Stripe atque ex pecia terre sita in dicta parrochia 

ab alio latere domus predicte et juxta quam particula prati adjacet atque 

ex strepa sita extra fossatum pratuli predicti atque ex (dg: prati) pecia 

terre tendente a via dicta Kercwech usque ad locum dictum Venne ut 

dicebat hereditarie supportavit Henrico filio quondam Henrici Belen soen 

de Stripe promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Rutgheri et suorum heredum 

deponere. Testes Tijt et Spina datum sexta post epiphanije. 

 

BP 1184 f 036v 05 vr 09-01-1405. 

Voornoemde Henricus beloofde aan voornoemde Jacobus 50 nieuwe Gelderse 

gulden, 9½ botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus aanstaande 

(za 25-07-1405) te betalen. 

 

Dictus Henricus promisit super omnia dicto Jacobo L novos Gelre gulden 

scilicet IX et dimidium boddrager pro quolibet gulden computato ad Jacobi 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 036v 06 vr 09-01-1405. 

Romboldus nzvw Henricus van Wetten verkocht aan Henricus Caudehoven 2 

stukken land, in Boxtel, in de dingbank van Liemde, (1) tussen Walterus zvw 

Walterus Ghiben soen enerzijds en voornoemde Henricus Caudehoven 

anderzijds, (2) tussen Johannes van den Made enerzijds en voornoemde 

Henricus Caudehoven anderzijds. 

 

Romboldus filius naturalis quondam Henrici de Wetten duas pecias terre 

sitas in parrochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde quarum una 

inter hereditatem Walteri filii quondam Walteri Ghiben soen ex uno et 

inter hereditatem Henrici Caudehoven ex alio et altera inter hereditatem 

Johannis van den Made ex uno et inter hereditatem (dg: ?j) dicti Henrici 

Caudehoven ex alio site sunt ut dicebat hereditarie vendidit #dicto# 

Henrico Caudehoven promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 036v 07 do 15-01-1405. 

Paulus zvw Ghevardus Sporbossche ev Bela dvw Ghibo van der Laerscot 

verkocht aan Arnoldus zvw Goeswinus Otten soen een n-erfpacht van 9 lopen 

rogge, Bossche maat, {f.037r} met Lichtmis op het einde van Groter Lijemde 

aan het eind van die Hamsfoirt Strate te leveren, gaande uit 5 lopen land, 

in Boxtel, in de dingbank van Liemde, beiderzijds tussen Johannes van den 

Laerscot alias gnd Jan Bathen man, met een eind strekkend aan de beemd gnd 

Rubeemt, reeds belast met een b-erfpacht van 3 lopen rogge, aan voornoemde 

Johannes van den Laerscot. 

 

Paulus filius quondam Ghevardi Sporbossche (dg: hereditarie vendidit 

Arnoldo) maritus et tutor legitimus Bele sue uxoris filie quondam 

Ghibonis van der Laerscot hereditarie vendidit Arnoldo filio quondam 

Goeswini Otten soen hereditariam paccionem (dg: ?d) IX lopinorum 

siliginis mensure de Busco (dg: solvendam) !mensure de Busco solvendam 

hereditarie 

 

1184 f.037r. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 sabbato post epiphanije: zaterdag 10-01-1405. 

 quarta post quasimodo: woensdag 29-04-1405. 

 

BP 1184 f 037r 01 do 15-01-1405. 

purificationis et (dg: in) in !fine de Groter Lijemde ad finem pletee 

dicte die Hamsfoirt Strate tradendam ex quinque lopinatis terre sitis in 

parrochia de Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem 

Johannis van den Laerscot alias dicti Jan Bathen man ex utroque latere 

coadiacentem (dg: ut dicebat pron) tendentibus cum uno fine ad pratum 

dictum (dg: Rubee) Rubeemt ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

aliam obligationem deponere excepta hereditaria paccione trium lopinorum 

siliginis dicto Johanni van den Laerscot exinde prius solvenda et 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et Neijnsel datum in crastino 

Felicis. 

 

BP 1184 f 037r 02 za 10-01-1405. 

Albertus Ketellere zvw Albertus Ketellere maande 3 achterstallige jaren van 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Pasen in Den Bosch te 

leveren, aan wijlen Johannes Monijns ketelaar verkocht door Petrus zvw 

Willelmus Peters soen van Berge Eijcke, welke pacht nu aan hem behoort. 

 

Albertus Ketellere filius quondam Alberti Ketellere hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

pasche et in Busco tradendam venditam quondam Johanni Monijns cacabario a 

Petro filio quondam Willelmi Peters soen de Berge Eijcke prout in 

litteris quam nunc ad se spectare dicebat monuit de 3 annis. Testes 
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Goeswinus et (dg: Jacobus) #Tijt# datum sabbato post epiphanije. 

 

BP 1184 f 037r 03 za 10-01-1405. 

Elizabeth wv Ghibo zvw Johannes Bijsscap molenaar: de helft, aan haar 

behorend {niet afgewerkt contract}. 

 

Elizabeth relicta quondam Ghibonis filii quondam Johannis Bijsscap 

multoris (dg: medietatem ad se) cum tutore medietatem ad se jure 

hereditario spectantem. 

 

BP 1184 f 037r 04 za 10-01-1405. 

Johannes nzvw Hermannus Volre van Lijttoijen verkocht aan Ghisbertus Pels 

zv Johannes Ghiben soen van Geffen de helft die aan hem behoort in 1 morgen 

land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Palkenhoeve, achter in die plaats, 

tussen Walterus Bijeken van der Graft enerzijds en erfg vw Jacobus Sijmons 

soen anderzijds, van welke morgen de andere helft behoort aan Mechtildis 

van Uden en Lerija Scilders, vrij van maasdijk en cijns, belast et 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes filius naturalis quondam Hermanni Volre de Lijttoijen (dg: 

dimidium) medietatem ad se spectantem in uno jugere terre sito in 

parrochia de Lijttoijen (dg: ad l) in loco dicto Palkenhoeve (dg: in) 

retro (dg: ibidem) #in eodem loco# inter hereditatem Walteri Bijeken van 

der Graft ex uno et inter hereditatem (dg: liberorum quondam) heredum 

quondam Jacobi Sijmons soen ex alio de quo jugere terre reliqua medietas 

ad Mechtildem (dg: relc) de Uden et Lerijam Scilders pertinere dinoscitur 

ut dicebat hereditarie vendidit Ghisberto Pels filio Johannis Ghiben soen 

de Geffen promittens super omnia habita et habenda warandiam (dg: et 

obligationem de) tamquam de hereditate ab omnibus aggere Mose en censu 

libera et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et 

fossatis ad (dg: pre) dictum dimidium juger terre spectantibus. Testes 

Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 037r 05 za 10-01-1405. 

Nijcholaus van Eijndoven zvw Johannes van Eijndoven deed tbv de koper 

afstand van voornoemde helft van de morgen. 

 

Quo facto Nijcholaus de Eijndoven filius quondam Johannis de Eijndoven 

super dicta (dg: dimidio) #medietate# jugeris terre et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 037r 06 za 10-01-1405. 

Henricus Kersmaker zvw Johannes Kersmaker, Willelmus van Beke smid en 

Henricus Polslauwer nzvw Rodolphus Polslauwer beloofden aan Henricus 

Gruijter nzvw Leonius van Langvelt 38 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 

07-06-1405) te betalen. 

 

Henricus Kersmaker filius quondam Johannis Kersmaker Willelmus de Beke 

faber et Henricus Polslauwer filius naturalis quondam Rodolphi Polslauwer 

promiserunt indivisi super omnia Henrico Gruijter filio naturali quondam 

Leonii de Langvelt XXXVIII novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Gerardus datum sabbato post 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 037r 07 za 10-01-1405. 

Johannes Pijekenvet zvw Johannes verkocht aan Lambertus van Straten zv 

Arnoldus van Gewanden alle goederen, die aan hem gekomen waren na 

overlijden van zijn tante Aleijdis Pijekenvet, gelegen onder Gestel bij 
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Herlaer. 

 

Johannes Pijekenvet #filius quondam Johannis# omnia et singula bona sibi 

de morte quondam Aleijdis Pijekenvet sue matertere successione advoluta 

quocumque locorum infra parrochiam de Ghestel prope Herlaer consistentia 

sive sita ut dicebat hereditarie vendidit Lamberto de Straten filio (dg: 

quondam) Arnoldi de Gewanden promittens super omnia warandiam et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 037r 08 wo 29-04-1405. 

Voornoemde Lambertus droeg het voornoemde over aan Bertholdus zvw Johannes 

Lemkens soen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Dictus Lambertus premissa hereditarie supportavit Bertholdo filio quondam 

Johannis Lemkens soen cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Wolphart et 

Gerardus datum quarta post quasimodo. 

 

BP 1184 f 037r 09 za 10-01-1405. 

Henricus Noet zv Andreas Jans soen van den Noddenvelt, Andreas zvw Jacobus 

van den Noddenvelt en Johannes van den Noddenvelt Jans soen, voor zich en 

vrienden en bloedverwanten van wijlen Andreas nzv eerstgenoemde Andreas, 

door hem verwekt bij wijlen Elizabeth ndvw Egidius Vogel, verklaarden 

verzoend te zijn met Jacobus Vos en zijn zoon Laurencius, en hun vrienden 

en bloedverwanten, mbt de dood van wijlen voornoemde Andreas nzv 

eerstgenoemde Andres, veroorzaakt door voornoemde Jacobus en zijn zoon 

Laurencius, {f.037v} en ze beloofden, voor zich en voor bloedverwanten en 

vrienden van wijlen voornoemde Andreas nzv eerstgenoemde Andreas, van de 

kant van eerstgenoemde Andreas en Egidius Vogel, aan Nijcholaus van Kessel, 

tbv voornoemde Jacobus Vos en zijn zoon Laurencius, de verzoening van 

waarde te houden. 

 

Solvit. 

Henricus Noet filius Andree Jans soen van den Noddenvelt Andreas filius 

quondam Jacobi van den Noddenvelt Johannes van den Noddenvelt Jans soen 

pro se et pro quibuscumque consanguineis et amicis genitis et generandis 

quondam Andree filii naturalis primodicti Andree #ab ipso et quondam 

Elizabeth filia naturali quondam Egidii Vogel pariter geniti# ex parte et 

latere (dg: dicti) primodicti Andree atque ex parte et latere quondam 

Egidii Vogel predicti palam recognoverunt se fore legitime et bene 

reconciliatos cum Jacobo Vos et Laurencio eius filio (dg: occacione necis 

facte et perpetra) et quibuscumque eorum amicis et consanguineis eorundem 

Jacobi et Laurencii genitis et generandis occacione necis facte et 

perpetrate ut dicitur (dg: in personas dicti quondam Andree) per Jacobum 

et Laurencium eius filium predictos in personam dicti quondam Andree 

filii naturalis (dg: dicti quondam) primodicti Andree Jans soen 

promittentes indivisi (dg: super omnia habita et habenda) 

 

1184 f.037v. 

 sabbato post epiphanije: zaterdag 10-01-1405. 

 

BP 1184 f 037v 01 za 10-01-1405. 

(dg: Nijcholao de Kessel fili fratri dicti Ger Henrici Jacobi et 

Laurencii et suorum consang) pro se et pro quibuscumque consanguineis et 

amicis genitis et generandis dicti quondam Andree filii naturalis 

primodicti Andree (dg: et Egidii Vogel) ex parte et latere eiusdem 

primodicti Andree et Egidii predicti indivisi super habita et habenda 

Nijcholao de Kessel ad opus dictorum Jacobi Vos et (dg: G) Laurencii sui 

filii et suorum consanguineorum genitorum et generandorum ratam servare 

ad omne jus reconciliationis. Testes Spina et Gerardus datum sabbato post 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 29 

epiphanije. 

 

BP 1184 f 037v 02 za 10-01-1405. 

Egidius zvw voornoemde Egidius Vogel, voor zich en voor bloedverwanten van 

wijlen voornoemde Andreas van de kant van wijlen Elizabeth ndvw Egidius 

Vogel en Heerswijndis mv eerstgenoemde Elizabeth, verklaarde aan handen van 

voornoemde Nijcholaus van Kessel het zoenakkoord van waarde te houden. 

 

Egidius filius dicti quondam Egidii Vogel predicti pro se et pro 

quibuscumque consanguineis genitis et generandis dicti quondam Andree ex 

parte et latere quondam Elizabeth Heerswijndis matris primodicte 

Elizabeth palam recognovit se fore etc promittens pro se et pro 

consanguineis et amicis genitis et generandis ab manus dicti Nijcholai de 

Kessel (dg: ratam) ut supra ratam servare ad omne jus reconciliationis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 037v 03 za 10-01-1405. 

Jai. 

 

BP 1184 f 037v 04 za 10-01-1405. 

Nijcholaus van Kessel, Johannes Matheeus witlederbereider, zijn zoon 

Matheus, Franco Post, Nijcholaus van Kessel zvw Henricus Os, Stephanus zv 

Henricus van Bucstel, Gerardus zvw Walterus Walle, Nijcholaus Cleijnael zvw 

Godefridus Wickenvoirt en Johannes van Mulsen beloofden aan voornoemde 

Henricus Noet 6 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager, 10 Vlaamse plakken of 

13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, vandaag over 17 weken te betalen, 

volgens het recht van een erfelijke zoen mbt voornoemde dood. 

 

Nijcholaus de Kessel Johannes Matheeus parator albi corei Matheus eius 

filius Franco Post Nijcholaus de Kessel filius quondam Henrici !Os 

Stephanus filius Henrici de Bucstel Gerardus filius quondam Walteri Walle 

Nijcholaus Cleijnael filius quondam Godefridi Wickenvoirt #et# Johannes 

de Mulsen promiserunt indivisi super omnia Henrico Noet predicto sex 

novos Gelre gulden scilicet IX boddrager X Vlemsche placken vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato a data presentium (dg: ultra annum) 

#ultra XVII septimanas# persolvendos (dg: tamquam) #ad jus# 

reconciliationis hereditarie necis predicte. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 037v 05 za 10-01-1405. 

Voornoemde schuldenaars beloofde aan voornoemde Henricus Noet 27 gulden van 

gelijke waarde op dezelfde termijn te betalen te zoenrecht. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico Noet XXVII 

gulden similis valoris ad eundem terminum persolvendos ad jus 

reconciliationis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 037v 06 za 10-01-1405. 

Voornoemde schuldenaars beloofde aan voornoemde Henricus Noet 33 gulden van 

gelijke waarde vandaag over een jaar te betalen te zoenrecht. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico Noet 

XXXIII gulden similis valoris a data presentium ultra annum persolvendos 

ad jus reconciliationis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 037v 07 za 10-01-1405. 

Jacobus Vos en zijn zoon Laurencius beloofden alle voornoemden van het 

voornoemde schadeloos te houden. De brief overhandigen aan Franco Post. 

 

Solvit II grossos. 

(dg: di) Jacobus Vos et Laurencius eius filius promiserunt dictos omnes 

de premissis indempnes servare. Testes datum supra. Tradetur Franconi 
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Post. 

 

BP 1184 f 037v 08 za 10-01-1405. 

Rijxkinus Crulliart, Theodericus Jans soen van Tuijl, Ghevardus van 

Casteren en Johannes Berkelman zvw Willelmus beloofden aan voornoemde 

Henricus Noet 34 nieuwe Gelderse gulden van gelijke waarde vandaag over 34 

weken te betalen te zoenrecht. 

 

Rijxkinus Crulliart Theodericus Jans soen de Tuijl Ghevardus de Casteren 

et Johannes Berkelman filius quondam Willelmi promiserunt indivisi super 

omnia dicto Henrico Noet XXXIIII novos Gelre gulden similis valoris a 

data presentium ultra XXXIIII septimanas persolvendos ad jus 

reconciliationis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 037v 09 za 10-01-1405. 

Jacobus Vos en zijn zoon Laurencius beloofden voornoemde 4 schadeloos te 

houden. De brief overhandigen aan Rijxkinus. 

 

Solvit II grossos. 

Jacobus Vos et Laurencius (dg: Vos) eius filius promiserunt indivisi 

super omnia dictos (dg: omnes) quatuor indempnes servare. Testes datum 

supra. Tradetur (dg: j) Rijxkino. 

 

BP 1184 f 037v 10 za 10-01-1405. 

Voornoemde Henricus Noet beloofde aan Lambertus Smedeken, tbv de wettige 

kvw Andreas nzvw voornoemde Andreas Jans soen, 50 gulden van gelijke waarde 

aan voornoemde kinderen te betalen, zodra zij allen meerderjarig zijn. 

Zouden zij echter allen overleden zijn voor ze allen meerderjarig zijn, en 

zou er dan geen wettig nageslacht van hen in leven zijn, dan zal de 

schuldenaar ontlast zijn. De brief overhandigen aan Lambertus. 

 

Henricus Noet predictus promisit super omnia (dg: Henrico) Lamberto 

Smedeken ad opus (dg: p) liberorum legitimorum quondam Andree filii 

naturalis dicti quondam Andree Jans soen L gulden similis valoris ipsis 

liberis quamcito omnes liberi predicti omnes ad annos sue pubertatis 

pervenerint persolvendos tali annexa conditione si ipsi omnes decesserint 

antequam (dg: omnes) ad annos sue pubertatis pervenerint nulla prole 

legitima ab eis seu eorum altero superviva remanente quod tunc (dg: erit) 

debitor erit quitus. Testes datum supra. Tradetur Lamberto. 

 

BP 1184 f 037v 11 za 10-01-1405. 

Voornoemde Henricus Noet beloofde aan voornoemde Lambertus Smedeken, tbv de 

natuurlijke kvw Andreas nzvw voornoemde Andreas Jans soen door hem verwekt 

bij Hilla, 20 gulden van gelijke waarde aan voornoemde kinderen te betalen, 

zodra zij allen meerderjarig zijn. Zouden zij echter allen overleden zijn 

voor ze allen meerderjarig zijn, en zou er dan geen wettig nageslacht van 

hen in leven zijn, dan zal de schuldenaar ontlast zijn. De brief 

overhandigen aan Lambertus. 

 

Simili modo dictus Henricus Noet promisit super omnia dicto Lamberto ad 

opus puerorum naturalium dicti quondam Andree ab ipso et quondam Hilla 

pariter genitorum XX gulden similis valoris in omni forma precedente. 

Testes datum supra. Tradetur Lamberto. 

 

BP 1184 f 037v 12 za 10-01-1405. 

Goeswinus zvw Ywanus van Vauderic beloofde aan Andreas van Drodis, tbv etc, 

24 Franse kronen met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen op straffe 

van 1. 

 

Goeswinus filius quondam Ywani de Vauderic promisit super omnia Andree de 

Drodis ad opus etc XXIIII Vrancrijc cronen ad pascha proxime futurum 
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persolvendos sub pena unius. Testes Spina et Bathen soen datum supra. 

 

BP 1184 f 037v 13 za 10-01-1405. 

Beatrix wv Henricus Hoessche kramer maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, die wijlen voornoemde Henricus verworven 

had van Gerardus Hacke bakker. 

 

Beatrix relicta quondam Henrici Hoessche institoris hereditarium censum 

XL solidorum monete quem dictus quondam Henricus erga Gerardum Hacke 

pistorem acquisierat prout in litteris monuit de 3bus annis. Testes (dg: 

d) Coptijt et Neijnsel datum supra. 

 

1184 f.038r. 

 sabbato post epiphanije Domini: zaterdag 10-01-1405. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 

BP 1184 f 038r 01 za 10-01-1405. 

Arnoldus en Mechtilis, kvw Petrus Luten soens van Dijnther, verkochten aan 

Johannes gnd Claes soen van den Papendijc 2/4 deel in (1) een beemd, gnd 

den Groten Beemt, in Veghel, tussen Metta Peters en haar kinderen enerzijds 

en Mathias van der Bruggen anderzijds, met een eind strekkend aan de stroom 

aldaar gnd die Aa en met het ander eind aan een brug aldaar gnd die 

Hansfoertsche Brugge, (2) een akker lands, gnd den Groten Acker, in Veghel, 

tussen voornoemde Metta Peters en haar kinderen enerzijds en Nijcholaus gnd 

Coel van der Hamsfoert anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene 

weg aldaar en met het andere eind aan een water gnd die Beke behorend aan 

voornoemde Nijcholaus, belast met 1 oude groot aan de heer van Helmond. 

 

Arnoldus et Mechtilis liberi quondam Petri Luten soens de Dijnther cum 

tutore duas quartas partes ad se spectantes in quodam prato #dicto den 

Groten Beemt# sito in parrochia de Vechel (dg: ad locum dictum in den 

Groten Beemt) inter hereditatem Mette Peters et eius liberorum ex uno et 

inter hereditatem Mathie van der Bruggen ex alio tendente cum uno fine ad 

aquam ibidem currentem die Aa vocatam et cum reliquo fine ad quendam 

pontem ibidem die Hansfoertsche Brugge vocatum atque in quodam agro terre 

#dicto den Groten Acker# sito in dicta parrochia inter hereditatem dicte 

Mette Peters et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

dicti Coel van der Hamsfoert ex alio tendente cum uno fine ad communem 

plateam ibidem et cum alio fine ad (dg: communem) #quandam# aquam die 

Beke vocatam ad dictum Nijcholaum spectantem ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Johanni (dg: eorum) dicto Claes soen van den Papendijc (dg: 

ab eodem Nijcholao) promittentes super omnia #cum tutore# warandiam et 

obligationem deponere excepto uno grosso antiquo domino de Helmont. 

Testes Spina et Neijnsel datum sabbato post epiphanije Domini. 

 

BP 1184 f 038r 02 do 22-01-1405. 

Destijds had Johannes Molle gekocht van Baudewinus nzvw hr Rodolphus 

Baudewijns soen (1) 8 hont land, in Maren, ter plaatse gnd Jordens Goert, 

in een kamp aldaar gelegen tussen erfgooed gnd Hillen Goert enerzijds en 

erfgoed gnd Faes Kijnder Goert anderzijds, (2) ½ morgen land, in Maren, 

naast de windmolen, tussen Henricus Jans soen enerzijds en Ludovicus gnd 

Lode Loden soen anderzijds, (3) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd op 

Eijschers Laer, beiderzijds tussen Ludovicus Colen soen, (4) een hofstad, 

huis en tuin, in Maren, tussen Reijnerus Loden en de zijnen enerzijds en 

Johannes Groet zvw Willelmus van Loen anderzijds, (5) meer andere goederen 

van voornoemde Baudewinus. Voornoemde Johannes Molle, Baudewinus en 

Rodolphus, zv voornoemde Baudewinus en ev Hilla dvw Ludovicus Colen soen 

verkochten thans aan de secretaris, tbv Ludovicus zvw Ludovicus Eefsen 

soen, een n-erfcijns van 10 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit 

voornoemde erfgoederen die aan voornoemde Johannes Molle waren verkocht, en 

uit (5) een tuin van voornoemde Baudewinus, naast voornoemde hofstad 
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enerzijds en wijlen Batha Loden anderzijds, (6) een hofstad, huis en tuin 

van voornoemde Rodolphus, in Maren, tussen Gerardus Valken soen enerzijds 

en Gerardus zvw Henricus Theeus soen anderzijds, (7) 1/3 deel, behorend aan 

voornoemde Rodolphus, in de navolgende erfgoederen, ongeveer 3 morgen 

groot, in Maren, waarvan (7a) 3 roeden lands ter plaatse gnd Ewebeemt, 

naast erfgoed van wijlen Vastradus Jans soen, nu Ludovicus zvw Ludovicus 

Colen soen, (7b) 2 erfgoederen gnd Twee Zandweijden, ter plaatse gnd op 

Zandweijden, naast wijlen Goeswinus Hellinc, (7c) 2 erfgoederen, gnd Twe 

Vol Esscher Laer, met ¼ deel van een erfgoed gnd Esscher Laer, ter plaatse 

gnd Esscher Laer, naast Johannes zvw Adam Haeuwe, (7d) een stuk land, gnd 

een Half Wachtelschem, ter plaatse gnd Wachtelschem, naast voornoemde 

Ludovicus zvw Ludovicus Colen soen, (7e) een stuk land, gnd een Half 

Wachtelschem, plaatse gnd Wachtelschem, naast wijlen voornoemde Vastradus, 

(8) 2 hont land, ter plaatse gnd Abeemt, naast een steeg gnd die 

Molenstege. Voornoemde Baudewinus en Rodolphus beloofden lasten af te 

handelen, behalve (a) een b-erfcijns van 2 schelling 3 penning, gaande uit 

voornoemd huis, hofstad en tuin van voornoemde Baudewinus, dijken, 

waterlaten en sloten. 

 

Notum sit universis quod cum Johannes Molle octo hont terre sita in 

parrochia de Maren in loco dicto Jordens Goert in quodam campo sito 

ibidem inter hereditatem dictam Hillen Goert ex uno et inter hereditatem 

dictam Faes Kijnder Goert ex alio item dimidium juger terre situm in 

dicta parrochia juxta molendinum venti in Maren inter hereditatem Henrici 

Jans soen ex uno et inter hereditatem Ludovici dicti Lode Loden soen ex 

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

op Eijschers Laer inter hereditates Ludovici Colen soen ex utroque latere 

coadiacentes item domistadium domum et ortum (dg: et ortum) sitos in 

dicta parrochia inter hereditatem Reijneri Loden et suorum in hoc 

consociorum ex uno et inter hereditatem Johannis Groet filii quondam 

Willelmi de Loen ex alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt simul cum 

quibusdam aliis bonis Baudewini filii naturalis domini quondam Rodolphi 

Baudewijns soen erga eundem Baudewinum emendo acquisuisset prout in 

litteris #quas vidimus# constituti igitur dicti Johannes Molle et 

Baudewinus et Rodolphus filius eiusdem Baudewini #maritus et tutor 

legitimus Hille sue uxoris filie quondam Ludovici Colen soen# (dg: 

promiserunt !promiserunt indi) hereditarie vendiderunt #michi ad opus# 

Ludovici filii quondam Ludovici Eefsen soen hereditarium censum X 

librarum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex hereditatibus 

predictis dicto Johanni Molle ut dictum est venditis atque ex quodam orto 

dicti Baudewini sito contigue juxta domistadium predictum ex uno et inter 

hereditatem quondam Bathe Loden ex alio atque ex domistadio domo et orto 

dicti Rodolphi sito! in dicta parrochia inter hereditatem Gerardi Valken 

soen ex uno et inter hereditatem Gerardi filii quondam Henrici Theeus 

soen ex alio item ex tercia parte ad dictum Rodolphum spectante in 

hereditatibus infrascriptis tria jugera terre vel circiter continentibus 

sitis in parrochia de Maren de quibus tres virgate terre in loco dicto 

Ewebeemt contigue juxta hereditatem quondam Vastradi Jans soen nunc ad 

Ludovicum filium quondam Ludovici Colen soen spectantem item due 

hereditates dicte Twee Zandweijden in loco dicto op Zandweijden contigue 

juxta hereditatem quondam Goeswini Hellinc item due hereditates dicte Twe 

Vol Esscher Laer simul cum quarta parte unius hereditatis Esscher Laer 

vocate ad locum dictum Esscher Laer (dg: ju) contigue juxta hereditatem 

(dg: quo) Johannis filii quondam Ade Haeuwe item pecia terre dicta een 

Half Wachtelschem ad locum dictum Wachtelschem contigue juxta hereditatem 

dicti Ludovici filii quondam Ludovici Colen soen (dg: item dimidia ped) 

item pecia terre dicta een Half Wachtelschem sita in eodem loco contigue 

juxta hereditatem dicti quondam Vastradi (dg: item) atque duo hont terre 

in loco dicto Abeemt contigue juxta stegam dictam die Molenstege site 

sunt ut dicebant promittentes indivisi super omnia ratam servare 

promiserunt insuper dicti (dg: He) Baudewinus et Rodolphus eius filius 
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indivisi super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto hereditario censu (dg: X) II solidorum et trium 

denariorum ex dictis domo domistadio et orto dicti Baudewini prius 

solvendo et exceptis aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa 

spectantibus et sufficientem facere. Testes Theodericus et Gerardus datum 

in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 038r 03 do 22-01-1405. 

En nadat voornoemde Johannes Molle, Baudewinus en Rodolphus aan de 

secretaris, tbv etc, verkocht hadden zoals hierboven, beloofden voornoemde 

Baudewinus en zijn vrouw Aleijdis dvw Jacobus Munter met voornoemde 

Baudewinus als momber, onder verband van eerstgenoemde hofstad, huis en 

tuin, in Maren, tussen Reijnerus Loden en de zijnen enerzijds en Johannes 

Groet zv Willelmus van Loen anderzijds, aan voornoemde Rodolphus dat 

voornoemde echtelieden Baudewinus en Aleijdis 3 pond n-erfcijns zullen 

betalen van voornoemde b-erfcijns van 10 pond geld, zó dat voornoemde 

Rodolphus zv voornoemde Baudewinus en ev Hilla dvw Ludovicus Colen soen 

daarvan geen schade ondervindt. 

 

Notum sit universis quod cum #dicti Johannes Molle Baudewinus et 

Rodolphus hereditarie vendidissent michi ad opus (dg: t) etc# (dg: ita 

actum est) ut supra constitutus igitur dictus Baudewinus et Aleijdis eius 

uxor {vervolg is BP 1184 f 038v 02}. 

 

1184 f.038v. 

 in octavis epiphanije Domini: dinsdag 13-01-1405. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 

BP 1184 f 038v 01 di 13-01-1405. 

Johannes Vos zvw Johannes Vos van Hees ev Margareta ndv Reijnerus Grieten 

soen verkocht3 aan Henricus Selen soen van Hees een stuk land, in Hees, ter 

plaatse gnd Voer Ghene Nuwelant, tussen erfg vw Arnoldus van Runnen 

enerzijds en een gemene weg gnd die Conincx Straet anderzijds, welk stuk 

land voornoemde Margareta verworven had van haar voornoemde vader 

Reijnerus. 

 

Johannes Vos filius quondam Johannis Vos de Hees maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Margarete sue uxoris filie naturali! Reijneri 

Grieten soen peciam terre !terre sitam in parrochia de Hees ad locum 

dictum Voer Ghene Nuwelant inter hereditatem heredum quondam Arnoldi de 

Runnen ex uno et inter (dg: hereditates) communem plateam dictam die 

Conincx Straet ex alio et quam peciam terre dicta Margareta erga dictum 

Reijnerum suum patrem acquisierat ut dicebat hereditarie vendiderunt! 

Henrico Selen soen de Hees promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. Testes Wolph et Bathen soen datum (dg: 3a) in 

octavis epiphanije Domini. 

 

BP 1184 f 038v 02 do 22-01-1405. 

{Vervolg van BP 1184 f 038r 03 do 22-01-1405}. 

filia quondam Jacobi Munter {liggend streepje om ruimte op te vullen} cum 

dicto Baudewino tamquam cum tutore promiserunt indivisi sub (verbeterd 

uit: super) (dg: omnia) obligatione {in linker marge: (dg: domistadii 

domus et orti infrascriptorum primodictorum)} domistadii domus et orti 

primodictorum sitorum in parrochia de Maren inter hereditatem Reijneri 

Loden et eius sociorum ex uno et inter hereditatem Johannis Groet filii 

Willelmi de Loen !dicto Rodolpho quod ipsi Baudewinus et Aleijdis 

coniuges tres libras hereditarii census (dg: here) de dicto censu X 

librarum monete exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabunt 

et solvent ex (dg: primodictis) #eisdem# domistadio domo et orto sitis in 

                         
3 Zie → BP 1184 f 039r 03 di 13-01-1405, hetzelfde contract in een ander handschrift. 
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parrochia de Maren (dg: inter hereditates Reijneri Loden et suorum in hoc 

consociorum ex uno et inter hereditatem Johannis Groet filii quondam 

Willelmi de Loen) sic quod prefato Rodolpho dampna exinde non eveniant in 

futurum. Testes Theodericus et Gerardus in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 038v 03 do 22-01-1405. 

En vervolgens (zie BP 1184 f 038r 03) beloofde voornoemde Rodolphus zv 

Baudewinus en ev Hilla dvw Ludovicus Colen soen aan zijn voornoemde vader 

Baudewinus en diens vrouw Aleijdis 7 pond n-erfcijns te zullen betalen uit 

voornoemde cijns van 10 pond, zó dat voornoemde Baudewinus en Aleijdis noch 

hun goederen en voornoemd huis, hofstad en tuin daarvan schade ondervinden. 

 

Notum sit universis quod cum dicti Johannes Molle Baudewinus et Rodolphus 

hereditarie vendidissent michi etc constitutus igitur dictus Rodolphus 

promisit super omnia dictis Baudewino suo patri et Aleijdi coniugibus 

quod ipse (dg: W) Rodolphus predictus septem libras hereditarii census de 

dicto censu X librarum taliter dabit et solvet quod nec dictis Baudewino 

et Aleijdi nec ad et supra eorum hereditates et bona nec ad et supra 

dictos domum domistadium et ortum dampna exinde eveniant in futurum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 038v 04 do 22-01-1405. 

Voornoemde Johannes Molle droeg over aan voornoemde Baudewinus, tbv hem en 

zijn vrouw Aleijdis dvw Jacobus Munter, voornoemde hofstad, huis en tuin, 

in Maren, tussen Reijnerus Loden en de zijnen enerzijds en Johannes Groet 

zvw Willelmus van Loen anderzijds, welke hofstad, huis en tuin tezamen met 

andere goederen voornoemde Johannes Molle verworven had van voornoemde 

Baudewinus. Zouden voornoemde Baudewinus en Aleijdis overlijden zonder dat 

er van hen samen wettig nageslacht in leven is, dan gaat het voornoemde 

naar voornoemde Rodolphus of zijn erfgenamen. 

 

Dictus Johannes Molle dictos domistadium domum et ortum (dg: et) sitos in 

parrochia de Maren inter hereditatem Reijneri Loden et eius sociorum ex 

uno et inter hereditatem Johannis Groet filii quondam Willelmi de Loen ex 

alio (dg: ut di) quos domistadium domum et ortum dictus Johannes Molle 

erga prefatum Baudewinum simul cum quibusdam aliis bonis (dg: ad) 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto Baudewino 

(dg: cum litteris et jure occacione promittens super omnia ratam servare) 

ad opus sui et ad opus Aleijdis eius uxoris filie quondam Jacobi Munter 

{liggend streepje om ruimte op te vullen} cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare tali annexa conditione quod alter 

dictorum Baudewini et Aleijdis diutius vivens in humanis premissa 

integraliter possidebit (dg: et postquam ipsi) et si ipsi Baudewinus et 

Aleijdis decesserint nulla prole legitima ab eis genita vel generanda 

superviva remanente quod tunc (dg: di) premissa ad dictum Rodolphum aut 

eius heredes devolventur et succedant. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 038v 05 do 22-01-1405. 

Voornoemde Baudewinus en Aleijdis en met hen Henricus van Loen kramer 

verklaarden ontvangen te hebben van voornoemde Johannes Molle en Rodolphus, 

alle goederen die voornoemde Johannes en Rodolphus beloofd hadden aan 

voornoemde Baudewinus, Aleijdis en Henricus, ter ondersteuning van het 

huwelijk tussen voornoemde Baudewinus en Aleijdis. 

 

Dicti Baudewinus et Aleijdis et cum eis Henricus de Loen institor palam 

recognoverunt (dg: quod di) eis et eorum cuilibet (dg: ab omnibus bonis 

que di) per predictos Johannem Molle et Rodolphum fore satisfactum ab 

omnibus bonis que dicti Johannes et Rodolphus promiserant dictis 

Baudewino Aleijdi #et# Henrico seu eorum alteri nomine dotis et in 

subsidium matrimonii contracti inter predictos Baudewinum et Aleijdem 
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clamantes inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 038v 06 do 22-01-1405. 

Gerardus Bathen soen maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen 

en bezwaringen gedaan door Henricus van Eijcke zvw Gerardus. 

 

Gerardus Bathen soen omnes et singulas venditiones alienationes et 

obligationes factas per Henricum de Eijcke filium quondam Gerardi 

calumpniavit. Testes Theodericus et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 038v 07 do 22-01-1405. 

Jacobus Baudekens soen, Thomas van Mameren Peijen soen en Paulus zvw 

Theodericus Ghiben soen beloofden aan mr Johannes Balijart, tbv hem en 

Rijxkinus bode van het kapittel van Luik, 11½ oude Franse schild of de 

waarde in goud en 3 plakken met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405) te 

betalen. 

 

Jacobus Baudekens soen Thomas de Mameren Peijen soen et Paulus filius 

quondam Theoderici Ghiben soen promiserunt indivisi super omnia magistro 

Johanni Balijart ad opus sui et ad opus Rijxkini mijssagii capituli 

Leodiensis vel alterius eorum XI et dimidium aude scilt Francie vel 

valorem in auro et tres placken ad Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 038v 08 do 22-01-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.039r. 

 in octavis epiphanije Domini: dinsdag 13-01-1405. 

 

BP 1184 f 039r 01 do 22-01-1405. 

Henricus van Mameren en Thomas Yden soen beloofden aan voornoemde mr 

Johannes 8½ oude Franse schild of de waarde in goud en 3 gemene plakken op 

voornoemde termijn te betalen. 

 

Henricus de Mameren et Thomas Yden soen promiserunt indivisi super omnia 

dicto magistro Johanni ut supra VIII et dimidium aude scilt #Francie vel 

valorem in auro# et 3s gemeijn placken ad dictum terminum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 039r 02 do 22-01-1405. 

Jacobus Baudekens soen beloofde aan voornoemde mr Johannes 14 Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-

Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 

 

Jacobus Baudekens soen promisit super omnia dicto magistro Johanni XIIII 

gulden Gelrie IX boddrager vel X Vlems placken pro quolibet gulden 

computato ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 039r 03 di 13-01-1405. 

Johannes Vos zvw Johannes Vos van Hees ev Margareta ndv Reijnerus Grieten 

soen verkocht4 aan Henricus Selen soen van Hees een stuk land, in Hees, ter 

plaatse gnd Voer Ghene Nuwelant, tussen erfg vw Arnoldus van Runnen 

enerzijds en een gemene weg, gnd die Coninx Strate, anderzijds, welk stuk 

land voornoemde Margareta verworven had van haar voornoemde vader 

                         
4 Zie ← BP 1184 f 038v 01 di 13-01-1405, hetzelfde contract in een ander handschrift. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 36 

Reijnerus. 

 

Johannes Vos filius quondam Johannis Vos de Hees maritus et tutor 

legitimus Margarete sue uxoris filie naturalis Reijneri Grieten soen 

peciam terre sitam in parrochia de Hees ad locum dictum Voer Ghene 

Nuwelant inter hereditatem heredum quondam Arnoldi de Runnen ex uno et 

inter communem plateam dictam die Coninx Strate ex alio et quam peciam 

terre dicta Margareta erga dictum Reijnerum suum patrem acquisierat ut 

dicebat hereditarie vendidit Henrico Selen soen de Hees promittens super 

omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Wolphart et Gerardus 

datum in octavis (dg: Stephani) epiphanije Domini. 

 

BP 1184 f 039r 04 di 13-01-1405. 

Lucas van Erpe zvw Lucas van Erpe voor ¼ deel en Johannes van Aaforden ev 

Katherina dvw Rutgherus van der Donc voor ¾ deel beloofden, ieder voor 

zich, aan Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave, voortaan te zullen 

betalen een b-erfcijns van 10 pond oude pecunia, die het Geefhuis in Den 

Bosch beurt, gaande uit goederen gnd ten Nuwenhuze, in Son, zó dat noch 

voornoemde Willelmus Bac, noch zijn erfgenamen noch goederen van wijlen 

Johannes Calen, die wijlen voornoemde Johannes Cale verworven had van hr 

Rijcoldus Koc ridder, daarvan schade ondervinden. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Luce de Erpe et Johannes de Aaforden maritus 

et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Rutgheri (dg: de 

Erpe) van der Donc promiserunt divisi scilicet quis eorum pro se ipso 

super omnia habita et habenda Willelmo Bac filio quondam Mathije van den 

Molengrave quod ipsi Lucas et Johannes predicti hereditarium censum X 

librarum antique pecunie quem mensa sancti spiritus in Busco solvendum 

habet hereditarie de et ex bonis dictis ten Nuwenhuze sitis in parrochia 

de Zonne nunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabunt dicte 

mense juxta continentiam litterarum inde confectarum scilicet dictus 

Lucas pro una quarta parte et dictus Johannes pro tribus quartis partibus 

dicti census sic quod nec dicto Willelmo Bac #nec eius (dg: et supra) 

heredibus nec ad et supra eorum hereditates et bona# (dg: hereditates et 

bona #cum suis attinentiis# quondam Johannis Calen que hereditates et 

bona ad dominum quondam Rijcoldum Koc militem pertinebant) dampna exinde 

eveniant in futurum. Testes #Goeswinus# Spina (dg: et Wolph) datum in 

octavis epiphanije. Ad et supra bona quecumque quondam Johannis Calen que 

hereditates et bona dictus quondam Johannes Cale erga dominum Rijcoldum 

Koc militem acquisierat ut dicebant dampna exinde eveniant in futurum. 

Testes Spina et Wolphart datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1184 f 039r 05 di 13-01-1405. 

Willelmus Hels en zijn kinderen Willelmus, Nijcholaus, Johannes en Gerardus 

verkochten aan Gerongius zvw Gerongius van der Heijden 1 morgen land, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd Heze, tussen laatstgenoemde Gerongius enerzijds 

en wijlen Johannes Broes en Ambrosius Jans soen anderzijds, met een eind 

strekkend aan laatstgenoemde Gerongius en met het andere eind aan een 

waterlaat, met de helft van de waterlaat op het eind van de morgen, belast 

met voornoemde helft van de waterlaat en met ½ roede in de dijk gnd 

Kepkensdijc. 

 

Willelmus Hels Willelmus Nijcholaus Johannes et Gerardus eius liberi unum 

juger terre situm in parrochia de Roesmalen in loco dicto Heze inter 

hereditatem Gerongii van der Heijden ex uno et inter hereditatem quondam 

Johannis Broes et hereditatem Ambrosii Jans soen ex alio (dg: in ea 

quantitate qua ibidem s) tendens cum uno fine ad hereditatem dicti 

Gerongii et cum reliquo fine ad aqueductum in ea quantitate qua ibidem 

situm est simul cum medietate aqueductus siti ad finem dicti jugeris 

terre ut dicebant hereditarie vendiderunt Gerongio filio dicti Gerongii 

promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 37 

exceptis dicta medietate dicti aqueductus et dimidia virgata aggeris in 

aggere dicto Kepkensdijc ad ipsum juger terre spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 039r 06 di 13-01-1405. 

Quirinus zv Johannnes Akerijns verklaarde dat Bernardus Huijsman hem alle 

goederen heeft gegeven die voornoemde Bernardus beloofd had te schenken aan 

voornoemde Quirinus en zijn vrouw Katherina dv Nijcholaus Bollen. 

 

Quirinus filius Johannnis Akerijns palam recognovit sibi per Bernardum 

Huijsman fore satisfactum ab omnibus bonis que dictus Bernardus 

promiserat dicto Quirino cum Katherina sua uxore filia Nijcholai Bollen 

nomine dotis clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

1184 f.039v. 

 in octavis epiphanije Domini: dinsdag 13-01-1405. 

 

BP 1184 f 039v 01 di 13-01-1405. 

Jacobus Jongge zvw Nijcholaus Smijt verkocht al zijn goederen aan Johannes 

Berwout zv Johannes Berwout. 

 

Jacobus Jongge filius quondam (dg: Jacobi) #Nijcholai# Smijt omnia et 

singula sua bona habita et habenda hereditarie vendidit Johanni Berwout 

filio Johannis Berwout promittens super habita et habenda (dg: wa) ratam 

servare. Testes Spina et Wolphart datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1184 f 039v 02 di 13-01-1405. 

Lucas van Erpe zvw Lucas van Erpe en Johannes van Aforden ev Katherina dvw 

Rutgherus van der Donc beloofden ieder voor zich aan Henricus van den Elsen 

en Ghibo van Hijntham zvw Johannes Everaets soen, tbv hen en erfg vw 

Gerardus Broc en zijn vrouw Yda dvw voornoemde Johannes Everaets soen {niet 

afgewerkt contract}. 

 

Lucas de Erpe filius quondam Luce de Erpe et Johannes de Aforden (dg: f) 

maritus et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Rutgheri 

(dg: de) van der Donc promiserunt divisi scilicet quos eorum pro se ipso 

super omnia Henrico van den Elsen et Ghiboni de Hijntham filio quondam 

Johannis Everaets soen ad opus eorum et ad opus quorumcumque heredum et 

successorum quondam Gerardi Broc et quondam Yde sue uxoris filie dicti 

quondam Johannis Everaets soen. {Ruimte vrijgelaten die niet benut is}. 

 

BP 1184 f 039v 03 di 13-01-1405. 

Henricus Wouters soen van Stripe beloofde aan Gertrudis dvw Henricus 

Willems wv Johannes Naets soen van Stratem en Johannes zv voornoemde 

Gertrudis en wijlen Johannes, dat hij en na hem zijn kinderen, door hem 

verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Hilla, voortaan een b-erfpacht van 1½ 

mud rogge, Bossche maat, die Theodericus die Clercke alias gnd die Haen 

gekocht had van voornoemde Johannes Naets soen, zullen leveren uit een 

huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Henricus Willems, nu behorend aan 

voornoemde Henricus Wouters soen, in Den Bosch, in de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Jacobus van Vessem enerzijds en erfgoed van wijlen 

Arnoldus Crauwel anderzijds, zó dat voornoemde Gertrudis en Johannes en hun 

erfgenamen en goederen daarvan schade ondervinden. Voornoemde Henricus 

beloofde dat Yudocus en Katherina, minderjarige kv voornoemde Henricus en 

wijlen Hilla, zodra ze meerderjarig zijn, hetzelfde zullen beloven. 

Voornoemde Gertrudis en haar zoon Johannes verklaarden dat hiermee 

voornoemde Henricus alle geldsommen heeft betaald die voornoemde Henricus 

Wouters soen verschuldigd was aan wijlen voornoemde Johannes Naets soen. 

 

Henricus Wouters soen de Stripe promisit (dg: indivisi) super omnia (dg: 

Ger) habita et habenda (dg: Henrico) Gertrudi filie quondam Henrici 
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Willems relicte quondam Johannis Naets soen de Stratem et Johanni filio 

dictorum Gertrudis et quondam Johannis quod ipse Henricus predictus et 

post ipsum eius liberi ab eodem Henrico et quondam Hilla eius prima uxore 

pariter geniti hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum 

silliginis mensure de Busco quam paccionem Theodericus die Clercke (dg: 

erga) alias dictus die Haen erga predictum Johannem Naets soen emendo 

acquisierat prout in litteris exnunc deinceps #singulis annis et 

perpetue# taliter dabunt et solvent ex domo et area #et orto# dicti 

quondam Henrici Willems nunc ad dictum Henricum Wouters soen spectantibus 

sitis in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Jacobi de 

Vessem ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi Crauwel ex alio (dg: 

exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter da) quod nec dictis 

Gertrudi et Johanni nec eorum heredibus nec ad et supra quascumque eorum 

hereditates et bona dampna exinde eveniant in futurum promisit insuper 

dictus Henricus Yudocum et Katherinam liberos dictorum (dg: Hille) 

Henrici et quondam Hille quamcito ad annos pervenerint faciet promittere 

super omnia eorundem liberorum bona habita et habenda (dg: si) quod ipsi 

liberi dictam paccionem solvent perpetue ex domo area et orto predictis 

quod nec dictis Gertrudi et Johanni nec ad et supra eorum hereditates et 

bona (dg: damp) habitas et habendas dampna exinde eveniant in futurum et 

hiis mediantibus dicti (dg: Gi) Gertrudis et Johannes eius filius palam 

recognoverunt eis per predictum Henricum fore satisfactum ab omnibus 

pecuniarum summis quas dictus (dg: quon) Henricus Wouters soen prefato 

quondam Johanni Naets soen debebat aut solvere tenebatur. Testes 

Goeswinus et Wolph datum in octavis epiphanije. 

 

BP 1184 f 039v 04 di 13-01-1405. 

Petrus Vrieze bakker beloofde aan Amisius van Amersfoirt 50 Engelse nobel 

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

 

(dg: Johannes Snegghelijn filius quondam Arnoldi Snegghelijn XX solidos) 

Petrus Vrieze pistor promisit super omnia Amisio de Amersfoirt L Engels 

nobel vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 039v 05 di 13-01-1405. 

Arnoldus Sneggelijn zvw Arnoldus Sneggelijn verkocht aan Johannes zv Paulus 

Rover Teschmaker 20 schelling, die Petrus Pijnappel poorter in Den Bosch 

erfelijk beloofd had te betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft 

met Kerstmis, aan Katherina wv Everardus Ketellere, uit een huis en erf van 

voornoemde Petrus, in Den Bosch, in een straat die loopt van de Markt naar 

de Kerkstraat, in welk huis en erf voornoemde Petrus woonde, en welk huis 

en erf nu gelegen is tussen erfgoed van Johannes van den Bosch enerzijds en 

erfgoed van Johannes van den Oetheren koopman anderzijds. 

 

(dg: Arnoldus Sneggelij f) Arnoldus Sneggelijn filius quondam Arnoldi 

Sneggelijn XX solidos quos Petrus Pijnappel (dg: promiserat) burgensis in 

Busco promiserat se daturum et soluturum hereditarie pro una medietate 

Johannis et pro (dg: una medietate) reliqua medietate nativitatis Domini 

Katherine relicte quondam Everardi Ketellere de domo et area dicti Petri 

sita in Busco in vico tendente de foro loci de Busco versus vicum dictum 

Kercstraet in qua domo et area dictus Petrus morabatur prout in litteris 

et que domus et area nunc sita est inter hereditatem Johannis van den 

Bosch ex uno et inter hereditatem Johannis van den Oetheren mercatoris ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio Pauli Rover Teschmaker 

(dg: cum li) supportavit cum litteris et jure promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 
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1184 f.040r. 

 in die Felicis: woensdag 14-01-1405. 

 

BP 1184 f 040r 01 wo 14-01-1405. 

Gerardus Nijcoel zvw Walterus Walle, door wijlen voornoemde Walterus 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Cristina dvw Johannes van Macharen, droeg 

over aan Maria ndvw hr Egidius van de Waag een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, welke pacht 

Johannes zvw voornoemde Walterus Walle, tbv voornoemde Walterus en kv 

voornoemde Walterus, door hem verwekt bij wijlen voornoemde Cristina, 

verworven had van Theodericus van den Hoevel zvw Marselius van den Hoevel 

en voornoemde Maria, en welke pacht aan voornoemde Gerardus gekomen was na 

erfdeling. 

 

Gerardus Nijcoel filius quondam Walteri Walle ab eodem quondam Waltero et 

quondam Cristina sua uxore filia quondam Johannis de Macharen pariter 

genitus hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie Andree apostoli et ad Buscum tradendam quam 

paccionem Johannes filius dicti quondam Walteri Walle ad opus eiusdem 

Walteri et ad opus liberorum eiusdem Walteri ab ipso et dicta quondam 

Cristina pariter genitorum erga Theodericum van den Hoevel filium quondam 

Marselii van den Hoevel et Mariam filiam naturalem domini quondam Egidii 

de Statera acquisierat prout in litteris quam paccionem dictus Gerardus 

nunc ad se spectare et sibi mediante divisione hereditaria prius habita 

inter ipsum et eius fratres cessit! in partem ut dicebat hereditarie 

supportavit dicte Marie cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui et dicti quondam Walteri Walle et 

(dg: suorum heredum) deponere. Testes !datum Theodericus et Ghisbertus 

datum in (dg: crastino octavarum epiphanije Domini) die Felicis. 

 

BP 1184 f 040r 02 wo 14-01-1405. 

De broers Johannes en Nijcholaus, kvw Walterus Walle, deden tbv voornoemde 

Maria afstand van voornoemde pacht. 

 

(dg: Henricus) Johannes et Nijcholaus fratres liberi quondam Walteri 

Walle super predicta paccione et jure ad opus dicte Marie hereditarie 

renunciaverunt promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 040r 03 wo 14-01-1405. 

Henricus, Oda en Yda, kvw Henricus zvw Johannes Everaets soen van Hijntham, 

en Johannes Tolinc ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus maakten een 

erfdeling van goederen van wijlen voornoemde Henricus, die aan hen behoren. 

Eerstgenoemde Henricus kreeg (1) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche 

maat, die Johannes Rutten soen van Berlikem moest leveren aan wijlen 

voornoemde Henricus, gaande uit erfgoederen in Berlicum, die voornoemde 

Johannes Rutten soen in pacht verkregen had van wijlen voornoemde Henricus, 

(2) een stuk land, gnd die Smaelacker, in Hintham, tussen Ghibo van 

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

een gemene weg en met het andere eind aan Lambertus smid van Mijddelrode, 

(3) een stuk land, in Hintham, ter plaatse gnd Kanrot, tussen Johannes van 

der Dussen enerzijds en Elizabeth Zelen anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg, uit welke 2 stukken land de hertogencijns 

moet worden betaald en niet meer.  

 

Henricus Oda et Yda liberi quondam Henrici filii quondam Johannis 

Everaets soen de Hijntham cum tutore et Johannes Tolinc maritus et tutor 

legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici palam 

recognoverunt se divisionem hereditariam mutuo fecisse de quibusdam bonis 

dicti quondam Henrici ad ipsos ut dicebant spectantibus mediante qua 

divisione hereditaria paccio unius et dimidii modiorum siliginis mensure 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 40 

de Busco quam Johannes Rutten soen de Berlikem prefato quondam Henrico 

solvere tenebatur annuatim et hereditarie ex (dg: div) hereditatibus 

sitis in parrochia de Berlikem quas idem (dg: quondam) Johannes Rutten 

soen erga prefatum quondam Henricum ad pactum acquisierat item pecia 

terre dicta die Smaelacker sita (dg: in parrochia) in Hijntham inter 

hereditatem Ghibonis de Hijntham ex uno et inter communem viam ex alio 

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

hereditatem Lamberti fabri de Mijddelrode item pecia terre sita in 

Hijntham predicta in loco dicto Kanrot inter hereditatem Johannis van der 

Dussen ex uno et inter hereditatem Elizabeth Zelen ex alio tendens cum 

utroque fine ad communem plateam ex quibus duabus peciis terre census 

domini ducis et non plus est solvendus ut dicebant primodicto Henrico 

cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus et jure allii cum 

tutore renunciaverunt promittentes cum tutore (dg: indivisi) super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et dampna equaliter 

portare si evincetur vel si plus exinde esset solvendum. Testes 

Theodericus et Ghisbertus datum in (dg: crastino epiphanije Domini 

octavarum epiphanije Domini) !in die Felicis. 

 

BP 1184 f 040r 04 wo 14-01-1405. 

Voornoemde Oda dvw Henricus zvw Johannes Everaets soen van Hijntham kreeg 

(1) een huis en tuin van wijlen voornoemde Henricus, in Hintham, tussen 

Gerardus Hals enerzijds en een ledige hofstad van wijlen voornoemde 

Henricus, nu behorend aan zijn dochter Yda, anderzijds, met de helft van 

een beemd die achter voornoemd huis, tuin en hofstad gelegen is, te weten 

de helft naast Gerardus Hals, welk huis, tuin en helft van de beemd reiken 

vanaf de gemene weg tot aan erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch, (2) een 

tuin, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen een gemene weg enerzijds 

en Nijcholais Ketellere anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Nijcholaus en met het andere eind aan Jacobus Loze, uit welk huis, tuin en 

de helft van de beemd een b-erfpacht geleverd moet worden van 3½ lopen 

rogge en een b-erfcijns betaald moet worden van 10 schelling 6 penning 

gemeen paijment. 

 

Et mediante qua divisione domus et ortus #(dg: cum medietate prati ad 

finem dicti orti sita)# dicti quondam Henrici siti in Hijntham inter 

hereditatem Gerardi Hals ex uno et inter vacuum domistadium dicti quondam 

Henrici nunc ad dictam Ydem eius filiam spectans ex alio #simul cum 

medietate prati siti retro domum ortum et domistadium (dg: predictos) 

vacuum pedictos scilicet cum illa medietate que sita est contigue juxta 

hereditatem Gerardi Hals et qui domus ortus et medietas prati tendunt a 

communi# (dg: tendentes a communi) platea usque ad hereditatem mense 

sancti spiritus in Busco item quidam ortus situs in parrochia de 

Roesmalen ad locum dictum Hijnen inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem Nijcholai Ketellenere! ex alio tendens cum uno fine ad 

hereditatem dicti Nijcholai et cum reliquo fine ad hereditatem Jacobi 

Loze ex quibus domo et orto #et medietate prati# (dg: census domini) 

hereditaria paccio trium et dimidii lopinorum siliginis et hereditarius 

census X solidorum et sex denariorum communis pagamenti solvendi sunt ut 

dicebant dicte Ode cesserunt in partem ut alii recognoverunt super quibus 

etc promittentes super omnia ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 040r 05 wo 14-01-1405. 

Voornoemde Yda dvw Henricus zvw Johannes Everaets soen van Hijntham kreeg 

(1) een ledige hofstad van wijlen voornoemde Henricus, in Hintham, tussen 

het huis van wijlen voornoemde Henricus dat nu aan zijn voornoemde dochter 

Oda behoort enerzijds en erfgoed van Rutgherus Tielmans soen en Bertradis 

van den Cloet anderzijds, met de helft van een beemd die achter voornoemd 

huis, tuin en hofstad gelegen is, te weten de helft naast voornoemde 

Rutgherus en Bertradis, welke ledige hofstad en helft van de beemd reiken 

vanaf een gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van het Geefhuis in Den 
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Bosch, (2) een stuk land, ter plaatse gnd Sporct, tussen Johannes Hals 

enerzijds en Johannes van der Dussen anderzijds, met een eind strekkend aan 

Johannes van der Dussen en met het andere eind aan Arnoldus Cnoden, (3) een 

stukje land van wijlen voornoemde Henricus, in Hintham, naast de eik, uit 

welke ledige hofstad en helft van de beemd een b-erfpacht gaat van 3½ lopen 

rogge en een b-erfcijns van 10 schelling 6 penning gemeen paijment. 

 

Et mediante qua divisione vacuum domistadium #(dg: cum medietate prati ad 

finem dicti orti sita)# dicti quondam Henrici situm in Hijntham inter 

(dg: hereditatem) domum dicti quondam Henrici nunc ad Odam eius filiam 

predictam spectantem ex uno et inter hereditatem Rutgheri Tielmans soen 

et Bertradis van den Cloet ex alio (dg: tendens cum uno fine ad 

hereditatem mense sancti spiritus in Busco et cum reliquo fine ad 

communem plateam) simul cum medietate prati siti retro domum ortum et 

domistadium predictos (dg: contigu) scilicet cum illa medietate que sita 

est contigue juxta hereditatem Rutgheri et Bertradis predictorum et que 

domistadium vacuum et medietas prati tendunt a communi platea retrorsum 

usque ad hereditatem mense sancti spiritus in Busco item pecia terre #cum 

suis attinentiis# sita in loco dicto Sporct inter hereditatem Johannis 

Hals ex uno et inter hereditatem Johannis van der Dussen ex alio tendens 

cum uno fine ad hereditatem Johannis van der Dussen et cum reliquo fine 

ad hereditatem Arnoldi Cnoden item particula terre dicti quondam Henrici 

sita in Hijntham juxta quercum ex quibus domistadio vacuo et medietate 

(dg: pecie) prati hereditaria paccio trium et dimidii lopinorum siliginis 

et hereditarius census X solidorum et sex denariorum communis pagamenti 

annuatim sunt solvendi ut dicebant dicte Yde cesserunt in partem ut alii 

cum tutore etc promittentes ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.040v. 

 in festo Felicis: woensdag 14-01-1405. 

 in festo Marcelli: vrijdag 16-01-1405. 

 

BP 1184 f 040v 01 wo 14-01-1405. 

Voornoemde Johannes Tolinc kreeg (1) 1 bunder beemd, in Berlicum, ter 

plaatse gnd Lengsbroec, tussen Johannes Rutten soen enerzijds en Rutgherus 

Gheenkens soen anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, (2) ½ 

morgen beemd, in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Bloc, tussen Amelius 

Dijependijck enerzijds en Willelmus Hels anderzijds, met een eind strekkend 

aan de dijk gnd Hovedijck en met het andere eind aan een waterlaat, (3) 4 

lopen land gnd Keerseboem, in Rosmalen, tussen Johannes Hals enerzijds en 

Johannes van Zoemeren anderzijds, met dijken en waterlaten die bij 

voornoemde ½ morgen horen, voornoemde bunder beemd belast met 4 kapoenen, 

voornoemde ½ morgen met de hertogencijns en voornoemde 4 lopen met een 

kleine zwarte tournose. 

 

Et mediante qua divisione unum bonarium prati situm in parrochia de 

Berlikem in loco dicto Lengsbroec et inter hereditatem Johannis Rutten 

soen ex uno et (dg: cum reli) inter hereditatem Rutgheri Gheenkens soen 

ex alio tendens cum uno fine ad communem viam item dimidium juger prati 

situm in parrochia de Roesmalen in loco dicto in den Bloc inter 

hereditatem Amelii Dijependijck ex uno et inter hereditatem Willelmi Hels 

ex alio tendens cum uno fine ad (dg: locum) aggerem dictum Hovedijck et 

cum reliquo fine ad aqueductum item quatuor lopinate terre #dicte 

Keerseboem# site in (dg: Hijn) parrochia de Roesmalen inter hereditatem 

Johannis Hals ex uno et inter hereditatem Johannis de Zoemeren #ex alio# 

in ea quantitate qua ibidem sita sunt simul cum aggeribus et aqueductibus 

ad dictum dimidium juger terre spectantibus ex quo bonario prati quatuor 

capones et ex quo dimidio jugere terre census domini ducis et ex quibus 

quatuor lopinatis parvus niger Turonensis sunt solvendi ut dicebant dicto 

Johanni Tolinc cesserunt in partem ut alii cum tutore !promittentes per 

totum ut supra. Testes Theodericus et Ghisbertus datum in (dg: crastino 
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octavarum epiphanije Domini) festo Felicis. 

 

BP 1184 f 040v 02 wo 14-01-1405. 

Bartholomeus Everaets en zijn vrouw Aleijdis wv Henricus van Huessellingen 

droegen over aan Adam, zvw voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus, het 

vruchtgebuik dat voornoemde Aleijdis heeft in de helft, die aan voornoemde 

Adam gekomen was na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, resp. 

aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde moeder Aleijdis, in (1) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierlo, die Willelmus van Baerle 

beloofd had aan voornoemde Henricus van Huessellingen, met Lichtmis in 

Mierlo te leveren, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Mierlo, die 

Philippus en Luijtgardis, kvw Philippus van den Hout, beloofd hadden met 

Lichtmis in Mierlo te leveren aan voornoemde Henricus van Huessellingen. De 

brief overhandigen aan Henricus van den Rennen smid. 

 

Tradetur Henrico van den Rennen fabro. 

Bartholomeus (dg: f) Everaets maritus legitimus Aleijdis sue uxoris (dg: 

filie qu) relicte quondam Henrici de Huessellingen et dicta Aleijdis cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Aleijdi competentem in 

medietate que Ade filio dictorum Aleijdis et quondam Henrici (dg: su) de 

morte eiusdem quondam Henrici sui patris successione est advoluta et post 

mortem dicte Aleijdis sue matris successione advolvetur in (dg: 

hereditariis paccionibus duobus sili) !in (dg: duobus modiis siliginis) 

hereditariis paccionibus (dg: mensure de Mierle) infrascriptis videlicet 

in hereditaria paccione unius modii (dg: -s) siliginis mensure de Mierle 

quam Willelmus de Baerle promiserat se daturum et soluturum dicto Henrico 

de Huessellingen hereditarie purificationis et in Mierle tradendam (dg: 

ex quadam pecia pa) prout in litteris atque in hereditaria paccione unius 

modii siliginis dicte mensure quam Philippus et Luijtgardis liberi 

quondam Philippi van den Hout promiserant se daturos et soluturos dicto 

Henrico de Huessellingen hereditarie purificatiionis et in Mierle 

tradendam prout in litteris legitime supportaverunt dicto Ade 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 040v 03 vr 16-01-1405. 

Voornoemde Adam verkocht voornoemde helft van de beide pachten van 1 mud en 

1 mud rogge aan Henricus van den Rennen smid, geheel beide voornoemde 

pachten belast met 1/3 deel van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat. 

 

{Verticale haal in linker marge}. 

Dictus Adam dictam medietatem (dg: dictam) dictarum paccionum unius modii 

et unius modii siliginis hereditarie vendidit Henrico van den Rennen 

fabro #supportavit# cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam 

Henrici de Huessellingen et suorum heredum deponere 

excepta (dg: h) tercia parte hereditarie paccionis unius modii siliginis 

#mensure de Busco# ex dictis integris paccionibus unius modii et unius 

modii siliginis mensure de Mierle solvenda ut dicebat. Testes Theodericus 

et Ghisbertus datum in festo Marcelli. 

 

BP 1184 f 040v 04 wo 14-01-1405. 

Johannes van Meghen en zijn vrouw Katherina wv Walterus Boen zvw Henricus 

Boen verkochten aan Theodericus Boen zvw voornoemde Henricus Boen de helft, 

aan hen behorend, in een huis, erf en tuin, en in een b-erfcijns van 40 

schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, gaande uit voornoemd huis, erf en tuin, in Den Bosch, in de 

straat gnd die Oude Dieze, tussen erfgoed van wijlen Willelmus van den Huls 

enerzijds en erfgoed van wijlen Jegher anderzijds, welke helft van 

voornoemd huis, erf, tuin en cijns, wijlen voornoemde Walterus gekocht had 
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van Willelmus van Woensel zvw Henricus Veren Aleijten soen van Straten en 

Walterus zvw Johannes Fijen soen zvw voornoemde Henricus. 

 

Johannes de Meghen maritus (dg: et tu) legitimus Katherine sue uxoris 

relicte quondam Walteri (dg: fili) Boen filii quondam Henrici Boen (dg: 

mediet) et dicta Katherina cum eodem tamquam cum tutore medietatem ad se 

spectantem in domo et area #{in linker marge:} et orto + {hier BP 1184 f 

040v 05 invoegen}# sitis in Busco in vico dicto die Aude Dijese inter 

hereditatem quondam Willelmi van den Huls ex uno et inter hereditatem 

quondam Jegher ex alio quam medietatem #+ dictorum domus aree orti et 

census# dictus quondam Walterus erga Willelmum de Woensel filium quondam 

Henrici Veren Aleijten soen de Straten et Walterum filium quondam 

Johannis Fijen soen filii dicti quondam Henrici (dg: erga) emendo 

acquisierat #prout in litteris +# hereditarie vendiderunt Theoderico Boen 

filio dicti quondam Henrici Boen supportaverunt cum litteris et aliis et 

jure promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte eorum et dicti quondam Walteri Boen deponere. Testes Theodericus et 

Ghisbertus datum in (dg: crastino octavarum epiphanije Domini) festo 

Felicis. 

 

BP 1184 f 040v 05 wo 14-01-1405. 

+. {Invoegen in BP 1184 f 040v 04}. 

atque medietatem ad se spectantem in hereditario censu XL solidorum 

monete solvendo hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo 

area et orto predictis (dg: quam medietatem dictus quondam Walterus 

filius Henrici Boen erga prefatos Willelmum de Woensel et Walterum filium 

quondam Hen Johannis Fijen soen acquisierat prout in litteris). 

 

1184 f.041r. 

 in festo Felicis: woensdag 14-01-1405. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 

BP 1184 f 041r 01 wo 14-01-1405. 

Willelmus Broeder beloofde aan Hartmannus gnd Hartwijch Tijdemans soen van 

Campen 116 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

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

 

Willelmus Broeder promisit super omnia (dg: Tij) Hartmanno dicto 

Hartwijch Tijdemans soen #de Campen# centum et XVI novos g[ulden] 

scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato 

ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Spina et Neijnsel datum in 

[festo] Felicis. 

 

BP 1184 f 041r 02 wo 14-01-1405. 

De broers Godefridus Kannart en Lambertus Kannart, kvw Lambertus Kannart, 

verkochten aan Ghibo bakker gnd van Zoemeren alle goederen, die aan hen 

gekomen waren na overlijden van hun zuster Aleijdis dvw voornoemde 

Lambertus ev voornoemde Ghibo, waarin voornoemde Ghibo zijn vruchtgebruik 

heeft. 

 

Godefridus Kannart et Lambertus Kannart fratres liberi quondam Lamberti 

Kannart omnia et singula bona eis de morte quondam Aleijdis eorum sororis 

filie dicti quondam Lamberti uxoris olim Ghibonis pistoris dicti de 

Zoemeren successione advoluta quocumque locorum consistentia sive sita 

(dg: ut dicebat hereditarie v) in quibus idem Ghibo suum possidet 

usufructum ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Ghiboni promittentes 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et suorum heredum deponere. Testes Theodericus et Ghisbertus 

datum in (dg: crastino octavarum epiphanije Domini) festo Felicis. 
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BP 1184 f 041r 03 wo 14-01-1405. 

Vooornoemde koper beloofde aan voornoemde Lambertus 12½ nieuwe Gelderse 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-

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

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto Lamberto XII et dimidium novos 

Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 041r 04 wo 14-01-1405. 
Henricus† Boen 

1. Walterus† Boen (*) Katherina dvw Johannes Luwe (**) Johannes van Meghen 

2. Theodericus  

3. Aleijdis (*) Mathijas van Oijen 

4. Elsbena (*) Lambertus van Overvenne 

Theodericus Boen zvw Henricus Boen, Mathijas van Oijen ev Aleijdis, en 

Lambertus van Overvenne ev Elsbena, dvw voornoemde Henricus Boen, deden tbv 

Johannes van Meghen en zijn vrouw voornoemde Katherina {wv Walterus Boen 

zvw Henricus Boen} afstand van (1) alle goederen, die aan Walterus Boen en 

zijn vrouw Katherina dvw Johannes Luwe gekomen waren of zullen komen van 

hun ouders, bloedverwanten of van de kant van voornoemde Katherina, (2) 

alle goederen, die wijlen voornoemde Walterus Boen, staande zijn huwelijk 

met voornoemde Katherina, verworven heeft, (3) alle kleinoden, huisraad en 

gebruiksvoorwerpen van wijlen voornoemde Walterus, waarin hij was 

overleden. De beloften die heden aan voornoemde Theodericus, Mathijas en 

Lambertus zijn gedaan door voornoemde Johannes van Megen en Katherinam 

blijven van kracht. 

 

Theodericus Boen filius quondam Henrici Boen Mathijas (dg: Boen) de Oijen 

maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris et Lambertus de (dg: 

Ouden) #Over#venne maritus et tutor legitimus Elsbene sue uxoris filiarum 

dicti quondam Henrici Boen super omnibus et singulis bonis que (dg: 

Katherine) Waltero Boen et Katherine sue uxori filie quondam Johannis 

Luwe seu eorum alteri de parentibus aut consanguineis aut ex parte aut a 

latere eiusdem Katherine advoluta sunt aut advolventur atque super 

omnibus et singulis bonis que dictus quondam Walterus Booen stante 

integro thoro inter ipsum et dictam Katherinam acquisierat necnon super 

omnibus clenodiis domicillis et utensilibus dicti quondam Walteri in 

quibus ipse decessit et super jure ad opus Johannis de Meghen et dicte 

Katherine sue uxoris hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere salvis 

(dg: #dictis ..# eis promissionibus #eis# hodierna die) Theoderico 

Mathije et Lamberto promissionibus eis per prefatos (dg: ?Jo) Johannem de 

Megen et Katherinam in suo vigore permansuris. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041r 05 wo 14-01-1405. 

Voornoemde Johannes van Meghen en Katherina deden tbv voornoemde 

Theodericus Boen, Mathijas en Lambertus, afstand van alle goederen, die aan 

Walterus Boen zvw Henricus Boen ev voornoemde Katherina gekomen waren na 

overlijden van de ouders van voornoemde Walterus. 

 

Dicti Johannes de Meghen et Katherina cum eodem tamquam cum tutore super 

omnibus et singulis bonis que Waltero Boen filio quondam Henrici Boen 

marito olim legitimo dicte Katherine de morte quondam patris aut matris 

(dg: ipsi aut alicuius) ipsius Walteri successione fuerant advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita! ut dicebant et super jure ad 

opus dictorum Theoderici Boen Mathije et Lamberti hereditarie 

renuntiaverunt promittentes indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 041r 06 wo 14-01-1405. 

Voornoemde Theodericus Boen beloofde aan voornoemde Johannes van Meghen 21 

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

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

 

Dictus Theodericus Boen promisit super omnia dicto Johanni de Meghen XXI 

novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel XIII aude Vlemsch pro 

quolibet gulden computato ad penthecostes proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041r 07 do 15-01-1405. 

Lambertus van Overvenne van Wetten verkocht aan Elizabeth ndv Ywanus 

Stierken 2/7 deel in een tuin van wijlen Andreas van Boert, in Nuenen, ter 

plaaste gnd Wetten, ter plaatse gnd die Boerter Straet, tussen voornoemde 

Lambertus enerszijds en Hubertus van Boert zvw Henricus van Boert 

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

eind aan Petrus van den Loeken. 

 

Lambertus de Overvenne de Wetten (dg: quen) duas septimas partes ad ipsum 

spectantes in quodam orto (dg: dicto) quondam Andree de Boert sito in 

parrochia de Nuenen ad locum dictum Wetten in loco dicto die Boerter 

Straet inter hereditatem dicti Lamberti ex uno et inter hereditatem 

Huberti de Boert filii quondam Henrici de Boert #ex alio# tendente (dg: 

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

plateam) hereditatem Petri van den Loeken (dg: ut) ut dicebat hereditarie 

vendidit Elizabeth filie naturali Ywani Stierken promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: ei) deponere. Testes 

Ghisbertus et Neijnsel datum in crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 041r 08 do 15-01-1405. 

Voornoemde Elizabeth ndv Ywanus Stierken verkocht aan Lambertus van 

Overvenne een akker, gnd die Houtacker, in Nuenen, ter plaattse gnd Wetten, 

ter plaatse gnd Boerter Acker, tussen Petrus van den Dommelen enerzijds en 

voornoemde Lambertus anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde 

Ywanus en met het andere eind aan erfgoed van het klooster van Hodonc, 

belast met de hertogencijns als die eruit gaat. 

 

Dicta Elizabeth filia naturalis (dg: d) Ywani Stierken #cum tutore# 

quendam agrum terre dictum die Houtacker situm in parrochia de Nuenen ad 

locum dictum Wetten (dg: ad) in loco dicto Boerter Acker inter 

hereditatem #Petri# van den Dommelen ex uno et inter hereditatem Lamberti 

de Overvenne ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem dicti Ywani et 

cum reliquo fine ad hereditatem conventus de Hodonc ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Lamberto promittens cum tutore super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem (dg: ex) deponere excepto 

censu domini ducis si exinde fuerit solvendus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041r 09 do 15-01-1405. 

Bertha dvw Johannes Camp wv Gerardus Hermans soen verkocht aan Gerardus 

Wael zvw Ghibo Wael de helft, aan haar behorend, in 1½ morgen land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Smeeds Hoeve, voor aldaar, tussen erfgoed van de 

kerk van Lithoijen enerzijds en Margareta wv Godefridus van Derentheren 

anderzijds, met een eind strekkend aan de dijk gnd Polredijck, zoals daar 

per maat gnd hoefslach gelegen, belast met zegedijken, waterlaten en 

sloten. 

 

Bertha filia quondam Johannis Camp relicta quondam Gerardi Hermans soen 

cum tutore (dg: u) medietatem ad se spectantem in uno et dimidio 

jugeribus terre sitis in parrochia de Lijttoijen ad locum dictum Smeeds 

Hoeve #ante ibidem# inter hereditatem ecclesie de Lijttoijen ex uno et 

inter hereditatem Margarete relicte quondam Godefridi de Derentheren ex 
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alio (dg: in ea quantitate qua ibidem) tendentibus cum uno fine ad 

aggerem dictum Polredijck in ea quantitate qua ibidem per mensuram dictam 

hoefslach sita sunt ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo Wael filio 

quondam Ghibonis Wael promittens cum tutore super omnia #habita et 

habenda# warandiam et obligationem deponere exceptis zegediken 

aqueductibus et fossatis ad dictam medietatem spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 041r 10 do 15-01-1405. 

Henricus, Aleijdis en Heijlwigis, kv voornoemde Bertha en wijlen Gerardus, 

en Gerardus nzv Gerardus van Lent ev Bertha dv voornoemde Bertha en wijlen 

Gerardus deden tbv voornoemde koper afstand van voornoemde helft en van het 

recht dat zij daarin hebben of zullen verkrijgen na overlijden van 

eerstgenoemde Bertha. 

 

Henricus Aleijdis et Heijlwigis liberi dictorum Berthe et quondam Gerardi 

#cum tutore# et Gerardus filius naturalis (dg: quondam) Gerardi de Lent 

maritus et tutor legitimus Berthe sue uxoris filie dictorum Berthe et 

quondam Gerardi super dicta medietate et jure eis competente et post 

decessum primodicte Berthe competituro ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciaverunt promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum supra. 

 

1184 f.041v. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 

BP 1184 f 041v 01 do 15-01-1405. 

Petrus Danels zvw Gerardus Peter Danels soen verkocht aan Nijcholaus van 

Arle mesmaker, tbv hem en zijn vrouw Bessella dvw Johannes Laurens soen, 

een lijfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Tilburg, ter plaatse gnd Westilburg, 

tussen Walterus Bac zvw Johannes Ommaet enerzijds en Walterus Cortbonten 

soen anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. 

 

Petrus Dane-(dg: e)-ls filius quondam Gerardi Peter Danels soen legitime 

vendidit Nijcholao de Arle cultellifici (dg: v) ad opus sui et ad opus 

Besselle sue uxoris filie quondam (dg: Lau) Johannis Laurens soen vitalem 

pensionem duorum modiorum siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet ad vitam dictorum Nijcholai et Besselle seu ad vitam alterius 

eorundem diutius viventis et non ultra purificationis et in Busco 

tradendam ex bonario prati sito in parrochia de Tilborch ad locum dictum 

Westilborch inter hereditatem Walteri Bac (dg: Om) filii quondam Johannis 

Ommaet ex uno et inter hereditatem Walteri Cortbonten soen ex alio ut 

dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde prius solvendo et 

sufficientem facere tali annexa conditione quod alter diutius vivens 

integraliter possidet et post eorum #amborum# decessum erit quitum. 

Testes Spina et Neijnsel datum in (dg: festo Felicis) crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 041v 02 do 15-01-1405. 

Rodolphus zvw Bruijstinus van Buttel verkocht aan Johannes van Helvort zvw 

Henricus van Helvort molenaar (1) de helft, aan hem behorend, in een huis 

en erf van wijlen voornoemde Bruijstinus, in Den Bosch, in een straat die 

loopt van de Korenbrug naar de poort gnd Koepoort, tussen erfgoed van 

Johannes van den Papendonc enerzijds en erfgoed van Aleijdis van Eijcke 

anderzijds, (2) de helft, aan hem behorend, in een kamer, in voornoemde 

straat, tussen erfgoed van Luijtgardis Gerardijs enerzijds en erfgoed van 

Brijno van Buttel anderzijds, voornoemde goederen belast met de 

hertogencijns, geheel het huis en erf belast met een b-erfcijns van 53 

schelling gemeen paijment en een b-erfcijns van 10 schelling oud geld, en 
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de kamer belast met een b-erfcijns van 23 schelling 4 penning gemeen 

paijment. 

 

Rodolphus filius quondam Bruijstini de Buttel medietatem ad se spectantem 

in domo !area (dg: si) dicti quondam Bruijstini sita in Busco (dg: ultra) 

in vico tendente a ponte bladi versus portam dictum Koepoert inter 

hereditatem Johannis van den Papendonc ex uno et inter hereditatem 

Aleijdis de Eijcke ex alio atque medietatem ad se spectantem in camera 

quadam sita in dicto vico inter hereditatem Luijtgardis Gerardijs ex uno 

et inter hereditatem Brijnonis de Buttel ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni de Helvort filio quondam Henrici de Helvort multoris 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis censu 

domini ducis ex premissis et hereditario censu LIII solidorum communis 

pagamenti et hereditario censu X solidorum antique pecunie ex dicta 

integra domo et area (dg: so) et hereditario censu XXIII solidorum et 

quatuor denariorum communis pagamenti ex dicta integra camera solvendis 

ut dicebat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041v 03 do 15-01-1405. 

Nijcholaus van Arle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Nijcholaus de Arle prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041v 04 do 15-01-1405. 

Henricus van Zonne zvw Arnoldus Aleijten soen verkocht aan Willelmus Loijer 

en Willelmus van Laervenne, tbv het Groot Gasthuis in Den Bosch naast de 

Gevangenpoort, ¼ deel in een beemd, in Moergestel, tussen Henricus zvw 

Willelmus Hagen enerzijds en Johannes Peijster anderzijds, belast met 3 

palen van een hek en 2 kleine zwarte tournosen. 

 

Henricus de Zonne filius quondam Arnoldi Aleijten soen (dg: peciam prati) 

quartam partem ad se spectantem in quodam prato sito in parrochia de 

Gestel prope Oesterwijc inter hereditatem Henrici filii quondam Willelmi 

Hagen ex uno et inter hereditatem Johannis Peijster ex alio ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo Loijer et Willelmo de Laervenne ad opus 

pauperum pro tempore decumbentium in maiori hospitali sito in Busco juxta 

portam captivorum promittens super !warandiam et obligationem deponere 

exceptis tribus stipitibus sepis et (dg: here) duobus parvis nigris 

Turonensibus ex (dg: -inde pri sol) dicta quarta parte solvendis. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 041v 05 do 15-01-1405. 

Willelmus Tijmmerman van Gestel verkocht aan voornoemde Willelmus en 

Willelmus, tbv het Groot Gasthuis, ¼ deel in voornoemde beemd, belast met 3 

palen van een hek en 3 penning nieuwe cijns. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Willelmus Tijmmerman de Gestel quartam partem ad se spectantem in prato 

predicto hereditarie vendidit dictis Willelmo et Willelmo ad opus 

dictorum pauperum promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis tribus stipitibus sepis et tribus denariis novi census 

exinde solvendis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041v 06 do 15-01-1405. 

Rodolphus van Tule zv Johannes van Hoesden droeg over aan Johannes van 

Boert zvw Rutgherus sMoren (1) een stuk land van Johannes Sassen van 

Geffen, in Geffen, gnd tEijnden den Didenwech, 12 lopen groot, (2) 4 lopen 

land van voornoemde Johannes Sasse, gnd Caps Donc, bij de plaats gnd 

Kepkens Donc, aan de kant richting Oss, welk stuk land en 4 lopen land 

voornoemde Rodolphus gerechtelijk gekocht had van broeder Johannes Lijsscap 
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kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch. 

 

Rodolphus de Tule filius Johannis de Hoesden partem terre Johannis Sassen 

de Geffen site! in Geffen dicte tEijnden den Didenwech XII lopinatas 

continentem et quatuor lopinatas terre prenominati Johannis Sasse dictas 

Caps Donc sitas prope locum dictum Kepkens Donc a latere versus Osse quas 

partem terre et quatuor lopinatas terre dictus Rodolphus erga fratrem 

Johannem Lijsscap conventualem conventus de Porta Celi prope Buscum per 

judicem mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni de Boert filio quondam 

Rutgheri sMoren cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041v 07 do 15-01-1405. 

Willelmus Vos zvw Henricus van der Donc verkocht aan Petrus van den Pol een 

beemd, gnd des Hertogen Beemt, in Moergestel, tussen de gemeint enerzijds 

en Henricus Meester Henrics soen anderzijds, met een eind strekkend aan het 

water gnd die Nuwe Stroem en met het andere eind aan de gemeint. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici van der Donc quoddam pratum #dictum 

des Hertogen Beemt# situm in parrochia de Gestel prope Oesterwijc inter 

communitatem ex uno et inter hereditatem Henrici Meester Henrics soen ex 

alio tendens cum uno fine ad aquam dictam die Nuwe Stroem et cum reliquo 

fine ad communitatem ut dicebat hereditarie vendidit Petro van den Pol 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere (dg: exceptis). Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041v 08 do 15-01-1405. 

Voornoemde Petrus van den Pol verkocht aan Nijcholaus van Arle mesmaker een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit (1) voornoemde beemd, (2) een stuk land, gnd die Hoeve, 

in Moergestel, ter plaatse gnd den Hoevel, tussen de gemeint enerzijds en 

Johannes her Goeswijns anderzijds. 

 

Dictus Petrus van den Pol hereditarie vendidit Nijcholao de Arle 

cultellifici hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et (dg: in) in Busco tradendam 

ex prato predicto atque ex pecia terre dicta die Hoeve sita in dicta 

parrochia ad locum dictum den Hoevel inter (dg: he) communitatem ex uno 

et inter hereditatem (dg: Danijelis Goe) Johannis her Goeswijns ex alio 

ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam 

obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 041v 09 do 15-01-1405. 

Johannes Mol zvw Gerardus Mol beloofde aan Arnoldus Grotart de jongere 26 

gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te 

betalen met Sint-Jan (wo 24-06-1405) en de andere helft met Sint-Remigius 

aanstaande (do 01-10-1405). 

 

Johannes Mol filius quondam Gerardi Mol promisit super omnia Arnoldo 

Grotart juniori XXVI gulden IX boddrager vel XIII Vlemsche (dg: placken) 

pro quolibet gulden computato (dg: ad) mediatim Johannis et mediatim 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes Wolphart et Neijnsel datum 

supra. 

 

1184 f.042r. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 

BP 1184 f 042r 01 do 15-01-1405. 

Heijmericus Groij beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 59 Engelse 

nobel of de waarde in goud en 9½ gemene plak met Pasen aanstaande (zo 19-
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04-1405) te betalen. 

 

Heijmericus Groij promisit super omnia Jordano filio Arnoldi Tielkini LIX 

Engels nobel vel valorem in auro (dg: ad) et novem et dimidium gemeijn 

placken ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes Goeswinus et 

Neijnsel datum in crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 042r 02 do 15-01-1405. 

Johannes zv Johannes zvw Egidius Snijder van Berze verkocht aan Petrus 

Mesmaker van Oestelberze een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Beers, 

met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit een huis, tuin, stuk 

land en aangelegen stuk beemd, in Oostelbeers, tussen Walterus Veren Oden 

soen enerzijds en Arnoldus van der Hellen anderzijds, welke pacht 

voornoemde Johannes zvw Egidius Snijder gekocht had van Johannes zv 

voornoemde Walterus Veren Oden soen van Berze, en welke pacht aan 

eerstgenoemde Johannes gekomen was na erfdeling met zijn vader. 

 

Johannes filius (dg: quondam Eg) Johannis filii quondam Egidii Snijder de 

Berze hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Berze 

solvendam hereditarie purificationis et supra hereditates infrascriptas 

tradendam ex domo orto pecia terre et pecia prati eis adiacente sitis in 

parrochia de Oestelberze inter hereditatem Walteri Veren Oden soen ex uno 

et inter hereditatem Arnoldi van der Hellen ex alio quam paccionem dictus 

Johannes filius quondam Egidii Snijder (dg: -ga) erga Johannem filium 

dicti Walteri Veren Oden soen de Berze emendo acquisierat prout in 

litteris et que paccio (dg: dicto) primodicto Johanni mediante divisione 

hereditaria prius habita inter ipsum et eius patrem cessit in partem (dg: 

l) ut dicebat hereditarie vendidit Petro Mesmaker de Oestelberze 

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

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti Johannis sui patris 

et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 042r 03 do 15-01-1405. 

Voornoemde verkoper droeg 2 mud rogge, die hem van voornoemde pacht 

ontbreken, over aan voornoemde Petrus. 

 

Dictus venditor duos modios siliginis sibi deficientes de paccione 

predicta supportavit dicto Petro. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 042r 04 do 15-01-1405. 

Wiskinus zvw Theodericus Neven soen beloofde aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 59 nobel geld van de koning van Engeland of de waarde in goud en 

9½ gemene plak met Pasen aanstaande te betalen. 

 

Wiskinus filius quondam Theoderici Neven soen promisit super omnia 

Jordano filio Arnoldi Tielkini LIX nobel monete regis Anglie vel valorem 

in auro et IX et dimidium gemen! placken ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 042r 05 do 15-01-1405. 

Lambertus nzvw Lambertus Ermgart Coenen soen droeg over aan Henricus zvw 

Hermannus van Loen, tbv voornoemde Hermannus, 4 hont land, in Geffen, op de 

gemeint aldaar, tussen voornoemde Hermannus van Loen enerzijds en wijlen 

Steeskinus van Brakel anderzijds, aan eerstgenoemde Lambertus verkocht door 

Lambertus wettige zvw voornoemde Lambertus. De brief overhandigen aan 

Henricus of Hermannus. 

 

Lambertus filius naturalis quondam Lamberti Ermgart Coenen soen quatuor 

hont terre sita in parrochia de Geffen supra communitatem ibidem inter 

hereditatem Hermanni de Loen ex uno et inter hereditatem quondam 

Steeskini de Brakel ex alio vendita primodicto Lamberto a Lamberto filio 
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legitimo dicti quondam Lamberti prout in litteris hereditarie supportavit 

Henrico filio dicti Hermanni de Loen ad opus eiusdem Hermanni cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

deponere. Testes datum supra. Tradetur Henrico vel Hermanno. 

 

BP 1184 f 042r 06 do 15-01-1405. 

Johannes Buc van Geffen droeg over aan Gerardus zvw Arnoldus Maij ½ morgen 

land, in Geffen, ter plaatse gnd die Gemeijnt, tussen Arnoldus Snijder 

enerzijds en Rodolphus Lambrechts soen anderzijds, met een eind strekkend 

aan de tuinen, te weten aan de plaats gnd die Hueve, en met het andere eind 

aan de sloot gnd die Vrede Grave, welke ½ morgen land voornoemde Johannes 

gekocht had van voornoemde Rodolphus. 

 

Solvit. -. 

Johannes Buc de Geffen dimidium juger terre situm in parrochia de Geffen 

ad locum dictum die Gemeijnt inter hereditatem Arnoldi Snijder ex uno et 

inter hereditatem Rodolphi Lambrechts soen ex alio tendens cum uno fine 

ad ortos scilicet ad locum dictum die (dg: Hoi) Hueve et cum reliquo fine 

ad fossatum dictum die Vrede Grave quod dimidium juger terre dictus 

Johannes erga dictum Rodolphum acquisierat emendo prout in litteris 

hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Arnoldi Maij (dg: pro 

supportavit) cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Ghisbertus et Gerardus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 042r 07 do 15-01-1405. 

Elizabeth wv Ghibo zvw Johannes Bijsscap molenaar, de broers Johannes en 

Theodericus, kvw voornoemde Johannes Bijsscap, en Arnoldus Dircs soen ev 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes Bijsscap verkochten aan Jacobus van Berze 

bakker zvw Petrus van Berze (1) ¼ deel, dat aan Johannes Becker zvw 

Henricus Becker behoorde, in ¾ deel van de windmolen met ondergrond, welke 

molen aan het klooster Porta Celi bij Den Bosch behoorde en gelegen is 

tussen het leprozenhuis en Hintham, welk ¼ deel voornoemde Ghibo verworven 

had van Henricus zvw voornoemde Johannes Becker, (2) de helft in 2/3 deel 

van ¼ deel, dat aan wijlen hr Henricus Buc kanunnik van de kerk van Den 

Bosch behoorde, in voornoemde windmolen, welk 2/3 deel van het ¼ deel 

Nijcholaus van Berze en wijlen voornoemde Ghibo verworven hadden van 

Lambertus Cannart en zijn zoon Leonius. 

 

Elizabeth relicta quondam Ghibonis filii quondam Johannis (dg: multoris) 

Bijsscap multoris (dg: unam q) cum tutore Johannes et Theodericus fratres 

liberi dicti quondam Johannis Bijsscap et Arnoldus Dircs soen maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Johannis 

Bijsscap unam quartam partem que ad Johannem Becker filium quondam 

Henrici Becker spectabat de tribus quartis partibus molendini venti cum 

suo fundo quod ad conventum de Porta Celi (dfg: si) prope Buscum situm 

spectabat siti inter domum leprosorum et inter Hijntham cum omnibus et 

singulis juribis et attinentiis dicti molendini venti scilicet dividendo 

dictum molendinum venti cum suis #fundo# juribus et attinentiis in 

quatuor partes equales unam quartam partem de hiis quam quartam partem 

dictus Ghibo erga (dg: prefatum) Henricum filium dicti quondam Johannis 

Becker (dg: emendo) acquisierat prout in litteris atque medietatem ad 

ipsos spectantem (dg: in una?) duabus terciis partibus unius quarte 

partis que ad dominum quondam Henricum Buc (dg: spectabat) canonicum 

ecclesie de Busco spectabat (dg: atque medietatem) in dicto molendino 

venti cum suis fundo (dg: su) juribus et attinentiis predictis (dg: 

hereditarie vendidit) quas duas tercias partes (dg: dic) dicte quarte 

partis Nijcholaus de Berze et dictus quondam Ghibo erga Lambertum Cannart 

et Leonium eius filium (dg: em) acquisierant prout in litteris (dg: pro) 

hereditarie vendiderunt Jacobo de Berze pistori filio quondam Petri de 

Berze supportaverunt cum litteris et aliis !promittentes cum tutore 
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indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dicti quondam Ghibonis et suorum heredum deponere. Testes 

Wolphart et Neijnsel datum in crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 042r 08 do 15-01-1405. 

Otto Bruijstens verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Otto Bruijstens prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.042v. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 

BP 1184 f 042v 01 do 15-01-1405. 

buenre beemde met enen. 

 

BP 1184 f 042v 02 do 15-01-1405. 

Petrus van Geffen wolwever verkocht aan Albertus Mijchiels soen ½ morgen 

land, in Geffen, ter plaatse gnd die Gemeijnt, tussen Johannes Arnts soen 

enerzijds en Hubertus van Ghemert anderzijds. 

 

Petrus de Geffen textor laneorum dimidium juger terre situm in parrochia 

de Geffen in loco dicto die Gemeijnt inter hereditatem Johannis Arnts 

soen ex uno et inter hereditatem Huberti de Ghemert ex alio in ea 

quantitate qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Alberto 

Mijchiels soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. 

Testes Wolphart et Neijnsel datum in crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 042v 03 do 15-01-1405. 

Johannes zvw Henricus van Jans gaf uit aan Henricus zvw Petrus van Tricht 

en Walterus Leijten nzvw Walterus Rutgers soen van Audenhoven (1) 1 bunder 

beemd en een aangelegen akker, in Oirschot, in de herdgang van Best, ter 

plaatse gnd Baenrijt, tussen voornoemde Johannes enerzijds en een gemene 

weg anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Cleijn Stocacker, in Oirschot, 

in de herdgang van Best, tussen Beertkinus zvw Henricus van den Spijker 

enerzijds en Theodericus Rademaker anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

2 oude groten aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Ter meerdere 

zekerheid stelden verkrijgers tot onderpand (3) ¼ deel, dat aan hen 

behoort, in een akker lands, gnd Jan Rademaker Acker, in Oirschot, in de 

herdgang van Best, tussen Arnoldus zvw Johannes van den Ameijden enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, en ze beloofden voornoemde akker van waarde 

te houden voor voornoemde pacht van ½ mud rogge, boven de lasten, gnd 

onraad, die thans eruit gaan. 

 

Duplicetur. Solverunt Henricus et Walterus. 

Johannes filius quondam Henrici van Jans unum bonarium prati et agrum 

terre sibi adiacentem sitos in parrochia de Oirscot in pastoria de Best 

#in loco dicto Baenrijt {in licker marge:} Baenrijt# inter hereditatem 

dicti Johannis ex uno et inter communem plateam ex alio atque peciam 

terre dictam die Cleijn Stocacker sitam in parrochia et pastoria 

predictis inter hereditatem (dg: .) Beertkini filii quondam Henrici van 

den Spijker ex uno et inter hereditatem Theoderici Rademaker #ex alio# in 

ea quantitate qua ibidem sita! sunt ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Henrico filio quondam Petri de Tricht (dg: ab eo) et Waltero 

Leijten filio naturali quondam Walteri Rutgers soen de Audenhoven ab 

eisdem hereditarie possidendos pro duobus grossis antiquis domini duci 

exinde solvendis dandis sibi et pro hereditaria paccione trium modiorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab aliis hereditarie purificationis 

(dg: et pro primo) et in Busco tradenda (dg: promittens s) ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et (dg: alter) alii repromiserunt et ad maiorem securitatem 
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quartam partem ad ipsos spectantem in quodam agro terre (dg: J) dicto Jan 

Rademaker Acker sito in parrochia (dg: predi) et pastoria predictis inter 

hereditatem Arnoldi filii quondam Johannis van den Ameijden ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebant ad pignus imposuerunt 

promittentes indivisi super onnia dictum agrum terre pro solutione 

hereditarie paccionis dimidii modii siliginis sufficientem facere ultra 

(dg: pacci) onera dicta onraet exinde ad presens solvenda. Testes 

Ghisbertus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 042v 04 do 15-01-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus van Jans gaf uit aan Gerardus zvw Gerardus 

Berthen soen van Arle 93 roeden land, in Oirschot, in de herdgang van Best, 

tussen Danijel nzvw Bertha van den Engelbraken enerzijds en voornoemde 

Gerardus zvw Gerardus Berthen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ¼ 

deel van 1 oude groot en een n-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. De brief van Gerardus aan 

hem overhandigen of aan Johannes Godeknaep. 

 

Solvit Gerardus (dg: II boddrager) et littera sua tradetur sibi vel 

Johanni Godeknaep. 

Dictus Johannes XCIII virgatas terre sitas in parrochia de Oirscot in 

pastoria de Best inter hereditatem Danijelis filii #naturalis# quondam 

Berthe van den Engelbraken ex uno et inter hereditatem Gerardi (dg: 

Gerijts soen) filii quondam Gerardi Berthen soen de Arle ex alio ut 

dicebat dedit ad hereditarium pactum dicto Gerardo filio quondam Gerardi 

Berthen ab eodem hereditarie possidendam pro (dg: uno gro) quarta parte 

unius grossi antiqui et pro hereditaria paccione quatuor lopinorum 

siliginis mensure de (dg: Busco) #Oirscot# danda sibi ab alio 

purificationis et in Busco tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 042v 05 do 15-01-1405. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus van Jans gaf uit aan Mathijas zv Mathijas 

van Elen (1) een stuk land en een aangelegen stuk beemd, in Oirschot, in de 

herdgang van Best, tussen voornoemde Johannes enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, (2) 1 lopen land, in Oirschot, in de herdgang van Best, tussen 

een gemene weg enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor 1 oude groot en een n-erfpacht van 33 lopen rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Den Boosch te leveren. 

 

Solvit Mathijas. 

Dictus Johannes peciam terre et peciam prati sibi adiacentem sitas in 

parrochia et pastoria predictis inter hereditatem dicti Johannis ex uno 

et inter communem plateam ex alio (dg: ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum) atque lopinatam terre sitam in parrochia et pastoria predictis 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem dicti Johannis ex alio 

ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Mathije filio (dg: qu) Mathije 

van Elen ab eodem hereditarie possidendas pro uno (dg: d) grosso antiquo 

et hereditaria paccione XXXIII lopinorum siliginis mensure de Oirscot 

danda sibi ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis (dg: 

d) promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 042v 06 do 15-01-1405. 

Johannes zvw Anselmus Tolinc verkocht aan Willelmus van Beke zvw Philippus 

(1) 1 zesterzaaad land, in Rosmalen, naast de plaats gnd Coninxbusch, 

beiderzijds tussen Theodericus van den Kolc, (2) 4 lopen land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd Oestacker, tussen Godefridus Hullinc enerzijds en erfgoed 

van de kerk van Rosmalen en Johannes Aelbrechts soen anderzijds. 
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Johannes filius quondam Anselmi Tolinc unam sextariatam terre sitam in 

parrochia de Roesmalen juxta locum dictum Coninxbusch inter hereditatem 

Theoderici van den Kolc ex utroque latere coadiacentem atque quatuor 

lopinatas terre sitas in dicta parrochia ad locum dictum Oestacker inter 

hereditatem Godefridi Hullinc ex uno et inter hereditatem ecclesie de 

Roesmalen et hereditatem Johannis Aelbrechts soen #ex alio# ut dicebat 

hereditarie vendidit Willelmo de Beke filio quondam Philippi promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 042v 07 do 15-01-1405. 

Otto Daems soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Otto Daems soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.043r. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 

BP 1184 f 043r 01 do 15-01-1405. 

Willelmus van den Velde verkocht aan Gerardus zv Ghisenradis wv Nijcholaus 

van Berze, tbv voornoemde Ghisenradis, 1 lopen land, in Boxtel, in de 

dingbank van Liemde, tussen voornoemde Ghisenradis en haar kinderen 

enerzijds en Elizabeth Boijkens dochter anderzijds. 

 

Willelmus van den Velde unam lopinatam terre sitam in parrochia de 

Bucstel in jurisdictione de Lijemde inter hereditatem Ghisenradis relicte 

quondam Nijcholai de Berze et eius liberorum ex uno et inter hereditatem 

Elizabeth Boijkens dochter ex alio in ea quantitate qua ibidem sita est 

ut dicebat hereditarie vendidit Gerardo filio dicte Ghisenradis ad opus 

eiusdem Ghisenradis promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Ghisbertus et Gerardus datum in crastino (dg: Sixti) 

Felicis. 

 

BP 1184 f 043r 02 do 15-01-1405. 

Yda dvw Rutgherus van der Hellen schonk aan Johannes zv Mijchael zvw 

Johannes Loden soen en zijn vrouw Fijssia dv voornoemde Yda, een n-erfpacht 

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

het eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit 1 bunder beemd, aan 

voornoemde Yda behorend, in 2½ bunder beemd van wijlen voornoemde 

Rutgherus, onder de vrijdom van Den Bosch, tussen Godefridus Sceijvel 

enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds. 

 

Yda filia quondam Rutgheri van der Hellen (dg: promisit) cum tutore 

promisit (dg: Johanni Mijchijels soen quod ipsa dabit) se daturam et 

soluturam Johanni filio Mijchaelis filio! quondam Johannis Loden soen 

(dg: quod ipsa) cum Fijssia sua uxore filia dicte Yde nomine dotis ad jus 

opidi de Busco hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco hereditarie purificationis #et pro primo termino a purificationis 

proxime ultra annum# et in Busco tradendam ex (dg: quo medietate ad 

dictam Ydem spectante in quodam) bonario prati ad dictam Ydem spectante 

in duobus et dimidio (dg: ju) bonariis prati (dg: sitis) dicti quondam 

Rutgheri sitis (dg: in parrochia) infra libertatem opidi de Busco inter 

hereditatem Godefridi Sceijvel ex uno et inter aquam dictam die Aa ex 

alio ut dicebat promittens (dg: s) cum tutore super omnia warandiam. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043r 03 do 15-01-1405. 

Lambertus zvw Johannes van den Yvenlaer beloofde aan Johannes Spijker zv 

Arnoldus Hoernken 12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen. 
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Nota. 

Lambertus filius quondam Johannis van den Yvenlaer promisit super omnia 

Johanni Spijker filio Arnoldi Hoernken XII novos Gelre gulden vel valorem 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043r 04 do 15-01-1405. 

Cristianus zvw Henricus Hannen soen gaf uit aan Johannes zvw Johannes 

Joseph ¼ deel van 1 bunder beemd, in Schijndel, in de herdgang van Luttel 

Eijnde, tussen Johannes Peters soen van Eirde enerzijds en voornoemde 

Johannes zvw Johannes Joseph anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een 

n-erfpacht van 5 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Schijndel aan 

het woonhuis van voornoemde Cristianus te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1406). 

 

Duplicetur. Solvit Johannes IIII placken. 

Cristianus filius quondam Henrici Hannen soen quartam partem unius 

bonarii prati sitam! in parrochia de Scijnle in pastoria de (dg: Scij) 

Luttel Eijnde inter hereditatem Johannis Peters soen de Eirde ex uno et 

inter hereditatem Johannis filii quondam Johannis Joseph ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita est ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

dicto Johanni filio quondam Johannis Joseph ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditaria paccione quinque lopinorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab alio purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Scijnle ad domum 

habitationis dicti Cristiani tradenda (dg: prom) ex premissis promittens 

super omnia warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043r 05 do 15-01-1405. 

Rodolphus zvw Johannes Voet gaf uit aan Rutgherus zv Willelmus van den Dijc 

van Scijnle een stuk land, in Schijndel, ter plaatse gnd Luttel Eijnde, 

tussen Godefridus van Os zvw Theodericus van Steenre enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan voornoemde 

Godefridus, met de gebouwen erop; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 5 schelling paijment aan de kerk van Schijndel en de 

vicarius daarvan 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). Voornoemde Rodolphus mag, uiterlijk met het octaaf van 

Pinksteren aanstaande (zo 14-06-1405), een schuur verwijderen die op het 

stuk land staat. 

 

Rodolphus filius (dg: qu) quondam Johannis Voet peciam terre sitam in 

parrochia de Scijnle ad locum dictum Luttel Eijnde inter hereditatem 

Godefridi de Os filii quondam Theoderici de Steenre ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentem a communi platea ad hereditatem dicti 

Godefridi #simul cum edificiis in eadem consistentibus# ut dicebat dedit 

ad hereditarium pactum Rutghero filio Willelmi van den Dijc de Scijnle ab 

eodem hereditarie possidendam pro hereditario censu quinque solidorum 

pagamenti ecclesie de Scijnle et vicario eiusdem exinde solvendo dando 

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 hoc tamen addito quod dictus Rodolphus infra hinc et 

octavas penthecostes proxime futuri libere poterit tollere et amovere de 

pecia terre predicta unum horreum in eadem consistens sine contradictione 

Rutgheri predicti ut Rutgherus recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043r 06 do 15-01-1405. 

De broers Laurencius en Henricus, kvw Nijcholaus Coelborner, verkochten aan 

Arnoldus zvw Goeswinus Otten soen een stuk land, gnd die Peijntem, in 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 55 

Boxtel, in de dingbank van Groter Lijemde, tussen Zebertus van Collenberge 

en zijn kinderen enerzijds en Laurencius zvw Henricus Bont anderzijds, met 

een eind strekkend aan de plaats gnd Hezelleer Doeren, belast met 1/16 deel 

van een varken gnd scout verken aan de heer van Boxtel. 

 

Laurencius et Henricus fratres liberi quondam Nijcholai Coelborner peciam 

terre (dg: s) dictam die Peijntem sitam in parrochia de Bucstel in 

jurisdictione de Groter Lijemde inter hereditatem Zeberti de Collenberge 

et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Laurencii filii quondam 

Henrici Bont ex alio tendentem cum uno fine ad locum dictum Hezelleer 

Doeren ut dicebant hereditarie vendiderunt Arnoldo filio quondam Goeswini 

Otten soen promittentes super omnia indivisi warandiam et obligationem 

deponere excepta XVIta parte porci dicti scout verken domino de Bucstel 

exinde (dg: prius) solvenda annuatim ut dicebant. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043r 07 do 15-01-1405. 

Johannes Moelner zvw Jacobus Moelner van Lijeshout beloofde aan Luppertus 

gnd Lup Henmans 22 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde 

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

 

Johannes Moelner filius quondam Jacobi Moelner de Lijeshout promisit 

super omnia Lupperto dicto Lup Henmans XXII Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem ad Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.043v. 

 in crastino Felicis: donderdag 15-01-1405. 

 in festo Marcelli: vrijdag 16-01-1405. 

 

BP 1184 f 043v 01 do 15-01-1405. 

Cristianus zvw Henricus Hannen soen verkocht aan Paulus Metten soen de 

helft die aan hem behoort in een huis, tuin en aangelegen stuk heide, in 

Schijndel, ter plaatse gnd Wijbosch, tussen voornoemde Paulus enerzijds en 

de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemmeint. 

 

Cristianus filius quondam Henrici Hannen soen medietatem ad se spectantem 

in domo orto et pecia terre mericalis sibi adiacente sitis in parrochia 

de (dg: Oer) Scijnle ad locum dictum Wijbosch inter hereditatem Pauli 

Metten soen ex uno et inter communitatem ex alio tendentem cum utroque 

fine ad communitatem ut dicebat hereditarie vendidit dicto Paulo 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Ghisbertus et Gerardus datum in crastino Felicis. 

 

BP 1184 f 043v 02 do 15-01-1405. 

Voornoemde Paulus beloofde aan voornoemde Cristianus 34½ Hollandse gulden 

geld van graaf Willelmus of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) 

te betalen. ?Hij heeft een erfelijke brief, onder dezelfde datum, waarvoor 

hij niet wilde betalen?. 

 

Dictus Paulus promisit super omnia dicto Cristiano XXXIIII et dimidium 

Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. Habet litteram hereditariam sub 

eadem data de qua noluit solvere. 

 

BP 1184 f 043v 03 do 15-01-1405. 

Engbertus Willems soen van den Yvenlaer, Henricus Vilt van den Yvenlaer, 

Zebertus Godekens soen en Willelmus Lodder beloofden aan Johannes van 

Mijngen 22¼ gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te betalen. 
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Engbertus Willems soen van den Yvenlaer Henricus Vilt van den Yvenlaer 

Zebertus Godekens soen et Willelmus Lodder promiserunt indivisi super 

omnia Johanni de Mijngen XXII gulden scilicet X Vlems placken vel IX 

boddrager pro quolibet gulden computato et quartam partem unius gulden ad 

Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043v 04 do 15-01-1405. 

Johannes van den Grave de oudere zvw Johannes van den Grave machtigde 

Godefridus van Rode en Arnoldus van Bladel een geschil voort te zetten dat 

dient voor schepenen van Den Bosch mbt de gruit van Bladel en daarin al 

hetgene te doen dat hij zelve doet. 

 

Johannes van den Grave (dg: senioris) senior filius quondam Johannis van 

den Grave dedit et contulit Godefrido de Rode et Arnoldo de Bladel seu 

eorum alteri potestatem prosequendi via juris quoddam placitum pendens 

coram scabinis in Busco super maheria de Bladel et de huiusmodi placito 

componendi et faciendi omnia que ipse met facit usque ad revocationem. 

Testes Goeswinus et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 043v 05 do 15-01-1405. 

(dg: Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen). 

 

(dg: Arnoldus filius quondam Johannis Vrancken soen). 

 

BP 1184 f 043v 06 do 15-01-1405. 

Waelwinus zvw Theodericus Waelwijns soen van Hemert droeg over aan zijn 

broer Henricus Roempot en (dg: zijn zwager) Henricus Wilde brouwer een 

lijfrente5 van 3 1/3 oude schild, aan voornoemde Waelwinus verkocht door de 

stad Den Bosch. 

 

Waelwinus filius quondam Theoderici Waelwijns soen #de Hemert# vitalem 

pensionem trium aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde 

vocatorum et tercie partis unius aude scilt venditam dicto Waelwino ab 

opido de Busco prout in litteris de vero silgillo (dg: promittens super 

omnia wa) legitime supportavit Henrico (dg: f) Roempot suo fratri et 

Henrico Wilde (dg: suo sororio) braxatori cum litteris et jure promittens 

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

(dg: da) Theodericus et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 043v 07 do 15-01-1405. 

Henricus Vilt maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem verkocht door 

Johannes Kepken zvw Johannes Kepken van Nuwelant. 

 

Henricus Vilt hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis venditum! sibi a Johanne 

                         
5 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 1 30 03 1399 tot 01 10 1399, p.14, … Op 
meijdach, … p.16, … Noch opten selven dach, … p.17, … Item Henric Roempot I½ sc ½ dordeel, 

Item Waelwijn sijn brueder I½ sc ½ dordeel, Item Hille hoir suster I½ sc ½ dordeel. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 2 01 10 1399 tot 18 04 1400, p.45, … Noch op alre 

heiligen dach (za 01-11-1399), … Item Henric Roempot I½ sc ½ dordeel, Item Waelwijn sijn 

brueder I½ sc ½ dordeel, Item Hille hoir suster I½ sc ½ dordeel. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 3 18 04 1400 tot 01 10 1400, p.71, … Noch op 

meijdach (za 01-05-1400), … Item Henric Roempot I½ sc ½ dordeel, Item Waelwijn sijn brueder I½ 

sc ½ dordeel, Item Hille sijn suster I½ sc ½ dordeel. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 4 01 10 1400 tot 03 04 1401, p.96, … Op 

alreheiligen dach (ma 01-11-1400), … p.99, Item Henric Roempot Dirc Boghemekers soen I sc ½ 

dordeel, Item Waelwijn sijn brueder I sc ½ dordeel, Item Hille sijn suster I sc ½ dordeel. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 5 26 03 1402 tot 01 10 1402, p.128, … Noch op 

meijdach (ma 01-05-1402), … p.129, … Item Henric Roempot Dirc Boghemekers soen I½ sc ½ 

dordeel, Item Waelwijn5 sijn brueder I½ sc ½ dordeel. 

OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, p.160, … Noch opten 

selven dach (za 01-05-1406), … p.161, … Item Henric Roempot Dirc Bogemekers soen I½ sc ½ 

dordeel, Item Waelwijn sijn brueder I½ sc ½ dordeel. 
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Kepken filio quondam Johannis Kepken #de Nuwelant# prout in litteris 
!prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043v 08 do 15-01-1405. 

Matheus de jongere zvw Henricus Posteel verkocht aan Katherina dvw 

Godefridus van Heijst, tbv haar en haar kinderen bij haar verwekt of te 

verwekken door Johannes Albrechts soen, een b-erfcijns van 40 schelling 

geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit een huis en erf in Den Bosch, aan de straat gnd Huls, tussen 

erfgoed van Johannes Jacobs soen enerzijds en erfgoed van Heijmericus zv 

Theodericus anderzijds, welke cijns aan wijlen voornoemde Henricus Posteel 

was verkocht door Walterus Boen, en welke cijns aan voornoemde Matheus 

gekomen was na erfdeling. 

 

Matheus junior filius quondam Henrici Posteel hereditarium censum XL 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim (dg: 

Domini) Johannis ex domo et area sita in Busco ad vicum dictum Huls inter 

hereditatem Johannis Jacobs soen ex uno et inter hereditatem Heijmerici 

filii Theoderici ex alio venditum (dg: sibi) dicto quondam Henrico 

Posteel a Waltero Boen prout in litteris quem censum dictus Matheus nunc 

ad se spectare et sibi mediante divisione hereditaria prius habita inter 

ipsum et eius coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit 

Katherine filie quondam Godefridi de Heijst ad opus sui et ad opus 

puerorum ab ipsa et Johanne Albrechts soen pariter genitorum et 

generandorum cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Henrici (dg: 

et) Posteel et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043v 09 do 15-01-1405. 

Lambertus van den Yvenlaer zv Johannes van den Yvenlaer verkocht aan 

Henricus Vilt zvw Henricus Vilt van Ussen een n-erfcijns van 40 schelling 

geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd geleden onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Yvenlaer, tussen Johannes van den 

Drieborch enerzijds en Sophija Boijdens anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, die uit 

voornoemd erfgoed en andere erfgoederen vann voornoemde verkoper gaat. 

 

Lambertus van den Yvenlaer filius Johannis van den Yvenlaer hereditarie 

vendidit Henrico Vilt filio quondam Henrici Vilt de Ussen hereditarium 

censum XL solidorum monete solvendum hereditarie purificationis (dg: et) 

ex quodam prato sito infra libertatem opidi de Busco ad locum dictum 

Yvenlaer inter hereditatem Johannis van den Drieborch ex uno et inter 

hereditatem Sophije Boijdens ex alio ut dicebat promittens super omnia 

#habita et habenda# warandiam et (dg: obligationem) aliam obligationem 

deponere exceptis (dg: hereditario) censu domini ducis et hereditario 

censu trium librarum dicte monete (dg: b) ex premissis et aliis 

hereditatibus dicti venditoris exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 043v 10 vr 16-01-1405. 

Everardus van Oerscot machtigde Nijcholaus zvw Johannes Boijdens soen al 

zijn cijnzen etc te manen. 

 

[E]verardus de Oerscot dedit Nijcholao filio quondam Johannis Boijdens 

soen potestatem monendi et via juris assequendi omnes suos census etc et 

cum hiis etc usque ad revocationem. Testes Goeswinus et Wolphart datum in 

festo Marcelli. 

 

1184 f.044r. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 in festo Marcelli: vrijdag 16-01-1405. 
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 in crastino Marcelli: zaterdag 17-01-1405. 

 

BP 1184 f 044r 01 do 22-01-1405. 

Broeder Rodolphus Roesmont kloosterling van Porta Celi maakte bezwaar tegen 

alle verkopingen, vervreemdingen en bezwartingen, gedaan door Petrus nzvw 

Willelmus Grieten soen, Johannes zvw Johannes van Ollant, Johannes van den 

Hezeacker, Aleijdis wv Lambertus Hadewigen soen en Hadewigis en Batha, dv 

voornoemde Aleijdis, met hun goederen en de goederen van wijlen Rodolphus 

zvw Gerardus Sanders soen. 

 

Frater Rodolphus Roesmont conventualis conventus de Porta Celi omnes 

venditiones alienationes et obligationes factas per Petrum filium 

naturalem quondam Willelmi Grieten soen et per Johannem filium quondam 

Johannis de Ollant et per Johannem van den Hezeacker et per Aleijdem 

relictam quondam Lamberti Hadewigen soen Hadewigem et Batham filias 

eiusdem Aleijdis seu per eorum alterum cum bonis suis seu alterius 

eorundem quibuscumque atque cum bonis quibuscumque quondam Rodolphi filii 

quondam Gerardi Sanders soen coram scabinis infrascriptis calumpniavit. 

Testes Steenwech !datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 044r 02 vr 16-01-1405. 

Johannes zvw Arnoldus Genen soen van Geffen verkocht aan Theodericus van 

der Masen zvw Johannes van Vucht een n-erfcijns van 12 pond geld, met 

Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande 

uit (1) een hoeve van voornoemde verkoper, in Nistelrode, ter plaatse gnd 

Ghiersberch, tussen Johannes van Herwarden enerzijds en de gemeint van 

Nistelrode anderzijds, (2) 1½ morgen, in Nuland, ter plaatse gnd die Cleijn 

Zeven Vierdel, tussen erfgoed van het klooster van Sint-Clara in Den Bosch 

enerzijds en Johannes van Hees anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, die uit de 

hoeve gaat. 

 

Johannes filius quondam Arnoldi #Genen soen# de Geffen hereditarie 

vendidit Theoderico van der Masen filio quondam Johannis de Vucht 

hereditarium censum XII librarum monete solvendum hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

(dg: ex) annum ex quodam manso #dicti venditoris# sito in parrochia de 

Nijsterle ad locum dictum Ghiersberch inter hereditatem Johannis de 

Herwarden ex uno et inter (dg: h) communitatem de Nijsterle ex alio atque 

ex attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus atque ex (dg: ex) uno et dimidio jugeribus sitis in 

parrochia de Nuwelant in loco dicto die Cleijn Zeven Vierdel inter 

hereditatem conventus sancte Clare in Busco ex uno et inter hereditatem 

Johannis de Hees ex alio ut dicebat promittens super habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Busco ex manso 

cum suis attinentiis prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Goeswinus et Wolphart datum in festo Marcelli. 

 

BP 1184 f 044r 03 vr 16-01-1405. 

Johannes die Hoessche van Lijttoijen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

-. 

Johannes die Hoessche de Lijttoijen prebuit et reportavit. Testes. 

 

BP 1184 f 044r 04 vr 16-01-1405. 

Henricus Beels zv Johannes Beels van Hogarden ev Jutta dvw Mijchael van 

Espdonc: het deel, dat aan voornoemde Henricus en Jutta gekomen was na 

overlijden van de ouders van voornoemde Jutta, in goederen van wijlen 

voornoemde {niet afgewerkt contract}. 
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Henricus Beels (dg: de Hogarden) filius Johannis Beels van Hogarden (dg: 

hereditarie vendidit Paulo sui fratri filio dicti Johannis hereditarium 

censum XV aude scilde em) #maritus et tutor Jutte sue uxoris filie 

quondam Mijchaelis de Espdonc# totam partem et omne jus dictis Henrico et 

Jutte sue uxori de morte quondam parentum dicte Jutte successione 

advolutas in quibuscumque bonis dictorum quondam. 

 

BP 1184 f 044r 05 vr 16-01-1405. 

Henricus Beels zv Johannes Beels van Hogarden ev Jutta dvw Mijchael van 

Espdonc droeg over aan zijn zoon Paulus (1) alle goederen, die aan 

voornoemde Henricus em zijn vrouw Jutta gekomen waren na overlijden van de 

ouders van voornoemde Jutta, (2) alle goederen die aan hem en zijn vrouw 

zullen komen na overlijden van Johannes, Hubertus en Mijchael, kv 

voornoemde Mijchael, (3) alle goederen die aan hem en zijn vrouw zullen 

komen na overlijden van de broers Emondus en Henricus van Espdonc en hun 

zuster Ava, ooms en tante van voornoemde Jutta. De brief overhandigen aan 

Ghibo Eijls of aan hem. 

 

Henricus Beels filius Johannis Beels de Hogarden maritus et tutor Jutte 

sue uxoris filie quondam Mijchaelis de Espdonc omnia et singula bona sibi 

et dicte sue uxori de morte quondam parentum dicte Jutte successione 

advoluta (dg: et post mortem) atque omnia bona sibi et dicte sue uxori 

(dg: de morte) post mortem Johannis Huberti et Mijchaelis liberorum dicti 

Mijchaelis advolvenda necnon omnia bona sibi et dicte sue uxori (dg: de) 

post mortem Emondi et Henrici de Espdonc fratrum et Ave eorum [sor]oris 

avunculorum et matertare! dicte Jutte successione advolvenda quocumque 

locorum consistentia hereditarie supportavit Paulo suo f[ilio] promittens 

super omnia ratam servare. Testes Berwout et Spina datum in festo 

Marcelli. Littera [tradetur] Ghiboni Eijls vel sibi. 

 

BP 1184 f 044r 06 za 17-01-1405. 

Willelmus Broeder beloofde aan Hartmannus gnd Hartwijch Tijelmans soen van 

Campen 116 gulden, 4 Franse kronen voor 9 gulden gerekend, of 9 botdrager 

of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 19-04-

1405) te betalen. 

 

Willelmus Broeder promisit super omnia (dg: Hartwigi filio) Hartmanno 

dicto Hartwijch Tijel[mans s]oen de Campen centum et XVI gulden quatuor 

Vrancrijc cronen pro novem gulden computato seu IX boddrager [vel X]III 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad pascha proxime futurum 

persolvendos. Testes Wolph et Bathen soen d[atum in cras]tinoMarcelli. 

 

BP 1184 f 044r 07 za 17-01-1405. 

Broeder Henricus Swertvegher zvw Hermannus subprior van het klooster van 

Porta Celi bij Den Bosch maakte bezwaar tegen alle verkopingen, 

vervreemdingen en bezwaringen, gedaan met goederen van Sijmon van 

Mijrabellum resp. door Nijcholaus Nouden, Henricus, Yda en Elizabeth, kvw 

Henricus Berwout met hun goederen. 

 

Frater Henricus Swertvegher #filius quondam Hermanni# subprior conventus 

de Porta Celi siti prope Buscumducis omnes et singulas venditiones 

obligationes et alienationes factas cum bonis quibuscumque Sijmonis de 

Mijrabello atque (dg: cum bonis quibuscumque Nijch[olai] Nouden Henrici 

Yde et Elizabeth) omnes et singulas obligationes venditiones et 

alienationes factas per (dg: Henricum) [Nijcholaum] Nouden Henricum Ydam 

et Elizabeth liberos quondam Henrici Berwout seu per eorum alterum cum 

bonis [suis qui]buscumque coram scabinis infrascriptis calumpniavit. 

Testes Tijt et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 044r 08 ±za 17-01-1405. 

Elizabeth Otten dochter verkocht aan Andreas Hoppenbrouwer 1 zester 
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raaapzaad, maat van Boxtel, met Sint-Jan in het woonhuis van voornoemde 

Elizabeth te leveren, gaande uit alle erfgoederen van Petrus zv ....... 

....... wijlen Willelmus Eijghenbroecs, gelegen onder Boxtel, ter plaatse 

gnd Lennenshovel, welke zester raapzaad erfpacht voornoemde Elizabeth 

gekocht had van voornoemde Petrus. 

 

Elizabeth (dg: fi) Otten dochter #cum tutore# unum sextarium boni seminis 

raparum mensure de Bucstel [solvendum hereditarie nativitatis] Johannis 

et in domo seu habitatione dicte Elizabeth tradendum ex omnibus et 

singulis hereditatibus Petri fi[lii] ....... ....... [quon]dam Willelmi 

Eijghenbroecs quocumque locorum infra parrochiam de Bucstel ad locum 

dictum Le[nnens]ho[vel in] humido et sicco in duro et in molli 

consistentibus sive sitis quod sextarium (dg: silig) [seminis raparum] 

hereditarie paccionis dicta Elizabeth erga predictum Petrum acquisierat 

emendo ut dicebat hereditarie vendidit Andree [Hoppenbrouwer] #vendidit 

Andree Hoppenbr[ouwer]# promittens super omnia rata servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Tijt et Wolphardus datum in 

die c[rastino Marcelli/Anthonii]. 

 

1184 f.044v. 

 in crastino Anthonii: zondag 18-01-1405. 

 

BP 1184 f 044v 01 zo 18-01-1405. 

Berisius van Breda, Henricus van den Hoevel ev Johanna sv voornoemde 

Berisius, Henricus zvw Mijchael van Breda, Walterus Bac ev Elizabeth, 

Henricus Donc ev Sophija, en Johannes Losscart ev Heijlwigis, dvw 

voornoemde Mijchael, Henricus Bijsscap en Arnoldus Haghen zv Petrus Haghen 

deden tbv Dijna wv Johannes van Breda afstand van (1) een b-erfcijns van 40 

schelling, 1 zilveren groot Tournoois voor 16 penningen gerekend of ander 

paijment van dezelfde waarde, die Henricus van Ambersoijen met Sint-

Gertrudis beurde, gaande uit een huis en hofstad, naast de nieuwe steeg in 

Waalwijk, die waren van wijlen Arnoldus Waghebairs en zijn vrouw Elizabeth, 

welke cijns voornoemde Henricus van Ambersoijen had overgedragen aan 

Margareta dvw Noude Wagebarts, en welke cijns Henricus Engbrechts soen 

verworven had van voornoemde Margareta, (2) een b-erfcijns van 40 schelling 

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

zv Engbertus Mersman van Waelwijc gekocht had van Arnoldus Smoutriem van 

Waelwijc en zijn vrouw Margareta dvw Arnoldus Noude Wagebart. Voornoemde 

Henricus zv Mijchael van Breda beloofde dat zijn broer Gerardus zvw 

voornoemde Mijchael nimmer rechten op het voornoemde zal doen gelden. 

Voornoemde Arnoldus Haghen beloofde dat zijn broers en zusters, kv 

voornoemde Petrus Haghen, nimmer rechten op het voornoemde zullen doen 

gelden. 

 

Berisius de Breda Henricus van den Hoevel maritus et tutor legitimus 

Johanne sue uxoris sororis dicti Berisii Henricus filius quondam 

Mijchaelis de Breda Walterus (dg: Bac.) Bac maritus et tutor legitimus 

Elizabeth sue uxoris Henricus Donc maritus et tutor legitimus Sophije sue 

uxoris et Johannes Losscart maritus et tutor Heijlwigis sue uxoris 

filiarum dicti quondam Mijchaelis (dg: Henricus) Henricus Bijsscap et 

(dg: Rodolphus de Breda) Arnoldus Haghen filius (dg: quondam) Petri 

Haghen super hereditario censu XL solidorum grosso Turonensi argenteo 

computato pro XVI denariis vel alterius pagamenti eiusdem valoris quem 

Henricus de Ambersoijen solvendum habuit hereditarie Gertrudis ex domo et 

domistadio cum suis attinentiis sitis (dg: in) juxta novam stegam in 

Waelwijc que fuerant quondam Arnoldi Waghebairs et Elizabeth sue uxoris 

quem censum dictus Henricus de Ambersoijen supportaverat Margarete filie 

quondam Noude Wagebarts et quem censum Henricus Engbrechts soen erga 

predictam Margaretam acquisierat (dg: et quem censum) ut dicebant atque 

super hereditario censu XL solidorum monete solvendo hereditarie 

purificationis et in Busco tradendo quem censum dictus Henricus filius 
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Engberti Mersman (dg: er) de Waelwijc erga Arnoldum Smoutriem de Waelwijc 

et Margaretam eius uxorem filiam quondam Arnoldi Noude Wagebart emendo 

acquisierat prout in litteris et super jure ad opus Dijne relicte quondam 

Johannis de Breda hereditarie renunciaverunt promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere promisit 

insuper dictus Henricus filius Mijchaelis de Breda quod ipse Gerardum 

suum fratrem filium dicti quondam Mijchaelis !super (dg: dic) perpetue 

talem habebit quod numquam presumet se jus in premissis habere promisit 

insuper dictus Arnoldus Haghen quod ipse quoscumque eius fratres et 

sorores liberos dicti Petri Haghen perpetue tales habebit quod numquam 

presumet! se jus in premissis habere. Testes Wolph et Jacobus Neijnsel 

datum in crastino Anthonii. 

 

BP 1184 f 044v 02 zo 18-01-1405. 

Alle voornoemden behalve Henricus van den Hoevel en met hen Dijna wv 

Johannes van Breda deden tbv Henricus van den Hoevel afstand van (1) een 

kamp, gelegen achter de Vughterdijk, tussen het water gnd die Meer 

enerzijds en Gerardus van Berkel anderzijds, strekkend vanaf het water gnd 

die Stroem achterwaarts tot aan Johannes van Coelen, (2) een kamp, 2 morgen 

3 hont 54 roeden groot, ter plaatse gnd Ledebroec, beiderzijds tussen 

Andreas Hoppenbrouwer, met een eind strekkend aan de plaats gnd Pettelaer. 

Zelfde beloften. 

 

Dicti omnes preter Henricum van den Hoevel et cum eis Dijna relicta 

quondam Johannis de Breda cum tutore super quodam campo sito retro 

aggerem Vuchtensem inter (dg: hereditatem) aquam dictam die (dg: Stroem 

ante dictum campum currentem ex uno et) Meer ex uno et inter hereditatem 

Gerardi de Berkel ex alio tendentem ab aqua dicta die Stroem #retrorsum# 

ad hereditatem Johannis de Coelen atque super quodam campo (dg: si) duo 

jugera tria hont LIIII virgatas terre continente sito in loco dicto 

Ledebroec inter hereditates Andree Hoppenbrouwer ex utroque latere 

coadiacentes tendente cum uno fine ad locum dictum Pettelaer et super 

jure ad opus Henrici van den Hoevel hereditarie renunciaverunt 

promittentes per totum ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 044v 03 zo 18-01-1405. 

Alle voornoemden behalve Arnoldus Haghen en met hen voornoemde Henricus van 

den Hoevel en Dijna deden thv kv voornoemde Petrus Haghen afstand van 3½ 

morgen land, in Waalwijk, ter plaatse gnd Buntvelt, beiderzijds tussen 

Petrus Haghen, strekkend vanaf de plaats gnd ter Stuc tot aan de sloot gnd 

Nuwe Hoijgrave. Zelfde beloften. 

 

Dicti omnes preter Arnoldum Haghen et cum eis dicti Henricus van den 

Hoevel et Dijna cum tutore super tribus et dimidio jugeribus terre sitis 

in Waelwijc ad locum dictum Buntvelt inter hereditates Petri Haghen ex 

utroque latere coadiacentem tendentibus a loco dicto ter Stuc usque ad 

fossatum dictum Nuwe Hoijgrave ut dicebant et super jure ad opus (dg: 

Arnoldi Hai) liberorum Petri Haghen predicti ab ipso et quondam Margareta 

de Breda pariter genitorum hereditarie renunciaverunt promittentes per 

totum ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.045r. 

 feria quarta post Pauli: woensdag 28-01-1405. 

 in crastino Anthonii: zondag 18-01-1405. 

 

BP 1184 f 045r 01 zo 18-01-1405. 

Alle voornoemden behalve kinderen en schoonzoons van wijlen Mijchael van 

Breda, deden tbv de broers Henricus en Gerardus, kvw voornoemde Mijchael 

van Breda, Walterus Bac, Henricus Donc en Johannes Losscart afstand van de 

helft van een b-erfcijns van 10 pond geld, die Henricus van Aken zvw 

Nijcholaus van Aken beloofd had aan Engbertus Mersman van Waelwijc, met 
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Sint-Martinus te betalen, gaande uit 5 morgen land, ter plaatse gnd dat 

Ledebroec, achter de plaats gnd des Meesters Donc, tussen Henricus Meijster 

enerzijds en eertijds wijlen Lambertus van Pettelaer anderzijds. Arnoldus 

Haghen beloofde als boven. 

 

Dicti omnes preter (dg: Henricum Bijsscap) #liberos et generos (dg: cum 

tutore) quondam Mijchaelis de Breda cum tutore# super medietate 

hereditarii census X librarum monete quem Henricus de Aken filius quondam 

Nijcholai de Aken promiserat se daturum et soluturum Engberto Mersman de 

Waelwijc hereditarie Martini hyemalis ex quinque jugeribus terre sitis in 

loco dicto dat Ledebroec retro locum dictum des Meesters Donc inter 

hereditatem Henrici Meijster ex uno et inter hereditatem que fuerat 

quondam Lamberti de Pettelaer ex alio prout in litteris et super jure ad 

opus Henrici et Gerardi fratrum liberorum dicti quondam Mijchaelis de 

Breda Walteri Bac Henrici Donc et Johannis Losscart hereditarie 

renunciaverunt promittentes (dg: super omnia ratam) cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere promisit 

insuper dictus Arnoldus Haghen ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 045r 02 zo 18-01-1405. 

Alle voornoemden behalve Henricus Bijsscap deden tbv Hennricus Bijsscap 

afstand van de helft van voornoemde cijns van 10 pond. Beloften als boven. 

 

Dicti omnes preter Henricum Bijsscap super medietate (dg: ad) dicti 

census X librarum ad opus Henrici Bijsscap hereditarie renunciaverunt 

promittentes super omnia ut in primo. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 045r 03 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Henricus Bijsscap droeg zijn helft in voornoemde cijns van 10 

pond geld over aan Rodolphus van Breda. De brief overhandigen aan Rodolphus 

van Breda. 

 

{Verticale haal in linker marge}. Tradetur Rodolpho de Breda. 

Dictus Henricus Bijsscap medietatem ad se spectantem in dicto censu X 

librarum monete hereditarie supportavit Rodolpho de Breda cum litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Neijnsel et Bathen soen datum feria quarta post Pauli. 

 

BP 1184 f 045r 04 zo 18-01-1405. 

Nijcholaus van Baerle en zijn zoon Nijcholaus beloofden aan Jacobus 

Kesselman 36 nieuwe gulden, 10 Vlaamse plakken of 13 Vlaamse groten voor 1 

Gelderse gulden gerekend, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405) te 

betalen. 

 

Nijcholaus de Baerle et Nijcholaus eius filius promiserunt indivisi super 

omnia Jacobo Kesselman XXXVI nu gulden X Vleems placken seu XIII Vleems 

groten pro quolibet Gelre gulden computato ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes Spina et Gerardus datum in crastino (dg: M) 

Anthonii. 

 

BP 1184 f 045r 05 zo 18-01-1405. 

Hermannus Oeden soen en Johannes Noppen beloofden aan Andreas van Drodis, 

tbv etc, 24 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te 

betalen op straffe van 2. 

 

Hermannus Oeden soen et Johannes Noppen promiserunt indivisi super omnia 

Andree de Drodis ad opus ect XXIIII aude scild Francie ad pasche proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 045r 06 zo 18-01-1405. 

Theodericus van Oerden zvw Arnoldus van Oerden droeg over aan Willelmus 
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Hels de oudere, tbv hem en zijn kinderen door hem verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Heilwigis dvw Nijcholaus Scilder, (1) een huis en erf, 101 voet lang, 

in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, omtrent het einde daarvan, tussen 

erfgoed van Henricus van Best enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van den 

Arennest anderzijds, aan Arnoldus van Vlijmen smid zvw Theodericus van den 

Oerden verkocht door Johannes van Heze zvw Metta van Heze, (2) een erfgoed 

van Johannes van Heze, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, achter erfgoed 

van Arnoldus van Oerden smid, tussen erfgoed van Henricus van Best 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van den Arennest anderzijds, aan 

voornoemde Arnoldus van Oerden verkocht door Johannes van Heze, welk huis, 

erf en erfgoed thans gelegen zijn tussen erfgoed van voornoemde Willelmus 

Hels enerzijds en erfgoed van Theodericus van den Eijnde anderzijds, belast 

met (a) 16 groten paijment dat in de beurs gaat6, waarvan er 15 de waarde 

hebben van 1 pond paijment, (b) een b-erfcijns van 40 schelling en 11 

schelling geld, (c) een oude groot aan de hertog. 

 

Theodericus (dg: f) de Oerden filius quondam Arnoldi de Oerden domum et 

aream centum et unam pedatas in longitudine continentem sitam in Busco ad 

vicum Hijnthamensem circa finem eiusdem vici inter hereditatem Henrici de 

Best ex uno et inter hereditatem Nijcholai van den Arennest ex alio 

venditam Arnoldo de Vlijmen fabro filio quondam Theoderici van den Oerden 

#(dg: a Johanne filio) a Johanne de Heze filio quondam Mette de Heze 

prout in litteris# prout (dg: in litteris) atque quandam hereditatem 

Johannis de Heze sitam in Busco in vico Hijnthamensi retro hereditatem 

Arnoldi de Oerden fabri inter hereditatem Henrici de Best et inter 

hereditatem Nijcholai van den Arennest venditam Arnoldo de Oerden 

predicto a Johanne de Heze prout in litteris et que domus et area et 

hereditas nunc site sunt inter hereditatem Willelmi Hels senioris ex uno 

et inter hereditatem Theoderici van den Eijnde !ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Willelmo Hels (dg: cum litteris et jure promittens 

super omnia ratam servare et obligationem et) ad opus sui et ad opus 

liberorum eiusdem Willelmi ab eodem Willelmo et quondam Heilwige sua 

uxore filia quondam Nijcholai Scilder pariter genitorum cum litteris et 

jure promittens super omnia #habita et habenda# ratam !et obligationem et 

impetitionem ex (dg: parte sui) deponere exceptis XVI grossis pagamenti 

ad bursam currentis #quorum quindecim valent unam libram pagamenti# atque 

hereditario censu XL solidorum (dg: monete et) et XI solidorum monete et 

uno grosso antiquo domino duci. Testes Wolphart et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 045r 07 zo 18-01-1405. 

Arnoldus Snoec zvw Matheus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Arnoldus Snoec filius quondam Mathei prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 045r 08 zo 18-01-1405. 

Willelmus Over die Acker zvw Jordanus zv Willelmus van Gherwen droeg over 

aan Severinus zvw Laurencius Kersmaker een b-erfcijns van 26 schelling 

geld, met Sint-Remigius-Belijder te betalen, gaande uit een huis en tuin, 

in Schijndel, tegenover de plaats gnd Caijenhostat, bij de plaats gnd die 

Voert, naast Nijcholaus Hagens enerzijds en wijlen Ghibo Swartoge 

anderzijds, aan Margareta dv Elizabeth Haghens in pacht uitgegeven door 

Willelmus van Gherwen zvw Johannes van Gherwen van Scijnle, {niet afgewerkt 

contract}. 

 

-. 

Willelmus Over die Acker filius quondam Jordani filii Willelmi de Gherwen 

hereditarium censum XXVI solidorum monete solvendum hereditarie Remigii 

                         
6 Paijment dat in de beurs gaat: er gaan dan 15 groten in een pond. Waar één pond 240 
penningen telt, staat één zo’n groot voor 240/15 penningen = 16 penningen. 
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confessoris de domo et orto sitis in parrochia de Scijnle in opposito 

loci dicti Caijenhostat prope locum dictum die Voert contigue juxta 

hereditatem Nijcholai Hagens et inter hereditatem Ghibonis quondam 

Swartoge et ex attinentiis eorundem singulis et universis datis ad pactum 

Margarete filie Elizabeth Haghens a Willelmo de Gherwen filio quondam 

Johannis de Gherwen de Scijnle prout in litteris hereditarie supportavit 

(dg: Ji) Severino filio quondam Laurencii Kersmaker. 

 

1184 f.045v. 

 in crastino Anthonii: zondag 18-01-1405. 

 in profesto Agnetis: dinsdag 20-01-1405. 

 in festo Agnetis: woensdag 21-01-1405. 

 

BP 1184 f 045v 01 zo 18-01-1405. 

Willelmus Piggen beloofde aan Gerardus Scilder 15½ nieuwe Gelderse gulden, 

9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden gerekend, met Pasen 

aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen. 

 

Willelmus Piggen promisit super omnia Gerardo Scilder XV et dimidium 

novos Gelre gulden IX boddrager vel X Vleems placken pro quolibet gulden 

computato ad pasche proxime futurum persolvendos etc. Testes Berwout et 

Gerardus datum in crastino Anthonii. 

 

BP 1184 f 045v 02 zo 18-01-1405. 

Johannes die Yoede zv Petrus maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, 

die voornoemde Johannes verworven had van Wellinus Roveri en zijn kinderen 

Arnoldus Rover, Arnoldus van Hackenem en Theodericus. 

 

Johannes die Yoede filius Petri hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie Lamberti !nartiris quem dictus Johannes erga 

Wellinum Roveri Arnoldum Rover Arnoldum de Hackenem et Theodericum 

liberos dicti Wellini acquisierat prout in litteris monuit de 3 annis. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 045v 03 zo 18-01-1405. 

Theodericus Bathen soen maakte bezwaar tegen verkopingen en vervreemdingen 

gedaan door Henricus van Eijke zvw Gerardus met zijn goederen. 

 

Theodericus Bathen soen vendiciones et alienationes factas per (dg: 

Gerardum) #Henricum# de Eijke filium quondam (dg: Gerardi calumpniavit 

testes datum supra) #Gerardi# cum suis bonis quibuscumque calumpniavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 045v 04 di 20-01-1405. 

Petrus zvw Andreas van Boert maande 3 achterstallige jaren van een 

b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te 

leveren, aan hem overgedragen door Johannes zv Johannes gnd Han die Volre. 

 

Petrus filius quondam Andree de Boert hereditariam paccionem XII 

lopinorum siliginis mensure de Zonne solvendam hereditarie purificationis 

et in Zonne tradendam supportatam sibi a Johanne filio Johannis dicti Han 

die Volre prout in litteris monuit de 3 annis. Testes Berwout et Spina 

datum in (dg: f) profesto Agnetis. 

 

BP 1184 f 045v 05 di 20-01-1405. 

Arnoldus Jans soen beloofde aan Gerardus Pels en Willelmus Moelner 65 

nieuwe Gelderse gulden en 12 gemene plakken met Vastenavond aanstaande (di 

03-03-1405) te betalen. 
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Arnoldus Jans (dg: pro s) soen promisit super omnia Gerardo Pels et 

Willelmo Moelner LXV nu Gelre gulden et (dg: d) XII communes placken ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et Wolphart datum 

supra. 

 

BP 1184 f 045v 06 di 20-01-1405. 

Adam van Huessellingen en Bartholomeus Everardi droegen over aan hr 

Johannes Lijsscap kloosterling van Porta Celi bij Den Bosch, tbv Arnoldus 

Grotart de jongere, een b-erfcijns van 20 schelling geld, die Elizabeth dvw 

Johannes gnd Thonijs Vinsot beloofd had aan Heilwigis dvw Godescalcus 

Roesmont zvw Franco Hoefslegher, met Kerstmis te betalen, gaande uit een 

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

Gheerlics Brugge, tussen een weg behorend aan Adam van Neijnsel en de 

zijnen enerzijds en erfgoed van wijlen Henricus Oeden anderzijds, strekkend 

vanaf erfgoed van Zeijnsa wv Robbertus van Doerne tot aan het huis van 

Henricus van Geffen, welke cijns Aleijdis dvw Henricus van der Rennen wv 

Henricus van Huessellingen, tbv haar zoon Adam van Huessellingen, verworven 

had (dg: van voornoemde Heilwigis). De brief overhandigen aan voornoemde hr 

Johannes. 

 

Adam de Huessellingen et Bartholomeus Everardi hereditarium censum XX 

solidorum monete quem Elizabeth filia quondam Johannis dicti Thonijs 

Vinsot promiserat se daturam et soluturam Heilwigi filie quondam 

Godescalci Roesmont filii quondam Franconis (dg: de) Hoefslegher 

hereditarie nativitatis Domini ex domo et area sita in Busco in vico 

Hijnthamensi ultra pontem dictum Heren Gheerlics Brugge inter viam 

quandam spectantem ad Adam de Neijnsel et eius socios ex uno et inter 

hereditatem Henrici quondam Oeden ex alio tendente ab hereditate (dg: ab 

hereditate) Zeijnse relicte quondam Robberti de Doerne ad domum Henrici 

de Geffen prout in litteris et quem censum Aleijdis filia quondam Henrici 

van #der# Rennen relicta quondam Henrici de Huessellingen (dg: erga 

dictam Heilwigem acquisierat) ad opus Ade de Huessellingen sui filii 

acquisierat ut dicebant hereditarie supportaverunt domino Johanni 

Lijsscap conventuali de Porta !prope Buscum ad opus Arnoldi Grotart 

junioris cum litteris et jure promittentes super omnia warandiam et 

obligationem ex parte eorum deponere etc. Testes Berwout et Gerardus 

datum supra. Tradetur littera dicto domino Johanni. 

 

BP 1184 f 045v 07 di 20-01-1405. 

Walterus van Oerle zvw Walterus Coelen soen van Oerle verkocht aan Johannes 

van Mijddegael en Johannes van Beircke een n-erfpacht van 2 mud rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (di 02-02-1406), gaande uit (1) een beemd van wijlen Henricus Kelner, 

nu van voornoemde verkoper, in Boxtel, ter plaatse gnd Hulsdonc, tussen 

wijlen Henricus van den Cloet en zijn broers enerzijds en erfgoed van de 

heer van Boxtel en erfgoed van Theodericus Scut van Bucstel anderzijds, (2) 

een akker lands van wijlen Henricus Rode, in Boxtel, niet ver van 

voornoemde beemd, tussen Arnoldus Luijten soen enerzijds en een gemene weg 

anderzijds, met een eind strekkend aan voornoemde Theodericus Scut, reeds 

belast met cijnzen van de heer van Boxtel, en aan de investiet of priesters 

van Boxtel. 

 

Walterus de Oerle filius quondam Walteri Coelen soen de Oerle hereditarie 

vendidit #Johanni de Mijddegael et# Johanni de Beircke (dg: ad opus sui 

et ad opus Johannis de Mijddegael) hereditariam paccionem duorum modiorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradendam ex quodam (dg: campo quond) prato quondam Henrici Kelner nunc 

ad dictum venditorem spectante sito in parrochia de Bucstel ad locum 

dictum Hulsdonc inter hereditatem quondam Henrici van den Cloet et eius 

fratrum ex uno et inter hereditatem domini de Bucstel et hereditatem 
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Theoderici Scut de Bucstel ex alio atque ex quodam agro terre quondam 

Henrici Rode sito in dicta parrochia de Bucstel non longe de prato 

predicto inter hereditatem (dg: dicti Theoderici Scut) Arnoldi Luijten 

soen ex uno et inter communem plateam ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Theoderici Scut predicti ut !promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et (dg: obligationem) !et aliam obligationem deponere 

exceptis censibus domini! de Bucstel et investito seu presbitris de 

Bucstel exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes Spina et 

Wolph datum in profesto Agnetis. 

 

BP 1184 f 045v 08 di 20-01-1405. 

Theodericus Scut verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Theodericus Scut prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 045v 09 di 20-01-1405. 

Henricus van Geffen Jans soen beloofde aan voornoemde Walterus verkoper 50 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde op zondag Letare 

aanstaande (zo 29-03-1405) te betalen. 

 

Henricus de Geffen Jans soen promisit super omnia dicto Waltero venditori 

L Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem ad letare proxime 

futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 045v 10 wo 21-01-1405. 

Theodericus zvw Johannes Robben soen van Orthen beloofde aan Hubertus Osman 

12 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-

1405) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Johannis Robben soen (dg: promisit) de Orthen 

promisit super omnia Huberto Osman XII nuwe gulden Gelrie vel valorem ad 

penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes Theodericus et Tijt 

datum in festo Agnetis. 

 

1184 f.046r. 

 sabbato post epiphanije: zaterdag 10-01-1405. 

 in profesto Valentini: vrijdag 13-02-1405. 

 quinta post Valentini: donderdag 19-02-1405. 

 in die Agnetis: woensdag 21-01-1405. 

 

BP 1184 f 046r 01 za 10-01-1405. 

Willelmus Bastart van Meghen ev Heijlwigis dvw Petrus Polslauwer droeg over 

aan Godescalcus zvw Johannes Becker een b-erfcijns van 3 nobel geld van de 

koning van Engeland of ander paijment van dezelfde waarde, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit 5 morgen 

land, in Lith, voor de deur van Theodericus Pronte, over de gemene weg, 

welke 5 morgen waren van wijlen Johannes Peters soen van Lijt en welke 

cijns voornoemde Heijlwigis gekocht had van Henricus van Beke zv Arnoldus 

van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester. 

 

Willelmus Bastart de (dg: Bucstel) #Meghen# maritus et tutor legitimus 

Heijlwigis sue uxoris filie quondam Petri Polslauwer hereditarium censum 

trium aureorum denariorum dictorum nobel monete regis Anglie boni etc vel 

alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie mediatim Domini 

et mediatim Johannis ex quinque jugeribus terre sitis in parrochia de 

Lijt ante januam Theoderici Pronte ultra communem plateam et que quinque 

jugera terre fuerant quondam Johannis Peters soen de Lijt et quem censum 

dicta Heijlwigis erga Henricum de Beke filium Arnoldi de Beke filii 

naturalis domini quondam Arnoldi de Beke presbitri emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Godescalco filio quondam 

Johannis Becker cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare 
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et obligationem ex parte sui deponere. Testes Goeswinus Wolphart datum 

sabbato post epiphanije. 

 

BP 1184 f 046r 02 do 19-02-1405. 

Voornoemde Godescalcus droeg voornoemde cijns over aan Johannes van 

Beircke. (dg: voornoemde Johannes zal de cijns uitsluitend op voornoemde 5 

morgen manen en niet op andere goederen van voornoemde Henricus van Beke; 

vr 13-02-1405). 

 

{Verticale haal in de linker marge}. 

Dictus Godescalcus predictum censum hereditarie supportavit Johanni de 

(dg: Mijddegael) #Beircke# cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

annexa conditione quod dictus Johannes predictum censum monebit ad et 

supra dicta quinque jugera di terre et non ultra nec ad alia bona Henrici 

de Beke predicti ut ipse Johannes recognovit testes Neijnsel et Gerardus 

datum in profesto Valentini et quo facto dictus Johannes de Bercke) #et 

dicti Willelmi Bastart deponere. Testes Goeswinus et Spina datum quinta 

post Valentini#. 

 

BP 1184 f 046r 03 do 19-02-1405. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes van Beircke aan voornoemde Henricus 

dat hij mbv voornoemde brief mbt voornoemde cijns die cijns nimmer zal 

vragen op andere goederen van voornoemde Henricus van Beke zv Arnoldus van 

Beke, buiten de 5 morgen. Behalve als blijkt dat, namens of door voornoemde 

Henricus, enige last op die 5 morgen is gevestiigd, buiten voornoemde 

cijns. Zou dat het geval zijn, dan is bovenstaande belofte, door voornoemde 

Johannes gedaan, nietig en van generlei waarde. Dan mag Johannes van 

Beircke mbv voornoemde brief de cijns vragen volgens inhoud van de brief. 

 

Notum sit etc quod cum #ita actum# dictus Johannes de Beircke promisit 

super omnia dicto Henrico quod ipse mediantibus dictis litteris mentionem 

(dg: pre) de predicto censu facientibus numquam via juris petet aut 

assequetur dictum censum ad alique alia bona dicti Henrici de Beke filii 

Arnoldi de Beke ab ipso Henrico habita et habenda #{in linker marge:} 

ultra quinque jugera terre predicta# nisi aliqua obligatio #ultra et 

pret[er] censum predictum# ex parte dicti Henrici aut per ipsum Henricum 

facta !venitur aut via juris inventa fuerit esse in et supra quinque 

jugera terre predicta hoc adiuncto si aliqua obligatio ex parte Henrici 

preter censum predictum evenitur (dg: v) aut via juris inventa fuerit 

esse (dg: ad et supra aliqua obligatio) ad et supra (dg: ?cen) quinque 

jugera terre predicta quod tunc in hoc casu hec presens promissio per 

predictum Johannem facta erit nulla et nullius valoris et ipse Johannes 

de Beircke mediantibus pretactis litteris mentionem de dicto censu 

facientibus (dg: imp) ipsum censum petet et prosequetur juxta omnem 

tenorem ipsarum litterarum presentibus non obstantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 046r 04 wo 21-01-1405. 
Wolterus† van Riel (*) Heilwigis 

1. Petrus† Scutte (*) Margareta (**) Willelmus Buijser; zie BP 1178 f 216v 08 wo 10-03-1389} 

a. Aleidis (*) Willelmus Pigge 

2. Henricus 

3. Walterus† 

4. Paulus 

5. Henricus 

6. Agnes (tenminste deze laatste drie zijn kvw Walterus van Riel en zijn vrouw Heilwigis en 

hadden afstand gedaan tbv hun broer Petrus) 

Willelmus Pigge ev Aleidis dvw Petrus Scutte zvw Woltherus van Riel droeg 

over aan Johannes Hacken een huis en erf van wijlen voornoemde Walterus, in 

Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Theodericus van Os, met een weg ertussen die aan erfg vw Matheus Rademakers 

behoort, enerzijds en erfgoed van Margareta van Riel anderzijds, van welk 
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huis en erf wijlen voornoemde Petrus Scutte 1/5 deel, dat aan Henricus zvw 

Woltherus van Riel was vermaakt door zijn broer Walterus zv voornoemde 

Henricus, gekocht had van voornoemde Henricus zvw Woltherus van Riel, en 

van het deel van welk huis en erf Paulus, Henricus en Agnes, kvw Walterus 

van Riel, welk deel aan hen gekomen was na overlijden van hun voornoemde 

vader Walterus resp. aan hen zal komen na overlijden van hun moeder 

Heilwigis, afstand hadden gedaan tbv hun broer Petrus, en welk huis en erf 

aan voornoemde Willelmus Pigge en zijn vrouw gekomen was na overlijden van 

voornoemde Petrus Scutte, belast met cijnzen, te weten (1) 5 schelling oude 

pecunia, (2) 20 schelling paijment, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

Bossche maat. 

 

Willelmus Pigge maritus et tutor Aleidis sue uxoris filie quondam Petri 

Scutte filii quondam Woltheri de Riel domum et aream dicti quondam 

Walteri sitam in Busco ad (dg: v) finem vici dicti Colperstraet inter 

hereditatem quondam Theoderici de Os #quadam via ad heredes quondam (dg: 

Nijcholai Spijerinc sppectante interiacente) Mathei Rademakers spectante 

interiacente# ex uno et inter hereditatem Margarete de Riel ex alio de 

qua domo et area dictus quondam Petrus Scutte quintam partem eiusdem 

domus et aree (dg: Henric) Henrico filio quondam Woltheri de Riel a 

Waltero suo fratre filio eiusdem quondam Henrici legatam erga eundem 

Henricum filium quondam Woltheri de Riel (dg: acq) emendo acquisierat 

prout in litteris et (dg: de #super# qua domo et area) et de qua domo et 

area Paulus Henricus et Agnes liberi quondam Walteri de Riel super tota 

parte et jure (dg: eis) ipsis de morte dicti quondam Walteri eorum patris 

successione advolutis et post mortem Heilwigis eorum matris advolvendis 

in domo et area predicta ad opus Petri eorum fratris renunciaverunt prout 

in litteris et quam domum et aream dictus Willelmus Pigge (dg: me) sibi 

et dicte sue uxori de morte dicti quondam Petri Scutte successione 

advolutam dicebat hereditarie #supportavit# Johanni Hacken cum litteris 

et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et sue uxoris et quorumcumque heredum dicti 

quondam Petri deponere exceptis hereditariis censibus scilicet quinque 

solidis antique pecunie et (dg: conventui de Porta Celi v) XX solidis 

pagamenti atque hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Busco. Testes. 

 

BP 1184 f 046r 05 wo 21-01-1405. 

Voornoemde Willelmus Pigge droeg over aan Johannes Hacken een b-erfcijns 

van 15 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft 

met Sint-Jan, gaande uit een huis, erf en tuin van wijlen Agnes van Riel, 

in Den Bosch, in de Kolperstraat, tussen erfgoed van Arnoldus Heer 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus van Riel anderzijds, welke cijns aan 

Petrus Scutte zvw Walterus van Riel was verkocht door broeder Henricus 

Swertvegher prior van Porta Celi bij Den Bosch, orde van Sint-Willelmus. 

 

Dictus Willelmus Pigge #ut supra# hereditarium censum XV solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo area 

et orto quondam Agnetis de Riel sitis in Busco in vico dicto Colperstraet 

inter hereditatem (dg: q) Arnoldi Heer et hereditatem Nijcholai de Riel 

venditum Petro Scutte filio quondam Walteri de Riel a fratre Henrico 

Swertvegher priore de Porta Celi prope Buscum ordinis sancti Willelmi 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni Hacken (dg: per) cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Petri et 

suorum heredum deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum in die 

Agnetis. 

 

BP 1184 f 046r 06 wo 21-01-1405. 

Willelmus Pigge ev Aleijdis dvw Petrus Scut zvw Walterus van Riel verkocht 

aan Johannes Hacken een huis en erf van wijlen voornoemde Petrus Scutte, in 
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Den Bosch, aan het eind van de Kolperstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Margareta van Riel enerzijds en erfgoed van wijlen Theodericus van Os, met 

een weg die behoort aan erfg vw Matheus Rademaker ertussen, anderzijds, 

achterwaarts strekkend tot aan erfgoed van wijlen voornoemde Margareta, 

belast met (1) een b-erfcijns van 5 schelling oude pecunia, (2) een 

b-erfcijns van 20 schelling paijment, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

(4) een b-erfcijns van 15 schelling. 

 

Willelmus Pigge maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie 

quondam Petri Scut filii quondam Walteri de Riel domum et aream dicti 

quondam Petri Scutte sitam in Busco ad finem vici dicti Colperstraet 

inter hereditatem quondam Margarete de Riel ex uno et inter hereditatem 

quondam Theoderici de Os quadam via ad heredes quondam Mathei Rademaker 

spectante interiacente ex alio tendentem retrorsum ad hereditatem quondam 

Margarete predicte ut dicebat hereditarie vendidit Johanni Hacken (dg: 

promittens super omnia) supportavit cum omnibus litteris promittens super 

omnia (dg: habita et h) ratam servare et obligationem (dg: et 

impetitionem ex parte sui) deponere exceptis hereditario censu quinque 

solidorum antique pecunie et hereditario censu XX solidorum pagamenti et 

hereditaria paccione unius modii siliginis exinde solvendis (dg: ut 

dicebat) et excepto hereditario censu XV solidorum exinde solvendo. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 046r 07 wo 21-01-1405. 

Ghisbertus Pigge verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Ghisbertus Pigge prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.046v. 

 in festo Agnetis: woensdag 21-01-1405. 

 

BP 1184 f 046v 01 wo 21-01-1405. 

Godefridus van den Pasche van Huculem verkocht al zijn goederen aan 

Johannes die Bije zvw Arnoldus die Bije van Druenen. De brief overhandigen 

aan de verkoper en niet aan de ander. 

 

Scabini noluerunt. 

Godefridus van den Pasche de Huculem omnia et singula sua bona mobilia et 

immobilia hereditaria atque parata quocumque locorum consistentia sive 

sita ut dicebat hereditarie vendidit Johanni die Bije filio quondam 

Arnoldi die Bije de Druenen promittens super habita et habenda warandiam. 

Testes Wolphart et Neijnsel datum in festo Agnetis. Tradetur littera 

dicto venditori et non alteri. 

 

BP 1184 f 046v 02 wo 21-01-1405. 

De broers Henricus en Johannes, kvw Willelmus Nelleman en Willelmus 

Sprenger van Eijndoven beloofden aan Andreas van Drodis, tbv Anthonius etc, 

212 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen op 

straffe van 6. 

 

Henricus et Johannes fratres liberi quondam Willelmi Nelleman et 

Willelmus Sprenger de #Eijndoven# promiserunt indivisi super omnia Andree 

de Drodis ad opus Anthonii etc ducentos et XII aude scilde Francie ad 

pascha proxime futurum persolvendos sub pena sex. Testes Spina et Wolph 

datum in festo Agnetis. 

 

BP 1184 f 046v 03 wo 21-01-1405. 

Mijchael Haest en zijn zoon Gerardus beloofden aan voornoemde Andreas, tbv 

etc, 38 oude Franse schilden met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te 

betalen op straffe van 2. 
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Mijchael Haest et Gerardus eius filius promiserunt indivisi super omnia 

dicto Andree ad opus etc XXXVIII aude scilde Francie ad pascha proxime 

futurum persolvendos sub pena II. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 046v 04 wo 21-01-1405. 

Mijchael beloofde zijn voornoemde zoon schadeloos te houden. 

 

Solvit. -. 

Mijchael promisit super omnia dictum suum filium indempnem servare. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 046v 05 wo 21-01-1405. 

Destijds had Ludekinus zvw Cristianus van Zeelst gerechtelijk gekocht van 

Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel alle goederen van Johannes Gherijs zvw 

Lodekinus van Os en Rodolphus zv voornoemde Johannes Gherijs, die zij 

hebben en zullen verkrijgen. Vervolgens had voornoemde Ludekinus die 

goederen overgedragen aan voornoemde Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel. 

Voornoemde Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel verkocht thans aan Yda Wamels 

en Laurencius zvw Rutgherus Nennekens soen de helft, die aan Johannes 

Gherijs ev Hilla dvw Willelmus zvw Arnoldus Tielkini behoorde, in 1/3 deel 

van de navolgende erfgoederen, gelegen in Herpen, (1) een kamp, 3 morgen 

groot, gnd Bellarts Camp, tussen Henricus Zuermont enerzijds en Agnes 

Vreden dvw Hermannus van Langel anderzijds, (2) 7½ hont land, ter plaatse 

gnd die Thijenroden, tussen Yda Wamels enerzijds en Theodericus Marselijs 

soen anderzijds, (3) 5 hont land, ter plaatse gnd Thienrode, tussen Jacobus 

Jordens soen enerzijds en Yda Wamels anderzijds, (4) 2 hont land, ter 

plaatse gnd op ten Pael, tussen erfgoed van de heer van Herpen enerzijds en 

Henricus Marselijs soen anderzijds, (5) 4 hont land, ter plaatse gnd op het 

Haverlant, tussen Henricus Heijmerics soen enerzijds en Conrardus gnd Coen 

Ansems soen anderzijds, (6) 2 hont land, ter plaatse gnd op het Haverlant, 

tussen Jacobus Jordens soen enerzijds en Henricus Heijmerics soen 

anderzijds, (7) 4 hont land, ter plaatse gnd op die Meer, tussen Arnoldus 

Nennekens soen enerzijds en voornoemde Yda anderzijds, (8) 4 hont land, ter 

plaatse gnd op die Meer, tussen erfgoed van de heer van Herpen enerzijds en 

Nijcholaus die Raet anderzijds, (9) 1 morgen land, ter plaatse gnd op ten 

Bellart, tussen Johannes Heijmerics soen enerzijds en een steeg gnd die 

Bruelsche Steghe anderzijds, (10) 5½ hont land, ter plaatse gnd op ten 

Bijesacker, tussen Godefridus Peters soen enerzijds en kv Johannes van 

Dijnther anderzijds, (11) ½ hont land, ter plaatse gnd Bijesacker, tussen 

Arnoldus Peters soen enerzijds en Gerardus van Lent anderzijds, (12) 7 

lopen roggeland, ter plaatse gnd op die Wade, tussen Henricus van den Wijel 

enerzijds en erfgoed van de investiet van Herpen anderzijds, (13) 3 lopen 

land, ter plaatse gnd op het Rogvelt, tussen Jacobus Joerdens enerzijds en 

{f.047r} Nijcholaus Raet anderzijds, (14) 2 lopen land, tussen een steeg 

enerzijds en Godefridus Herbrechts soen anderzijds, (15) 1 lopen land, 

tussen erfgoed van de heer van Herpen enerzijds en Yda Wamels anderzijds, 

(16) 2 lopen land, tussen Godescalcus van Leeuwen enerzijds en voornoemde 

Godefridus Herbrechts anderzijds, (17) 4 lopen land, tussen erfgoed van de 

heer van Herpen enerzijds en voornoemde Nijcholaus Raet anderzijds, (18) 1½ 

lopen land, tussen erfgoed van de heer van Herpen enerzijds en Cristina 

Verren anderzijds, (19) 1½ lopen land, tussen voornoemde Henricus Zuermont 

enerzijds en kvw Hermannus van Langel anderzijds, (20) 6 lopen land, tussen 

Johannes Norijs enerzijds en voornoemde Nijcholaus Raet anderzijds, (21) 4 

lopen roggeland, tussen erfgoed van de heer van Herpen enerzijds en 

voornoemde kv Hermannus van Langel anderzijds, (22) 1 lopen roggeland, 

tussen Godefridus gnd Godde die Bruwer enerzijds en voornoemde Nijcholaus 

Raet anderzijds, (23) 14 lopen roggeland, tussen een gemene weg aldaar 

enerzijds en Goeswinus van Mameren zv Marcelius anderzijds. 

 

Notum sit universis quod cum Ludekinus filius quondam Cristiani de Zeelst 

omnia bona Johannis Gherijs filii quondam Lodekini de Os et Rodolphi 
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filii eiusdem Johannis Gherijs ab eis ad presens habita et imposterum ab 

eis habenda erga Ludolphum filium quondam Ludolphi de Boemel per judicem 

mediante sententia scabinorum in Busco emendo acquisuisset prout in 

litteris et cum deinde dictus (dg: Ludolphus) Ludekinus predicta bona 

omnia hereditarie supportasset predicto Ludolpho filio quondam Ludolphi 

de Boemel prout in litteris quas vidimus constitutus igitur coram etc 

dictus Ludolphus filius quondam Ludolphi de Boemel medietatem que ad 

Johannem Gherijs (dg: predictum spectabat in me tercia parte hereditatum 

infra) maritum et tutorem legitimum Hille sue uxoris filie quondam (dg: 
?hi) Willelmi filii Arnoldi quondam Tielkini spectabat in tercia parte 

hereditatum infrascriptarum sitarum in parrochia de Herpen videlicet (dg: 

in) cuiusdam campi tria jugera continentis dicti communiter Bellarts Camp 

siti inter hereditatem (dg: Theoderici) #Henrici# Zuermont ex uno et 

inter hereditatem Agnetis Vreden filie quondam Hermanni de Langel ex alio 

item septem et dimidii hont terre sitorum in loco dicto die Thijenroden 

inter hereditatem Yde Wamels ex uno et inter hereditatem Theoderici 

Marselijs soen ex alio item (dg: in) quinque hont terre sitorum in dicto 

loco Thienrode vocato inter hereditatem Jacobi Jordens soen ex uno et 

inter hereditatem Yde Wamels ex alio item duorum hont terre sitorum ad 

locum dictum opten Pael inter hereditatem domini de Herpen ex uno et 

inter hereditatem Henrici Marselijs soen ex alio item quatuor hont terre 

sitorum ad locum dictum opt Haverlant inter hereditatem Henrici 

Heijmerics soen ex uno et inter hereditatem Conrardi dicti Coen Ansems 

soen ex alio item duorum hont terre sitorum ad dictum locum opt Haverlant 

vocatum inter hereditatem Jacobi Jordens soen ex uno et inter hereditatem 

Henrici Heijmerics soen ex alio item quatuor hont terre sitorum ad locum 

dictum op die Meer inter hereditatem Arnoldi Nennekens soen ex uno et 

inter hereditatem dicte Yde ex alio item quatuor hont terre sitorum ad 

dictum locum op die Meer vocatum inter hereditatem domini de Herpen ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai die Raet ex alio item unius jugeris 

terre siti ad locum dictum opten Bellart inter hereditatem Johannis 

Heijmerics soen ex uno et inter quandam stegam dictam die Bruelsche 

Steghe ex alio item quinque et dimidii hont terre sitorum ad locum dictum 

opten Bijesacker inter hereditatem Godefridi Peters soen ex uno et inter 

hereditatem liberorum Johannis de Dijnther ex alio item dimidii hont 

terre siti ad dictum locum Bijesacker inter hereditatem Arnoldi Peters 

soen ex uno et inter hereditatem Gerardi de Lent ex alio item septem 

lopinatarum terre siliginee sitarum ad locum !die op die Wade inter 

Henrici van den Wijel ex uno et inter hereditatem investiti de Herpen ex 

alio item trium lopinatarum terre sitarum ad locum dictum opt Rogvelt 

inter hereditatem Jacobi Joerdens ex uno et inter hereditatem 

 

1184 f.047r. 

 in festo Agnetis: woensdag 21-01-1405. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 

BP 1184 f 047r 01 wo 21-01-1405. 

Nijcholai Raet ex alio item duarum lopinatarum terre sitarum inter 

quandam stegam ex uno et inter hereditatem Godefridi Herbrechts soen ex 

alio item unius lopinate terre site inter hereditatem #domini# de Herpen 

ex uno et inter hereditatem Yde Wamels ex alio item duarum lopinatarum 

terre sitarum inter hereditatem Godescalci de Leeuwen ex uno et inter 
!dicti Godefridi Herbrechts !ex alio item quatuor lopinatarum terre 

sitarum inter hereditatem dicti domini de Herpen ex uno et dicti 

Nijcholai Raet ex alio item unius et dimidii lopinatarum terre sitarum 

inter hereditatem dicti domini !Herpen ex uno et inter hereditatem 

Cristine Verren ex alio item unius et dimidie lopinatarum terre sitarum 

inter hereditatem dicti Henrici Zuermont ex uno et inter hereditatem 

liberorum quondam Hermanni de Langel ex alio item sex (dg: s) lopinatarum 

terre sitarum inter hereditatem Johannis Norijs ex uno et inter 

hereditatem dicti Nijcholai Raet ex alio item quatuor lopinatarum terre 
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silginee sitarum inter hereditatem domini de Herpen ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti Hermanni de Langel ex alio item 

unius lopinate terre siliginee site inter hereditatem Godefridi dicti 

Godde die Bruwer ex uno et inter hereditatem dicti Nijcholai Raet ex alio 

atque (dg: ?it) quatuordecim lopinatarum terre siliginee sitarum inter 

communem viam ibidem ex uno et inter hereditatem Goeswini de Mameren 

filii (dg: Goes) Marcelii ex alio in ea quantitate qua dicte hereditates 

ibidem site sunt hereditarie vendidit Yde Wamels et Laurencio filio 

quondam Rutgheri Nennekens soen supportavit cum litteris et jure 

occacione promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Goeswinus et Spina datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 047r 02 wo 21-01-1405. 

Aleijdis wv Henricus Stierken zvw Willelmus zv Arnoldus zv Tielkinus droeg 

over aan Elizabeth en Maria, dv voornoemde Aleijdis en wijlen Henricus 

Stierken, haar vruchtgebruik in de helft, die aan voornoemde Henricus 

behoorde, van de helften van het 1/3 deel van voornoemde erfgoederen, 

gelegen in Herpen. 

 

Aleijdis relicta quondam Henrici Stierken filii quondam Willelmi filii 

Arnoldi filii Tielkini #cum tutore# usufructum sibi competentem in 

medietate que ad prefatum Henricum spectabat (dg: in medietate tercie) 

medietatum tercie partis hereditatum suprascriptarum sitarum in parrochia 

de Herpen legitime supportavit Elizabeth et Marie filiabus dictarum! 

Aleijdis et quondam Henrici Stierken promittens cum tutore super omnia 

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

Ger datum in die Agnetis. 

 

BP 1184 f 047r 03 do 22-01-1405. 

Broeder Johannes Stierken en zijn broer Willelmus, kvw Willelmus zvw 

Arnoldus Tielkini, en voornoemde Elizabeth en Maria gaven uit aan Yda 

Wamels en Laurencius zvw Rutgherus Nennekens soen de helft van 1/3 deel van 

voornoemde erfgoederen; de uitgifte geschiedde voor de onraad die uit 

voornoemde helft gaat en thans voor een n-erfcijns van 2 Hollandse gulden 

geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor 

het eerst over een jaar (di 02-02-1406), een helft aan voornoemde Elizabeth 

en Maria en de andere helft aan Hilla sv voornoemde broeder Johannes en 

zijn broer Willelmus. Voornoemde broeder Johannes voor één helft en 

Elizabeth en Maria voor de andere helft beloofden garantie mbt voornoemde 

helft van het 1/3 deel. De verkrijgers beloofden op basis van deze helft en 

ook de andere helft van het 1/3 deel, die voornoemde Yda en Laurencius 

gekocht hadden van Ludolphus zvw Ludolphus van Boemel. 

 

Frater Johannes Stierken Willelmus eius frater liberi quondam Willelmi 

filii quondam Arnoldi Tielkini Elizabeth et Maria predicti! cum tutore 

medietatem tercie partis hereditatum suprascriptarum dederunt ad 

hereditarium censum Yde Wamels et Laurencio filio quondam Rutgheri 

Nennekens soen pro oneribus dictis onraet (dg: ex e) annuatim ex eadem 

(dg: hereditate) #medietate# solvendis et ad ipsam medietatem 

spectantibus dandis etc atque pro hereditario censu duorum Hollant gulden 

monete quondam comitis Willelmi vel valorem dando et solvendo pro una 

medietate dictis Elizabeth et Marie et pro reliqua medietate Hille sorori 

dictorum fratris Johannis et Willelmi sui fratris hereditarie (dg: Mart) 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum promittentes dicti frater Johannes Elizabeth et Maria cum tutore 

divisi scilicet (dg: pro una me) dictus frater Johannes pro una medietate 

medietatis dicte tercie partis et (dg: relique) #dicte# Elizabeth et 

Maria pro reliqua medietate dicte medietatis dicte tercie !super habita 

et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere 

promisit insuper dictus Willelmus super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere etc et alii cum tutore repromiserunt 
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etc ex premissis et ex reliqua medietate dicte tercie partis (dg: etc) 

quam dicti Yda et Laurencius erga Ludolphum filium quondam Ludolphi de 

Boemel emendo acquisierant ut dicebant. Testes Goeswinus et Spina datum 

in crastino Agnetis. 

 

1184 f.047v. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 in profesto conversionis Pauli: zaterdag 24-01-1405. 

 

BP 1184 f 047v 01 do 22-01-1405. 
!H. 

 

BP 1184 f 047v 02 do 22-01-1405. 

Henricus Dircs soen van Hermalen en Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen 

beloofden aan Willelmus Bruijn 47 nieuwe gulden, 36 plakken voor 1 gulden 

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

 

Henricus Dircs soen de Hermalen et Johannes filius quondam Arnoldi Ghenen 

soen promiserunt indivisi super omnia Willelmo Bruijn XLVII novos gulden 

scilicet XXXVI placken pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes Goeswinus et Spina datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1184 f 047v 03 do 22-01-1405. 

Matheus Kijtsart verwer droeg over aan Sijmon Lanen van Harlem een 

b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, aan voornoemde Matheus verkocht door Johannes 

van Herlaer zvw Theodericus van Herlaer timmerman ev Heijlwigis dvw 

Anselmus zvw Anselmus Cuper. 

 

Matheus Kijtsart #tinctor# hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis venditum dicto 

Matheo a Johanne de Herlaer filio quondam Theoderici de Herlaer 

carpentarii (dg: ut) marito et tutori legitimo Heijlwigis sue uxoris 

filie quondam Anselmi filii quondam Anselmi Cuper prout in litteris 

hereditarie supportavit Sijmoni Lanen de Harlem cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 047v 04 do 22-01-1405. 

Johannes Matheeus soen witlederbereider droeg over aan Matheus van Hoculem 

zvw Theodericus van Hoculem een b-erfcijns van 4 pond geld, die Thomas zvw 

Willelmus Veren Ghisenraden soen vermaakt had aan voornoemde Matheus van 

Hoculem, welke cijns Reijnerus gnd Reijnout van den Woirt beloofd7 had aan 

Johannes zvw voornoemde Willelmus Veren !Ghiselroden soen, een helft te 

betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit (1) een 

huis en erf, in Den Bosch, naast het woonhuis van Johannes Henmens aan de 

kant van de Korenbrug, (2) een hofstad met gebouwen, in Den Bosch, tussen 

erfgoed van Petrus Oer enerzijds en erfgoed van Theodericus van Ghelekerken 

anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed van Arnoldus Scoute en met 

het andere eind aan erfgoed van wijlen voornoemde Willelmus, welke cijns 

aan voornoemde Thomas gekomen was na overlijden van zijn voornoemde broer 

Johannes. Twee brieven; een brief overhandigen aan Franco Post. 

 

Duplicetur. Tradetur Franconi Post. 

Johannes Matheeus soen parator albi corei (dg: hereditarium cens) volens 

satisfacere (dg: de jo) Matheo #de Hoculem# filio quondam Theoderici de 

Hoculem de hereditario censu quatuor librarum monete quem censum Thomas 

filius quondam Willelmi Veren Ghisenraden soen prefato Matheo de Hoculem 

                         
7 Zie ← BP 1175 f 037r 15 vr 05-03-1367, belofte van de cijns. 
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legaverat ut dicebatur idcirco dictus Johannes Matheeus soen hereditarium 

censum quatuor librarum monete predictum quem Reijnerus dictus Reijnout 

van den Woirt promiserat se daturum et soluturum Johanni filio dicti 

quondam Willelmi (dg: Ve) Veren !Ghiselroden soen hereditarie mediatim 

Domini et mediatim Johannis ex domo et area sita in Busco juxta domum 

habitationis Johannis Henmens in latere versus pontem bladi atque ex 

domistadio sito in Busco inter hereditatem Petri Oer ex uno et inter 

hereditatem Theoderici de Ghelekerken ex alio tendente cum uno fine ad 

hereditatem Arnoldi Scoute et cum reliquo fine ad hereditatem quondam 

Willelmi predicti atque ex edificiis in eodem domistadio consistentibus 

prout in litteris qui census dicto Thome de morte dicti quondam Johannis 

sui fratris successione fuerat advolutus ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Matheo de Hoculem cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et mediante 

dicto censu dictus Matheus de Hoculem palam recognovit sibi (dg: per) 

fore satisfactum de predicto censu quatuor librarum quem dictus quondam 

Thomas (dg: prefato Ma) in suo testamento prefato Matheo de Hoculem 

legaverat. Testes Tijt et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 047v 05 za 24-01-1405. 

Voornoemde Matheus van Hoculem droeg voornoemde cijns over aan Franco Post. 

 

{Verticale haal in linker marge naast BP 1184 f 047v 05 en 06}. 

Dictus Matheus de Hoculem dictum censum hereditarie supportavit Franconi 

Post cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Spina et Gerardus datum in 

profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 047v 06 za 24-01-1405. 

Matheus zv voornoemde Johannes Matheeus soen deed afstand tbv voornoemde 

Franco. 

 

Matheus filius dicti Johannis Matheeus soen super premissis et jure ad 

opus dicti Franconis hereditarie renunciavit promittens suuper omnia 

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

 

BP 1184 f 047v 07 do 22-01-1405. 

(dg: Henricus van den Goer: een b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van 

Tilburg). 

 

(dg: Henricus van den Goer hereditariam paccionem sex lopinorum siliginis 

mensure de Tilborch). 

 

BP 1184 f 047v 08 do 22-01-1405. 

Henricus van den Goer verkocht aan Arnoldus Grotart een n-erfpacht van 6 

lopen rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande 

uit een stuk land, 5 lopen groot, in Tilburg, naast de plaats gnd 

Stappengoer, tussen Henricus van Broechoven enerzijds en Petrus Leijten 

soen anderzijds. 

 

Henricus van den Goer hereditarie vendidit Arnoldo Grotart hereditariam 

paccionem sex lopinorum siliginis mensure de Tilborch solvendam 

hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam ex pecia terre 

quinque lopinatas continente sita in parrochia de Tilborch juxta locum 

dictum Stappengoer inter hereditatem Henrici de Broechoven ex uno et 

inter hereditatem Petri Leijten soen ex alio ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Spina datum in crastino Agnetis. 

 

1184 f.048r. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 
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 in crastino Vincentii: vr 23-01-1405. 

 

BP 1184 f 048r 01 do 22-01-1405. 

Zegherus Stappen verkocht aan Arnoldus Grotart een n-erfpacht van 3 lopen 

rogge, maat van Tilburg, met Lichtmis in Tilburg te leveren, gaande uit een 

stuk land, in Tilburg, naast de plaats gnd Stappengoer, tussen Henricus van 

Broechoven enerzijds en Petrus Leijten anderzijds. 

 

Zegherus Stappen hereditarie vendidit Arnoldo Grotart hereditariam 

paccionem !paccionem trium lopinorum siliginis mensure de Tilborch 

solvendam hereditarie purificationis et in Tilborch tradendam (dg: ex) ex 

pecia terre sita (dg: -s) in parrochia de Tilborch juxta locum dictum 

Stappengoer inter hereditatem Henrici de Broechoven ex uno et inter 

hereditatem Petri Leijten ex alio ut dicebat promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes Tijt et Spina datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 048r 02 do 22-01-1405. 

Nijcholaus van der Hoert en Henricus Hessels beloofden aan Gerardus zv 

Gerardus Balijart 51 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse 

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

betalen. 

 

Nijcholaus van der Hoert (dg: promisit super omnia Ge) et Henricus 

Hessels promiserunt indivisi super omnia Gerardo filio Gerardi Balijart 

LI novos Gelre gulden (dg: vel valorem a) scilicet IX boddrager vel X 

Vlems placken pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 048r 03 do 22-01-1405. 

Johannes Wert zvw Willelmus Wert van Goirle beloofde aan Henricus Peijman 

zvw Henricus Peijman 25 mud rogge, maat van Tilburg, met Pinksteren 

aanstaande (zo 07-06-1405) in Tilburg te leveren. 

 

Johannes Wert filius quondam Willelmi Wert de Goirle promisit super omnia 

Henrico Peijman filio quondam Henrici Peijman XXV modios siliginis 

mensure de Tilborch ad penthecostes proxime futurum persolvendos et in 

Tilborch tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 048r 04 do 22-01-1405. 

Arnoldus van Hees zvw Johannes die Rode van Hees droeg over aan Goeswinus 

van Beke zvw Goeswinus (1) een woonhuis, erf en achterhuis met ondergrond 

van wijlen Nijcholaus Broet, in Den Bosch, aan de Vughterdijk, tussen 

erfgoed van wijlen Henricus Leijten soen enerzijds en erfgoed van Henricus 

Wolf anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan een 

spiker van wijlen voornoemde Henricus Leijten soen, (2) het recht een weg 

aldaar te mogen gebruiken, tussen erfgoed van voornoemde Henricus en 

erfgoed van Walterus Coelborner en Arnoldus Abt, (3) met de osendruppen van 

voornoemde huizen richting voornoemd erfgoed van Henricus Leijten, (4) een 

weg, 6 voeten breed, aldaar, in een erfgoed van wijlen voornoemde Henricus 

Leijten soen, welke weg loopt vanaf voornoemd erf van wijlen Nijcholaus 

Broet, dwars, in voornoemd erfgoed van wijlen Henricus Leijten soen en over 

dat erfgoed van Henricus tot aan eerstgenoemde weg, van welke huizen en 

wegen voornoemde Arnoldus van Hees één helft gekocht had van Johannes zvw 

voornoemde Nijcholaus Broet en de andere helft van de broers Willelmus en 

Johannes, kvw voornoemde Nijcholaus Broet. 

 

Arnoldus de Hees filius quondam Johannis die Rode de Hees domum 

#habitationis# et aream ac domum posteriorem cum suo fundo quondam 

Nijcholai Broet sitas in Busco ad aggerem Vuchtensem inter hereditatem 

quondam Henrici Leijten soen ex uno et inter hereditatem Henrici Wolf ex 
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alio tendentes a communi platea retrorsum usque ad promptuarium dictum 

spiker dicti quondam Henrici Leijten soen simul cum jure utendi et 

fruendi quadam via sita ibidem inter hereditatem dicti Henrici et inter 

hereditatem Walteri Coelborner et Arnoldi Abt cum stillicidiis dictarum 

domorum versus dictam hereditatem dicti Henrici Leijten atque quandam 

viam sex pedatas in latitudine continentem sitam ibidem in hereditate 

dicti quondam Henrici Leijten soen et que via tendit a dicta area dicti 

quondam Nijcholai Broet ex transverso in dicta hereditate dicti quondam 

Henrici Leijten soen et per eandem hereditatem eiusdem Henrici usque ad 

viam primodictam de quibus domibus et viis dictus Arnoldus de Hees unam 

medietatem erga Johannem filium dicti quondam Nijcholai Broet et reliquam 

medietatem erga Willelmum et Johannem fratres liberos dicti quondam 

Nijcholai Broet emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Goeswino de Beke filio quondam Goeswini cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere (dg: p). Testes Spina et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 048r 05 do 22-01-1405. 

Henricus van Yngen zvw Godefridus van Yngen verkocht aan Johannes die 

Bruijn zvw Andreas Bruijn een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis op het onderpand te leveren, gaande uit een beemd van wijlen Ghibo 

Hadewigen soen svv voornoemde verkoper, in Nistelrode, naast de plaats gnd 

dat Laer, beiderzijds tussen Johannes zvw voornoemde Ghibo, met beide 

einden strekkend aan een gemene weg, welke beemd aan voornoemde verkoper en 

zijn vrouw Marina dvw Johannes Lofort gekomen was na overlijden van 

voornoemde Ghibo, grootvader van voornoemde Marina. 

 

-. 

Henricus de Yngen (dg: de) filius quondam Godefridi de Yngen hereditarie 

vendidit Johanni die Bruijn filio quondam Andree Bruijn hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

nativitatis Domini et supra pratum !predictum tradendam ex quodam prato 

(dg: dudum) quondam Ghibonis Hadewigen soen soceri dicti venditoris sito 

in parrochia de Nijsterle #juxta# (dg: ad) locum dictum (dg: d) dat Laer 

inter hereditatem Johannis filii dicti quondam Ghibonis ex utroque latere 

coadiacentem tendente cum utroque fine ad communem plateam et quod pratum 

dicto venditori et Marine sue uxori filie quondam Johannis Lofort de 

morte dicti quondam Ghibonis avi olim dicte Marine successione advolutum 

esse dicebat (dg: hereditarie vendidit) promittens super omnia (dg: h) 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

Spina et Wolph datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 048r 06 do 22-01-1405. 

Willelmus Buijser droeg over aan Willelmus Pigge zijn vruchtgebruik in alle 

goederen, die aan voornoemde Willelmus Pigge en zijn vrouw Aleijdis dvw 

Petrus Scutte gekomen waren na overlijden van Margareta, ev voornoemde 

Willelmus Buijser en mv voornoemde Aleijdis. De brief overhandigen aan 

Willelmus Buijser. 

 

-. 

Willelmus Buijser usufructum sibi competentem in omnibus et singulis 

bonis que (dg: Aleijdi filie quondam Petri Scutte de morte quondam) 

Willelmo Pigge et Aleijdi sue uxori filie quondam Petri Scutte de morte 

quondam (dg: Aleijdis) Margarete (dg: matris dicte) uxoris olim dicti 

Willelmi Buijser matris dicte Aleijdis successione sunt advoluta 

quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat legitime supportavit 

Willelmo Pigge predicto promittens super omnia ratam servare (dg: et 

obligationem ex parte sui deponere). Testes datum supra. Tradetur Wil 

Buijser. 
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BP 1184 f 048r 07 vr 23-01-1405. 

Voornoemde Willelmus Pigge als ev etc verkocht voornoemde goederen, waarin 

Willelmus Buijser het vruchtgebruik heeft, aan voornoemde Willelmus 

Buijser. 

 

{In linker marge een verticale haal naast BP 1184 f 048r 07 en 08}. 

Dictus Willelmus Pigge maritus etc dicta bona omnia #in quibus bonis 

Willelmus Buijser suum possidet usufructum# hereditarie vendidit dicto 

Willelmo Buijser promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. !datum in crastino Vincentii testes Steenwech et 

Neijnsel datum in crastino Vincentii. 

 

BP 1184 f 048r 08 vr 23-01-1405. 

Henricus Moelen Jans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Moelen Jans soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.048v. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 

BP 1184 f 048v 01 do 22-01-1405. 

Godefridus van der Hautart zvw Willelmus van der Hautart verkocht aan 

Lambertus zvw Johannes van der Heijden een n-erfcijns van 20 schelling 

geld, met Allerheiligen te betalen, gaande uit een stuk land, gnd dat 

Peetstuc, in Schijndel, ter plaatse gnd Banloect, tussen Willelmus 

Scoenmaker enerzijds en hr Goeswinus van Lijende ridder anderzijds. 

 

Godefridus van der Hautart filius quondam Willelmi van der Hautart 

hereditarie vendidit Lamberto filio quondam Johannis van der Heijden 

hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie omnium 

sanctorum ex pecia terre dicta dat Peetstuc sita in parrochia de Scijnle 

ad locum dictum Banloect inter hereditatem Willelmi (dg: si) Scoenmaker 

ex uno et inter hereditatem domini Goeswini de Lijende #militis# ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et #aliam# obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes Theodericus et Gerardus datum in 

crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 048v 02 do 22-01-1405. 

Johannes van der Vlaesschen wonend in Hees verkocht aan Johannes Bruijn zvw 

Andreas Bruijn een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bosssche maat, met Lichtmis 

in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406), 

gaande uit een kamp in Hees, ter plaatse gnd die Vlaessche, tussen erfgoed 

van de heren van Gemert enerzijds en een gemene weg anderzijds. 

 

Johannes van der Vlaesschen commorans in Hees hereditarie vendidit 

Johanni Bruijn (dg: h) filio quondam Andree Bruijn hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex quodam campo sito in parrochia de Hees in 

loco dicto die Vlaessche inter hereditatem dominorum de Ghemert ex uno et 

inter communem plateam ex alio ut dicebat promittens super omnia 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 048v 03 do 22-01-1405. 

Arnoldus van den Velde zvw Arnoldus van den Velde verkocht aan Ghisbertus 

van Dorhout, tbv Luijtgardis dvw Godescalcus van Bladel een n-erfpacht van 

1 mud gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te leveren, voor het 

eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit een stuk land, gnd die 

Hostat, in Veghel, tussen de gemeint enerzijds en kinderen gnd Lammen 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 78 

Kijnderen anderzijds. 

 

Arnoldus van den Velde filius quondam Arnoldi van den Velde hereditarie 

vendidit (dg: l) Ghisberto de Dorhout ad opus Luijtgardis filie quondam 

Godescalci de Bladel hereditariam paccionem unius modii ordei mensure de 

Vechel solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Vechel tradendam ex pecia 

terre dicta die Hostat #sita in parrochia de Vechel# inter communitatem 

ex uno et inter hereditatem liberorum dictorum Lammen Kijnderen ex alio 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 048v 04 do 22-01-1405. 

Johannes van Haeften zvw Johannes van Haeften en Lambertus zvw Zebertus 

Lambrechts soen verkochten aan Theodericus Kepken Pontenniers 2 vadem land, 

in Maren, ter plaatse gnd die Maersche Delen, tussen Heijmericus Buc 

enerzijds en wijlen Herbertus Truden soen anderzijds, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Johannes de Haeften filius quondam Johannis de Haeften et Lambertus 

filius quondam Zeberti Lambrechts soen duas mensuras (dg: terre quond) 

dictas vademen terre sitas in parrochia de (dg: l) Maren in loco dicto 

die Maersche Delen inter hereditatem Heijmerici Buc ex uno et inter 

hereditatem quondam Herberti Truden soen ex alio in ea quantitate qua 

ibidem site sunt ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Kepken 

Pontenniers promittentes indivisi super omnia warandiam et obligationem 

deponere exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad premissa 

spectantibus. Testes (dg: datum supra) Theodericus et Gerardus datum in 

crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 048v 05 do 22-01-1405. 

Arnoldus Mersman de jongere, Zanderus zvw Henricus Zanders soen en 

Marselius Vilt zvw Marselius Vilt beloofden aan Arnoldus Heijm 18 Engelse 

nobel of de waarde, met Sint-Martinus aanstaande (wo 11-11-1405) te 

betalen. 

 

Arnoldus Mersman junior Zanderus filius quondam Henrici Zanders soen #et# 

Marselius Vilt filius quondam Marselii Vilt promiserunt indivisi super 

omnia Arnoldo Heijm XVIII Engels nobel vel valorem ad (dg: Bartholomei) 

#Martini# proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 048v 06 do 22-01-1405. 

Jacobus zvw Jacobus Goes maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht 

van 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, aan hem 

overgedragen door Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke priester. 

 

Jacobus filius quondam Jacobi Goes hereditariam paccionem quatuor 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

supportatam sibi ab Arnoldo de Beke filio naturali domini quondam Arnoldi 

de Beke presbitri prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 048v 07 do 22-01-1405. 

Johannes Loze zvw Bartholomeus Wedigen vernaderde in aanwezigheid van 

Johannes Bant van Helmont (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Helmond, (2) 1/3 bunder beemd, in Bakel, naast de brug van Bakel, tussen 

het water gnd die Aa enerzijds en erfgoed gnd Ripels Berch, behorend aan 

het klooster van Bijnderen, anderzijds, welke pacht en 1/3 bunder 

voornoemde Johannes Bant verworven had van Walterus zv hr Walterus van 

Belveren priester. Voornoemde Johannes Bant week. 
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Solvit. -. 

Johannes Loze filius quondam Bartholomei Wedigen soen in presentia 

Johannis Bant de Helmont prebuit ad redimendum hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de Helmont et terciam partem unius 

bonarii prati siti in parrochia de Bakel juxta pontem de Bakel inter 

aquam dictam die Aa ex uno et inter hereditatem dictam Ripels Berch 

spectantem ad conventum de Bijnderen ex alio quas paccionem et terciam 

partem bonarii prati dictus Johannes (dfg: W) Bant erga Walterum filium 

(dg: qui) domini Walteri de Belveren (dg: ac) presbitri acquisierat ut 

dicebat dictus Johannes Bant cessit. Testes datum supra. 

 

1184 f.049r. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis januarii die XXIIII hora vesperarum: 

  zaterdag 24-01-1405 (of diep in avond van 23-01-1405?) 

 

BP 1184 f 049r 01 do 22-01-1405. 

Johannes van Bonijngen ev Margareta dvw Falco van Maren droeg over aan 

Gerardus zvw voornoemde Falco ¼ deel, dat aan hem behoort, in (1) een 

hofstad in Maren, ter plaatse gnd Luttel Maren, tussen Albertus Valken soen 

enerzijds en Rodolphus Baudens soen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 7 

schelling 6 penning gemeen paijment, die Rodolphus Valken soen moest 

betalen aan voornoemde wijlen Falco. 

 

Solvit. -. 

Johannes de Bonijngen #maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris 

filie quondam Falconis de Maren# quartam partem ad se spectantem in uno 

domistadio sito in parrochia de Maren in loco dicto Luttel Maren inter 

hereditatem Alberti (dg: Vaken) #Valken# soen ex uno et inter hereditatem 

Rodolphi Baudens soen ex alio atque in hereditario censu septem solidorum 

et sex denariorum communis pagamenti quem Rodolphus Valken soen dicto 

quondam Falconi solvere tenebatur ut dicebat hereditarie (dg: ve) 

supportavit Gerardo filio dicti quondam Falconis promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Theodericus 

et Gerardus datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 049r 02 do 22-01-1405. 

Voornoemde Gerardus zvw Falco van Maren verkocht aan voornoemde Johannes 

van Bonijngen ev Margareta dvw Falco van Maren 2 stukken erfgoed, gnd Twee 

Zandweijden, in Maren, ter plaatse gnd op Zandweijden, tussen Johannes van 

Bonijngen Sijmons soen enerzijds en Henricus Lambrechts soen anderzijds, 

belast met maasdijken, waterlaten en sloten. 

 

Dictus Gerardus duas (dg: h par) pecias hereditatis dictas Twee 

Zandweijden sitas in parrochia de Maren ad locum dictum op Zandweijden 

inter hereditatem Johannis de Bonijngen Sijmons soen ex uno et inter 
!Henrici Lambrechts soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Johanni promittens super omnia warandiam #et obligationem deponere# 

exceptis aggeribus Mose zegediken aqueductibus et fossatis ad (dg: di) 

ipsas spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 049r 03 do 22-01-1405. 

Hr Walterus van Beke priester en zijn natuurlijke kinderen Arnoldus en 

Adrijanus verkochten aan Theodericus zv Johannes Bije van den Hezeacker een 

n-erfpacht van 12 lopen rogge, Bossche maat, met Lichtmis in het na te 

noemen huis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406), 

gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Haaren, ter plaatse 

gnd Beilver, beiderzijds tussen een gemene weg, reeds belast met een 

b-erfcijns van 10 schelling aan een altaar van H.Maria in de kerk van 

Haaren. 
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Dominus Walterus de #Beke# presbiter Arnoldus et Adrijanus eius pueri 

naturales hereditarie vendiderunt Theoderico filio (dg: q) Johannis Bije 

van den Hezeacker hereditariam paccionem XII lopinorum siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in (dg: Oe supra) domo 

infrascripta tradendam ex domo et orto et hereditatibus adiacentibus 

sitis in parrochia de Haren ad locum dictum Beilver inter communem 

plateam ex utroque latere coadiacentem ut dicebant promittentes indivisi 

super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto (dg: cen) 

hereditario censu X solidorum cuidam altari beate Marie in ecclesia de 

Haren exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 049r 04 za 24-01-1405. 

En zij, of een van hen, kunnen terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande 

Lichtmis over een jaar (di 02-02-1406), met 18 gulden, 36 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van 

het jaar van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van 

voornoemde schepenen, Johannes Mol en Theodericus van Rode. 

 

Et poterint redimere (dg: ad) ipsi vel eorum alter ad spacium quatuor 

annorum festum purificationis proxime futurum sine medio sequentium 

semper dicto spacio pendente cum XVIII gulden XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato atque cum arrestadiis si que fuerint et cum 

paccione anni redemptionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo 

quinto mensis januarii die XXIIII hora (dg: prin) vesperarum presentibus 

dictis scabinis Johanne Mol et Theoderico de Rode. 

 

BP 1184 f 049r 05 za 24-01-1405. 

Petrus Pepercoren droeg over aan Theodericus van Rode snijder 2 morgen 

land, in de dingbank van Empel, ter plaatse gnd den Hovel, tussen erfgoed 

gnd des Bruijnen Kempken enerzijds en Willelmus des Proefts soen 

anderzijds, aan hem gerechtelijk verkocht door voornoemde Theodericus. 

 

Petrus Pepercoren duo jugera terre sita in jurisdictione de Empel ad 

locum dictum den Hovel inter hereditatem dictam des Bruijnen Kempken ex 

uno et inter hereditatem Willelmi des Proefts soen ex alio vendita sibi a 

(dg: Petro) Theoderico de Rode sartore (dg: prout) per judicem etc prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Theoderico cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 049r 06 za 24-01-1405. 

Jacobus zvw Henricus Bolle droeg over aan Johannes van Scijnle zvw Gerardus 

Witmeri, tbv hem en zijn kinderen Gerardus en Lana, door voornoemde 

Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Elizabeth dvw Henricus Claes soen, 

een b-erfcijns van 40 schelling geld, die Rijcoldus zvw Rijcoldus van den 

Voert met Lichtmis moet betalen aan voornoemde Jacobus, gaande uit 4 

strepen land, in Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, ter plaatse gnd 

Oetelaer, waarvan 2 strepen tussen wijlen Jacobus van den Hulse enerzijds 

en kvw Willelmus van Zelant anderzijds, en de andere 2 strepen tussen een 

gemene weg enerzijds en voornoemde kvw Willelmus van Zelant anderzijds. 

 

Jacobus filius quondam Henrici Bolle hereditarium censum XL solidorum 

monete quem Rijcoldus filius quondam Rijcoldi van den Voert prefato (dg: 

Rij) Jacobo solvere (dg: tenebatur) tenetur hereditarie purificationis ex 

quatuor strepis terre sitis in parrochia de Scijnle in loco dicto Eijlde 

ad locum dictum Oetelaer quarum due inter hereditatem quondam Jacobi van 

den Hulse ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de 

Zelant ex alio et relique due inter communem plateam ex uno et inter 

hereditatem dictorum liberorum dicti quondam Willelmi de Zelant ex alio 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Scijnle filio 
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quondam Gerardi Witmeri ad opus sui et ad opus Gerardi et (dg: Danijelis 

sui) #Lane# suorum liberorum ab ipso Johanne et quondam Elizabeth sua 

uxore filia quondam Henrici Claes soen pariter genitorum (dg: cu si) cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et sufficientem facere tali annexa conditione quod 

dictus Johannes dictum censum integraliter possidebit ad eius vitam post 

eius decessum ad dictos Gerardum et Lanam devolvendum. Testes Ghisbertus 

et Wolph datum supra. 

 

BP 1184 f 049r 07 za 24-01-1405. 

De broers Hermannus en Henricus, kvw Hermannus van der Voert, beloofden aan 

Godescalcus Dircs soen 8½ Gentse nobel of de waarde met Pinksteren 

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

 

(dg: Wa) Hermannus et Henricus fratres liberi quondam Hermanni van der 

Voert promiserunt indivisi super omnia Godescalco Dircs soen octo et (dg: 

dimidium Gentsche) dimidium Gentsche nobel vel valorem ad penthecostes 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.049v. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis januarii die XXII: donderdag 22-01-1405. 

 

BP 1184 f 049v 01 do 22-01-1405. 

Hubertus Osman verkocht aan Henricus zvw Rutgherus Alarts soen een stuk 

land, in Berlicum, ter plaatse gnd Zandeacker, tussen erfgoed van de 

monniken van Berne enerzijds en een gemene weg anderzijds, met beide einden 

strekkend aan een gemene weg. 

 

Hubertus Osman peciam terre sitam in parrochia de Berlikem in loco dicto 

Zandeacker inter hereditatem monachorum de Berna ex uno et inter communem 

plateam ex alio tendentem (dg: ab) cum utroque fine ad communem plateam 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico filio quondam Rutgheri Alarts 

soen promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

Spina et Wolph datum in crastino Agnetis. 

 

BP 1184 f 049v 02 do 22-01-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 25 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde en 5 zester rogge, Bossche maat met 

Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405) te betalen en te leveren. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori (dg: XXV) XXV Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem et quinque sextaria siliginis 

mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 049v 03 do 22-01-1405. 

Willelmus zv Jordanus van Herende, door voornoemde Jordanus verwekt bij 

zijn vrouw Hadewigis dvw Willelmus van Gherwen zvw Johannes van Gherwen van 

Scijnle, droeg over aan Severinus zvw Laurencius Kersmaker een b-erfcijns 

van 26 schelling geld, die Margareta dv Elizabeth Haghens met Sint-Remigius 

moest betalen aan voornoemde Willelmus van Gherwen, gaande uit een huis en 

tuin, in Schijndel, tegenover de plaats gnd Caijenhostat, bij de plaats gnd 

die Voert, naast wijlen Nijcholaus Haghens enerzijds en wijlen Ghibo gnd 

Swartoghe anderzijds. 

 

Willelmus filius (dg: quondam) Jordani de Herende ab eodem Jordano et 

(dg: quondam) Hadewige sua uxore filia quondam Willelmi de Gherwen filii 

quondam Johannis de Gherwen de Scijnle pariter genitus hereditarium 

censum XXVI solidorum monete quem Margareta filia Elizabeth Haghens 

prefato Willelmo de Gherwen solvere tenebatur hereditarie Remigii ex domo 
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et orto sitis in parrochia de Scijnle in opposito loci dicti Caijenhostat 

#prope locum dictum die Voert {in linker marge:} Voert# contigue juxta 

hereditatem Nijcholai quondam Haghens ex uno et inter hereditatem 

Ghibonis (dg: filii q) dicti quondam Swartoghe ex alio prout in litteris 

hereditarie supportavit Severino filio quondam Laurencii Kersmaker cum 

litteris et jure promittens super omnia habita et habenda ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam (dg: Jor) 

Willelmi de Gherwen et suorum heredum deponere. (dg: testes datum supra) 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 049v 04 do 22-01-1405. 

Walterus Wouters soen van Maren verkocht aan Henricus Balijart zvw 

Godefridus Balijart 2 hont land, in Lith, ter plaatse gnd Campelaer, tussen 

Matheus Zelen soen enerzijds en Petrus zvw Ghibo Cappen soen anderzijds, 

belast met zegedijken, waterlaten en sloten en met een cijns aan de heren, 

dekaan en kapittel van de kerk van Luik. Verkoper en met hem zijn broer 

Nijcholaus beloofden dat Goeswinus, minderjarige zv voornoemde Walterus, 

zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen. 

 

Walterus Wouters soen de Maren duo hont terre sita in parrochia de Lijt 

ad locum dictum Campelaer inter hereditatem Mathei Zelen soen ex uno et 

inter hereditatem Petri filii quondam Ghibonis Cappen soen ex alio (dg: t 

ut di) #ut dicebat# hereditarie vendidit Henrico Balijart filio quondam 

Godefridi Balijart promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegediken (dg: u) aqueductibus et fossatis 

ad premissa spectantibus et censu dominis decano et capitulo ecclesie 

Leodiensis exinde solvendo. Testes Wolphart et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 049v 05 do 22-01-1405. 

promisit! insuper dictus venditor et (dg: Walterus) #Nijcholaus# eius 

frater indivisi super omnia quod ipse Goeswinum filium primodicti Walteri 

quamcito ad annos pervenerit super premissis et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 049v 06 do 22-01-1405. 

Theodericus Luwe verkocht aan Arnoldus Mersman de jongere (1) 3 lopen land, 

in Oss, ter plaatse gnd Cijnsgoet, tussen erfgoederen gnd Aenwijnden 

enerzijds en voornoemde Arnoldus anderzijds, (2) 1½ lopen land, in Oss, ter 

plaatse gnd Cijnsgoet, tussen voornoemde Arnoldus enerzijds en Aleijdis 

Daems en haar kinderen anderzijds. 

 

Theodericus Luwe tres lopinatas terre sitas in parrochia de Os ad locum 

dictum Cijnsgoet inter hereditates dictas Aenwijnden ex uno et inter 

hereditatem Arnoldi Mersman junioris ex alio atque (dg: duas) #unam et 

dimidiam# lopinatas terre sitas in (dg: dicta) parrochia et loco 

predictis inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter hereditatem 

(dg: liberorum) Aleijdis Daems et eius liberorum ex alio #in ea 

quantitate qua ibidem siti! sunt# ut dicebat hereditarie vendidit dicto 

Arnoldo promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 049v 07 do 22-01-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkoper 31¼ nieuwe Gelderse 

gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (do 01-10-1405) te 

betalen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dicto venditori XXXI novos Gelre 

gulden et quartam partem unius Gelre gulden vel valorem ad Remigii 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 049v 08 do 22-01-1405. 

Petrus Bossche van Berlikem verkocht aan Arnoldus Robben soen een 

n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit 1 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroec, tuussen Lambertus smid van Mijddelrode enerzijds en voornoemde 

verkoper anderzijds, reeds belast met 5 kapoenen aan het klooster van Sint-

Clara in Den Bosch. 

 

Petrus Bossche de Berlikem hereditarie vendidit Arnoldo Robben soen 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex bonario prati 

sito in parrochia de Berlikem ad locum dictum Lengsbroec inter 

hereditatem Lamberti fabri de Mijddelrode ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et 

habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis quinque 

caponibus conventui sancte Clare in Busco exinde prius solvendis et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 049v 09 do 22-01-1405. 

En hij kan terugkopen uiterlijk met Kerstmis over een jaar (za 25-12-1406) 

met 28 gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend en de pacht van het jaar 

van wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van voornoemde 

schepenen, Theodericus Heijmerics en Henricus Balijart. 

 

Et poterit redimere infra hinc et (dg: festum) a festo nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum semper dicto spacio pendente cum XXVIII gulden 

XXXVI placken pro quolibet gulden et cum paccione anni redempcionis. 

Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis januarii die XXII hora 

vesperarum presentibus dictis scabinis Theoderico Heijmerics et Henrico 

Balijart. 

 

1184 f.050r. 

 in crastino Agnetis: donderdag 22-01-1405. 

 quarta post Pauli: woensdag 28-01-1405. 

 in crastino Huberti: dinsdag 04-11-1404. 

 

BP 1184 f 050r 01 do 22-01-1405. 

Rutgherus van den Broec zvw Johannes, Egidius Broechoven, Egidius die Rode, 

Arnoldus nzv hr Sijmon van den Broec priester, Henricus Roesmont en Petrus 

Moelner van Eijndoven beloofden aan Bartholomeus Spijerinc, tbv Florencius 

van Kijfhoec, 58 Engelse nobel of de waarde met Epiphanie aanstaande (wo 

06-01-1406) te betalen. 

 

Rutgherus van den Broec filius quondam Johannis Egidius Broechoven 

Egidius die Rode Arnoldus filius naturalis domini (dg: quondam) Sijmonis 

van den Broec presbitri Henricus Roesmont et Petrus Moelner de Eijndoven 

promiserunt indivisi super omnia Bartholomeo Spijerinc (dg: i LVIII Enge) 

ad opus Florencii de Kijfhoec LVIII Engels !vel valorem ad epiphanije 

proxime futurum persolvendos. Testes Wolph et Gerardus datum in crastino 

Agnetis. 

 

BP 1184 f 050r 02 do 22-01-1405. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 050r 03 do 22-01-1405. 

Godefridus Lauwereijns soen droeg over aan zijn zoon Herbertus en Arnoldus 

Heijmerics soen ev Agnes dv voornoemde Godefridus zijn vruchtgebruik in een 

hofstad in Oss, naast de plaats gnd den Hoevel, tussen Aleijdis Bloemelincs 
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enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan voornoemde Aleijdis. 

 

Godefridus Lauwereijns soen usufructum sibi competentem in domistadio 

sito in parrochia de Os juxta locum dictum den Hoevel inter hereditatem 

Aleijdis Bloemelincs ex uno et inter communem plateam ex alio tendente a 

communi platea usque ad hereditatem dicte Aleijdis ut dicebat legitime 

supportavit (dg: Ge) Herberto suo filio et Arnoldo Heijmerics soen 

tamquam marito legitimo Agnetis sue uxoris filie Godefridi predicti 

promittens super omnia ratam servare (dg: et obligationem ex). Testes 

Wolph et Neijnsel datum supra. 

 

BP 1184 f 050r 04 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Herbertus en Arnoldus droegen over aan voornoemde Godefridus (1) 

de helft van voornoemde hofstad, te weten de helft naast voornoemde 

Aleijdis, met de gebouwen op deze helft, en met recht van weg met karren en 

beesten over het voorste deel van de andere helft, namelijk vanaf de gemene 

weg, over voornoemd voorste deel tot aan de eerstgenoemde helft, (2) alle 

goederen, die aan voornoemde Herbertus en Agnes gekomen waren na overlijden 

van hun moeder Metta, gelegen onder Oss, waarin voornoemde Godefridus zijn 

vruchtgebruik heeft, voornoemde andere helft van de hofstad uitgesloten. 

 

(dg: Willelmus v) Dicti Herbertus et (dg: Lauer) Arnoldus medietatem 

dicti domistadii scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta 

dictam hereditatem dicte Aleijdis simul cum edificiis in eadem medietate 

consistentibus (dg: simul) atque cum jure viandi #cum curribus et 

bestiis# in anteriori parte relique medietatis scilicet a communi platea 

per predictam anteriorem partem usque ad medietatem primodictam !vie 

atque omnia et singula bona prefatis Herberto et Agneti de morte quondam 

Mette sue matris successione advoluta quocumque locorum (dg: cons) infra 

parrochiam de Os consistentia sive sita in quibus dictus Godefridus suum 

possidet usufructum excepta! tamen dicta reliqua medietate domistadii 

predicti (dg: cum) #et# edificiis in (dg: eis) eadem consistentibus 

hereditarie supportaverunt dicto Godefrido promittentes indivisi super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes 

Neijnsel et Bathen soen datum 4ta post Pauli. 

 

BP 1184 f 050r 05 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Arnoldus verkocht aan Johannes zvw Johannes Zeijnsen soen 3/5 

deel in de helft van de hofstad, te weten in de helft naast voornoemde weg, 

welk 3/5 deel gelegen is op het achterste einde van voornoemde helft, 

tussen voornoemde Aleijdis enerzijds en het resterende 2/5 deel anderzijds, 

met de gebouwen op dit 3/5 deel, belast met (1) ¼ deel van een b-erfcijns 

van 2½ groot paijment, (2) ¼ deel van een b-erfcijns van 20 schelling 

paijment, (3) ¼ deel van een erfpacht van 1½ lopen gerst, (4) ¼ deel van ¼ 

deel van een cijnshoen. Voornoemde Herbertus deed afstand van dit 3/5 deel. 

 

Dictus Arnoldus #ut supra# tres quintas partes ad ipsum spectantes in 

(dg: reli) medietate dicti domistadii scilicet illa medietate que sita 

est contigue juxta dictam plateam, scilicet dividendo dictam medietatem 

in (dg: tres) quinque partes equales tres quintas partes de illis que 

tres partes site sunt in #posteriori# fine dicte (dg: domistadii) 

medietatis domistadii predicti inter predictam hereditatem dicte Aleijdis 

#ex uno# et inter reliquas duas partes dictarum quinque partium ex alio 

simul cum edificiis in eisdem tribus partibus consistentibus ut 
!hereditarie vendidit Johanni filio quondam Johannis Zeijnsen soen 

promittens supper omnia warandiam et obligationem deponere excepta quarta 

parte hereditarii census duorum et dimidii grossorum pagamenti et quarta 

parte hereditarii census XX solidorum pagamenti et quarta parte 

hereditarie (dg: -ii census) paccionis unius et dimidii lopinorum ordei 

et quarta parte quarte partis unius pulli censualis exinde solvendis. Quo 
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facto dictus Herbertus super dictis tribus partibus 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 050r 06 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Arnoldus deed tbv voornoemde Herbertus afstand van het 2/5 deel, 

gelegen tussen de gemene weg enerzijds en de 3 resterende vijfde delen 

anderzijds, en van de gebouwen op dit 2/5 deel. 

 

-. 

Dictus Arnoldus ut supra super duabus quinque partibus dictarum quinque 

partium scilicet super illis (dg: quinque) duabus partibus que site sunt 

inter communem plateam ex uno et inter (dg: hereditatem dicte) tres 

partes dictarum quinque partium ex alio #et super edificiis in eisdem 

duabus partibus consistentibus# et super jure ad opus dicti (dg: empt) 

Herb[er]ti hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 050r 07 do 22-01-1405. 

Willelmus Vos zvw Henricus Vos van Beilver en Henricus Bac zvw Godescalcus 

Roesmont beloofden aan Andreas van Drodis etc 42 oude Franse schilden met 

Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen, op straffe van 3. 

 

Willelmus Vos filius quondam Henrici Vos de Beilver et Henricus Bac 

filius quondam Godescalci Roesmont promiserunt indivisi super omnia 

Andree de Drodis etc XLII aude scilde Francie ad pascha proxime futurum 

persolvendos sub pena III. Testes Wolph et Neijnsel datum in crastino 

Agnnetis. 

 

BP 1184 f 050r 08 di 04-11-1404. 

Thomas van de Kelder zvw Arnoldus Stamellart van de Kelder verkocht aan 

Johannes van Bladel een n-erfpacht van 6 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen, gnd het Goet te 

Bussel, van wijlen voornoemde Arnoldus Stamellart, nu aan voornoemde 

verkoper behorend, in Asten, reeds belast met (1) de grondcijns, (2) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge aan Margareta wv Jacobus van Campen, (3) een 

b-erfpacht van 2 mud rogge aan Laurencius van Oijen en zijn vrouw Yda, (4) 

een b-erfpacht van 1 mud rogge aan Godefridus van Os snijder szv voornoemde 

verkoper, (5) een b-erfpacht van 4 mud rogge aan Arnoldus Vogheleer. 

 

Thomas de Penu filius quondam Arnoldi Stamellart de Penu hereditarie 

vendidit Johanni de Bladel hereditariam paccionem sex modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex bonis dictis tGoet te Bussel dicti quondam Arnoldi 

Stamellart nunc ad dictum venditorem spectantibus sitis in parrochia de 

Asten atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi (dg: et l) ipsi domino fundi et hereditaria paccione 

unius et dimidii modiorum siliginis Margarete relicte quondam Jacobi de 

Campen (dg: exinde prius solvendis ut dicebat et sufficientem facere) et 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis Laurencio de Oijen #(dg: 
?ex)# et Yde sue uxori et hereditaria paccione unius modii siliginis 

Godefrido de Os sartori genero dicti (dg: quo) venditoris (dg: exin) et 

hereditaria paccione quatuor modiorum siliginis Arnoldo Vogheleer ?exinde 

prius solvendis ut dicebat et promisit sub obligatione premissa 

sufficientem facere. Testes Goeswinus et (dg: Gerardus datum) Tijt datum 

in crastino Huberti. 

 

1184 f.050v. 

 quinta post Sijmonis et Jude: donderdag 30-10-1404. 
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 in festo Huberti: maandag 03-11-1404. 

 

BP 1184 f 050v 01 do 30-10-1404. 

Theodericus Marcelijs soen van Gorichem en Zibertus van Hoeculem beloofden 

aan Stephanus Merlengus, tbv etc, 8 Engelss nobel met Pasen aanstaande (zo 

19-04-1405) te betalen op straffe van ½. 

 

Theodericus Marcelijs soen de Gorichem et Zibertus de Hoeculem 

promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlengo ad opus etc octo 

Engels nobel ad pascha proxime futurum persolvendos sub pena dimidii. 

Testes Berwout et (dg: Bw) Coptiten datum quinta post Sijmonis et Jude. 

 

BP 1184 f 050v 02 do 30-10-1404. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddrager. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 050v 03 ma 03-11-1404. 

Arnoldus van Zidewijnden zvw Johannes van Zidewijnden verkocht aan mr 

Johannes van Best een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Remigius-Belijder in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 7½ roeden land 

gnd gherden, in Waalwijk, tussen kvw Gerardus gnd van den Hoevel enerzijds 

en kvw Johannes van den Eldwijc anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd 

Scut tot aan de Oude Maas, (2) 4 roeden land, gnd gherden, in Waalwijk, 

tussen voornoemde kvw Gerardus van den Hoevel enerzijds en voornoemde kvw 

Johannes van den Eldwijc anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

de plaats gnd Scutten toe, en uit de gebouwen erop, (3) 4 roeden land, gnd 

gherden, in Waalwijk, tussen een steeg gnd die Haghen Stege enerzijds en 

Johannes zvw Ghibo Vinc anderzijds, strekkend vanaf de plaats gnd Nederste 

Zanddonc tot aan de plaats gnd Meerdijc, welke pacht voornoemde Johannes 

van Zidewijnden gekocht had van Walterus gnd Waghebaert van Waelwijc, welke 

pacht aan hem gekomen was na erfdeling. 

 

Arnoldus de Zidewijnden filius quondam Johannis de Zidewijnden annuam et 

hereditariam paccionem trium modiorum siliginis mensure de Busco 

solvendam hereditarie (dg: purificationis) Remigii confessoris et in 

Busco tradendam et deliberandam ex septem et dimidio virgatis terre 

dictis communiter gherden sitis in parrochia de Waelwijc inter 

hereditatem liberorum quondam Gerardi dicti van den Hoevel ex uno et 

inter hereditatem liberorum quondam Johannis van den Eldwijc ex alio 

tendentibus a loco dicto Scut usque ad antiquam Mosam item ex quatuor 

vitgatis terre dictis communiter gherden sitis in dicta parrochia inter 

hereditatem dictorum liberorum quondam Gerardi van den Hoevel ex uno et 

inter hereditatem dictorum liberorum quondam Johannis van den Eldwijc ex 

alio tendentibus a communi platea usque ad locum dictum Scutten toe atque 

ex edificiis in jamdictis quatuor virgatis terre consistentibus insuper 

ex quatuor virgatis terre dictis communiter gherden sitis in dicta 

parrochia inter stegam dictam die Haghen Stege ex uno et inter 

hereditatem Johannis filii quondam Ghibonis Vinc ex alio tendentibus a 

loco dicto Nederste Zanddonc usque ad locum dictum Meerdijc et quam 

paccionem dictus Johannes de Zidewijnden erga Walterum dictum Waghebaert 

de Waelwijc emendo acquisierat prout in litteris et quam! (dg: nunc ad se 

spectare dicebat) #{staat onder in dit contract:} (dg: testes) sibi 

mediante divisione hereditaria inter ipsum et suos coheredes in partem 

cesserunt! prout in litteris dicebat contineri# hereditarie (dg: 

supportavit) #vendidit# magistro Johanni de Best #supportavit# cum 

litteris et jure promittens super habita et habenda ratam servare et 

obligationem #et impetitionem# ex parte sui et dicti quondam Johannis sui 

patris et quorumcumque heredum eiusdem quondam Johannis sui patris 

deponere promisit insuper dictus Arnoldus super habita et habenda 
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premissa sufficentem facere. Testes Sp[ina] et Wolphart datum in festo 

Huberti. 

 

BP 1184 f 050v 04 ma 03-11-1404. 

Voornoemde Arnoldus van Zidewijnden zvw Johannes van Zidewijnden verkocht 

aan voornoemde mr Johannes van Best (1) een b-erfcijns van 4 pond geld, een 

helft te betalen met Sint-Jan-Baptist en de andere helft met Kerstmis, 

gaande uit een huis en erf van wijlen Hermannus van Venle zvw {hier staan: 

.....} gnd Hanmeroes, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van 

Johannes gnd van der Zidewijnden szvw Arnoldus van der Poerten enerzijds en 

erfgoed van Willelmus gnd Broeder anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de de stroom aldaar gnd die Dieze, welke cijns 

voornoemde Johannes van Zidewijnden gekocht had van voornoemde Hermannus 

van Venle, (2) een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Michael-

Aartsengel te betalen, gaande uit een huis, erf en tuin, waarin wijlen 

Hermannus van Venle zvw voornoemde Hanmeraij woonde, in Den Bosch, in de 

Orthenstraat, tussen huis en erf van voornoemde Johannes van Zidewijnden 

enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus Broeder anderzijds, welke 

cijns aan voornoemde Johannes van Zidewijnden was verkocht door voornoemde 

Hermannus van Venle, welke twee cijnzen aan voornoemde Arnoldus gekomen 

waren na erfdeling. 

 

Dictus Arnoldus hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie #mediatim# nativitatis (dg: Domini) beati Johannis baptiste 

et mediatim nativitatis Domini de domo et area quondam Hermanni de Venle 

filii quondam {hier staan: .....} dicti Hanmeroes sitam! in Busco in vico 

Orthensi inter hereditatem Johannis dicti van der Zidewijnden generi 

quondam Arnoldi van der Poerten ex uno et inter hereditatem Willelmi 

dicti Broeder ex alio tendente ibidem a communi platea retrorsum ad aquam 

ibidem currentem dictam vulgariter die Dijese et quem censum dictus 

Johannes de Zidewijnden erga dictum Hermannum de Venle emendo acquisierat 

prout in litteris atque hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie Michaelis Archangeli de domo area et orto (dg: quondam) #in 

qua quondam# Hermannus de Venle filius quondam dicti Hanmeraij (dg: in 

qua) morari consuevit sitis in Busco in vico Orthensi inter domum et 

aream dicti Johannis de Zidewijnden ex uno et inter hereditatem dicti 

Willelmi Broeder ex alio venditam! dicto Johanni de Zidewijnden a dicto 

Hermanno de Venle prout in litteris et quos! census quatuor librarum et 

XL solidorum dicte monete dicto Arnoldo mediante divisione hereditaria 

inter ipsum et suos coheredes in partem cesserunt prout in litteris 

dicebat contineri hereditarie (dg: supportavit) vendidit dicto magistro 

Johanni de (dg: Ho) Best #supportavit# cum litteris et jure promittens 

super habita et habenda 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 datum supra. 

 

BP 1184 f 050v 05 ma 03-11-1404. 

Voornoemde Arnoldus verklaarde dat voornoemde mr Johannes het geldbedrag 

heeft betaald waarvoor hij voornoemde pacht en cijnzen heeft verworven. 

 

{In linker marge een verticale haal voor BP 1184 f 050v 05 en 06}. 

Dictus Arnoldus palam recognovit sibi per dictum magistrum Johannem 

plenarie fore satisfactum de toto pretio seu de tota pecunia pro quo (dg: 

seu) vel pro qua dictus magister Johannes de Best dictos paccionem et 

census erga dictum Arnoldum (dg: emendo) acquisierat. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 050v 06 ma 03-11-1404. 

Theodericus Buc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 
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Theodericus Buc prebuit et reportavit. Testes Berwout et Neijnsel datum 

supra. 

 

1184 f.051r. 

 Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.051v. 

 Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.052r. 

 sexta post Agnetis: vrijdag 23-01-1405. 

 

BP 1184 f 052r 01 vr 23-01-1405. 

Henricus van Haren zvw Johannes van Haren verkocht aan Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini 3 bunder beemd van wijlen voornoemde Johannes van Haren, in 

Haaren, ter plaatse gnd Elsbroec, tussen Willelmus van Haren bv voornoemde 

Henricus enerzijds en wijlen Martinus Monic anderzijds, strekkend vanaf de 

gemene weg tot aan kinderen gnd van der Scueren, belast met de 

hertogencijns en een n-erfcijns van 4½ oude schild uit een b-erfcijns van 

12 oude schilden, welke cijns van 12 oude schilden voornoemde Henricus en 

zijn broers Willelmus en Walterus eertijds verkocht hadden aan Jacobus van 

Berze van der Horst, gaande uit voornoemde 3 bunder en andere goederen van 

wijlen voornoemde Johannes van Haren, welke 4½ oude schild erfcijns 

voornoemde Jordanus uit voornoemde 3 bunder zal betalen, in afkorting van 

de cijns van 12 schild. 

 

Henricus de Haren filius quondam Johannis de Haren tria bonaria prati 

dicti quondam Johannis de Haren (dg: tria bonaria) sita in parrochia de 

Haren ad locum dictum Elsbroec inter hereditatem Willelmi de Haren 

fratris dicti Henrici ex uno et inter hereditatem (dg: Aleijdis relicte) 

quondam Martini Monic ex alio tendentia a communi platea ad hereditatem 

liberorum dictorum van der Scueren ut dicebat {rest van de regel is 

onbeschreven} hereditarie vendidit Jordano filio Arnoldi Tielkini 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere exceptis (dg: quinque et dimidi) #sex denariis census domino 

duci et# quatuor et dimidio aude scilt hereditarii census de hereditario 

censu XII aude scilde quem censum XII aude scilde dictus Henricus (dg: et 

sui) #Willelmus et Walterus eius# fratres pridem vendiderant Jacobo de 

Berze van der Horst ex premissis et quibusdam aliis bonis dicti quondam 

Johannis de Haren solvendo et quos quatuor et dimidium aude scilt 

hereditarii census dictus Jordanus ex predictis tribus bonariis prati 

solvere tenebitur in abbreviationem dicti census XII aude scilde. Testes 

Goeswinus et Neijnsel datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1184 f 052r 02 vr 23-01-1405. 

Voornoemde Willelmus deed afstand van het voornoemde. 

 

{In de linker marge een verticale haal voor BP 1184 f 052r 02 en 03}. 

Quo facto dictus Willelmus super premissis et jure ad opus dicti emptoris 

hereditarie renunciavit promittens super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et suorum heredum 

deponere et quod numquamm presumet se jus in premissis habere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 052r 03 vr 23-01-1405. 

Walterus zvw Walterus van Ourle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Walterus filius quondam Walteri de Ourle prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 
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BP 1184 f 052r 04 vr 23-01-1405. 

Hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel ridder droeg over aan Henricus van 

Geffen zvw Johannes 1 mud rogge b-erfpacht, maat van Boxtel, waarvan 

Johannes Ghestelman verklaard had die verschuldigd te zijn aan vooornoemde 

hr Willelmus, met Lichtmis in Stapelen te leveren, gaande uit een akker, 

gnd die Boenacker, naast de plaats gnd dat Scaephuijs, tussen erfgoed van 

voornoemde heer van Boxtel enerzijds en Arnoldus Coppelmans, wijlen Thomas 

Gheenen zoen, Sophija Lemkens en haar kinderen en hr Nijcholaus investiet 

van Gemonden snderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg en met 

het andere eind aan Gertrudis Coppelmans en haar kinderen. 

 

Dominus Willelmus de Meerhem dominus de Bucstel miles unum modium 

siliginis hereditarie paccionis mensure de Bucstel quem modium siliginis 

Johannes Ghestelman recognoverat se debere et teneri #ac promiserat# 

solvendum dicto domino Willelmo et in Stapelen deliberandum hereditarie 

purificationis ex uno agro terre dicto die Boenacker sito juxta locum 

dictum dat Scaephuijs inter hereditatem dicti domini de Bucstel ex uno et 

hereditatem Arnoldi Coppelmans et hereditatem quondam Thome Gheenen zoen 

Sophije Lemkens et suorum (dg: lib) puerorum et domini Nijcholai (dg: d) 

investiti de Ghemonden ex alio tendente cum uno fine ad communem vicum et 

cum reliquo fine ad hereditatem Gertrudis Coppelmans et suorum puerorum 

(dg: ex) ut dicebat hereditarie supportavit Henrico de Geffen filio 

quondam Johannis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Berwout et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 052r 05 vr 23-01-1405. 

Voornoemde hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel ridder droeg over aan 

voornoemde Henricus van Geffen zvw Johannes een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Boxtel, die Walterus Fijen soen met Lichtmis in Boxtel moet 

leveren aan voornoemde hr Willelmus, gaande uit een kamp, deels akkerland 

en deels heide, in Gemonde, in de dingbank van Boxtel, beiderzjds tussen de 

gemeint van Boxtel. 

 

Dictus dominus Willelmus hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Bucstel (dg: solve) quam Walterus Fijen soen solvere tenetur 

dicto domino Willelmo hereditarie purificationis et in Bucstel tradendam 

ex (dg: pecia) quodam campo partim terre arabilis et partim merice sito 

in parrochia de Gemonden in jurisdictione de Bucstel inter communitatem 

de Bucstel ex utroque latere coadiacentem ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Henrico promittens super omnia warandiam et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 052r 06 vr 23-01-1405. 

Voornoemde hr Willelmus van Meerhem heer van Boxtel ridder droeg over aan 

voornoemde Henricus van Geffen zvw Johannes een b-erfpacht van ½ mud rogge, 

maat van Boxtel, die Willelmus Wautgarts moet leveren aan voornoemde hr 

Willelmus, gaande uit 2 stukken land, in Boxtel, ter plaatse gnd Mulsel, 

(1) tussen erfgoed van de heer van Boxtel enerzijds en Gerardus nzvw hr 

Gerardus van Bucstel eertijds investiet van Boxtel anderzijds, (2) tussen 

erfgoed van de heer van Boxtel enerzijds en wijlen Gerardus Schuuden? 

anderzijds. 

 

Dictus dominus Willelmus hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 

mensure de Bucstel (dg: quandam) quam Willelmus Wautgarts solvere tenetur 

dicto domino Willelmo ex (dg: hereditatibus) duabus peciis terre sitis in 

parrochia de Bucstel ad locum dictum Mulsel quarum una inter hereditatem 

domini de Bucstel ex uno et Gerardi filii (dg: d) naturalis domini 

quondam Gerardi de Bucstel investiti olim de Bucstel ex alio et altera 

inter hereditatem domini de Bucstel ex uno et hereditatem quondam Gerardi 

Schuuden? ex alio ut dicebat hereditarie supportavit dicto Henrico de 

Geffen filio Johannis promittens super omnia warandiam et (dg: 
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obligationem) sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 052r 07 vr 23-01-1405. 

Willelmus zv Willelmus Bastart verwerkte zijn recht tot vernaderen mbt 

voornoemde erfpachten. 

 

-. 

Willelmus filius Willelmi Bastart dictas hereditarias pacciones (dg: rep) 

prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 052r 08 vr 23-01-1405. 

Emondus van Hellu beloofde aan Johannes die Yoede 112 oude Gelderse gulden 

na maning te betalen. 

 

Emondus de Hellu promisit super omnia Johanni die Yoede C et XII aude 

Gelre gulden ad monitionem dicti Joohannis persolvendos. Testes Wolphart 

et Neijnsel datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1184 f 052r 09 vr 23-01-1405. 

Petrus Vuchts zvw Petrus van Sint-Ademarus beloofde aan Hermannus Sticker 

zvw Theodericus 9 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend of de waarde, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) 

te betalen, op straffe van 2 oude schilden. 

 

Petrus Vuchts filius quondam Petri de Sancto Ademaro promisit super omnia 

Hermanno Sticker filio quondam Theoderici IX novos Gelre !scilicet IX 

boddrager vel X Vlemse placken pro quolibet gulden seu valorem ad pasche 

proxime futurum persolvendos (dg: testes) sub pena duorum auder scilde. 

Testes Steenwech et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 052r 10 vr 23-01-1405. 

Johannes zvw hr Willelmus van Bucstel ridder en Willelmus zvw Willelmus 

Bastart van Bucstel beloofden aan Andreas Hoppenbrouwer 19 mud rogge, 

Bossche maat, na maning in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes (dg: de) filius domini quondam Willelmi de Bucstel militis et 

Willelmus filius quondam Willelmi Bastart de Bucstel promiserunt indivisi 

super omnia Andree Hoppenbrouwer (dg: ?et) XIX modios siliginis mensure 

de Busco ad monitionem Andree persolvendos et in Busco tradendos. Testes 

Berwout et Spina datum supra. 

 

BP 1184 f 052r 11 vr 23-01-1405. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

[Solvit] 1 grossum. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.052v. 

 sexta post Agnetis: vrijdag 23-01-1405. 

 in profesto conversionis Pauli: zaterdag 24-01-1405. 

 

BP 1184 f 052v 01 vr 23-01-1405. 

Gerardus Balijart droeg over aan Lambertus Zeberts soen een hofstad, in 

Groot Lith, tussen voornoemde Lambertus enerzijds en een kleine steeg 

anderzijds, met het recht die steeg te mogen gebruiken, en met maasdijken 

die bij deze hofstad horen. 

 

Gerardus Balijart quoddam domistadium situm in parrochia de Magno Lijt 

inter hereditatem Lamberti Zeberts soen ex uno et inter quandam parvam 

stegam ex alio simul cum jure utendi dicta stega spectante ad dictum 

domistadium (dg: ut dicebat here) simul cum aggeribus Mose ad idem 
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domistadium de jure spectantibus ut dicebat hereditarie (dg: v) 

supportavit dicto Lamberto promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis aggeribus Mose ad idem domistadium 

spectantibus ut. !Testes Berwout et Spina datum sexta post Agnetis. 

 

BP 1184 f 052v 02 za 24-01-1405. 

Johannes Hacken beloofde aan Willelmus Piggen 57 gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Pasen (zo 

19-04-1405) en de andere helft met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1405). 

 

Johannes Hacken promisit super omnia Willelmo Piggen LVII gulden scilicet 

IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato mediatim 

pasche et mediatim penthecostes proxime futurum persolvendos. Testes 

Spina et Gerardus datum in profesto conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 052v 03 za 24-01-1405. 

Willelmus Buijser beloofde aan voornoemde Willelmus Pigge 80 gulden van 

dezelfde waarde, een helft te betalen met Sint-Jacobus (za 25-07-1405) en 

de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Willelmus Buijser promisit super omnia dicto Willelmo Pigge LXXX gulden 

similis valoris mediatim Jacobi et mediatim nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 052v 04 za 24-01-1405. 

Henricus zvw Henricus Everaets soen verkocht aan Johannes Tolinc zv 

Theodericus Tolinc 2 stukken land, gelegen buiten de versterking gnd 

dreijboem van Hintham, (1) tussen Ghibo van Hijntham enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, met een eind sttrekkend aan Lambertus smid, (2) ter 

plaatse gnd Caddenrot, tussen Elizabeth Zelen enerzijds en Johannes van der 

Dussen anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg. 

 

Henricus filius quondam Henrici Everaets soen duas pecias terre sitas 

extra munimen dictum (dg: landv) dreijboem de Hijntham quarum una inter 

hereditatem Ghibonis de Hijntham #ex uno# et inter communem viam ex alio 

#tendens cum uno fine ad hereditatem Lamberti fabri# et altera in loco 

dicto Caddenrot inter hereditatem Elizabeth Zelen ex uno et inter 

hereditatem Johannis van der Dussen ex alio (dg: s tendde) tendens cum 

utroque fine ad communem plateam ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Tolinc filio Theoderici Tolinc promittens super omnia (dg: warandiam) 

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

supra. 

 

BP 1184 f 052v 05 za 24-01-1405. 

Oda dvw Henricus zvw Johannes Everaets soen gaf uit aan Johannes Tolinc zv 

Theodericus Tolinc (1) een huis en tuin van wijlen voornoemde Henricus, in 

Hintham, tussen Gerardus Hals enerzijds en een ledige hofstad van wijlen 

voornoemde Henricus, nu behorend aan zijn dochter Yda, anderzijds, (2) de 

helft van een beemd, gelegen achter voornoemd huis, tuin en hofstad, te 

weten de helft naast voornoemde Gerardus Hals, welk huis, tuin en beemd 

reiken vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan erfgoed van het Geefhuis in 

Den Bosch, (3) een tuin, in Rosmalen, ter plaatse gnd Hijnen, tussen een 

gemene weg anderzijds en Nijcholaus Ketelbueter anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Nijcholaus en met het andere eind aan Jacobus 

Loze, welk huis, tuin, helft van de beemd en tuin aan voornoemde Oda na 

erfdeling waren gekomen; de uitgifte geschiedde voor (a) een b-erfpacht van 

3½ lopen rogge, (b) een b-erfcijns van 10 schelling 6 penning gemeen 

paijment, en thans voor (c) 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). 
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Oda filia quondam Henrici filii quondam Johannis Everaets soen (dg: di) 

cum tutore domum et ortum dicti quondam Henrici sitos in Hijntham inter 

hereditatem Gerardi Hals ex uno et inter vacuum domistadium dicti quondam 

Henrici (dg: ex alio) nunc ad Ydam eius filiam spectans ex alio (dg: 

simul cum) #atque# medietatem prati siti retro domum ortum et domistadium 

predictos scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta dictam 

hereditatem dicti Gerardi Hals et qui domus ortus et medietas prati 

tendunt a communi platea retrorsum usque ad hereditatem mense sancti 

spiritus in Busco atque quendam ortum situm in parrochia de Roesmalen ad 

locum dictum Hijnen inter communem plateam ex uno et inter hereditatem 

Nijcholai Ketelbueter ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem (dg: 

Jacobi Loze) dicti Nijcholai et cum reliquo fine ad hereditatem Jacobi 

Loze (dg: ut) quibus! domus ortus medietas prati et ortus dicte Ode 

mediante divisione hereditaria habita inter ipsam et eius coheredes 

cesserunt in partem (dg: di) ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Johanni Tolinc filio (dg: quo) Theoderici Tolinc ab eodem hereditarie 

possidendos pro hereditaria paccione trium et dimidii lopinorum siliginis 

et pro hereditario censu X solidorum et sex denariorum communis pagamenti 

exinde prius solvendis (dg: ut) dandis etc atque 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 cum tutore super omnia ratam 

servare et (dg: obligationem e) aliam obligationem ex parte sui deponere 

et (dg: suff) alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 052v 06 za 24-01-1405. 

Marselius die Mandemaker en Gerardus nzvw Willelmus Eelkens beloofden aan 

Wedigo zvw Bartholomeus Wedigen, tbv zijn broer Bartholomeus zvw voornoemde 

Bartholomeus, 24 nieuwe Gelderse gulden of de waarde met Pinksteren 

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

 

Marselius die Mandemaker et Gerardus filius naturalis quondam Willelmi 

Eelkens promiserunt indivisi super omnia Wedigoni filio quondam 

Bartholomei Wedigen ad opus Bartholomei sui fratris filii dicti quondam 

Bartholomei XXIIII novos Gelre gulden vel valorem ad penthecostes proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 052v 07 za 24-01-1405. 

Mabelia wv Laurencius Peter Oirs, de broers Petrus en Johannes, kv 

voornoemde Mabelia en wijlen Laurencius, en Matheus Quappe ev Elizabeth db 

voornoemde Mabelia en wijlen Laurencius, verkochten aan Henricus van den 

Bruggen van Helmont verwer een n-erfcijns van 1 oude Franse schild of de 

waarde, met Sint-Jan te betalen, gaande uit 2 huizen en erven, in Den 

Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Willelmus Broeder 

enerzijds en erfgoed van wijlen Arnoldus Writer anderzijds, strekkend vanaf 

de Orthenstraat tot aan het water gnd die Haven, tot aan een {f.053r} 

straatje dat daar loopt en ertussen ligt. 

 

Mabelia relicta quondam Laurencii Peter Oirs cum tutore Petrus et 

Johannes fratres liberi dictorum Mabelie et quondam Laurencii et Matheus 

Quappe maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dictorum 

Mabelie et quondam Laurencii hereditarie vendiderunt Henrico van den 

Bruggen de Helmont tinctori hereditarium censum unius aude scilt Francie 

(dg: solvendum) vel valorem solvendum hereditarie Johannis ex duabus 

domibus et areis sitis in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

quondam Willelmi Broeder ex uno et inter hereditatem quondam Arnoldi 

Writer ex alio tendentibus a dicto vico Orthensi (dg: versus) #usque# 

aquam dictam die Haven usque (dg: ad) quendam 

 

1184 f.053r. 

 in profesto conversionis Pauli: zaterdag 24-01-1405. 
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 anno CCCCmo quinto mensis januarii die XXIIII: zaterdag 24-01-1405. 

 in crastino conversionis Pauli: maandag 26-01-1405. 

 quarta post Pauli: woensdag 28-01-1405. 

 

BP 1184 f 053r 01 za 24-01-1405. 

viculum ibidem tendentem #interiacentem# ut dicebant promittentes cum 

tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem 

facere. Testes Spina et Gerardus datum in profesto (dg: pa) conversionis 

Pauli. 

 

BP 1184 f 053r 02 za 24-01-1405. 

Henricus zv Theodericus van Empel en Johannes zvw Arnoldus Ghenen soen van 

Geffen verkochten aan Henricus Hoernken zvw Andreas Hoernken een n-erfpacht 

van 10 mud haver, Bossche maat, de beste haver die elk jaar op de vervaldag 

in Den Bosch op de Markt te koop komt, minus echter van de prijs van elk 

mud 2 gemene plakken, met Lichtis in Den Bosch te leveren, voor het eerst 

over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit (1) 2/3 deel, aan eerstgenoemde 

Henricus behorend, in een hoeve, gnd die Hermaelsche Hoeve, die 2½ mud land 

en 10 bunder beemd groot is, in Schijndel, ter plaatse gnd Eijlde, naast 

Mathijas van Hermalen enerzijds en Ludolphus Buc van Boemel anderzijds, (2) 

13 morgen land van eerstgenoemde Johannes, in Geffen, waarvan (2a) 2 morgen 

ter plaatse gnd die Vrede, tussen Petrus van Geffen enerzijds en Nijcholaus 

Peters soen anderzijds, (2b) 2 morgen ter plaatse gnd die Vrede, tussen 

erfgoed van de kerk van Nuland enerzijds en kvw Batha Loden anderzijds, 

(2c) 4 morgen land ter plaatse gnd die Gemeijnt, (2d) de resterende 5 

morgen ter plaatse gnd Geffenre Velt, op verschillende paatsen. 

 

Henricus filius Theoderici de Empel et Johannes filius quondam Arnoldi 

Ghenen soen de Geffen hereditarie vendiderunt Henrico Hoernken filio 

quondam Andree Hoernken hereditariam paccionem X modiorum avene (dg: d) 

mensure de Busco de meliori avena que singulis annis termino solutionis 

veniet in Busco ad forum venalis minus tamen de pretio cuiuslibet modii 

II gemeijn placken solvendam hereditarie purificationis et (dg: in Busco 

tradendam e) pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra 

annum et in Busco tradendam ex duabus (dg: lopinatis terre) terciis 

partibus ad primodictum Henricum spectantibus (dg: sitis) in quodam manso 

dicto die Hermaelsche Hoeve duas et dimidiam modiatas terre et X bonaria 

prati continente (dg: sitis) sito in parrochia de Scijnle ad locum dictum 

Eijlde juxta hereditatem Mathije de Hermalen ex uno et inter hereditatem 

Ludolphi Buc de Boemel ex alio atque ex (dg: qua) tredecim jugeribus 

terre primodicti Johannis sitis in parrochia de Geffen quorum (dg: 

quatuor) #duo# jugera terre ad locum dictum die Vrede inter hereditatem 

Petri de Geffen ex uno et inter hereditatem Nijcholai Peters soen ex alio 

item duo jugera terre ad dictum locum die Vrede vocatum inter hereditatem 

ecclesie de Nuwelant ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Bathe 

Loden ex alio atque quatuor jugera terre ad locum dictum die Gemeijnt et 

relique quinque ad locum dictum Geffenre Velt (dg: si) in diversis locis 

ibidem sita sunt ut dicebant promittentes indivisi super omnia warandiam 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 053r 03 za 24-01-1405. 

En zij kunnen de pacht terugkopen gedurende 2 jaar, tussen Lichtmis over 3 

jaar (do 02-02-1408) en Lichtmis over 5 jaar (zo 02-02-1410), met 56 Franse 

kronen en 1 Hollandse gulden en de pacht van het jaar van wederkoop. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Ghisbertus van den Broec en mr 

Godefridus van Rode. 

 

Et poterunt redimere ad spacium quinque annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium scilicet in ultimis duobus annis 

dictorum quinque annorum semper (dg: ?dum) eisdem duobus annis durantibus 

cum LXVI cronen Francie et uno Hollant gulden et cum paccione anni 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 94 

redempcionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis 

januarii die XXIIII hora prime presentibus Ghisberto van den Broec et 

magistro Godefrido de Rode. 

 

BP 1184 f 053r 04 ma 26-01-1405. 

Henricus Heijme van Bronchorst en Henricus van Uden beloofden aan Johannes 

Wolphart 45 nieuwe Gelderse gulden, 10 Vlaamse plakken of 9 botdrager voor 

1 gulden gerekend, met Sint-Jan-Baptist aanstaande te betalen. 

 

Henricus Heijme van Bronchorst et Henricus de Uden promiserunt indivisi 

super omnia Johanni Wolphart XLV novos Gelrenses gulden X Vleemsche 

placken seu IX boddreger pro quolibet computato ad nativitatis (dg: 

Domini) Johannis baptiste proxime futurum persolvendos. Testes Tijt et 

Bathen soen datum in crastino conversionis !dicti Pauli. 

 

BP 1184 f 053r 05 wo 28-01-1405. 

Reijnerus van Tricht kramer zvw Henricus van Tricht verkocht aan Henricus 

Croke smid een b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met 

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

voornoemde Henricus Croke, in Den Bosch, aan de Vughterstraat, tussen 

erfgoed van wijlen Johannes van Ghenderen goudsmid enerzijds en erfgoed van 

Johannes van Zochel smid anderzijds. 

 

Reijnerus (dg: Noij) de Tricht institor filius quondam Henrici de Tricht 

hereditarium censum XL solidorum monete quem se solvendum habere dicebat 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area Henrici 

Croke fabri sita in Busco ad vicum Vuchtensem inter hereditatem quondam 

Johannis de Ghenderen aurifabri ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Zochel fabri ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Croke 

predicto promittens super omnia warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Wolph et Neijnsel datum quarta post Pauli. 

 

BP 1184 f 053r 06 wo 28-01-1405. 

Henricus en Volcwigis, kvw Elijas zvw Johannes van Rode snijder, verkochten 

aan Petrus Priker (1) een huis en erf, in Den Bosch, aan de straat gnd 

Beurde, tussen erfgoed van Danijel van Mierde enerzijds en erfgoed van 

Theodericus van Heivoirt! anderzijds, achterwaarts, buiten de muur, 

strekkend aan het water gnd die Mere, welk huis en erf wijlen voornoemde 

Johannes van Rode gekocht had van Jacobus van Gempe en zijn vrouw Ermgardis 

dv Johannes Ulman, (2) de helft van een ledig erfgoed dat ligt tussen het 

voorhuis, dat staat op het erfgoed van wijlen voornoemde Jacobus van Gempe, 

enerzijds en een ander huis van wijlen voornoemde Johannes van Rode 

anderzijds, welk ledig erfgoed zich uitstrekt over dezelfde lengte als 

voornoemd voorhuis, te weten de helft van dit ledig erfgoed die naast 

voornoemd voorhuis ligt. {f.053v} Zou er uit voornoemde erfgoederen méér 

moeten worden betaald dan b-erfcijnzen die op een totaal geschat worden van 

7 pond 3 penning geld, waarvan 10 schelling aan voornoemde verkopers, dan 

zullen zij dat afhandelen. Het achterhuis dat staat op voornoemd erf van 

wijlen voornoemde Johannes van Gempe behoudt zijn osendruppen zoals het die 

nu heeft. 

 

Henricus et (dg: W) Volcwigis liberi quondam Elije filii quondam Johannis 

de Rode sartoris cum tutore domum et aream sitam in Busco ad vicum dictum 

Boerde inter hereditatem Danijelis de Mierde ex uno et inter hereditatem 

Theoderici de Heivoirt! ex alio tendentem retrorsum extra murum ibidem ad 

aquam dictam communiter die Mere quam domum et aream dictus quondam 

Johannes de Rode erga Jacobum de Gempe et Ermgardem eius uxorem filiam 

Johannis Ulman emendo acquisierat prout in litteris (dg: simul cum) 

#atque# medietatem vacue hereditatis consistentis inter (dg: v) 

anteriorem domum consistentem in hereditate dicti quondam Jacobi de Gempe 

ex uno et inter reliquam (dg: hereditatem) domum !domum dicti quondam 
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Johannis de Rode ex alio et que vacua hereditas tendit ad longitudinem 

dicte domus anterioris scilicet illam (dg: vacuam hereditatem) medietatem 

dicte vacue hereditatis que medietas sita est contigue juxta domum 

anteriorem predictam hereditarie vendiderunt Petro Priker (dg: filio 

quondam Johannis) supportaverunt cum litteris et jure promittentes cum 

tutore indivisi super 

 

1184 f.053v. 

 quarta post Pauli: woensdag 28-01-1405. 

 

BP 1184 f 053v 01 wo 28-01-1405. 

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

quondam Johannis de Rode et suorum heredum deponere promiserunt insuper 

indivisi super omnia si ex predictis (dg: bonis dictis) hereditatibus 

antedicto Petro venditis plus esset solvendum quam hereditarii census ad 

summam septem librarum et trium #denariorum monete# (dg: ?s) estimati de 

quibus decem solidi hereditarii census prefatis venditoribus pertinet! 

quod hoc deponent hoc addito quod posterior domus consistens in dicta 

area dicti quondam Johannis de Gempe obtinebit sua stillicidia (dg: 

prout) undique prout illa habet pro presenti. Testes Neijnsel et Gerardus 

datum quarta post conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 053v 02 wo 28-01-1405. 

Franco Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Franco Tijmmerman [prebuit] et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 053v 03 wo 28-01-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers 60 Holland gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde afgelopen Kerstmis over 6 jaar (do 25-12-

1410) te betallen. 

 

Dictus emptor promisit super omnia dictis venditoribus LX Hollant gulden 

monete comitis Willelmi vel valorem a nativitatis Domini proxime 

preterito ultra sex annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 053v 04 wo 28-01-1405. 

Voornoemde koper beloofde aan voornoemde verkopers gedurende 6 jaar, elk 

jaar 6 pond geld te betalen, een helft met Sint-Jan en de andere helft met 

Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1405). 

 

Dictus emptor promisit super omnia se daturum et soluturum dictis 

venditoribus ad spacium sex annorum proxime futurorum quolibet dictorum 

sex annorum sex libras monete mediatim Johannis et mediatim Domini et pro 

primo termino nativitatis Johannis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 053v 05 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Henricus en Volcwigis, kvw Elijas zvw Johannes van Rode snijder, 

verkochten aan Cristina wv Johannes zvw Lambertus van den Pettelaer een 

ledig erfgoed, in Den Bosch, aan de straat gnd Beurde, tussen 2 kamers van 

Katherina dvw Mergardis enerzijds en erfgoed van Johannes van Rode snijder 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan de 

stadsmuur, welk ledig erfgoed wijlen voornoemde Johannes van Rode gekocht 

had van Lambertus zvw Lambertus van den Pettelaer, met de gebouwen op dit 

ledig erfgoed, echter uit dit ledig erfgoed voor Petrus Priker gereserveerd 

zijn erfgoederen en huizen met osendruppen zoals voornoemde Petrus die 

verworven had van voornoemde Henricus en Volcwigem, belast met de cijnzen 

in de brief vermeld. 
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Dicti Henricus et Volcwigis cum tutore quandam vacuam hereditatem sitam 

in Busco ad vicum dictum Buerde inter duas cameras Katherine filie 

quondam Mergardis ex uno et inter hereditatem Johannis de Rode sartoris 

ex alio tendentes a communi platea retrorsum ad murum opidi de Busco quam 

vacuam hereditatem dictus quondam Johannes de Rode erga Lambertum filium 

quondam Lamberti van den Pettelaer emendo acquisierat prout in litteris 

simul cum edificiis in dicta vacua hereditate consistentibus (dg: salvis 

tame) minus tamen de dicta vacua hereditate et Petro Priker libere 

reservatis suis hereditatibus et domibus cum suis stillicidiis prout idem 

Petrus illas (dg: coram scabinis infra) erga Henricum et Volcwigem 

predictos acquisierat ut dicebant hereditarie vendiderunt Cristine 

relicte quondam Johannis filii quondam Lamberti van den Pettelaer 

supportaverunt cum litteris et aliis et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dicti quondam Johannis de Rode (dg: de) et suorum heredum 

deponere exceptis censibus in dictis litteriis contentis. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 053v 06 wo 28-01-1405. 

Franco Tijmmerman verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Franco Tijmmerman prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 053v 07 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Cristina, haar dochter Bertha en Franco Tijmmerman beloofden aan 

voornoemde verkopers 60 Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de 

waarde met Kerstmis over 6 jaar (vr 25-12-1411) te betalen. 

 

Dicta Cristina et Bertha eius filia #et Franco Tijmmerman# promiserunt 

indivise! super omnia habita et habenda dictis venditoribus LX Hollant 

gulden monete comitis Willelmi vel valorem a nativitatis Domini futuro 

ultra (dg: quinque) #sex# annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 053v 08 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Cristina, Bertha en Franco beloofden aan voornoemde Henricus en 

Volcwigis gedurende 6 jaar, elk jaar 6 pond geld te betalen, een helft met 

Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, voor het eerst met Sint-Jan 

aanstaande (wo 24-06-1405). 

 

Dicti Cristina et Bertha #et Franco# promiserunt indivise! ut supra se 

daturos et soluturos dicto Henrico et Volcwigi ad spacium sex annorum 

proxime futurorum quolibet dictorum (dg: quinq) sex annorum sex libras 

monete mediatim Johannis et mediatim Domini et pro primo termino Johannis 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 053v 09 wo 28-01-1405. 

Johannes Mol zvw Willelmus Mol droeg over aan Gerardus Coelner zvw Petrus 

van Doveren een huis en erf, in Den Bosch, op de hoek van een straatje dat 

loopt van de Schrijnmakersstraat naar de Korenbrug, naast erfgoed van Hilla 

Osmans, tegenover het woonhuis van Johannes gnd Hannen Meus, welk 

eerstgenoemd huis en erf eertijds was van Goeswinus metten Zoch, en welk 

huis en erf wijlen voornoemde Willelmus Mol gekocht had van Willelmus 

metten Zoch. 

 

Johannes (dg: Molle) Mol filius quondam Willelmi Mol domum quandam et 

aream sitam in Busco supra conum cuiusdam viculi tendentis a vico dicto 

Screijnmakersstrate versus pontem bladi juxta hereditatem Hille Osmans et 

in opposito domus habitationis Johannis dicti Hannen Meus et que domus et 

area primodicta quondam fuerat Goeswini metten Zoch quam domum et aream 

dictus quondam Willelmus Mol erga Willelmum metten Zoch emendo 
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acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Gerardo Coelner 

filio quondam Petri de Doveren cum litteris et aliis et jure promittens 

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

dicti quondam Willelmi Mol et suorum heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 053v 10 wo 28-01-1405. 

Johannes Mol zvw Gerards deed tbv voornoemde Gerardus afstand van het 

voornoemde. 

 

{In linker marge een verticale haal voor BP 1184 f 053v 10 en 11}. 

Johannes Mol filius quondam Gerardi super premissis et jure ad opus dicti 

Gerardi hereditarie renunciavit (dg: testes) promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 053v 11 wo 28-01-1405. 

Johannes Mol zv Gerardus verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Mol filius Gerardi prebuit et reportavit. (dg: datum) Testes 

datum supra. 

 

1184 f.054r. 

 quarta post Pauli: woensdag 28-01-1405. 

 

BP 1184 f 054r 01 wo 28-01-1405. 

Gerardus Coelner zvw Petrus van Doveren beloofde aan Johannes Mol zvw 

Willelmus 160 Hollandse gulden, 1 Engelse nobel of de waarde voor 3 

Hollandse gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Jan (wo 24-06-

1405) en de andere helft met Kerstmis aanstaande (vr 25-12-1405). 

 

Gerardus Coelner filius quondam Petri de Doveren promisit super omnia 

Johanni Mol filio quondam Willelmi (dg: ?c) centum et LX Hollant gulden 

scilicet uno Engels nobel seu valorem pro tribus (dg: florenis) Hollant 

gulden computato mediatim Johannis et mediatim Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Neijnsel et Gerardus datum quarta post Pauli. 

 

BP 1184 f 054r 02 wo 28-01-1405. 

Theodericus Scalpart droeg over aan Amelius die Wilde 15 Gentse, aan hem 

beloofd door Johannes van Brolio en Johannes Stempel Otten soen. 

 

Theodericus Scalpart quindecim aureos denarios communiter Gentsche nobel 

vocatos boni auri et justi ponderis promissis! sibi a Johanne de Brolio 

et Johanne Stempel Otten soen prout in litteris legitime supportavit 

Amelio die Wilde cum litteris et jure. Testes Neijnsel et Bathen soen 

datum 4ta post conversionem Pauli. 

 

BP 1184 f 054r 03 wo 28-01-1405. 

Voornoemde Theodericus Scalpart droeg over aan voornoemde Amelius die Wilde 

32 oude schilden, aan hem beloofd door Johannes van Brolijo de oudere en 

Johannes Steijmpel zvw Otto Herbrechts soen. 

 

Dictus Theodericus triginta duos aureos denarios antiquos communiter aude 

scilde vocatos promissos sibi a Johanne de Brolijo seniori et Johanne 

Steijmpel filio quondam Ottonis Herbrechts soen prout in litteris 

legitime supportavit dicto Amelio cum litteris et jure. Testes datum 

supra. 

{In linker marge een verticale haal, waarnaast onbeschreven ruimte}. 

 

BP 1184 f 054r 04 wo 28-01-1405. 

Broeder Gerardus, orde van de predikheren in Den Bosch, zv Conrardus van 

den Nuenhuijze, zijn zuster Gertrudis dv voornoemde Conrardus en Godefridus 
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van Bruheze ev Elizabeth dv voornoemde Conrardus verhuurden aan voornoemde 

Conrardus voor de duur van zijn leven alle goederen, waarin voornoemde 

Conrardus zijn vruchtgebruik heeft, welk vruchtgebruik voornoemde Conrardus 

aan hen had overgedragen. 

 

Frater Gerardus (dg: f) ordinis fratrum predicatorum #in Busco# filius 

Conrardi van den Nuenhuijze #cum consensu prioris conventus predicti in 

Busco# Gertrudis eius soror filia dicti Conrardi cum tutore Godefridus de 

Bruheze maritus et tutor Elizabeth sue uxoris filie dicti Conrardi omnia 

et singula bona in quibus dictus Conrardus suum possidet usufructum et 

quem usufructum idem Conrardus dictis fratri Gerardo Gertrudi et 

Godefrido supportaverat ut dicebant locaverunt recto locacionis modo 

dicto Conrardo ab eodem Conrardo quamdiu vixerit in humanis possidenda 

pro oneribus exinde solvendis promittentes cum tutore indivisi super 

omnia ratam servare. Testes Neijnsel et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 054r 05 wo 28-01-1405. 
Conrardus van den Nuwenhuze (*) Mechtildis† 

1. broeder Gerardus orde van de predikheren in Den Bosch 

2. Gertrudis: wv Johannes van Geffen koopman, zie BP 1184 f 057v 06 vr 30-01-1405. 

3. Elizabeth (*) Godefridus van Bruheze 

a. Kinderen van Godefridus en Elizabeth. 

Voornoemde Gertrudis en Godefridus droegen over aan voornoemde broeder 

Gerardus een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas-

Apostel te leveren, die Conrardus van den Nuwenhuze verworven had van 

Alardus van den Putte. Voornoemde broeder Gerardus zal die pacht slechts 

gedurende zijn leven beuren en pas nadat zijn voornoemde vader Gerardus 

overleden is. Die pacht gaat direct na overlijden van voornoemde broeder 

Gerardus naar voornoemde Gertrudis en naar de kv voornoemde Godefridus en 

Elizabeth. Voornoemde broeder Gerardus, Gertrudis en Godefridus verklaarden 

dat alle goederen8 van voornoemde Conrardus en wijlen zijn vrouw 

Mechtildis, echter voornoemde pacht uitgezonderd, na overlijden van 

voornoemde Conrardus hoofdelijk onder hen worden verdeeld. 

 

Tradetur. 

Dicti Gertrudis cum tutore et Godefridus hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie Andree apostoli 

quam paccionem Conrardus (dg: filius) van den Nuwenhuze erga Alardum van 

den Putte acquisierat legitime supportaverunt dicto fratri Gerardo ab 

eodem ad suam vitam et non ultra possidendam tali annexa conditione quod 

dictus frater Gerardus dictam paccionem non percipiet aut levare poterit 

nisi post decessum dicti Conrardi sui patris hoc (dg: ?e) adiuncto quod 

dicta paccio statim post decessum dicti fratris Gerardi ad dictam 

Gertrudem et ad liberos dictorum Godefridi et Elizabeth sue uxoris ab 

eisdem pariter genitos et hiis mediantibus (!dg: #promiserunt super# 

palam recognoverunt) dicti frater Gerardus Gertrudis cum tutore et 

Godefridus quod #ipsi# omnia et singula alia bona #dicti Conrardi et 

quondam Mechtildis olim sue uxoris# predicta dicta tamen paccione excepta 

post decessum dicti Conrardi divident equaliter (dg: in tres partes 

equales) et capitatim hoet hoet gelijc non obstantibus quibuscumque 

ordinationibus testamentariis ac promissionibus quibuscumque prout ipsi 

mutuo (dg: rego) recognoverunt et sibi invicem super omnia cum tutore 

repromiserunt. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 054r 06 wo 28-01-1405. 

Jkvr Jutta van Hoeschot wv Bertoldus Voecht droeg over aan Rodolphus zvw 

Willelmus van Hetsrode 2 mud n-erfpacht, maat van Woensel, uit een 

b-erfpacht van 19 mud rogge, maat van Woensel, welke pacht van 19 mud 

Willelmus van Hetsrode zvw Rodolphus gnd Roef van der Sloeghen beloofd had 

aan jkvr Agnes van Hoeschot, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve 

                         
8 Zie ← BP 1184 f 054v 05 di 27-01-1405, overdracht van het vruchtgebruik in deze goederen. 
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in Woensel, ter plaatse gnd op Gheen Verren Broec, met het toebehoren en de 

vrijheid die bij de hoeve horen, welke pacht van 19 mud aan voornoemde jkvr 

Jutta gekomen was na overlijden van haar voornoemde zuster jkvr Agnes. 

 

Domicella (dg: Agnes de Hoeschot) #Jutta de Hoeschot relicta quondam 

Bertoldi Voecht# cum tutore (dg: h) duos modios siliginis hereditarie 

paccionis mensure de Woensel de hereditaria paccione decem et novem 

modiorum siliginis dicte mensure quam paccionem XIX modiorum siliginis 

Willelmus van Hetsrode filius quondam Rodolphi dicti Roef van der 

Sloeghen promisit se daturum et soluturum domicelle Agneti de (dg: 

Hoessc) Hoeschot hereditarie purificationis ex quodam manso sito in 

parrochia de (dg: Woensel) Woenssel ad locum dictum op Gheen Verren Broec 

et ex atttinentiis eiusdem mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus et ex tota libertate ad dictum mansum spectante prout in 

litteris et quam paccionem XIX modiorum siliginis dicta domicella Jutta 

sibi de morte dicte domicelle Agnetis sue sororis successione advolutam 

esse dicebat hereditarie supportavit Rodolpho filio quondam Willelmi van 

Hetsrode promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui et dicte sue sororis (dg: deponere) et suorum heredum 

deponere. Testes Wolphart et Gerardus datum supra. 

 

BP 1184 f 054r 07 wo 28-01-1405. 

Segerus van Geldorp zvw Johannes van Geldorp beloofde aan jkvr Jutta wv 

Bertholdus Voecht een lijfpacht van 2 mud rogge, maat van Eindhoven, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-

1406), op straffe van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, elk jaar dat 

voornoemde Segerus de pacht niet binnen 15 dagen na de vervaldatum geleverd 

heeft aan de hertogin van Brabant te leveren. 

 

Segerus de Geldorp filius quondam Johannis de Geldorp promisit super 

habita et habenda se daturum et soluturum domicelle Jutte relicte quondam 

Bertholdi Voecht vitalem pensionem duorum modiorum siliginis mensure de 

Eijndoven anno quolibet ad vitam dicte Jutte et non ultra purificationis 

et pro primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in 

Busco tradendam sub pena unius modii siliginis dicte mensure domine 

nostre ducisse Brabantie solvendi si dictus Segerus dictam pensionem non 

persolverit quolibet anno infra quindenam terminum solutionis predictum 

sine medio sequentem. Testes datum supra. 

 

1184 f.054v. 

 quarta post Pauli: woensdag 28-01-1405. 

 tercia post conversionis Pauli: dinsdag 27-01-1405. 

 quinta post Pauli: donderdag 29-01-1405. 

 

BP 1184 f 054v 01 wo 28-01-1405. 

Franco Post promisit super omnia Johanni Boen cijrurgico XXX Gelre gulden 

scilicet IX boddrager vel X Vleems placken pro quolibet gulden computato ad 

dominicam festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio sequentem 

persolvendos. Testes Wolph et Gerardus datum quarta post Pauli. 

 

Franco Post promisit super omnia Johanni Boen cijrurgico XXX Gelre gulden 

scilicet IX boddrager vel X Vleems placken pro quolibet gulden computato 

ad dominicam festum nativitatis Johannis proxime futurum sine medio 

sequentem persolvendos. Testes Wolph et Gerardus datum quarta post Pauli. 

 

BP 1184 f 054v 02 wo 28-01-1405. 

Destijds had Jutta dv Johannes Yoede zv Petrus een lijfrente op haar leven 

van 5 oude schilden gekocht van de stad Den Bosch9. Voornoemde Johannes 

                         
9 OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 6 11 04 1406 tot 01 10 1406, … p.164, … Noch 
opten selven dach (zo 01-08-1406), … p.166, … Item Jutte Jannes Joeden dochter II½ sc. Deze 
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Yoede beloofde thans aan de secretaris, tbv Goeswinus zv Roverus Bernts 

soen, een lijfrente van 5 oude schilden, een helft te betalen met Lichtmis 

en de andere helft met Sint-Petrus-Banden, vanaf de datum dat voornoemde 

Jutta overlijdt, zolang dan daarna voornoemde Goeswinus nog in leven is. 

 

Notum sit universis quod cum (dg: Goeswinus filius Roveri Bernts soen) 

#Jutta filia Johannis Yoede filii Petri# vitalem pensionem quinque aude 

scilde (dg: e) solvendam anno quolibet ad vitam dicte Jutte et non ultra 

erga opidum de Busco acquisuisset ut dicebat constitutus igitur coram 

scabinis infrascriptis dictus Johannes Yoede et promisit super omnia (dg: 

Goeswino) mihi ad opus Goeswini filii Roveri Bernts soen quod si 

contingat dictam Juttam decedere dicto Goeswino supervivo remanente 

extunc #deinceps# dictus Johannes Yoede solvet dicto Goeswino vitalem 

pensionem quinque aude scilde anno quolibet ad vitam dicti Goeswini et 

non ultra mediatim purificationis et mediatim Petri ad vincula. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 054v 03 wo 28-01-1405. 

Johannes van den Doeren zvw Henricus van den Doeren gaf uit aan Theodericus 

Truden soen een huis, erf en tuin, 4 lopen 10 roeden groot, onder de 

vrijdom van Den Bosch, ter plaatse gnd Dungen, tussen Theodericus Werner 

enerzijds en wijlen Everardus van Casteren anderzijds, met een eind 

strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor 2 penning 

hertogencijns en thans voor een n-erfcijns van 4 pond geld, met Lichtmis te 

betalen. Zou voornoemde Johannes overlijden zonder wettig of onwettig 

nageslacht, dan gaat de cijns naar voornoemde Theodericus Truden soen. 

 

Johannes van den Doeren filius quondam Henrici van den Doeren domum aream 

et ortum quatuor lopinatas (dg: terre) et decem virgatas terre 

continentes sitos infra libertatem de Busco ad locum dictum Dungen inter 

hereditatem Theoderici Werner ex uno et inter hereditatem quondam 

Everardi de Casteren ex alio tendentes cum uno fine ad communem vicum ut 

dicebat dedit ad hereditarium (dg: pactum) #censum# Theoderico Truden 

soen ab eodem hereditarie possidendos pro duobus denariis census domino 

duci {hier staan: ..} exinde solvendo dando etc atque pro hereditario 

censu quatuor librarum monete dando sibi ab alio hereditarie 

purificationis ex premissis promittens super omnia warandiam pro 

premissis et aliam obligationem deponere et alter repromisit tali 

conditione (dg: quod) si contingat dictum Johannem decedere absque prole 

legitima (dg: ab) sive illigitima ab eo generanda superviva remanente 

quod extunc dictus census succedet jure hereditario ad dictum Theodericum 

Truden soen prout idem Johannes palam recognovit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 054v 04 wo 28-01-1405. 

Theodericus Werner zvw Theodericus vernaderde en behield. Voornoemde 

Theodericus Truden soen droeg het recht dat hij in het voornoemde krachtens 

voornoemde brief heeft over aan voornoemde Theodericus Werneer. 

 

Theodericus Werner #filius quondam Theoderici# prebuit et (dg: reportavit 
?testes) obtinuit et #dictus Theodericus Truden soen# totum jus sibi in 

premissis vigore dictarum litterarum competens supportavit dicto 

Theoderico Werneer promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 054v 05 di 27-01-1405. 

Conrardus van den Nuwenhuze droeg over aan broeder Gerardus orde van de 

predikheren en Gertrudis, kv voornoemde Conrardus en wijlen zijn vrouw 

Mechtildis, en Godefridus van Bruheze ev Elizabeth, dv voornoemde Conrardus 

                         
lijfrente staat niet in OSA 1. Stadsrekeningen 1399 – 1406, Rekening 5 26 03 1402 tot 01 10 

1402, noch in de 4 vroegere rekeningen. 



Bosch’ Protocol jaar 1405 01. 101 

en wijlen Mechtildis, zijn vruchtgebruik in alle goederen10, die voornoemde 

Conrardus en wijlen zijn vrouw Mechtildis tezamen bezaten en waarin 

voornoemde Mechtildis was overleden. 

 

(dg: duplicetur). 

Conrardus van den Nuwenhuze usufructum sibi competentem in omnibus et 

singulis bonis que ipse Conrardus et quondam Mechtildis eius uxor simul 

possiderunt! et in quibus ipsa Mechtildis decessit quocumque locorum 

consistentibus sive sitis ut dicebat legitime supportavit fratri Gerardo 

(dg: van di) ordinis predicatorum et (dg: Gertrudi) et Gertrudi liberis 

dictorum Conrardi et quondam Mechtildis et Godefrido de {naam niet 

vermeld: Bruheze11} tamquam marito legitimo Elizabeth sue uxoris filie 

dictorum Conrardi et quondam Mechtildis promittens super omnia ratam 

servare. Testes Spina et Wolph datum tercia post conversionis Pauli. 

 

BP 1184 f 054v 06 do 29-01-1405. 

(dg: Johannes van Os zvw Petrus van Os van Gewanden beloofde aan Walterus 

van den) Eijnde, gedurende 3 jaar, ingaande Sint-Gertrudis aanstaande (di 

17-03-1405), elk jaar op Sint-Gertrudis 7 schilden te betalen en 2 zester 

peren te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 17-03-1406) {niet 

afgewerkt contract}. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

(dg: Johannes de Os filius quondam Petri de Os de Gewanden promisit super 

omnia se daturum et soluturum Waltero van den) Eijnde ad spacium trium 

annorum festum beate Gertrudis proxime futurum sine medio sequentium 

#!dand.. sibi ab alio# anno quolibet dictorum trium annorum septem scilde 

et (dg: tria) #duo# sextaria pisorum Gertrudis et pro primo termino a 

Gertrudis proxime futuro ultra annum (dg: testes Theodericus et Goe). 

 

BP 1184 f 054v 07 do 29-01-1405. 

Walterus van den Eijnde verhuurde aan Johannes van Os zvw Petrus van Os van 

Gewanden het vorsterambt van Maren met toebehoren, zowel in Maren als in 

Alem, voor een periode van 3 jaar, ingaande Sint-Gertrudis aanstaande (di 

17-03-1405), per jaar voor 7 oude schilden of de waarde en 2 zester peren, 

met Sint-Gertrudis te betalen en te leveren, voor het eerst over een jaar 

(wo 17-03-1406). Slechts één brief. 

 

Fiet tantum una. 

Walterus van den Eijnde forestariam de Maren cum suis juribus et 

attinentiis #universis# tam in Maren quam in Alem consistentibus ut 

dicebat locavit Johanni de Os filio quondam Petri de Os de Gewanden ab 

eodem ad spacium trium annorum #festum Gertrudis# proxime futurorum sine 

medio sequentium possidendam anno quolibet dictorum trium annorum pro 

#septem aude scilde vel valorem et duobus sextariis pisorum dandis sibi 

ab alio Gertrudis et pro primo termino a Gertrudis proxime futuro ultra 

annum# promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter super omnia repromisit. Testes Theodericus 

et Goeswinus datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1184 f 054v 08 do 29-01-1405. 

Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen en Arnoldus van Buchoven beloofden 

aan Katherina wv Theodericus Hoenken gedurende 4 jaar elk jaar 10 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekkend, met Kerstmis te 

betalen, voor het eerst over een jaar (vr 25-12-1405). 

 

Heijnmannus filius quondam Willelmi Stevens soen et Arnoldus de Buchoven 

promiserunt indivisi super omnia Katherine relicte quondam Theoderici 

                         
10 Zie → BP 1184 f 054r 05 wo 28-01-1405, regeling mbt deze goederen. 
11 Aanvulling op basis van BP 1184 f 054r 05. 
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Hoenken (dg: X) quod ipsi dabunt et solvent dicte Katherine ad spacium 

quatuor annorum proxime futurorum #quolibet dictorum quatuor annorum# X 

gulden IX boddrager vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini et pro primo termino nativitatis Domini proxime 

futurum dandis. 

 

BP 1184 f 054v 09 do 29-01-1405. 

Johannes zvw Johannes Broes soen beloofde voornoemde Heijmannus en Arnoldus 

schadeloos te houden van de helft van voornoemd geld. 

 

II solvit grossos. 

Johannes filius quondam Johannis Broes soen promisit super omnia dictos 

Heijmannum et (dg: W) Arnoldum de medietate dicte pecunie indempnes 

servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.055r. 

 quinta post Pauli: donderdag 29-01-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis januarii die XXIX: donderdag 29-01-1405. 

 

BP 1184 f 055r 01 do 29-01-1405. 

Johannes van Keeldonc verkocht aan Gerardus Balijart een b-erfcijns van 20 

schelling oude pecunia, die Heijmericus van Dordrecht grootvader van 

voornoemde Johannes beurde, gaande uit een hofstad eertijds van voornoemde 

Gerardus Balijart, in Lith, tussen Lambertus Zebrechts soen enerzijds en 

een steeg aldaar anderzijds. 

 

Johannes de Keeldonc hereditarium censum XX solidorum antique pecunie 

quem (dg: se) #Heijmericus de Dordrecht avus dicti Johannis# solvendum 

habuit (verbeterd uit: habere) (dg: dicebat) hereditarie et annuatim ex 

quodam domistadio (dg: Gerardi B) dudum Gerardi Balijart sito in 

parrochia (dg: ad) de Lijt inter hereditatem Lamberti Zebrechts soen ex 

uno et inter quandam stegam ibidem ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Gerardo Balijart predicto promittens super omnia ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Heijmerici 

et suorum heredum deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum quinta 

post conversionem Pauli. 

 

BP 1184 f 055r 02 do 29-01-1405. 

Ghevardus van Doerne zvw Everardus van Doerne gaf uit aan Godefridus van 

Bruggen zv Henricus Smijt van Bruggen een beemd, in Deurne, ter plaatse gnd 

Loijbruggen, beiderzijds tussen Johannes van der Schant; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met 

Lichtmis in Deurne aan het woonhuis van voornoemde Ghevardus te leveren. 

 

Solvit Godefridus. 

Ghevardus de Doerne filius quondam Everardi de Doerne quoddam pratum (dg: 

dictum Loijbruggen) situm in parrochia de Doerne in loco dicto 

Loijbruggen inter hereditates Johannis van der Schant ex utroque latere 

coadiacentes ut dicebat dedit ad hereditarium censum Godefrido de Bruggen 

filio (dg: quondam) Henrici Smijt de Bruggen ab eodem hereditarie 

possidendum pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 

Helmont danda sibi ab alio purificationis et in Doerne ad domum 

habitationis dicti Ghevardi tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit super omnia habita et habenda sufficientem facere. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055r 03 do 29-01-1405. 

Nijcholaus Scilder zvw Henricus Scilder verkocht aan Johannes zvw Henricus 

Loenman een n-erfcijns van 7 pond 10 schelling geld, met Kerstmis te 

betalen, gaande uit een b-erfcijns van 6 oude gulden, geld van Gelre, die 
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Reijnerus Bernts soen van Groot Lith beloofd had aan wijlen voornoemde 

Henricus Scilder, met Kerstmis te betalen, gaande uit een streep erfgoed, 

in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, in een erfgoed van wijlen Johannes 

van Neijnsel, over de stroom aldaar, tussen erfgoed van wijlen Arnoldus 

Berwout enerzijds en erfgoed van Matheus Gegel zvw Johannes van Os 

anderzijds, en uit de gebouwen die op deze streep staan. 

 

Nijcholaus Scilder filius quondam Henrici Scilder hereditarie vendidit 

Johanni filio quondam Henrici Loenman hereditarium censum septem librarum 

et X solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

hereditario censu sex aureorum florenorum antiquorum communiter aude 

gulden vocatorum (dg: q) monete Gelrie (dg: se) quem Reijnerus (dg: Bern) 

Bernts soen de Magno Lijt promiserat se daturum et soluturum dicto 

quondam Henrico Scilder hereditarie termino predicto ex quadam strepa 

hereditatis sita in Busco ad vicum Hijnthamensem in hereditate quondam 

Johannis de Neijnsel ultra aquam ibidem currentem inter hereditatem 

quondam Arnoldi Berwout ex uno et inter hereditatem Mathei Gegel filii 

quondam Johannis de Os ex alio atque ex edificiis supra eandem strepam 

consistentibus prout in litteris promittens super omnia ratam servare et 

aliam obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti quondam Henrici 

et suorum heredum et successorum deponere (dg: promisit insuper sup). 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055r 04 do 29-01-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingegaan afgelopen Kerstmis (do 25-

12-1404), elk pond met 18 gulden, 9 botdrager, of 10 Vlaamse plakken of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, en met de cijns van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Gevardus van Doerne en 

Gerardus Scilder. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum (dg: proxime) festum 

nativitatis Domini proxime preteritum sine medio sequentium (dg: an) 

semper dicto spacio pendente (dg: cum cum) quamlibet libram dicti census 

cum XVIII gulden IX boddrager vel X Vlemsche placken vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato et cum censu anni redempcionis ut in forma. 

Actum in camera (dg: presentibus) anno (dg: CCCC) CCCCmo quinto mensis 

januarii (dg: die p) die XXIX hora prime presentibus Gevardo de Doerne et 

Gerardo Scilder. 

 

BP 1184 f 055r 05 do 29-01-1405. 

Gerardus Scilder gemachtigd door zijn vader Willelmus Scilder maande 3 

achterstallige jaren van een b-erfpacht van 4 mud rogge, aan voornoemde 

Willelmus Scilder verkocht door Johannes zv Johannes van Aude Hoesden. 

 

Gerardus Scilder potens factus a Willelmo Scilder suo patre hereditariam 

paccionem quatuor modiorum siliginis venditam dicto Willelmo Scilder a 

Johanne filio Johannis de Aude Hoesden prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055r 06 do 29-01-1405. 

Arnoldus van Uden verkocht aan Henricus zvw Nijcholaus Nennekens soen van 

Tefelen 4 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Gemeijnt, achter de plaats 

gnd Osser Scadewijc, tussen Willelmus van Lijeshout enerzijds en voornoemde 

Henricus anderzijds. 

 

Arnoldus de Uden (dg: filius de Hees) quatuor hont terre sita in 

parrochia de Os ad locum dictum die Gemeijnt retro locum dictum Osser 

Scadewijc inter hereditatem Willelmi de Lijeshout ex uno et inter 

hereditatem Henrici filii quondam Nijcholai Nennek[en]s soen de Tefelen 

ex (dg: i) alio in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Henrico promittens super omnia warandiam et 
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obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055r 07 do 29-01-1405. 

Voornoemde Arnoldus gaf uit aan Johannes zv Sijmon van der After een 

hofstad, in Oss, ter plaatse gnd Ussen, ter plaatse gnd die Brant, tussen 

Johannes Vilt enerzijds en wijlen Johannes Roelen soen, nu Margareta 

Godekens, anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 30 

schelling geld, met Kerstmis te betalen. 

 

Dictus Arnoldus domistadium situm in parrochia de Os ad locum dictum 

Ussen in loco dicto die Brant inter hereditatem Johannis Vilt ex uno et 

inter hereditatem quondam Johannis Roelen soen nunc ad Margaretam 

Godekens spectantem ex alio (dg: d) ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni filio (dg: quond) Sijmonis van der After ab eodem 

hereditarie possidendum (dg: here) pro hereditario censu XXX solidorum 

monete dando sibi ab alio (dg: p) nativitatis Domini ex premissis 

promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam !et obligationem 

deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

1184 f.055v. 

 quinta post Pauli conversionem: donderdag 29-01-1405. 

 mensis januarii die XXIX: donderdag 29-01-1405. 

 anno CCCCmo quinto mensis januarii die XXIX: donderdag 29-01-1405. 

 

BP 1184 f 055v 01 do 29-01-1405. 

Marselius Huben soen van den Hazelberch ev Margareta dvw Theodericus van 

Geffen verkocht aan Johannes die Koijter van Dijnther 3 lopen land van 

wijlen voornoemde Theodericus, in Dinther, tussen wijlen Thomas van Zonne 

enerzijds en wijlen Henricus Tijmmerman anderzijds, met een eind strekkend 

aan de weg gnd die Loostraet. 

 

Marselius Huben soen van den Hazelberch maritus et tutor legitimus 

Margarete sue uxoris filie quondam Theoderici de Geffen tres lopinatas 

terre dicti quondam Theoderici sitas in parrochia de Dijnther inter 

hereditatem quondam Thome de Zonne ex uno et inter hereditatem quondam 

Henrici T[ij]mmerman ex alio tendentes cum uno fine ad plateam dictam die 

Loostraet in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit Johanni die Koijter de Dijnther promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes Theodericus et Goeswinus datum quinta 

post Pauli conversionem. 

 

BP 1184 f 055v 02 do 29-01-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Sint-Bartholomeus 

aanstaande (ma 24-08-1405), op Sint-Bartholomeus of 15 dagen ervoor of 

erna, met 36 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend. Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Gerardus Colnere 

Zanders, Arnoldus Doerman en Arnoldus van Laerhoven. 

 

Et poterit redimere ad spacium !ad spacium quatuor annorum festum (dg: 

purificationis) #Bartholomei# proxime futurum sine medio sequentium 

scilicet ipso die Bartholomei vel per quindenam ante vel per quindeam 

post cum (dg: XV) XXXVI gulden scilicet IX boddrager vel X Vlemsche 

placken pro quolibet gulden computato. Actum in camera mensis januarii 

die XXIX hora prime presentibus Gerardo Colnere Zanders Arnoldo Doerman 

et Arnoldo de Laerhoven. 

 

BP 1184 f 055v 03 do 29-01-1405. 

Arnoldus van Laerhoven zvw Johannes van Laerhoven verkocht aan Arnoldus 

Doerman een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis 

in Oisterwijk, aan het woonhuis van de koper te leveren, gaande uit een 

stuk land, in Haaren, naast de plaats gnd den Doeren, tussen Hilla van den 
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Amerfoirt enerzijds en Willelmus van Haren anderzijds. 

 

Arnoldus de Laerhoven filius quondam Johannis de Laerhoven hereditarie 

vendidit Arnoldo Doerman hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et in 

Oesterwijc ad domum habitationis dicti emptoris tradendam ex pecia terre 

sita in parrochia de Haren (dg: inter molendinum de) juxta locum dictum 

den (dg: Haren inter) Doeren inter hereditatem Hille van den Amerfoirt ex 

uno et inter hereditatem Willelmi de Haren ex alio ut dicebat promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055v 04 do 29-01-1405. 

En hij kan terugkopen gedurende 4 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (ma 

02-02-1405), met 40 gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

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

wederkoop. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Gerardus Colnere 

Zanders soen en Jacobus van Oeffel. 

 

Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum XL 

gulden IX boddrager vel X Vlemsche placken pro quolibet gulden computato 

et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione (dg: ann) anni 

redempcionis ut in forma. Actum in camera anno CCCCmo quinto mensis 

januarii die XXIX hora none presentibus Gerardo Colnere Zanders soen et 

Jacobo de Oeffel. 

 

BP 1184 f 055v 05 do 29-01-1405. 

Ghisbertus Jans soen van Rode beloofde aan Gerardus Coelner Zanders soen 16 

nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 11 gemene plakken met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te 

betalen. 

 

Ghisbertus Jans soen de Rode promisit super omnia Gerardo Coelner Zanders 

soen XVI novos Gelre gulden scilicet IX boddrager vel X Vlems placken pro 

quolibet gulden computato #et XI gemeijn placken {in linker marge:} XI# 

ad pascha proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055v 06 do 29-01-1405. 

Henricus Rovers bakker beloofde aan Johanna dvw Johannes Bonoijt 117 

gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, op zondag 

Iudica aanstaande (zo 05-04-1405) te betalen. 

 

Henricus Rovers pistor promisit super omnia (dg: j ee) Johanne filie 

quondam Johannis Bonoijt centum et XVII gulden scilicet IX boddrager vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad dominicam judica proxime 

futuram persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055v 07 do 29-01-1405. 

Gerardus van der Weijden verkocht aan Arnoldo Koecman zvw Marselius Koecman 

een n-erfpacht van 3 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Oss te 

leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1405), gaande uit 

1½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Brant, tussen hr Theodericus 

Venbosch priester enerzijds en Elizabeth dvw Petrus Rodekens anderzijds. 

 

Gerardus van der Weijden hereditarie vendidit Arnoldo !K Koecman filio 

quondam Marselii Koecman hereditariam paccionem trium sextariorum 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et pro 

primo termino purificationis proxime futuro et in (dg: -l) Os tradendam 

ex uno et dimidio jugeribus terre sitis in parrochia de Os ad locum 

dictum die Brant inter hereditatem domini Theoderici Venbosch #presbitri# 
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ex uno et inter hereditatem Elizabeth filie quondam Petri Rodekens ex 

alio promittens super omnia warandiam et obligationem deponere et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 055v 08 do 29-01-1405. 

Nella wv Arnoldus van Vladeracken en Gerardus, zv voornoemde Nella en 

wijlen Arnoldus, verkochten aan Wellinus van Beke een b-erfcijns van 4 oude 

schilden, die Willelmus van Geldorp zvw Johannes van Geldorp beloofd had 

met Kerstmis te leveren aan voornoemde Nella en Gerardus en Johannes, kv 

voornoemde Nella en wijlen Arnoldus, gaande uit goederen van wijlen 

voornoemde Johannes van Geldorp, gnd die Heijtrake, in Deurne. {f.056r} 

Voornoemde Gerardus beloofde dat voornoemde Johannes, minderjarige zv 

voornoemde Nella en wijlen Johannes, zodra hij meerderjarig is, afstand zal 

doen. 

 

Nella relicta quondam Arnoldi de Vladeracken cum tutore et Gerardus 

filius dictorum Nelle et quondam Arnoldi hereditarium censum quatuor 

aureorum denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum quem 

censum Willelmus de (dg: Gl) Geldorp filius quondam Johannis de Geldorp 

promiserat se daturum et soluturum dicte Nelle Gerardo et Johanni liberis 

dictorum Nelle et quondam Arnoldi hereditarie nativitatis Domini de bonis 

dicti quondam Johannis de Geldorp dictis die Heijtrake sitis in parrochia 

de Doerne et ex attinentiis eorundem 

 

1184 f.056r. 

 quinta post conversionem Pauli: donderdag 29-01-1405. 

 

BP 1184 f 056r 01 do 29-01-1405. 

bonorum singulis et universis prout in litteris hereditarie vendiderunt 

Wellino de Beke #supportaverunt cum litteris et jure# predictis? 

promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere #promisit insuper dictus Gerardus 

super omnia# (dg: dci) quod ipse Johannem predictum filium dictorum Nelle 

et quondam Johannis quamcito ad annos pervenerit super predictis censu et 

jure ad opus dicti emptoris hereditarie faciet renunciare. Testes 

Theodericus Goswinus datum quinta post conversionem Pauli. 

 

BP 1184 f 056r 02 do 29-01-1405. 

Voornoemde Nella en Gerardus droegen de achterstallige termijn van de cijns 

van een jaar over aan voornoemde Wellinus. 

 

Dicti Nella et Gerardus arrestadia unius anni de censu predicto legitime 

supportaverunt dicto Wellino. Testes datum supra. 

 


